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ou6Íkospels ndB st I'chl Í',ng ?

Op Í9 maart i1. nu werd op initiatief Y*.1

de VWG-!IHï{ in Eaa.nd.iJk een voorbereideq,f,e,

ver6adering gehoud.e$' wa,atrop vriinel all-e

VrdGt s vsrr Noord-Ilolla,nd vert.egenwoortligd

waren, ov6t3 een onttrerp atrtrktuutgbh.eie

voor d.e koörélnatia van d.e voge}studle in

Wat d.e ggm. voor tle toekomstige et,quktu-ur

betreft; word.t ged.acht aan een overkoepe- 
,

lende federatie in d.e voÍm va$ een stioh-
tíB&r waarj.n bij voorkeur aI].e VlIOÍe uít
}[oorri'-Bo]. laacL zi jn vertegienwoord.igd.

Ovgr d.e preoiere gfens van het to3-fornstle 
,

werkge!,iedmoet nog een beslÈi,t r,rordqn qe-
nomeÏ1. De fi^fG- Amsterd"arn. en Vl{S- {aa.rlm 

_

stai:"n; 1n priroipe aohter het pian. Bbè huÍ.- -

d.ige warkgebÍed. v+v de VïG+III}I befSrkt zÍ-all.

nq: echter tot het 6ebied 'ben Pgorden van

hot lloord.zee-kanaaL. Iedereen achtte het

*mrreeï.i$k da,! het :*erkgebLed zou eanenval'

len met eeq SoV0§-district. iiP'3 '

De statuten moeten zodaníg zíJn dàt een

maximum aan d-emocratische kontrole bereikt
uordt. Dit kan uorden gegq-rand.eerd. door-

ctat (vertegenwoordigers van) alLe betrok-
ken VWG! s zioh 6r over zuLlen uitspreken.
De voornaarnete taken van àe stichting zu1.-

len zi jn:

- het koörd.l"neron van veldord.erzoek d'at

de Bohele provinoie of een bel"angrijk cleeL

errran betreftl
- het uitgeven van eon provinoiaal tÍiè-

:"i:iï:"orderen dar ook rn overis' Neder-

- KIV§V v!{G .&!ÀsrEnn${

1,.

I

)\

In de herfet vw 1979 ontvlngen alle vogel-
werkgroepen en veLe alctieve vogel-aare in

;_
$oord-I{o1land een enquEteformuller vanr d"e

V!ÍG-lIiiN ( tloord.-tÍolland. ï{oord,erkuartier)

över sen nieuw op te zettàn struktuur met

als cLoel de vogelstud,le in l[oorlt-fiollahd
betar to koördineren.
Er bestoncl aI enlcele Jaren een vrl jbliJven-
de Etrrrkturir, nI. twee maal per Jaa.r',een'

' I .'

overlegnergaderln g van vortegenwoord.l gers

vari

vnI.
I'Ioord.:-Hol-L..mó operereutle IÍ'rÍGIs,
tàLtlngen van eÍrkele steldLoper"-

ea watertilLdeoorten, te kobrdinereDc- ,Dít '

. ,:: -vrtJbL{jvendo overlag w&a eón lnittratief
van enkole ontÉoustaste led.en vaa de ï?I0-

NI$Í. Uf J deden d.eivoorbereidíng. en vër-
eLaggevíng va.rr zoweL' deae Èljeenkomsten

a1e d,e onderzoekjes.

De Laatste Jaren ontstondon er Ín Ï{oord-

lío1land (ttoord)'steeds meër plaa*sgetonden'

f?{Clr s die versshiLl"ende taken van dè V1{fi-

l{ïflt be'ber }tonden ui.tvoeren, roàLe het ihou-.

d.an van excur:sies en Lezing€n, het si'gna-'

Ieren èn bestriJd.en van lokaLe bedroiSÍn-
g6n voör de vogeLs; orlzr

Soorhet eteedo belarrgrijker worden van do

koörd.ínereade taak voorda h'à1e regJ.o g;rng

msn aíoh afvragen of de eeavoud.ige tÏIWG-

foztrulef saal,l die tot dusverre heeft be-

staan, rel cte meeet Sesohikte is otrt orga-
nisatie eu koördlnatie van veldorrritholo-
g{.oohe aktivitelten ln tle.toekomst te ga-

raíd,eren en uit te bouwen. Itret gevol5 was

bovengenoende enquÈte.

I

, ' 18e.;ia+rganr. R.tr. .1a
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land. een organisatiestruktuur tLand.eLijk- cember 1979 otfíciee1 in eLkaar zijn opge- .
provinciaat/aistrict-sted.elijk/reg:ioni:,a1r gaarrr ligb het voor d.e hand- onr d.eze nu

tot stand. komt, goed. funktionerende land.elijke stnrktuur
0p de vergad.ering werd" er roeer dan d6n ook wat te d.ecentraliseren, opd.at er ook

woord. genijd. aa.n het tljdsohrifti Duide- provinoia.a,Lfregíona.al veel beter van d.e

liJk was d.e wens dat er naast De Pieper, aktivíteiten, kennis en gegevens (r.laa.rrre-

het huidige VWG-NIIN-orgaan, niet nogi een mingen) van vogelaars kan worden gebruik
provinciaal tijdschrift rnoest komen. Het gema.akt.

nieuv,re tijd.schrift zolt bij voorkeur ook De NOU is het, ond.a:rks haar veel langere
een nieuwe naarfl moeten hebben om te voor- bestaan, nooit geLukt om cen groot ge-

komen dat het opsetten van een nieuwe d.eelte varl d.e anateur- ornitho).ogen, of
struktuur a}leen rnaar gezien zou word.en vogelaars, tot e6n konstruktief sarnen-

als een hand.Íge truc om tDe Piepert nieuw wer{<in,qsverband op te bouwenr nog afge-
leven in tc bLazen, zien van de vraa,g of zij dit ilberhaupt
ALs d.e nieuwe stichtingereenrna,al is, zal ooÍt geprobeord. of gewenst heeft.
d.e Vi'IG-NllN word-en opgeheven. IlopeLijk breektnudan snelde tijd aan dat

er nog rfleer lijnkomt in het f lukraket ge-

Kortorn, het ziet er naar uit d.at en bin- vogel vanveled.uizend.en mensen en hond.er-

nenkort hreer wat meer struktuur in de d.e vogelvrerkgroepjes in onze kleine, maar

(arnateur-)ornithologie komt en niets is knusse moerasd-eIta; d-at vele vogelaars

wenselijker d.a^n dat (voor de meer serieu- m66r methun liefhebberij kunnen doen, d.an

ze vogelaar d.an). tot nu toe het gevaJ- wasg dat ze de tijd.,
[ot voor kort immers ]Ías eige$lijk alLeen d.ie ze op eigen wijze en mct pLezier aan

het KlflfiV-Contaotorgaan voor Vogelstud.ie het vogels ki jken geven, ook nog nuttig en

als land.elijke organisatie ( enigszins) in zinvoL besteed zíen, doordat htn gegevens

staat om d.e gegevens van vele vogelaars mèt die van vele anderen n'alckelijker en be-
uit het hele lancl tot iets zinni6s te hrn- tcr tot resultaten Ieíden.
d.eLen,Sinds enkele jaren doen d.e Club van De SOVON-AtIas van d.e Nederlandse Broed.-

Zeetrekwaa,rnemers en S0V0§ dat nog een vogels kan wat d.it betreft aLs een waannd.ig

stuk beter. voorbceld. van d.eze sarnenwerking word.en ge-

Nu §0V0N en l0rlltïV-Contaotorga.an sed.ert d.e- noemcl,

tr'red" Vogelzerng
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estuursmed.edeli

Notulen ledenvergader'ing i(.N.NoV. - Voi\I.G,, d.d. 26-1-t80
in het Bosmuseum in het Amsterdamse Bos -':

"1., De iroorzrtter operrt om 13.20 uur d.e"vergadering op de 6e-
bfuikeli jke wi- jze. ' 'r ' '

Aanr,vezig zijn 22 1eden, 2 abonn6es en het"voltaIl_ig.bestuur
( 7 lea:n) , Bericht van verhi::.dering is .binnengekomen van' "'5 leden en 2 aoonn6es.

2.. -Ingekomen stul,kcn " '

.,, Een bricf l-an lÍev:'ouw Eo Vj-sser d"d. 12 januari 1'980, waar-
..' in zij vraagt haar royerncnt- ongedaan te maken. Haar probl-eem

za\ j-n de vo.l.gcnde bestuurs'ïergadering worden' besproken.
Op een vraag van clc heel H. §andee over de i-nhoud vag. deze- en .laterc brievcn antÍoordt d,c secretari-s dat de eerste brief
zijhs Í:izi-errs gcen ':rieur,';e aspecten geeft. .Op d,e:.wedervraag
of de hecr Sar:.dee n'1e'alue gezichtspunten heeft, antwoordt deze
ont-kennr :- 1o

3 Jaarvc:sl:3
An Ilevrr::r.rl Ii,, ua:r Dïc:;e steit voor de d+mes Neuteboom en
Ïiccrt,nar in " '-'-.a::,1 net hun aci;ivj.teiten voor d.e V"1[1,G. weer
liCrte nallc:ro -I:t ';:str-;r ga.at accoordo
De h er" SanCec vre:55 naar cle priircipillIe:iedenen van be-

. C:.nkön ï,:-l 2 .'r::r'--3^so ,i'i.j l.rcrd.t d.aarover ingeli-cht,
Er onts'taat ecn c::Lscussie over d.e eerste alinea. Het bestuur
had zich ïoorge:r';e1d, dat oe nieuwe indeling stj_mul-et'end zou
werken or: ie ontploo:ing van activ:-teiten,
De hee:: J, B,:i;er v:aagt zich af of het nieuwe systeem niet
beter lta-n l'rord-en ;erlàten. De heer K. Straatmaí brengt de
voorCeleit van h.et s;'u1.eem naaï. voren, terwijl- verder wordt
olrgemcr'k'l- cla'; r'a'r- ';:rl-aten van .het sSrsteem geen positief
effeclb -u; 'r)-rïia.cl^L-ien iso De heer 1Ío v.d, Bórg vindt het te
r/rceg or.r ie u:rcle'Í .-r-n Al-s vastgesteld wordt dat nieuwe leden
intere"ssc ze :'tcnc:r voor de onderzoeken, word.t ggconcludeerd.
dat er t^., urllc. l,ooruitgang in d.e rri" va, aótiviteit te

De'heer v"d, Eerg vraagt near de adviesaanvraag van de Stich-
. tlng,Rekrea'';i-e1;cb*ed. Spaani-;oude. Volgens de'heer H. de
Groot cn d,c hr-:e:'Bulecf ls een verslag toegezegd. Dit za1 in
!et!Í9accie1i-ngen"l-..rac1rvord.enge;lrb3.iceerd..H. Onderzoelicon:.'j.ssie
ïe'heer i{" K1-Lrnper ïraagt wat er word.t'gedaan door d.e V.!V.G.

. Noord. IIoliand.l'ïocld.erk',vartiero De voorzi-tter 'dàelt mee dat
-,€r ooào gcudpl-e,rie:reno ,,;':.1pen en smienten worden geÏnventa-
risee:.'Co De V.ïJ,G" doet daar ni-et -aan mee omd.at deze soorten

,'voor Ans:erd,r.:r .:;.-n rnintlc:' belang zijn, terwi j'l bovendien het
gebied al volledig i'rordt geteld, '

. Er qntstaa',. een criscussie over het falen van het initiatief
betreffende de r'lceur/en-s1aap-trek.

" Het mentorenslroteem wordt bàsprbkeno - Enliele suggesties ter
verbe'tering van de. gang van zaken zullen ter harte worden
genomen o
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. Natuurbeschermj-ng
p ziJn verzoek wordt de heer Sandee ingelicht over de in-
oud van ons schrijven aan de Kroon.
. Excursies 

'e heer Sandee verwerpt de kritiek op d.e planning van de
eigertellÍng. De vergadering deel-t ziJn mening nietr

Mevrouw Van Drooge brengt d.ank aan de verslaggeversl Applausr

4. Financlëe1 verslag
De heer Sandee heeft kritiek op het niet opnemen van de
overloopkosten en het ontbreken van een begroting. De pen-
ningmeester antwoordt hierop dat a11een op deze wijze
tijdige verslaggeving aan de ledenvergadering mogelijk is.
Bovendi.en vereenvoudigt het de controle door de kascommissle.
De nieuwe penningmeester zal een begroting maken.

5. De kascommissie brengt bij monde van de heer H. Kanp verslag
uit over het financiëLe bel-eid, De adminlstratie is over-
zichtelijk en in orde bevonden. Lof voor de penningmeestero
Op voorstel van de heer P" Brander: applaus.

6. Bestuurswisseling
Er zijn geen candidaten gemell, Afscheid wordt genomen van
de heer J. van TiI met dank, bloemen en kado.
De door het bestuur voorgestelde kandi-d.aat de heer Straat-
man, die reeds vroeger een bestuurplaats vervulde, wordt
biJ acclamatie verkozen. IIij za1 a1s pennÍngmeester fun-
geren o

?, PLannen voor 1980
De bl-auwe reigertellingen gaan door.
De heren W. vnd" litleijden en J. StoffeLs, die het Vond.elpark
gedurende f jaren hebben geÏnventarlseerd, hebben bij hun
voordrachten op 'lO mei '1979 en 10 januari 198O de toezegging
gekregen dat d.e V.!V.G. dit, a]-thans voorJ-opig, zal woort-
zetten. Ook is voorgesteld dat andere parken en begraaf-
p3-aatsen wórden geïnventariseerd .
Er ontstaat een discussie over d.e betekenis van lnventari.-
saties in parken ten opzichte van bijvoorbeeLd de inventa-
risati-e van de Noordkant van het Amsterd.amse Bos. 0p een
bijeenkomst op f februari 198O zuIlen de mogeJ-ijkhed.en
worde.n bezien en zal getracht worden de taken te verd,elen.
Zie eerstvolgende Nieuwsbul-letin.
Ook zal aandacht worden besteed aan de bescherming van
gierzwaluwein. Hj-erover zal" in het voLgende Mededelingen-
blad worden gepubliceerdo
De voorzitter d.ee1t. mee dat het §ovon-project voor wj.nter-
.en trekvogels doorgaato De heer Buker aeàtt mee dat zlch
inmiddels 15 V.VfoGo-Ieden hiervoor hebben opgegeven. ïn
het voJ-gende MededelingenbLad komt hierover verdere infor-
matie.
Het nachtegallen-onderzoek in het Amsterd.amse Bos heeft
40 broed.paren opgeleverd. Het wordt niet voortgezeto

. IIet roofvogels- en uiLenonderzoek gaat door.
De heer Sandee vraagt of de V.W.G, meedoet aan de mid-
winter stootvogeltell-ingen. De voorzitter antwoordt
ontkennend. De instructies zijn te moeil-ijke de te be-
strijken gebieden zijn te groot. De heer J. Buker merkt
op d.at met de auto de Haarlemmermeer wel is te doen.
Het gebied is niet ideaaLr maar voor indicatie varr voor-
komen toch wel- nuttig. Hij za1 proberen voor het najaar
een andere regeLing - kleinere gebieden - te treffen.

I
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8. Rondvraag r

1.. Teru6komend op zijn opmerking over het financiËe1 ver-
slag vnàagt de heer Sandee de begroting volgend jaar op
de jaarvergadering gept?es'enteerd,. te'kri jgeni . De pen-

, ' ningmeèster zegt'. dit toe o ' ' :
2. De heer Buker wijst er op dat benoeming van een kas-

commissie voor 1980 niet op de agenda staat.: De zit-
, .tende kascommissie wordt verzocht iia functÍe te blijveno

De heer Kamp zegt toe. De heer Andriese za1 worden
gevraagd.l

].. rlRe-cyclinglt stencilpapi-er. De berichten hierover zijn
:.teggnstrijd.ig. De houdbaarheid..en het' Ínktgebruik zijn

. :':i tvaarscàijnlijk geen overwegende bqzwarén. Een punt
blijft de stofontwikkeling en d.aardoor rilijtage van de
stencilmachineo Aan Milieu-defensie zal informatie
worden gevraagdo

4..".-Kaart van het Amsterd.amse Boso De heer Brander en
mevrouïv Van Drooge werken aan een nieuwe uitgave.
Zíj zu1.:.en met de heer Buker overleggen.

5. De beheerd.er van de Oosterbegraafplaats heeft._zich tot
d.e heer Buker gewend om advies over het eventueel af-
schieten van kraaien, kauwen en eksters. Een bezwaar
is dat kauv,rtjes d.e crocusbollen eten. Een diso:rssie
lijkt gewenst. De heer V,d, Berg zal- de voorzitter
van d,e jagersvereniging .vragen, de heer De Groot zou

' rals expert met tegengesteïde mening kunnen optreden.
De heer Sandee doet de suggestie ook beheerders van
andere begraafplaatsen en eventueel de ?reer Dekker
van dè gemeen.telijke dienst Beplantingen uit .t,e nodigen.

6. De heer Ao Hartog vraagt naar d.e brief van mevrouw E.
Visser. De voorzitter antwoordt dat de brief geen
nieuwe gezichtspunten. geeft" Het bestuur za1- deze zaak
echter nogmaals bestud.eren, De heer Har'tog "wi-5st er op
dat. opheffing van het royement a1leen door de Leden-
vergadering kan geschieden. I

7. De heer Kamp doet de suggestie de heer Zwaga te verzoeken
op een van de contactavonden een gunstig beoordeelde
natuurfilm te vertonen o Deze film was een succes bij
een vertoning voor het +atuurfotogr.4fen-gilde.

De voorzitter dankt d.e aanwezigen en sluit de vergadering
om 16.]0 uur.

oPRoEP 
seoretaris

Het bestuur van de Vo!ï.G" - Amsterdam heeft van de Neder-
landse Vereniging tot Bescherming van Vogels een verzoek
ontvangen tot aanstellj-ng van een vogelbàschermingsconsu-
l-ent.voor de regio Amsterdamo
Het ligt in d.e bedoel-ing dat deze consulent naar vermogen
de volgende taken za\ vervullen:
- Functioneren als contactpersoon tussen onze V.ll/.G. en

Vogelbescherming .
- Gevraagd of ongevraagd. aan beide organisaties informa-

tÍe en adviezen verstrekken op het gebied van de Itprak-
tische vogelbeschermingtt o

- Het verstrekken van voorlichting over de diverse acti-
vÍteiten van beide verenigingen aan de diverse organi-
saties en particulieren in de regioo

De consulent wordt benoemd voor een periode van J jaar.
Tussen de V.W.Go-An1 Vogelbescherming en de consulent
wordt een schriftelijke overeenkomst over de aanstell-ing
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afgesloten. De periode van ] jaar wordt stilzwijgend ver-
Lengd, t,enzij 66n van de d,rie ondertekenaars hÍertegelr be-
zwaàr maakt vöàr het aflopen van d.e termijn of als de con-
sulent verliuist naar een buiten de regio gelegen gemeente.
Door Voge3-bescherming wordt jaarlijks-een onkóstenvergoeding
van f 50r-- en 6énmalig een uitgebreid informatiepakket in
bruikLeen verstrekto
Blnnen het bestuur van onze werkgroep kon geen kandiilaat
voor deze functie worden gevondeno Het bestuur hoopt echter
dat een li-d van onze werkgroep tijd en zin heeft om dit
nuttige werk te doen en zou dat dan gràag spoedig willen
vernemen. Ook suggesti-es over eventuel,e kantlidatbn buiten
onze werkgroep, maar in de regio Amsterdam, zijn v'reLkom!
Aanmeldingen, suggesties graag melden aan de secretaris.
Hartelijk danko

Het bestuur.

Uiizieingen ledenli jst

Schal-kburgerstraat 12tt | 1091 LM Amsterdam,
telefoon 926849,
Prof . Lorentz1aan JJ, 1181 ItrIJ Amstelveen,
telefoon 4186?5"

ï[eer l-id geword.en:
J. Plaatsman, Van Dijkstraat 11r

telefoon 901268.
Correctie:
Mw. Th'. J" Alberts moet zijn mw J.

1111 ND Dlemenn

Mw Neuteboom en Mw llloortman worden weer
teken voor hun namen vervali; derhalveo

Venhuied; P. en ri"Í' schorten ' Ë:ll;ïí::ii:;:terdam
tel, e 966553

a-c-.ao-o-.-o-

lï a.gekom err, rn ed-ecle I in g

Wij ontvingen een circulaire van het Comité Red.t d.e Weid.evogels
in Eem1ancle rnet het'verzoek orn ond.ersten-ning varr hrrn wenspla,n
voor cle toetrromst van lJemlancl, door inzencling van een adhesie-
i:etuiging en een gel-d"elijke bijd"rage. Sncl}e reactie is ger'renst,
d.aar deze circulaires irrnid.d-ets 6 r.,rcken in ons lcezit zijn'
Ook gaat hierbij een rond-schrijven va;r d-e Vereniging tot Be-
houcl van d.e Diernerzeecl-ijlc en ongeving.
Beid-e oDroepen verclienen ons inziens uï.i r'rositieve reacties.

Het Bestuur

a

§Íeuwe leden:
bdwin de Graaf,

M. Kuiper,

Alberts-Elderman.
Iid, het abonn6e-
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Het probleem vp;n d.e vogelschpde is ontstp.a.n toen onze ja.gencl-e voorouc{-ers besloten voë-
d-iirgsge'irassen te ga,an verboutrien. Vogels werrlen toen behalve ja,chtbuit ook voed.seLcon-
currenten. Ook nu nog clenlcen rre aLs het orn vogelschad.e gaat, in de eerste plaabs aan
verreieling van land.boui,rgewassen d-oor vogelvraat..(fret ganzen-, smienten- of lcoetenpro-
bleem). BovendÍen Lcennen r^re nu ook la;waai- en vuiloverlast van plaa.gsoorten als
meeulten en spreeuwen. Verd.er is er een tnatuurbeschermingsvariir,ntt v:,n het vogelscha-
d.e-probleem, wa.a.rbij bepaald.e soorten schadelijl< r..rorclen. geacht voor and.ere vogels en
d.acronr bestrecien vrord-en. De huid.ige rvetgeving is zelfs op d.ergelijlie overwegingen ge-
baseerd., zoals blijkt uit het nog altijd- tvogelvrijt zijn veur d.e rneeste kraaiachtigen,
mussen en spreeul.,ien6
Met het voortschrijd-en d-er techniek cloet zich echter een nieuwe volrm ví,r.n vogelschad-e
voor, nL" het geva.ar d.at vogels leveren voor cle vliegtuigen, fot nu toe is clit pro-
bleern nog t"reinig ond.er cle aarrd.acht va,n een groter publieic gekorireno
Door verschiLLencle oorzahen, zoals een publiciteit oproepend.e s«rhad.eclaim van Martin-
air bij Schiphol en een intertrationp.aL congres over het vogel-aa.nva,ringsprobl-eem, dat
vorig ja,ar in Den Haag vrerd- gehoud-en, is d,e schrijvencle pers zich met d.eze zaak gaaxl
bezighoud.en. Diverse lcra.nten (felegraaf , lrIRC, Nieuwe Noord"hollaard.se Coura::t) lrijd.clen
uitvoerige artikelen aan het vogel,r.anvaringsprobleem. Da,t is een goed.e aanleid.ing om
er ook op d.eze plaats eens a,a,nd"acht aan te bested-en"
Voor onze Vogelr'rerl<groep is d-eze za.ak van bijzond.er belang, omd.at juist op Schiphol
het vogel-aanvaringsprobleenr bijzond.er groot is, De bestrijd.ingsriraatregelen kunnen nog-
aI ingrijpend. zijn en moeten d"aarorn kritisch gevolgd. word.en. I,Íat c1a,t betreft zijn r,re
onlangs fors met onze neus op d-e feiten gecl-rul;-b toen het vogelrijke gebied" van d"e
Zand-put plotseling ged"empt werd. en vogels en vogelaars aLweer beroofd. werd.en van een
stulcje leefruimte (zie vorig I{ed-ecl-e1ingenblad-) .
Wa,t is er nu eigealijk precies aari d.e hand.? Laten we eerst eens bezien wat het zoge-

" noemde vogelaanv:,rings-gevaa,r eigenlijk lcehelst. Door d.e onti;ikkeling vasr d.e luoht-
va.artteohniek enerzijd"s en d.e sterk toegenomen frequentie van het luohtverkeer eu:d-er-
zijd-s is d.e kans op een botsing met een vogel steed"s groter geword.en. Ook de d-oor d,e
botsing veroorzaalcte schad-e is groter clar bij vroegere vlieg:buig:bypen het geval was.
De mod.erne straa.Lvlieg:buÍgen zíjn immers varr enorrne afmetingen en verplaatsen zich
met hoge snelhed-eïIo De voor d-e vervamd.iging gebruikte materialen zijn ter i,iil}e van
d,e gevriohtsbeperking zo lioht mogelijk. Door botsing met een vogel met een g€wicht
van slechts een paar onse bijvoorbeeld- een Kolrneeuw of een Kievit, kan een fors gat
in d-e romp ontstaany ];r.:'f, 6f,p tl vl'-b r.::' ';e1:ei-r-::f, rr:';11'- -p het .3rotcrè vogels betreft.
AIs het om in'groepen rondzwerwencl-e vogelsoorten gaa,t, r+orclen d.e risikors natuurlijlc
nog groter, BehaLve c1e materiële schacl-e is er een reële lcarrs op verlies van mensen-
levens. Dat is voora.l zo *tjdens cle start van een toesteLs op het moment varr loskomen
veur d-e grond. heeft een volbelad.en vliegtuig zijn rna"ximr.le motoryermogen nod-ig en het
uitvallen va.n een motor door een vo.gel-aanvaring kr"n cLr.n rampzalig ztjn.
Enkele voorbe'eld-en vr.n m;rteriële schad-e: een Boeing 747 (t jumtot) liep bij de start,
op 50 voet'hoog:bè, door een botsing met een vogel een gat veur 30 cm in de romp op.
Op Schiphol kreeg een a,ndere jurnbo een s,cholekster in een va.n de motorgonclels, Deze
wercl zod.e.:rig beschad.igd., clat cl.e al- ingezette startproced"ure ijlings moest word-en afge-
brolcen. Schad.e aan d-e motor: 2 miljoen .Er1c1en, Een soortgeli jlce gebeurtenis leicld-e
enl:eIe jaren gelec{-en tot een gerechtelijke proced-ure, d-íe lfiartinair tegen SchÍpho1
voerd-e (scha.clec1aim lrJ miljoen), De rechter verklaarc'l-e deze eis echter niet ontvan-
kolijk. Ín 1977 bed-roeg cle materiëIe schad.e die alleen de KLIÍ aI leed, Liefst 2 miI-
joen d,oIIar"
Vooral d-e sohade aatr mo'boren is groot. Di,,t komt niet d.irekt cloor de binnengezogen
vogel, maar door losgeraalcte s-br-:kkeir. metaal d-ie het invrenclíge va.n d.e motor totaal kur:-
nen vcrwoesten. De kans clat een op de startba.an verblijveni!-e vogel in d-c motor terecht
komte is juist bij d.e huid-ige generatie vanrmammoet-vliegtuigen! groter d.e,n ooit: met
{ inotorgond.els van 1BO cm d-oorsned.e ierler is een aanstormencle jumbo in feite één rcu.si-
achtige vogclhapper. . .
ïnternationaal is het besef gegroeiil-, Clat aan d.eze risikots vta.t ged-aan moet word.eno
Door d-e o;orich'cing van het Bird. S-brike Comrnittce (nSC) probeert-men de krach'ben te
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bund-elen en de op verschillencle vliegveld,en opged-ane erva.ringen te koörd.ineren..Het
wa"s het conÉtres van d.eze org,tnisa"tie, d.at aa.nleid-ing was tot d.e perspublilcaties.

l-aa::varingen op Schiphol
In principe 1ca,n op verschillend.e manieren geprobee::c1 r-rord-en zor.;el c1e t,r,anvaringskatrs
a1s d.e oÍrlvarrg ve,n d.e schad.e en d-us d-e lcans op slachtoffers, te verkleinèn. Op d-rie
fronten vrord-b hct vogelgeva;ar bestred.en:
I" ft-fige!1g"gg-rlq_LqcÀLbery_elt t.o.v. vogelrijlce gebiecl-en, trekrou'bes e.d-.
Allicht probcert men bij d-e aànleg va:r vliegveld-en hiermee rekenÍng te hou-den (wat
te d-en}<en van d-e lflarlcenraarcl??). 3ij bestaancle luchthavens is het zaalc c].e omgeving
in d.e gaten te houd-en. De aanleg va.n voor vogels a.,a.ntrekheLijlce gebied-en zoals moe-
reeachtige landschappen, parlcen, vtr-i-Inisbelten eod."2 zal n;n proberen te vermijd.en.
Volgens de Schipholmensen zouden zelfs binnen een stra,.} van 10 tot 15 f<m in het ver-
lengd-e va^nc1e si;artbanen zeker geen natuurreservaten mogcir 1ig,3en!(NRC 24--10-79). Het
d.empen van d.e Zarrclput is chiiclelijk een gevolg va:r d-eze beleidsovenregiirg" I'Ia.tuurbe-
schermers zijn d.us gewaarschuv,lcl:
De ligging va.ïI Scnifnol is bepaalcr- bijzonder onlpnstig. Het westen van ons la,ncl wordt
d-oor nril,joenen t::ekvogels hezocht en d.e nabijheid- varl voor vogels aantreklcelijke na-
tuurgebied.en (polclerse reservaten, het Bos) en stedelijke agglorneraties maa.k'b d-e si-
tu.atie er nÍet beter op. ïn Er.rropa is Sch.iphol- cl-an oolc één van d-e vliegrreld-en met het
hoo gste vo gel--aanvarings ri s ilco .
2. Het tweed.e front !Íaaï'op d-e bes-Lrijd.ers van he-L vogolgevaa.r z:-clt richten, is c1e ver-
kleiniirg van d-e aange richte scn-a,d.e d.oor ve:"stevi '/an d-e konstruktie van het v e

-!girg. I{eLaa.s heeft men op d-i-i; 3e}:-ec1 c1e vliurl -i;egen, omcla,t d.e bouw va"n een vliegtuig
vooral- bepaaLd" word.t d.oor d.e ccrqnercië-l-e asocoten" ne toegenonen bra,nd-stoÍkosten
dwingen cle koastrukteurs tot hc-b geb:ruik v,r.n steecLs lichtere ma-berialen en d.at is aI-
licht niet bevorclerlijk voor de botsing*r'ree:sta:rcl-. Gatcu in d-e motorblad.en bijvoor-
beeld veminderer: we1 he'c vlieggewicht ./a,n he-t toes'beI, maar vergroten d.e mogelijke
vogelschad.e. Begenr'roorcl-ig geld--'u voor vlieg-':uigmo-boren, cl-l,.t zc minimaal een vogelge-
wicht van 4 pond- mocten kunnen tvretcnt zond-er dat nccrnenswaa.rclige schad-e ontstaat,
De Canadese autori'bei-Len willen c1i-'; gewicht zelfs tot C pontl verhogen orn d-e risikots
van aailvaringen net C;-ri:ad-a-ga:r:zen tc ve::.;Le:,::en. Door het opnenen ve,n d.it soort be-
palingen in d-e eisen clie gcs-be1cl worcl.en'Ler ver"lcrijiline; van he'c luch-blraarcl-igl.cicls-
certificaat, kan het probleem oolc op het technische vla.]c best'eden word,elt.
3. De cl-irehte b s'r;ri d-ín van o d-e luchthaven verbli veiic'Le vo ls is echter de
meest aangerdezen vor:rlr crir het vogelgevaar -be r/..t'1cl-cincn, 0p Schiphol is d-it aspeot
jarenlang venraarloosd." Pas c1c laats-be j;+r'ei:, onöer' 'uvlocd. vatr r;chaclegevallen zo-
aLs d.ie men L[artin-air en a.ls gcvolg va:r clc sicc]:Lc na:.n d.ie Sch:pho1 cLaard.oor ]creeg,
heeft men d-e zal<en forser aa,irgepai<t. Voor c-l-i-e tijrl- rommei,cl-e men maar rrrat aail en zelfs
d.eskund.ige aclviezen wcrclen nie-b of sl-ecirt opgcvolg'. )trige seizoenen werd. hot pro-
bleem d.oor een bío1o1i-e-s-Luclcl'r(Frec1 Hooz'i:L) onclec'zooht, maar clicns bevindingen vond.en
bi j cle SchipholcJ.irektj.e weinig wecrlela.irk-.
Vogelbestrijd.ing op clc vliegvelclen berus'; eigenliji; op twee peí1ers: preventief d-oor
het onaairtrekkelijk malien va:r he'b 3ebied. voor de overhcersencle vogelsoorten, en alcute
bestrijd-ing, nL. d"oor verschillencle meniercn v':.n verjaglng. Het'ler;einbeheer is er
op gericht gewassen aan te ir1a.n'lcn cr-ie als voeclse-.l- voor vogels o::aa,i.-brekkelijk ztin,
maar ook het verblijf ""',:n d-e "';"i::,i1r ,rp ,,-. 1;:o:'' l:emocilijlcen, Verd.er kan d-oor drainage
d.e grond"waterstand. verbetercl- uoi'd.cn en ook he'.; ni','eau van het oppervlaktewater kan
aangepast word.eno De agrarischc beci:'ijfsvoeri.ng i,.rordt d-a,tr natuurlijk onclergeschikt
aa,lr d.e vogelschad-e-preventie" Ja.renlang r'ra,s hiervan op Schiphol clus nir,uwelijks sprake
en het was dan ook niet te veri,ro:rd.eren d-a.t cle.klachten -boenamen"

Pas een jaar of twee geleclen is d-oor de Luch'r;ha"venclirektie een speciale vog;elwerk-
groep opgericht" Deze bestaat uit verschillenc'l-e diensthoofd.en, nI" A"H..van Geuns
(Haven- en Sa*ionsclienst), A. Klaver (lnd-erhorid- femeinen)r J" Biemond. (Stafbureau
OperationeLe Diensten) , aangevulil- met inspelcteur L"H, Bos (0perationele Diensten).
Een aantal speciaal aangestelcle tVogelwachterst ho'","clt rich sind-sdien 2( uur per et-
maal'bezig met d.e direl<te verjaging van d-e op het temein aanwezige vogeLs. nit ge-
beurt cloor klassieke method.en (herrie rnalccn, lich-b1<ogels afschÍeten, angstroepen af-
d.raaicn) r. $aar zonoclig ook met mínder tvrienclelijkr gewelds er urord.en d.an vogels af-
geschoton. De tijcl d.at het Luchthaven arca"al door i-ngcwijden wel cens als het lawaai-
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igste vogelreserwaat van lfed.et'land. werd- peschoulrd. (va.ste broed.plaats van o.a. I(Iuut
en Visd"íef I ) lijlct mi j da.n ook definitief voorbi j !.6
Het onaa:ltrekkelijk ma.ken van het terrein door get'ra"s-beheer is echter rnind.er eenvou-
d"ig d.an het lijkt, Dat is vooraL het gevolg van d.e oecologisohe verschilLen tussen de
te bestrijden vogelsoorten, Op Schiphol vormen d.e voornamelijk op d.e grond- verblijven-
d.e nreeulven het grootste proicleem. Verhog'ing van d.e ,grashoog:be tot 20 à 25 cm lijkt dan
d.e aan.gevrezen rÍeg om d-e foura.geer- en rustmogelijkhed.en voor d.eze soorten te verkLei-
nen. Het temein r,rord.t d.a:: eohter i,,reer ,grnstiger voor d.e veLdmuis en d-aarmee aantrek-
kelijker voor allerlei roofvogels, Bla,uwe Reigers e.d. Ioor overleg met vogeLaars uit
cle omgeving probeert men daarorn het opha,ngen và:T Torenvalken-kasten rond-om het vlieg-
veLd. te beperken. De a.a,nwezighei-d. van d-e reigerkolonie in het Bos is ook een d.oorn in
het oog van de Schiphol-d.irektie. ,

De kombinatie van aaJrgepast temeinbeheer en clirelete afschrikking van de vogels zelf
heeft vrel resultaat. Zo is het aantal r,"ogelaanvaríngen, ö,al in 1964. ruim 18 per 10000
starts en land-ingen bedroeg, afgenonen -bot 3t4 in 1978" De vraag is nu ech'ber in hoe-
verre d-e nieur.re, aanzi-enlijlc fellere bestrijd.ing van d-e laatste ja.ren effektief is.
De Schipholwerkgroep is uiterst karig met het geven van infornatie over d.e effektivi-
teit d.aa,tvan" Gezien d"e etrnee verbond.en kostene de nega.tieven gevolgen voor het mi-
lieu en het sorr-rs rigoreuze afschot lijkt een betere verslaggeving alleszins op zijn
plaats. Ook d-iegenen dÍe zich elders in 1ïed-erl-a.nd" met d.e vogelbestrijd.ing op vlieg-
veld-en bezig horrd-en vragen ztch af wat het rend.ement va.n d.e op Schiphol gengmen maat-
regelen ís.
Het afschieten van o'o S chiphol verblijvende vosels
0m d.uidelijk te maken welke problernen er spelen heb ilc me eeïls verdiept in d.e afschot-
cijfers" Reeds vóór d.e instelling va:r de Schipholuerkgroep werden vogels afgeschoten.
Dit gebeurd.e met, in overleg met d-eskund-igen, cLoor CRtr[ afgegeven vergunníngen. Omd.at
er veel Blaul.ie Reigers verirlijven (:antallentot 60 e&.r, komen voor ) r,iord.en d,ie ook
afgeschoten. Dese grote, trage vogels zijn een d,uid,elijk risÍko voor de vliegtuigen
eri versch.illende keren ziin aanva"ringen met reigers gekonstateerd.. 0m enigszins kon-
trole op dit afschot te hebben is in d.e ver.grnni-ngen d-e bepaling opgenomen, dat d.e
afgeschoten vogels noe-ben r^ro,:d"en afgestaan aan het Zoölogisch },luseum in Amsterd-am"
De soortcn waar het vooral orn gaat zi jn (min of ineer in volgorcle van belangri jkheid") e

de d.iverse meeuwensoorten (vooral cle l(okmeeuw), d.e I(ievi-b, Blaul,re Reíger, Scholekster
en Torenvallc. Het i.iinrsterie blijft d.aarbij kritisch'tegenover cle geloeurtenissen op
Schiphol staan. llen C.oor d-e ScJ:i.phold-irek'cie met veel aarrd.rang aangevraagd-e vergull-
ning voor afselrot van '-llorenveullien wercl bijvoorbeeld geweigerd.. I[erkwaardig is d-at in
hetzelfd-e jaa.r'r'raarin deze affaíre s.j?eeld-e, toch opvallend- veel teru.gmeld.ingen vaJl
forenvalleen -\,/an Schipiroi k.'anen; allicht werden ze a.Llemaal iils td-ood- gevorrd.érit opge-
geven . o o o IIet is ook ds rrraag of d-e l.ichipholmensen alle ringgegevens van vogels die
geschoten zijtr d-oorgeven aan he-b Vogeltrekstati.c.-" In ieder geva.I was d-at niet ge-
beurd- met d"e vogcls die we op het lduseuni ontvingcn. llet niet doorgcven varr ringmel-
d.ingen is kortzj-chti3 alr men trretcnclccrt ond.erzoclc aan d-e op Schiphol verblijvende
vogels 'ue d.oen; d.c herkornst is toch uiterst beLangwekkend.!
Door d.c vriend.elijke beuridd.elin3- van Tinekc Prins, d.e secretaresse varr de Vogelafd.e-
Iing van het Zoö1. l[useum, kon nagegaall word-en wat er d-e afgelopen jaren krachtens
d.e bepaLingcn in d.e ver3rxtningen op het I'luseum a.an afgeschoten vogels is binnenge-
bracht c

Brauwe Reigerx 
1'rtrl: ï#'1,Íào*"ïï 3;"ïïiïrÍl,*ii 1;-l:ï"ïi *:?'7r',u13", e tot .1e7*z 26"
19792 juli 3, ,a.ug 1e o1:t 1, nov J; tota.al 1979t 12.
Tota.a1 1977 t/n 1979e 5l ex,x"

Scholekster: 1977 z juní
19782 af,ril
19792 april
Iot"aa]- 197'l

Voorts werd.en tn 1978 en 1 Zilvermeeuw, 1 Kievit,
1 ]loutd.rrif en 1 pos'bduif geirrach'b"
ïn totaal rverd.en d,us in I jaar (minstens) _!fl_vogels afgescho _qp. Aa.ngenomen kan

45"
1oe
14,
t/^
1979

mei 8, juli 4i totaal 1978g" 22"
juli zl.Bs totaa,l 19792 62.
19792 12) exx..
nog 4 Koicrneeuuien, 3 H<sters en

tnrord-en, d.at het rrerkelijlce totaal hoger ligb, orndat voor onbeschermde soorten en
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jachtvogers geen verplichting tot ter b.schilckingstelring is. I
frrkele zaf,<en vallen nu op,
Ïn de eerd-er genoemd.e persl:ublíËaties verd.oezelen de ze,gslieden van Schiphol d.e orn-
vang en d.e a.ard. va.n het afschot. IiÍaa.rom? Retwijfelt rnen zelf het nut e:sra.n?
Aan d-e afschotcijfers zelf valt op, cLat het bepaald. g§[ on verr{aarloosbare ir,a.:ntal-
Len gaa,t en d-at,er sprake is ven zecr grillige verOeffi[ over §.e seizocnen en va,rl
jaa,r op jaar. Ook hi.grs r"rao,ronr? Schiet men zoe.ls het ui-bkomt? IIet is bijroorbeeld. niet
aafrnerneLijkr cLat d-e overlast vaa Rlt.uwe Reigers zo variabel is als uit d-e cijfers zolt
blijlcen. Da.t er een sauenharrg tussen afschot en he-b instellen va.n de werk,groep voor
vogelbestri jding is bli jkt d-uid.eli jlc uit d.e snelle tocna.rne va,n het afsohot sind.s 1977.
Voord-icn r^rerd.en.alIeen Reigcrs incÍcienteel geschoten en d.an nog b:-jna ui'bsluitend- in
het naja.ar. Erns:i;t.g is d-at zonel bij d,e reigers a,Is bij d-c Scholelcsters afschot in het
broed.seizoen plaatsvindt" Hoelrel het lcij cle reigers vooral or,r eerstejaars vogels gaat,
zal d.it toch gevol'gen voor d.e lcroed-vogel-s hebben. Scmrnige cerstejaa,rs broed.en wel d.o-
gelijk en voor c1e oucleren,geld-t d-a-b a.fschot in het voorjaar vrijvrel zeker l-eid.t tot
vorlios van broed.sels (bij d-e geschotcn en,lcrin.gd-e reigers zijn zeLfs tv,,ee !e lcalen-.èerja,arvogeIs,I^ia,arry.a.1166ninjuniafgeschàtenist)'
Nu rnoeten w" orr"" a.fschot in hct .r.Igemeen niet aI tc d.rarnatisch d-oen, vrant bij cle on-
d.erhavige soorten hebben ne te meilcen met algemene broed.vogels, waa.n/a,n d.e d.oor afschot
ontstane ruimte gematckelijk kan vrord.en at-r.ngevuld uit d.r:. po,oulatiereserves. naarorn is
het ma.ar d-e vrir.ag of cLit type behecrsmaa,tràgelen effektief iss het d.oet me sterk d.en-
ken aan het grarren van een rkuif in zce, het wa,ter loopt van alle l<anten onmid.d.el-
lijk weer toeon", Juist omd-at de Schipholrrrensen niet d,uid-elijk naken war.rom ze d,eze
maatregelen nemen, in hocvercc d-it afÈchot tot het beoogd-e d.oel leid-t en echt onver-
mijd.elijk ise lijlst een lcritische berinning op zijn pl-a.ats. De gevolgen moeten nlo ook
weer niet geba.gatelliseerd- l.iord-en. -De va:e het algcmene pa.troon afi.rijkend-e achteruit-
gang varr de,reigorkol-onie in het Ams'bcrd,amse Bos bijvoorbcelcl, gecft te denken. Een
afschot va.n 51 'exemola,ren in I jaar ]can een teruggii.ng va"n het hroed.bcstan:d. va,n 5 tot
10 parcn. tot gevolg hehlcen en in d-ie ord-e van grootte ligt ind.erd.aad c1e extra terug-
val va:n d"e Bos"lcolonie"
Wat oolc te d-enken geeft is het níveau varr biolo.gísohe kennis en inzicht va.:: d.e be-
leid.srnakers op Schiphol. 0m d-it te i-l-lustreren tot slot cnlcele citaten uit d.e pers-
verslagen: Ing. Kla.ver in d-e i'IRC ( 2tf-19-79) I'rHet totaal a.antal vogels in lrTeclerla.nd.
neer:t rrog steed.s toe,rt rtDe meesto eend-en zi,tremrnen rs win-i;crs in d.c Oud-ezijdsa,chter-
burgtral .rt '?Sinds 1974. z:.Vn vcrscheid.ene insecticid-en verJrocien, wa,i,),rd-oor d.e vogelsta,nd"
groter is geword.en.t?
Het bovenstaand.e is volcloend-e aa.nlcicling om ar,n tc d-ringeï] o1l eeÍr be-bere vera.ntr*oor-
d.ing van het gevoerd.e beleid d.oor cl,c Schiphol"-d-irck-bie en ccn kritisch toezich va.n .d.e
buit'enwacht, in casu onzc uerkgroep, en d,e Na-buurbcrcherming in het algemeen.
lïog 66n citaa-b is in d-it i.cad-er te rqooi om U te onthoud-ens
Ruzie met vogelliefhobbers hccft Schiphol nict, zo verzekert het hoofd. Haven- en Sta-
tionsd.ienst. Í?Er is níernand" die aa.::stoot ncernt aan het verja.gen, Ik ben zelfs trou-
wens eon reuze vogelliefhel:ber (l). lie docn ze ?;ec:n enkel lcwa.ad-. Ze hebben het eigen-
lijlc veel te fijn hier, vanwege d"e betrel:.kelijke nrstolf (4.H, van Ger.ms in d-e Níeuwc
Noonclho}lahd"se Courr',n-b van 11 deccmbcr 1979) .
Laten lve hopen clat d-eze Schi,rholfuni<tionaris zijn eigen vroord-en in a.lIe opzichten se-
rieus kan blijven nernen en d-at d.e buitenr."lercld. nu eens precÍes het rtl.rat, hoe en waar-
omltvaÍl d.e vogelbestrijd.ing op Schiohol tc horen krijgt. Ruzie met vogelliefhebbers
(cí In daarmec sa;'nenhangend.e nare publiciteit) Icun je namclijk voorkomcrl.

Alfred Rlok,
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voor.iaar -lrezoraden vele kieviten on,sestoorde broed.-
period.e ín 1979

Zoa|s bekend- vallen vele kievi-benlegsels ten offer aa^n agrarische l;erkaaamheden, d.ie
a}s regel in maart van start gaan en verder in april eÍI rrlei voortgang vind-en. Zodta
er voldoende gpas Ís1 leomt ook het vee in de weide en mei:íg legse1 word.t d.a.n vertrapt.
Ín 1979 had-d-en d"e agrarische rierkza.arnhed-en bed-u-id.end- rrrinder invloed op het broed.en,
omd.at d.e toesta.nd- op d"e terreinen het het a,bnorrnaal slechte trreer d.e boeren parten
speeld.en. De vorst zat d.iep in d.e grond., het sneeuvld-ek srnolt maar 1a".:lgza"arn r,,leg, de
weiland.en bleven nog viekenLarrg d.rassig, het gras had een geelachtige tint en het wa-
terpeiL in sloten en waterlopen bleef abnormaal hoog tot in r.tei. De overvloedige voor-
jaa.rsregens bevorderd.en deze voor d.e boeren zo ongunstige vrcrl;situatie.
Blijlcens mijn informaties lieten d.e kieviten zich in het algemeen niet van de wijs
brengen d"oor het koude en vochtige weer en keerd.en ztj nomaal naar hun broeclterrei-
nen terrrg, Zíi werd.en op vele plaatsen aI gesigaaleerd. in terreinen, d.ie nog voor het
overgrote d-ee1 r,ret sneeuw i,íaren ]:edekt" Zo zagen r,tij in de besneeur,lde weile,nd-en bij
IIalfweg reed,s groepjes kieviten in d.e lur,'rte van d.e d-ijk fourageren op d.e scha.arse
sneeuwvrije plekken. Volgens de !-rrese Vogelwachten k:rn d.an ook niet gesproken word.en
vafi. een Iate sta"rt va.n het brocd.seizoen 1979t maar de eieruitkomst na.s bed.uid.end. gro-
ter d.a.n a.nclere jaren, hetgeen wij op d.e Wad,deneilanden r,elf hcbben kulxnen constateren.
ïn veLe percelen r^rerd een opvallend aantal uitgelopen jongen geconsti..teerd, in de twee-
d.e helft vrur raei, terwijl het bocrenwerk nog stceds met grote vertraging te karopen
had-" De grasgroei lra.s onvoldoend-e, cle aa:rvoer nEr,ar de, n:.sdrogerijen sta,gneerd.e, de
grasoogst aràigae te mislukJren (Leeuwarcler Coura.nt, 6 3uni 1919). Het vee lcr"raro weken
later d.an gewoontijk in c1e weid.e en het maaien viel a1s regcl tlee tot d-rie welcen l-a-
ter d.an in norroale jaren. Peetsila, HoofcL va.n het Friese Vcldtteri<, bleek in juni opti-
r,ristioch ovcr cLit broed-seizoen: oo Ameland- wcrd.en door tr.lee ringers ongeveer het dub-
bele aantal jonge kieften gcringd- d-a"n in a:rdere jaren"
Hoe d,rassig en rnoerassig vr-Ic a..nders d.roge terueinen trel waren, bleek uit het broeden
van cnkele paren lcieviten in nornaliter d-roge, ongeschilcte d-uinvalIeien, ten'rijl een
pa.artje bzr:inc kiekend-ievcn een'Lcruitoriurn had- gekozen in een grote d.uinvallei, d-ie
nu d.ichter begroeid was en ïÍa,a,r deze vo,qels in jarcn nict rneer warcn gesignaleerd."
Door een overvloed aan hemelrÍeter had-d.en d.eze and.ers droge duinen een weelderi.Ee ve-
getatiee met een rijkcr insectenlevcn en gaven dus d-e broed.vogels rireer voeclsellcansen"
Ie ringers.r"eond.cn ovcrigens c1c jon.3c lcieviten gemaJ,:1iclijlcer lokaliseren d.an iir a.nd.ere
jarcn, omd-at onc1er norraalc omstandighed,en d.e oud-errrogels hun kroost vrij sne'l leid.en
naar d-e vocÈtige greppels rondorn de rtreiland-en, waar onkrrrid. meestrl ltelig tiert en d.us

meer insecten te vind"en gijn. I,[arrr l'ru, d.a.nkzij d.e overvloedíge regenva,l en gesrnolten
sneeuw, stonden dezc slootjes en grci:i:els vol wrr.tcr, zodaf d-e jongen op d.e weiland.en
bleven fourageren en d-us -ei,ra,l,ckelijker nret d.e lcijker kond.en word.cn opgespoord.
Uit ged.ane r^Íaarnemingen is globaa.l bckencl, d-a,t zowat cle helft van a,-'l-lc r*eid-evogel-
IegsóIs ten offer valt aan a.gr:,r.rische r",rcrlczaamheden (nes'ben, rflaaicR, rollen, slepen,
enz.). Vele Friese Vo3ch+r,chten uerken d-erhalvc rnet sto]<ken, dic bij d-e nesten worden
geplaatste opd.at de boer en zijn pcrsoneel om cleze legsels heen l:r:-nnen rJ-jden. Op Ame-

land. bijvoorbe;lcl wcrden oolc in a'oril 1)l) enkele honderden stokken bij nesten ge-
plaatst d"oor d-e leclen van cl.e 1rcid-e Vogelwach-ben, maar achteraf gczíen was d.eze be-
scherrningsmethode níet eens nood-zalcelijk, omd.at geen machine of tractor in d.e d.rassige
weilau:d-en kon rijd.en. De stokken bi.j d-e nes-bcn kond.en in vele ,geviellen aI vroeg wor-
d.en ven"rj-jd.erd-, omdat d.e jongen reed,s r,íaren ui-tgelopen v6ór de kornst v;ur het agrarisch
maohineparlc. Ecn onitesoord-e 'lcroedperiod.e d-us, danlczi.j de abnormale we.,terstand, hetgeen
eigcnlijk cle pralctijickennis va.n d.c Fricse Vogelr+;,.ch1;en no-griraals bevestigt3 een van de
hoofd.oorzal-,en van de a,chteruitga"ng van onze r';eidevogcls is gelcgen in d.e verlaging van
het na-berpeil met vaak een ha,Ive meter, zod.a.t c1e lvortels van het gpas dieper naar d.it
gronclnater-peil groeien en de bod-eurd-ieren zich ook dÍc,per in cte grond. ophoud.en. l,linder
voed-sclkansen dus en een d-ichtere grasgroci, he-bgeen c1e kievit onwelgevallig is. Deze
zgn. diepte-on-bnaterÍng r.rord-t tcgenwoordig alorn toegapast en stclt men aarr.weidevogel-
kenncrs d.e vraag, hoe dc stand van de brocdvogels kan r+ord-en verl:eterde dan is mcestal
het a,6twoord: orVerhoog het uraterpcil wcer tot het nivea,u va,n vrocger en r,lij krijgen
een betere vogelstand.tr"
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We1nu, :voorjaar 1)79 heeft d."e natu.uq d.e d-ooq de, .lcoeren gewenste diepte-ontwatering '
d.oor bevroren grond., smeltend- ijs en sneeuwd,elc en d.aarrra overvloedige regen op haar
eigcn wijzc gecorrigeerd.. Een ovcrd-ad.ig vochtig en d.ra,ssig milieu wa"s het gevolg, na-
d.eIig voor d.c,bocren, maa;r d-e weidevogels ten voordéel.
Bervijzen hiervoor warcn ook in clc orngeving v3.n Aristerdnri te vind.en, waer bijv, d.e 0s-
d.orper Po1d-er een .grotc clichtheid- aan weid-evo6e1s vertoond-e, Deze grasland.en worden
niet meer intensief göë::p1oiteerd., zij behorsn tot d"e vríj slord-ig beheerde rand.gebie-
den, hobhelig en ongelijk tcrrein raet ond.iepten en kuilen. KaIe plekken gras r,rísselen
af met hoge pollen, id.caal broeclterrein voor zor,rel kievit als grutto. In d.eze peroelen
ïdaren cle ncstcn op prirrritieve wijze gernerkt met hou'i;en stokjes cn ik lcon d.us circa 2l

.nesten -ËeIlen in cleze bctrekkelijk lclcine pold-er, Het was er zo d.rassig, d-Ert zelfs
meerkoeten jun nestcn mid-den op hct land- lcou:*d-en in rnet wa"tcr gevuld.e kuílen. Een an-
d-er vochtig raili-cu voor weid-evo.gels onststond- naast een oud- kerkhof op d-e Ípaarr:rd,4rn-
merd.ijk, vra.ar een paar vreilendcn r',rerd.en ingesloten door za.nd"Iichamene het begin va,n d.e

nieuwe spoo;lijnen la"ngs Sloterclijk. De clruk van de zerylf,flijken perste het .rpond.water
onhoog en ook hier - op clcze kleine oppervlalcte - maar liefs'c d.rie paren lcicviten met
jongen. Gema,kkelijk vast te stcllen omdat er in dc buurt voortclurend. torenvallcen ac-
tÍef waren, d"ie d.a.n hef-bÍg d.oor d-e lcieviten werd.en achtervolgd-. Zichtbare bervijzen
voor d.e stellÍng: vor;htige, d.rassigc lrrnd.erijen geven een betere r.reid"evogelstand."
-Dit lrraren wat t lossc wa.arnemingent o'",er d-c invloed- van de strenge winter en het te
'koude, te nattc voorja.aT 1979 op het broed.sc;izoen vaír r.reid.cvogels" Gelijlcsoortíge ,

waarnemingen r"rord,en in deta"il beschrevcn in ecn aantal vc,rslagcn vafl regionale vogeL;
r.'lach'u en, bi jvoorbecli- c

Maa.:rd.blad. De Piepcr, Bovenkarspele ïroo 1f 2 1gBO, p. 7-8g
Jae::nersla.g Vogchracht Fra.neker over 1)-Oi
Jt:.i-rr\rersL ag 1979 Bonc1 van Friese Vogelbeschcrrlingsv,iach-ben ( sccretarís-buitend-ienst:

R.R" Elzinga, Leeuw;lrden, Europaplcin 2!I-I) i
Jaa.rnerslag Vogeh,rn.cht Grouw ovcv 1979 "

ïn tr'riesl and zit rrleo overígen;.; niet stil in cxperimen'ben rnet iteidevogelbeschermingg
tot slot nog een ?aar opllerkingen hierovcr" Bij Lecui.Ii?,rd-en werd. d.it ja:,,r door enkel'c
bocren ond-er vrctenschappelijk toezicht gcëxpcrirircntcerd i:tct cen specia.le voorziening
aan d.e mp.ar,ímachiner een lani1e metalen buis met sleepkettingen die d,oor het gra.s slepen.
AIs er een strook gras r.rord.t gcrn;',a,íc1 , brongen cl-czc kct'trngen cl"o aangronzend-c gra.shal-
men in bel.leging;, lva,a,riloor lcrocdendc vogels riorden opgeschril<t en de ncstcn ku:rnen wor-
den opgespoorcl en bij d-e volgcnd.e maa.irond.c ges1ra.rrd. Iicn ireeft va.stgesteld-e d-a-b bij
het plaatsen vaJl stokken bij d-c ncstcn sorns cle aa,irCaclet vrord.t getrokken vaix meeuwen en
knaaien, die op de4e mcrktclcens a.fkoncn cn het ncs-b phmilcren. lia.a:-- een schuin boven
hct nest gepl-aats-i;e stcll schrikt d.cze preda.toren v::rriroed-e1:11< af, zo Ls tenminste de
eerste ind:rrk. Verd-er d,uren cle proevcn voort om gruttojongen te sparcn in hot hoge
gras van het hooíIa*rd- $ed-urend.e de mr.airtrerkzaarnheden, l.laa,rbij men enkele clagen vó,ór
hct maaiext een aarrtal trrlasticzaL,Jcen laa'c r{appercn in d.c hocl<en vtn het perceel" I{et
getuid- hierva.n is d.usdi:.nig hind-crlíj!: voor d.e ouclervogelse dat deze hun jongen tijdig
naar aa^rlgrenzend.e percelen l.rc'bcn te lcic1cn. Deze erva,ringen zijn ook ged.eeltelijk ver-
6erkt in een brochure, c1ic in d-e provincie Drenthe is gepubliccerd door het Provinci-
aa.L Bestuur en ond-er de boercn is verspreid., r,vaarbij mcn hoopt, d.at ltriese pral<tijkken-
nis meen naÍi.r buÍten bekend rr.e.kt. Een positicve bijdrage hiertoe lÍerd overígens gege-
ven d"oor Drs. J. tr'okkema op het Ideid-evogelsymposiurn vr.n Vogclbescherming, die bela.ng
stellenclen uit and.ere provincics uitnodigd.e in het voorjaa,r 1980 het bcschemingstrerk
va,n d.e Friese Vogch'rachtcrs tc kor,tcn bcstud-ercn.
ZoaLs wellicht bekcnd, viord.t cr a.l jarcn geplcit voor een hand-elsverbod- in keívitsei-
eren d.oor VogeLbeschcnning, Het Vo3eIjr.Ír,re dc Friese Bond van Vo3elbcsoherr,ringswachten,
Krítisch Fa.r-mabeheer enz. In 1979 kwrirn er gecn dcfinitief verbod-, in 19BO is dit weL
aangekondigd (zie ook Knipscl:rant) r,ra.:,r het is er nog njet! Hot za\ l,Íordcn vcrboden
kievítseieren te vcrhl,.ndelen en te exportercn zod:r, de vcrnieuwèe Vogeli.re-U 1p36 d-oor
het Parlemen\ zaL zijn goed.gcl<eurd. ï,Ianneer d-cze goecllleuring za,l korircn, is nog on'lce-
kend.s in 1980, 1981 of 1982... o "..o?? I{. I(arnp

3urg. Flogguersttaa.t 27 1
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'sierzwaIuwen van Amsterdam nog steeds bedreigdlBbEroEEr

tNvLtE6- RUIMïE

PÀN

- De gierzwaluw is in Amsterdam ëén van de talrijkste broedvogel-
soorten. Voor de bewoners van oude stadswijken is het zelfs de
enige èchte trekvoge'lsoort die ze elk jaar weer als zomergast
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in grote getale kunnen waarnemen.

ÍÉNGÉL In 1973 bïeek uit te'llingen van broedgeval -wwewrat
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(zie fig. 4 en5 ) r een ernstige rui tgang
van het aanta ï geschikte broedplaatsen voor

gierzwaluwen tot gevolg had.
- Er werd onmiddellijk aktie gevoerd met aïs resultaat dat door een

besïu,it ,van de gemeenteraad de bouwverordening zö is gewijzigd datbii vervanging van pannen-dakbedekking opníeuw pannen moeten-worden
gebruikt. Argument daarbij was dat een pannendak beter "ventileert"
dan een shingle-daki weliswaar zijn pannen duurder dan shingles,
maar ze I langer mee, zodat ze op ï ange termijn toch goed-

fig. 3
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Zo op het eerste gezicht een aardig resultaat
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le. Bewijzen verzamelen dat het raadsbesïu'it wordt ontdoken. Dit kan op twee manieren,

nl. a incidenteel en b systematisch
2e. Als 3e bewijzen er ziïn -Bouw- 

en Woningtoezicht opbellen of schrijven, druk op de
gemeente uitoefenen door brieven te schrijven, te gaan praten of desnoods naar de

3e. Aktie voeren màt net doeli dat àr bij'nieuwbguw, stadsvernieuwing etc. geschikte daken
voor, gierzwaluwen worden gebouwd. i :

Nadere uitwerking van deze 3 [unten.
Ad Ia Indien men waarneemt dat van een dak de pannen worden vervangen door ander materiaa

- (in de praktÍik dan vrijwel altijd'srringïÀi1, aii note.en o.í.v. datum, pand

,(straat+huisnunrner),vervangingsmateriaajetc.Zieverder:ad.2.
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_lb Hoewel het verzamelen van bewijs, als onder la qenoemd, aanleiding geeft

- tot onmiddellijk protest bij de betreffende instanties, is de kani groot
dat er het nodige ín het nadeel van gierzwaluwen gebeurt, zonder dat wii
dat direkt konstateren.
Het is dan ook nodiq dat er tevens systematisch wordt gewerkt, door van
alle panden in een straat, huizenb'lok e.d. nauwkeurig de dakbedekking te
registreren en na verloop van tijd te kijken van hoeveel en wèlke panden
geschikte dakbedekking is verdwenen. Dcor zo te werken krijg je een in-
zicht in de mate waarin de bouvrverordening urordt ontdoken. Hoe meer van
dit materiaal wordt verzameld, des te beter de steekproef. Van elke kon-
trole natuurlijk de datum noterenl

Ad 2. Waarnemingen onderla genoemd direkt melden aan het bestuur van de Vogel-
werkgroep, schriftelijk of telefonisch:
Fred-Vogelzang, Beukenhorst 407, 1112 Bi-l Diemen, tet. 020-997937.
B.H. Rypkema, Llillem Pijrrerstraat 59, 1077 XL Diemeno tel , 020-762419.
Als Voqelwerkgroep kunnen we dan d'irel<t aan de bel trekken. Daarnaast is
het wenselijk als degene d'ie de vervanginq konstateert ook zelf direkt pro-
testeert. Hoe meer klachten van verscltillende mensen, des te groter is het
effekt. Bellen naar "Bouw- en ldcningtoezicht", tel. 5969111, vervolgens vra-
gen naar de inspekteur van de desbetreffer:de wijk en als je die dan aan de
lijn hebt, protesteren tegen de cekonstateerde vervanging.
Het bestuur neemt graag kennis van alle individueel ondernomen akties, om

zo een goed overzicht te krij$en. D'it ge'ldt ook voor de onder lb genoemde te
verzamelen gegevens, die zeker niet verloren mcgen gaan, omdàt juist deze
vele jaren kunnen u.rorden gebl'uikt als kontrole;nateriaal . Het 'ligt in de be-
doeling dat het bestuun, buiten de direkt te cndernemen stappen, later, als
er voldoende gegevens zijn, hiei^mee naar de verantwoordelijke wethouder
stapt of door een gerireenteraadsl id vraqen Iaten stel len, enz.
Na indivíduele protesten kan het geen kuraad na te gaan of deze ook effekt
hebben gehad. Ook deze informatie is bii het bestuur welkom.

Ad 3a. In principe is het ook bij nieuwbouw mogeliik om mansarde-daken met pannen

-te 

gebruiken. In de Dapperbuurt is bii enkele nieuwbouw-blokken het dak
zö gekonstrueerd dat het geschikt zou moeten ziin als broedgelegenheid voor
gieÉzwaluwen (tlageilaarstr"a.at ci'i Conimelinstraat bii de Pontanusstraat). Deze
nieuwbouw is tlee jaar Selr-;n voltooid. Tot rjusver is er nog geen broedge-
val gekonstateerd, Ínaar eris ook ncg niet goed op gelet. Van belang is dat
men hier een broedgeval vaststelt, d,w.z. uraarneent of er gierzwaluwen onder
de pannen verdwijnen. Dit kan het best in de avcnduren rond zonsondergang
gebeuren, eventueel ook 's morgens vroeg. De eerste d'ie op deze wiize een
broedgeval vaststelt, ontvangt een fjes drank van een beter type, ter be-
schikking te stellen door l,'Jouter van der l,leiiden. Over de inhoud is inspraak
mogelijk. Het spreekt vanzelf dat de brcedpiaats wèl gekontroÏeerd moet kun-
nen worden: vergeet dus niet in Ce oplvinding de plaats te noteren, desnoods
tot op de dakpan nauwkeurig. l{e vervrachten Ín de Dapperbuurt dichte drorunen
van met kijkers voorziene drankgebruikers.

3b. Als in bovengenoemde n'ieuwbouw een broedgeval urordt gekonstateerd, dan is

-een 
publikatie hierover in voge'l- en architectenti jdschriften zinvol . Soort-

gelijke nieuwbouwexperimenten zijn ock moge'lijk rn andere buurten. Iederegn
kan in zijn eigen buurt, tijdens buurtover'leg over stadsvernieuwing, met
architecten praten om bij nieuwbou',v, renovat'ie etc. het mansarde-dak met pan-
nen te gebruiken. Ook is het de moe'ite waard te overleggen rnet architecten
in Lelystad en Almere opdat ook hier goede broedgelegenheid voor gierzwaluwen
onts taat.

Zo. Dat lijkt een fikse kïuif, maar het meeste kan tussen neus en lippen door
gebeuren als men in de stad loopt of fietst en eens naar de daken kiikt. Het
onderzoek kan elke dag in het jaar geschieden.Icdereen die in een gierzwaluw-
rijke buurt woont kan in zijn eigen straat of buurt systematisch gegevens
(zie lb) verzamelen.
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Tenslotte nog dit: denk vooral niet dat het wel allemaal niet zo'n vaart zal
Iopen. Ats jè in de oude,wijken regelmatig op de daken let dan valt pas goed

op.hoeveel er aI met die lelijke shingles zijn bedekt en zo ongeschikt ziin
gemaakt als broedplaats voor gierzuraluvlen.
Het zal mede van iedereer: die dit leest afhangen of deze aantasting ongebrei-
deld verder gaat of niet.

Wouter van der }leiiden,
Fred Vogelzang.

Voor nadere informatie is het volgende artikel zeer leerzaam:
Wouter J. van der tieijaun (fgZ+) I Gierzwaluwen van Amsterdam in gevaar.
Vogeljaar, 22, 765-770, of
t4ededel ingeï51ad í.liNV-VllfG-A*dam, 11e jrg. n n'r. 3.

Nost: '

G-ïn de;tekst genoemde r,rijziging van de Bouvrverordening heeft betrekking óp de
toevoegingy 2e lid van art. 194 van de Boilwverordening, zoals die door de gemeen-
teraad op 22 mei 1974 wci d aangenomen:
"0p da1.'.:kken met een helfing"van rneer dan 30o moet de dakbedekking op zodanige
wijze zijn aangebracht, dat van het dal<beschot uit een voldoende mate van damp-
reruni ng kan pl aatsvi nden ". l

@amprennning betekent de afvoer rran in hct huis geproduceerde waterdamp naar bui-
ten door mi ddel 'vàíl \rofiti l at'ie ) , :,

, i I.iïERATUIR-INF0RrqAïïE
. :.. 11 

-----_'----

1. De Atlas van (e Neder.lan{se-bÍ!_edlo!!]§, Sarnensteller: R.l{. Teixeira..
aat f. 

r

Eind februari is een boek verschenen, waal'r,,ogelend l'lederland, op zijn zachtst
gezegd, reikhalzend naar heeft uitgekeken. Het hetr"eft hier de Atlas van de

, Nedeitandse broedvogeis, ivaaraan door meer dan 2000 vogelaars aktief is'meeger
werkt. Het resultaat van deze samcn'rerking, die door S.0.V.0.N. in goedé bangn,is geleid, is een boek dat geciurende de kornende jaren een onmisbaré'vraa§s
baak ;zal zi jn voor i edere vnqei i.iesfreak. '

Van alle bróedvcgelsoorten ià lieilerland is een kaart oplJenor,ren met daarop aan-
gegeven, in een systeem vatt g',^eerre st'ipi;en van verschillende grootte (voor moge-
lijke, waarschïjnlijke en :ekere broedgevalien), de broedverspreiding van deze
soorten gedurencie de iaren i973-j.977 (+ cirkele aanvullingen uit 1978). 0p de te-
genoverliggende b'laCz'iicie r^rordt iri een begeleidende tekst het een en ander toege-
licht en worden enkele wetens!,,aardiqheden over de soorten vermeld. Aan het einde
van deze stukjes staat steeds een schlttinn:o'an het tota;le aantal broedpaÈén in
ons land. Verder v;ordt eok bij e'lke soort wat liteiatuur ter verdere verdieping
gegeven. Van de behandeJde seorten is een zwart-w'it- tekening opgenomen.
Na een vluchtige bestr"ld,lrin3 van de atlas ('ik had naar zeer weinig tijd in ver-
band met de verschijningsdatum van dit blad ( zijn mij enige rnerkwaardige:bn I

soms ook wetr':storende dingen opgevallen. In de inleiding wordt slechts een keer
kort vermeldrdat de atlas niet'geschikt'is om er planalogische doeleinden mee
te ondersteunen. F{ijns inziens had dit nadrukkelijker gezegd moeten worden. Ook
uit de.begeleidende teksten b'ij de verspreidingskaarten kan merÍ. iwel het een
en ander opdiepen wat niet iuris,t is. Vooral in de geschatte totalen aan het
.eind van el:k stukje lijkt men vaak wel met een heel,natte vinger te werk gegaan
te zijn.. De oeverloper bijvooi^beeld wo:'dt, met in de vijf ondèrzoeksjaren-maar
ëén zeker broedgeval en verder rlaarnem'ingen van èxemplaren in de zomer, metèen
maat:totbroedvoge]nret5.10paarjaar]í.iksqefiaakt.:Ik kan mij dan ook niet aan de indruk oi'rttrekken datc!e:e optimistische behande:
lingswijze van de,gegevens gebruikt is orn het boek vast aan de (mogelijke) toe-
komstige ontwikkelingen aan te passen
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Bii de patrijs kan men lezen dat, de ondersoort Perdix perdix sphagnetorum
(veenpatrijs) niet is uitgestorven in Nederland, zoals werd aangenomen, maar
dat dr zelfs nog 5500-6000 van dez:e vogels in 0ost-Nederland voorkomen. Als
bewijs hiervoor wordt een recent onder'zoek gebruikt, dat echter niet op de
literatuurlijst bij de patrijs vermeld wordt, zodat dit gegeven, dat op zijn
minst twijfelachtig genoen,d mag worden, niet te controleren is.
Van de kievit wordt venneld dat de eieren niét meer verhandeld mogen worden,
omdat in 1979 een verbod hierop is ingegaan. De auteur van het stuk over de
kievit, die v.ertrouwen in de reglering zeker niet ontzegd kan worden, heeft
het echter mis, want dit nuttige verbod is op de lange baan geschoven. De veld:
uil rnaakt het helemaal bont. Die zou op Texel algemener zijn-dan op de andere
uladdeneilanden, omdat hier de veldmuis voorkomt. Echter deze woelmuizensoort
komt helemaal niet voor op Texe1. Hier wordt vraarschijnlijk de noordse woel-
muis bedoeld, aangezien dit (in overig Nederland vrij zeldzame) knagertje wel
op dit waddeneiland voorkomt.
0p somrnige van de verspreidingskaarten zi.jn stippen verschoven (bijv. bij de
buizerd en de ortoiaan) of middenin een blok met een grotere oppervlakte ge-
pïaatst (bijv.bij de itechtvaïk) onr broedparen te beschermen tegen ongewónste
belangstelling van eierrapers, al tc enthousiaste vogelaars, fotografen etc.
Miins inziens had dit bij meer soorten mogen gebeuren, zoals bijv. bij de zeld-
zame ralachtiqen. Als een kleinst waterhcen een paar keer zijn territorium te-
gen een bandonname heeft moeten verdedigen za1 hem al snel de lust hiertoe ver-
$aan en maar al te vaak leidt dit tot het verlaten van het broedterr:ein. i4en
denke in dit opzicht bijvoor"beeld ook aan de Drentse ruigpootuilen, die in voor-
iaarsnachten vaak mechanische rivalen in hun territorium krijgen. Is het dan
een wonder dat deze vogels, na rege'lmatig 's nachts dolgedraaid te zijn, pas
één keer succesvol hebben kunnen broeden. t'lat'ik opvallend vond was dat de ve.ld-
leeuwerik in het grootste aantal blokken als broedvogel is vastgesteld (in 1638
blokken (98,1% van het totaal)). Zelf had ik eerder vervacht dat de huismus of
dé spreeuw met deze eer zou gaan strijken.
Het boek,,eindigt met een behande'ling van de zeer zeldzame en onregelmatige broed-
vogq'ls. Ook worden nog enke'le geïntroduceerde soorten beschreven. Hoeweï e.r toch
wel het een en ander op dit boek valt aan te merken, ffiàg deze uitgave biJ geen
enkele ornitholoog (beroeps- of amateur) op de werktafel of in de'boekenkast ont-
breken, gezien de enorme hoeveelheid nuttige en interessante informatie die zij
erin kunnen vinden.

Steven, Schoevaart ':

tt 0nder redactie van L.M.J. v
Gerri tse, .4. ekk ng, P.G.l',|.J. Keij, F. Kuyk.

I bes

Deze avifaune wijkt in verschillende opzichten af van de boekwerken, die de
laatste jaren zijn verschenen (Noord-Brabant, lioord-Holland Noord, Midden-Neder-
land, Friesland, Texe'l). In de eerste 0laats kunnen ulij dit boek nauwelijks een
regionale avifaune noemen: delen van 5 provincies worden erin behandeld'. De
samënstellers van dit boek hebben de rivierlopen qevolgd en zich volkomen terecht
niet gestoord aan provinciale grenzen. Dat de bovónloo[' van de l"laas en'de del'ta
yan de Rijn en llaas niet wcrdt behandeld zal urel op praktische overwegingen zijn
gebaseerd. Het onderwerp verdient zeker de aandacht die de samenstellèrs, aat wtl
zeggen de Voge'lwerkgroep Grote Rivieren, aan dit geb'ied hebben besteed. llaarschijn-
liik is dit landschap bij velen nog maarergslecht bekend. Dit boek zal zeker hel-
pen deee uitspraak te ondermijnenq,
Een ander verschitpunt is de opva'llende lay-out, waaraan kennelijk veel.aandacht
is besteed. De voorzijde van het boek bevat opvallend veel tekst en op de achter-
kant wordt zelfs een volledige vogellijst opgenomen. To zijn er meer "zetgrapjes",

1n 
den Bergh,

,50, voor ledenHet Spectrum; Utrecht, Antwerpen, L979, Hfl. 39
rming Hfl. 35,=-. Besproken door Ed Veiing.
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die echter wel eens de indruk wekken dat er op papierkosten niet bezuinigd be-
hoefde te worden
Het derde en waarschijnlijk belangriJkste verschilpunt is het opnemen van een
hoofdstuk "Vogeïgemeenschappen van het ïandeliJke gebied" door M.J.S.M. ReiJnen'
een van de weinige nederlandse teksten over vogels door urí recensent de laatste
jaren gelezen, wàarbij hij zich moest conceàtreren om de inhoud te begriJpen.
Voor sàmenstellers van avifauna's van grotere gebieden lijkt me dat de gevolg-
de rrethoden verplichte kost gaat worden, wil men verder komen dan het met el-
kaar in verband brengen van àantal- of dichtheidsschattingen met de bodemgesteld-
heid. Zeer simpel gezegd komt de inhoud van dit hoofdstuk erop neer dat men al-
lereerst beschrijvingen opstelt voor elk telgebied en dat men dan deze beschrij-
vingen in een (mógelí5k gi"oot) aantal typen Íerdeelt. Vervoïgens past npn een
mathematische methode toe (de zogenaamde clusteranalyse) om een aantal hoofdtypen
vast tè stellen. Als dit werk achter de ruE is, wordt elk type gekarakteriseerd "
door de in dat type landschap voorkomende soorten volgens twee criteria: presentle
in het aantal telgebieden dat onder het beschreven type viel én dichtheid van de

, soort ten opzichte van de totale dichtheid van de vogelbevolking van dat type. ',

Bij deze,beschrijving komen twee termen voor: "recedent" en "influent", die he-
laas niet vertaalbaar bleken volgens de auteur (overigens is het begrip "dominantn
ook niet vertaald; dit begrip wordt zonder een vertaalexcuus gebruikt). tlat vaït
er, te denken van "terugwijkend", "binnendringendt' en "overheersendtt? l.let dit
hoofdstuk zou men kunnen zeggen dat de "avifaunistische statistica",zijn intrede
heeft gedaan in de avifauna literatuur. Het wordt de broedvogelman er niet semak:
kelijker op gemaaktl
De Vogelwerkgroep Grote Rivieren hebben de zaken groots aangepakt. Reeds in 1973

,bracht zij een K.N.N.V.-publicatie uit: "Handleiding voor het inventariseren van
broedvogels in Nederland" en deze handleiding heeft gediend.als basis voor het ver-
dere werk. Na enige lezenswaardige hoofdstukken over methoden, landschap, vogel-

, vangst (men leze de alinea's over de kwartelvangst erop na om bewondering te
krlJgen voor de inventiviteit van onze voorouders), het gebied in de winter,
meeuwenslaapplaatsen, vogeltrek en het hierboven al besproken hoofdstuk volgt dan
de systematische soortenlijst. Deze lijst volgt het gebruikelijke stramien. Het
is altiid jaruner te zien hoe compact uren veldwerk zo in een enkel kolometje
kan worden samengevati Bij de beschrijving van de volgende soorten werden foutieve
ideeën van uw recensent rechtgezet: krakeend, kurartel, kluut, kuifleeuwerik, bos-
riet4anger, grasmus. De samenstelïers hebben niet geschroond met puntjes broedge-
vallen van schaarsere soorten aan te geven: \'oor sórnigen kan dit'boek zo een
aardige excursiegids vormen. Het zelf ontdekken van grappige gebiedjes liJkt me
echter des te leuker.
Ondanks een opmerking in de inleidinE ("Wij menen voor de juistheid van de meeste
van deze gegevens borg te kunnen staan'i) blijft het janrner dat het oordeel van de
Conmissie Dwaalgas ; Hederlandse Avifauna niet is toegevoegd. Vooral buitenïand-
se Iezers (bijvoorbeeld samenstellers van het "Handbuch" of het "Handbook") ko-
men op deze wijze voor grote raadsels.
Ik hoop verder oprecht dat de voorzichtigheid b'iJ het accepteren en opnemen van
waarnemingen groter is geweest dan bij de waarneming onder de poelsnip (in okto-
ber 1965 12 exemplarenl). Het zou waar kunnen zijn, maar .....'de zweedie broed-
vogelpopulatie is niet veel groter dan 100 paar. In feite zal men dit boek ook
niet kopen voor deze informatie. Het geeft een fraaie samenvatting van de op-
gebouwde kennis van de vogelbevolking van de nederlandse grote rivieren en daar-
on is een aanschaf voïledig gerechtvàardigd

Ed Veling.
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De veldbrisade van d€ r rijkspolitie en de
dienst faunabeheer van het miniskirie van
Landbouw stellen in samenwerking met de
Kon. Ned. Jagers Vereniglng een onderzoek
fur naar aanleiding van klachten die zijírgeuit
over massalo sehietpertijen oB wilde ganzen
ln detrflastenbroekpoldernabij Zwolle. { - - -

Milieugroepqn: Iagerss chundeel'tweede diik in
Umeer nieï nodig'

(Vrn Ccn oDrer wrdsg8evercl
A}|ÍITERDAM -.,Aan de nood.

zerl van de ï\Feëde Oostvaarders-
dlcpduF moct worden getqrt Íeld.
Sovendlcn beiekent Ae aanlef van@ dW ÉantesUng ven land-
schsprscttoon, belernrnerlng van\de
ptcdcwa-ert qn vcrgleehterins vln
dc rrterkwalitrit ln lJmeer. boot-
msl8,étr §oordzcctenaal."

Dit rtoat ttn eeÍr brieÍ var drie
mtllctrortpntsaties, de SttchUíÈ'
I{etuu en M[leu. de Verenlrins tot'
Behoud ren het IJssetmcci eí ae
Vctentftng Oontact Mllleubescher"
mlng Hoord-Ho[and, aan de leden
van de lbecde llamer.
- -De rnilleuorganisatles dringen er
biJ de kamerleden op aan mÉtster
Tuynmnn ven verkeer een gster-
ctràt bU d€ stnstrsnde behande.
Iing ven z§n bcgrottng te vragen de
rcnleE ven.deae dlrk opnieuw te
oYCrrtSEA"

Voor hetJaar l9É0 is twee mllloengul&a roor de eante* van de 1*ee-&- _OortveardersdtépdiJk uttge-
tsokba. De dljk zet-tn 

-toted 
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EllroGD gulden tsost€n.

Dtt rsllBou RlJlcsatercteat met
{g.eulg vrn de dtJts bcdnnen.
Hct, t'asé h nogntet v8§t§eslfld. In
liedet geval tal de dlJf, het lJmeer in
tcree delen rplitsen.

scholfit Ot)e,rtjssel

iwaddembehoren
tot awi§ste
zeegebieden

vot tctH.tl . T-ír.Z ",ilo * Voorzir-ter Hesscls van Natuurmonumen-
ren heefr_.zarerdag in Letysrid decouden Kraai gekregen -van 

cle
s,tichring Kririsch Fsunaheheer. Re.
dcn v.ror de underscheiding was het
Deslurl op tcrrÉin van Natuurrnohu-
mclrren nict langer zomaar te laten
Ja8en.

Dc ze* llrren slE het rol-
Ien nrdet rcrontwasrdillde
omson&ndon ea ptratret§ke
Jrgprs brddea godcn hoe tel-
r§kc allresc.botGn {lrlrer
ult de lucht Lramea vallea
zonder drt er moolte serd
s€dm$ de lesoade diaren
op tc rllorcn cn ult hun lil
den teverloscea"

De Maqteabroekgolder ls
ecn zeer tielssgrirk overwln-
terlngogebied voor wtlde
ganzer ln Overijcsel.

Een van de Jachthouders
ir deze polder heeft het ef*e
lopen seizoen zijn jaehtrech-

ten verhuurd aan een wisgé-
lead aeatal betalende ges-
ten, 7a kondeu er voor fi10
gulden per Jaíer vaste dagen
.rtorden tehuurd, , t§dear
welke opgaoraa koa wordea
Íerchoten. Eleae tachthcuder
uou op deze manler tegen de
g,.ooo guiden van betal,ende
gasten hebbcn ontvaÍrgeu.

Er kwrmen dagea voor trj-
deur wclla er l0 tot l§ le-
gers bedg waren oD gtrrren
te schlcten.'Daarb{ zou de
Jachtwet meermelcn djn
overtreden. o.m. door het
schieten tijdens , verboden
uren, het gebruilten Ven te
zw&re tachthagel, en door
het sehietën op; hoog oïcr-
vliegende Srnzerr, weardoor
deze vogelo nlet werden ge-
dood maar Sewond en aan
een onnodlg lijderrr werden
blootgesteld, : i

: .'

WrddetuGc hËhocÍt unrn rct dt
()ortglrr dc,Mldd+llndrë ?ct en hcti
kuct3cUcd vu CrlilorniC tol d?,ykr Ecctt ucrtrrlldc rccÉcHcdcn,
ter rciÉld. Tct de @oclóh tout;
hct Ncdcdradr lnrdtuut vuos ht
Ondenrook nrcr dc Zcc (NIOZ) op
gond ru en erntrl ucduget vrn
RUn cn kurtwltcr. Vooral dc tr,,
chloorccrdr koolsrtcÍrtofÍcn rll,G'
dc R§o ettocrt yorncr voljcnr ict..lÉrdtuut eca Lcdreiftng voor hct
rtitifl rra do Ncdaslrndrc lrurqc-
bkdan ca da tfaddrarec. - 

l

- Uit de Erectgcgcyenr is gcblctrca
tlg-t dc tocnemende vervuiting doorgiftiS toolmtcrnof in hct Rïnwr
1cr in dc buurt rcn Roserdefo tot
hct hoadcrd- en tweehonderdvoudi-
gc ir opgclopÉn trn oBzlchtc rao har
watcr in de oceern.

FeA.x,L t0-t-oa
ffE llutm vro Ertí-ycí mrtca Eog
ccac hns 3ccd tc ror
dcn, lecr lk lu hct blrdIlc lilctcnscheprwlnlol.
Ilic ltutcl rttÈn oD GËn
elíIfPDtcd, vcrvtt-Oerd,
optclpotur ttrcln tci
aootdcl ven dc gDoot!
lltn nrr: Hmrlca.- Ilat
ls el laren bcstcnd voor
ladustricterrcla cn wr*
dcr voor cG[ ltDtrl §c-

t fcE cn apoorbrnen dic
i dc rctlcarrocp Bcai ac
Futan elr ,onzinnlg-
b*taapclL IIet 3crpttt
nnet dc acuccnte ovàr dc
tlutcrr lr, tocwel lrrt oo

; §lra! getoncn,àch ntcitclcseel vruehtsloos
gablclcu. Al, h.t urerrt
kout or nu loch ccn lorr
_acta_ waer ro,n rllk3o-
bled ot3crepf h rtrndlrn btltvcr. Augcneru
llcrrxa. Iteer toc rit hctnn art dlc ouzlnnfc
lcgal en rpoortercn?
_Ylq d" rrerl revccgdiNiet uccr aodlg? Vcr-
Dtl!3rt op de laaÍ? De
wi-nlrct uoct drt toeh
ooh srteu

t



t 
0ot.,"rL lt-t,íO
Ce'llreparecrde vogel§

GOIBLD - Dc polltlc bcoÍt oD
vltÍ edrcrrcl In Golrlt cr cID GcB
rdrcr ln Tllbuql fl*tcrcn ll toteel
123 3cprcDrccrde vo3cb cn drla
opgcrctte bcrchcrrndc dltren ln
be*leg gcaouul Tcvcnr utrdGn
250O stukr munltlc, trcc lcvcndc
goudvlnhcn" l0' llrnsfollcn cn
drle stelncltco yoor hct vanÍcn
vlo vogelr la bcrleg luromcn. Tc-
gen dc ci3ctrlrr is proccr.vcrberl
opgcrarkL.

SAI}IENWEBKING VAN GE}TEENTBN

Amstellamd wor
recreatiegebied

(van een on:zer verslaggeversl
AMSTELVEEN - 11 tte komende fien laar zal 4g mitjoengulden c'orden besteed aan het maken vari rrcicàttivö;Ër:

ton 4 het groengpbted ten zulden van AmsterOarn.-de g*
meenten Amstelveen, Amsterdam, Dlemen en Ouaer.emsïet
hebben hiertoe sarnen met het rttlE en aà provinËÈ-pirr,r,en
opgesteld.
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PARoot of.rft6r

v c,L ï\tFa,À$,í

Rockmuziek
tegen vogels

LONDEI{ ruPt} - Op dc Er
rclsc lucbttuohtÈulr Wlttc'
ítnf tcctt rrcn cIldellff het
soort rtrchrllwcllcadc an'
rtck jevondcr drl dc vo3clr
wcdie3t. llerrarrlck cn hull'
tcluldcn hrddcn de vo3clr
ntctt tpdeen' Dttt te,lcn àct
fcluld vrn ,,hctvy rocl" :$n
rlt dct ot ÍGw.$Gn"

ï
Starrbanen ran luchtmacht

mocten vogetvr:j
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IIet groengebled Arnsteuand om.
vat {500 ha en ruim tien rser gEIe-
den hebben de betrsÍÍende bcetu-
rlen een sttchttng opgertcht met heC
doel te bewerkstelligen dot het be.
stsande op€n landschcp gehand-
haaÍd blilft en nleuwc mogprnrkhe-
den worden gemaakt vooÍ rccïei-
tle. Na een lange periode van voor.
bereldlng en inspraak is vandaag

fntool
$ - l.,ilo

het basilsplan daartoe ScPubU.
eeerd.

Hei plan zal ln Íaseo rordan ult
gevoerd. Alia gebtcden realvoor dc
plannen blnnen de komende tlcn
,aar ln ult"oerlng zullcn worden
genotnenr ziln erln opgicnornen. De
gebleden dle later aro dc orde zul-
len komen, bouden oÍ krll8en voor.
loplg, een agrarlrche beet,emmlng.
De gemeentrradcn van de dcelne
mende Bèmeentcn uullen hun gad-
keurtng nog aan het plan moetcn
hechtén.

Volkstuinen
Behalve beochcnntng ven hct

huidige open landrchrp ual ?00 hr
worden bestemd soor de vdle rc-
creatle, aoals wtudelenn Íletsen ea
mogelilkheden voor dagkampercn
Ook zal l@ ha beshmd *orden
voor het mekrn vqn sportvelden en
150 he voor nieuwe yolkchrhen. In
prlnetpe zullen oolr inwoners van
anderc daelaernende gebleden hler.
voor ln mnmerLlng kunnen XÈ
men. Het aantal oevervlrpleatsen,
§raaraan ln de reglo Amstërdam
een gtoot tckort bestaat. sd rror.
den uitgebreld. Ook zullen. hooÍd.
zaheUjh langr dc Amstel, nleuye
mogeltlkbedeo voor vcrblittsrecre.
atle aar de rrttarcever rrorden
gemsalít.

Een groot aantal strcLen lB la
deze plrnnen alt ts beschcrmen
gebled eangEwcuen. Hlcrbl, zun
o.e. het gebled van het Oela, de
westcliJke Arneteloerers. da Dul.
vendrechtrepolder, de Oudcrtcr.
kerplas on de GsespcÍplrr cD Gln
deel van de polderc ten zulden van
Dlemen. Van dc ultvoerlngpkoatcn
aal het riJI ?5 procent betrlea. dc
provlnclc 16 procen[ en de öeelnc-.
mende Bcmecnten dc restcrende
Lien procent.

vöLÉrÉq . n-zko

Kieuitseieren
wettelijh
beschermd

Vrn onrc corrcrpondcnt
DEN HAAC - Er komt cGn

d:flnltilÍ yerbod op de haadclIF kicvitceirren. Maetrcgalrn'deetroor riJo opgenomen ln
het onfucrp yoor eien nieuwe
vojelwct, det binnbnkort mn
dc Tscrdc Kamer umrdt ennga.
bqdcl. Het le de bcdocting dat
ook hct rrpen vírn cicrcn bín.
nen de vogelwct koÍot le vellen.
Ilc huldLe rct datcer.utt lg16.

Tot groot ongcnoegen van
vog,el berchermi ngporyanira.
tics worden in de raapdjd tallo-
ze kievitgcieren op markten te
Loop arugcbodcn. Vaak prij-
ken ze den op de menulij-steirv.n rcst8urant§. Dè kievit
drcigt drrdoör uir het tand-
rchap tc vcrdwiincn. Om uir.
rocling t-gtn tG gaan is de over-
hcid al geruimc tijd op zoeknar beschermende maatrc.
gclen.
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Jmlrtuerhod in

uerbassd nre& iÍiï'

uorst gewre*gd
_ ARNHEM,dtaadag

De SUchtln.S KrtUsch Fau-_
nabeheer, de Nederland,se
Vereni.eirU tot Beachernnlng
van Dieren en de Internetl+
nal Dund fsr Anirnal We!ía-
re hebben mlnlgter Vea der
§tee van l"arrdbouw cn Vlr-
acrij drlagend gewaegd oaa,
F verband oet de strengc
Loude, de techt op allc dier.
roortea Eoet onmlddelttJhc
todrlI8 te vèrbleden.

De drie organlsaties wlj-
zen erop, dat de meeste dier-
soorten in Nederland tijdens
de vorlge strenge wlnter aI
grctà verlieaen leden.
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loopt. ult landsehapp-r§ke overw+
dnhen tE lat€n aÍïireken.

- pil,sL lt- l;40,, .

Dode vo§'gevcnden
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radioprogramma

(Vrn oorc ElJ§.rtdrctlc)
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Loplt ll vrano*1ta ër pur
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reerler rllar antclrnc. Door Èct
*paorlagtvcmclll ven 10.000
volt ls Fet ëtcr gcrncuvcld.
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§teddeBÏgebied
hlijft cglen ï::iï;"
v@or Ïeger

Vau onee corrtepondcat
m eI !!AAO - Ear aotle ven

D'6$r-Kaanerlid terlour, rrarin dà
regerfurg woldt gevraagi de rdtitri.
re actirrirciaea in hct Waddm8ebied
niet rr& te breiden cÉ op lógcrc
Eer@Í{*e to strsyen nerr rfrc}Íïint
efltr&Í!, ls gisterea door dc Xucí
vcÍrnlroreleo. Allecrl dc olryoritle
rq€EiÉ v@or.

i&Rx't t)- l-isri

Jachs in de duinen
ZANEIV0&&tr - SrYrdl m'
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laar vcrpschttn vcu de laeht ln heÈ

iimecnieltgt dulnterraio. Z$ s*
íen er op dat lnretdrÉstr onouctol+
tUk is komcn vcst te ctsar dct
jaEen rncerr,al rtrltdlg ls rc*t vcr-
àntwoord astpurb€h*ca Yecl re
scnas,nrd schedslt!::c dlertlr *sslr
tartergoarten, bermtli!:r, rs*írs'
rels. rsven en rechca u!Ën d+tr da
i-acht ultgeroeld o! &l;:a ulËge'
ioeld, terro-Ul schterat gr irleken l*
dat deea dierea t;lst ha;l auttlE
cltn.

AMSTERDAId De P*Uttrq
heeÍt vanochtend omstreekg negen
uur op de ArastrldtJk een dode vos
gevonden. Het, RijkstrutlÈuut voor
Naluurbehoud §telt een ondeczö€k
ln nru de doodsoonndt vsn dc
vos.

voLrskll (t't"Oo 0Ter-
rtiil trrclt I lU-<trurzelrtl muskrtsratten
hirr:r,nrxr,vunBerr zijn is hun opmtrr
,ri(.Í nt..cr te strritr.n- Dik hondercl
r.1ll Íilk{r1§gc aalrgt.",l.tc'fde yilngers,
rn.r.rr drrsontl*nks zijn dc eurste. gra-
r('rrir.:! gcslgnaleerd iil Warerland,
lit.rro, rlden A,nrnterdarn. O

í\§sal l§-1"O0

Ë*n radËcaal voorctet ven de
F§P'e.r VEn der Spek om op kone
terraijn. een einde ean de mílireirc

.oefer,lngea in het gebied te meken.
krecg allccn de sreun vrn p5p, Cplri
cn FPlt. Eeze pnoti*s trerden vorig,jaar ingediend bij de behandefintyan ce rcreflng§aotl over dc Wsd-
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dc leldlng, omdat deze drr,ars op
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slachtolfere maakt. Door het ge-
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Noord--HoL1and- zuicl en Zuid--Ho11a;nd- noord

Ja.nuari 1p8O leek een goccl ogenblik om eens na. to gaa,il cn d.oor te geven hoe d.e

stand. veur zakcn is bij het lopcnd-e atlasproje.ct.
Eerst, misschien ten ovcrvl-oede, cen icorte samenvatting va,n docl en method-ielc vart
het ond-erzocko De bed-oeling is in ccrste instantic om voor lfcd-erland- gegevcns te
verzarnelen clie inzichtr kunnen gcven in d.c versprcid.ing va.:: cle vcrsohillend.e vogel-
soorten in d-c Ioo,p ve.n lict jaaro Daartoc vrord.en d-oormcdcr,rrcrkcrs in het gehclc Ia.nd"
per maancl blokJ<cn varr ) x ll«n op vogels onc',1-crzocht. Daarna wordcn de gegevcns
over aa,n- en afi,rczighcicl op r.roarnemingËkaartcn gcno-beerd" Tcvens r,rorclt d.e moge-
lijkhcid- geboden om aantalsschattingcn op tc geveno Dit laatste gcschied.t op gc-
hccl vrijwilligc basis en is dan ook gcen;zins een voorwaar.(-1e om aan hct project
tc kurmen d.ceLncmcno Het ond"crzoek sta.r/ute in olctobcr 1978 en zal ) jaar in be-
s1-a.g ncmcn. 0p het momcnt'd.at cl-it gcschrcvcn word.tr jaaruar-i 1980r is d-aarvan dus
ruim 66n jaar verstrekcn, Orn hct onclcrzocl< zo vlot mogelijk te la.'bcn verlopcn is
Ned.erland" ondcrvoid.,ecld- ín 19 d.istrictcn. lllk d.istrÍct hceft een coördina"tor clie
contact met de hra,a,rnemers houd,t, d.c waa,rnemingsklartcn inneemt cn qontrolecrt.
Latcr ofiC,crirc,rp-b cr.c algcnc,ci:.coördina.tor, d.ic d-c lcid.ing ovcr het gch,ilc projcct
hccft, r:1-c kaartcn aatl cctr t:iucr'.c con-trolc, lÍeraa'na il-c gc,1r,v'ns.r:lu-b cl.o -eompi.rt.rr vcr-
wcrl:t rrord-cn,

0p hct cerste kaartje is d,istrirc* ) mct clc d.a.a.rbij horend-c bl-okind-elin$ aeingegeven'
Er zíjn ?2 blokken cl.ic gc:lccl,iof gedeeltelijl"c in district 9 liggen. Tot'en mct 31
d.eocmlrer 1)'l) werden d.aarovcT z,otn lO0 kaartcn ingestuurd, VAn bepaald.e blokl<en
r,lcrclen v6É1 een maand door nrccr menscn gegcvcil"s ingcstuurde va,n andcre bloldcen
kwamen nog gchecl gcen gcgevens, De cnc ÏÍaarnorrler had, d-c mogcliikhcid- om een
blok vol1ec1ig tc onclerzoekcno Dc rnccstcn cchtcr kond.en claarvoor niet Volclocnclc
tijd" vnijmalccn, of achttc;t1 zicln nict capabeL gcnocg cn stuurd"cn onvollod.ige ge-
gevens in. Velen koird-igd-cn gelukkig aa.n c1a.t gcprob,':c:'d zal worclqn, om in qer,]o9p
vaÍr clc gehelc ond-erzockspcriod.e toch ccn voIlcd.ig bcelcl te lcrijgen,
Op hct twcedc kaartjc ri,rordt pcr blok hct aeurbal maanden opgegcven taals/an kaar-
ten íngcstuurcl- zijn. I;ze gegcvens zijn vaak nog onvollcd,ig, soms s.lechts cen
opgava van 66n, meestal bijzond.cre, soort. Duiclelijk is cl-at voor bijna aL1c
bLoldcen nog onderzock nor.lig is I aI is voor on..3'cvccr d-e hclft van cl.e blol«naanàen
(4tO van ae 864) ccn vÍaarnerníngska.art ingcstuurcl.

In cen aantal rcgiots (.rllphcn, Dcn Haag, Diemcn, I-Iaarlcm, Noordwijk cn IJmuic1cn)
probcrcn c1c rncnscn gczamenlíjk, vaak in vogch.ierkgrorrp-verband-, gegcvens van
rnecrclere bloldcen te verzarnclcn. Dat is voor een d.istríctscoörclina.tor een stirnu-
lerendc crvaring" Eld.crs komcn de gcgcvens cloor lopcnil. ondcrzoek tvartzelfr boven
water (wtcljenclei cn Bcrkheidc)" Voor cen aanta.I blokken (15) ís tot nu toe nie-
ma,nd gcvonden d.ie cl.:r,arin onclerzoek zou wilIcn cn krrnnen d.ocn. Deze blokkcn zijn
in hct tvrced.c kaartjc gerocrkt met een stcmctjcn Hct zou fijn zíjne aLs aan mij
cloorgcgcven zou rrrorc]-cnr l^Iaflnccr rnctr icmand. kcnt d.ic 66n van dcze bLok'ken zou
kunncn bcnerkcn, zeLfs al zoa het iir c)erste insta,ntic onvollcclig gebeuren.
Bovenstaa,nd.e houd"t niet in cla,t oï, voor dc a"ndcre blokkcn geen mcd.ewerkcrs meer
noclíg zouden lzijni Bíjna a.IIc bl..okkcn zijn nog onvol-lcd.ig ondorzooht en vccl
mcdewerkers zullen hct op Fri js stellcn tc ncten cle,t ook ie*ra.nd- arrd-ers rcgclma-'
tig rhunr blok bczock-b cn gcgcvens d-a;r,rwau: instuurt. Soms kanr d.at d.irectc saraen-"
werking tot gevolg hebben. Ook lossc waarreeningen ged-aan iÀ cen bcpaal-cI bLolc lcrrn-
nen zccr waard.evollc aanvullendc infonnatic zijn. De vastc onclerzoekcr kan ook
wel- wat missen, zelfs a1 zou d.io oonstant in het terrein zijn. Ook herrrieuwd on-
dcrzock in bloklcen d.ie rccd.s cen kecr vollcd.ig ond-crzocht zijn is zinvol, daar'
zo verschilLen tusscn bijvoorbeelcl strcngc cn zadnl:e winters aern hct licht kun-
nen koncn. Omcla.t het projcct zcer cenvoucl-ig van opzet is kan ied"ercen zijn stccir
tje bijd.ragen om hct geheel tot ccn succes tc maken. I ;

Na clit vcrhaal zal hct verzock aan cl-iegcncn clic liog ki-"arten hebben Liggen, of ge-
gevens in notitiebockjcs hebben s-baan, om cr c\rcn voor tc gaett zittcn om dezc
waarr:emingen in tc sturenl hopeli jk gehoor vind-cn. Hceft Q nogtvragcn, of i,ril-t U

mcet+erkenrdan1cuntUa1tijdcontaotmct.mijopnemen.'Joop B. Br:kcr . " .',":{''..
WilLcrnMollhof 9 rI 

:

1065 lH Amsterdam. Telo 020-152766
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GAI{ZENPLEISTERPLAATS DE ROI{DE HOEP

Iets meer dan een half uur fietsen van Amsterdam ligt een gebied waar's win-
ters regelmatig ganzen worden u,aargenomen. In de Ronde Hoep-polder overwinte-
ren namelijk elk jaar (vanaf 1974/75) steevast honderden ganzen. l,la incidentele
waarnerningen in de jaren 1970 t/n L974 was in de winter 1974/75 voor het eerst
sprake van'overwinteren'. De ganzen gebruiken de Ronde Hoep als fourageerter-
rein met de omliggende, tamelijk rustige landbouwqebieden als eventuele uitwiik-
plaats. Het aangrenzende moerasgebied de Botshol fungeert als slaapplaats van
waaruit de vogels 's morgens voor zonsopgang vertrekken en waar ze pas na zons-
ondergang weer terugkeren (zie kaartje). In de iaren tot en met 1978 steeg het
aantal hier overvuinterende ganzen (Van den Berg, €.à., 1978). De afgelopen win-
ter ( L979/80) hebben we geregeld de Ronde Hoep bezocht (ongeveer een keer per
week) om de stand van zaken op deze ganzenpleisterplaats bij te houdeÍt.

'Periode

De eerste ganzen verschenen in de laatste week van december (26 dec. Lg7gl,
.Bijna de hele winter door zijn ze in de Ronde Hoep waarÍ]enomen. Alleen tijdens
een vorstperiode in januari waren ze gedurende een week uit hun veld geslagen.
De laatste ganzen werden begin maart gezien (2 maart 1980).

3. Gebied

De Ronde Hoep is een polder van on$eveer 1000 ha en ligt ten
kerk aan de Amstel. Het gebied bestaat voornamelijk uit gras
randen boerderijen en boàen. Behalve de rijksweg O door het
zijn er géén wegen door het gebied. De grenzen bevinden zich
die rijksweg, voornamelijk in het midden en zuiden van de po
van de dijken af. Slechts eenmaal in de vorige winter (4 maa

' 1800'ganzón over de hel'e polder verspreid.

zuiden van 0uder-
land, met aan de
noordelijk deel,
, mogelijk vanwege
lder, tamelijk vèr
rt 1979) waren. zo'n

Groepsgrootte

De eerste groep van deze winter bestond uit ongeveer 100 exemplaren. In januari
werd eenmaaï een zeer grote groep (ca. 23C10 exx.) en eenmaal een kleine groep
waargenomen (ca. 220 exx.). Begin februari zat er een groep van rond de 1000
.ganzen; de rest van .de, maand schommelde het aantal om de 2000. De laatste groep
die dit seizoen werd gezien bestond uit ongeveer 100 exernnïaren. (zie ook de
tabel ). ;

,: : . : : :

5. Samenstelling van de groeD

De 'normale' overwintèrende §rroen bestond grotendeels uit Rietganzen. Mees'tal
waren er (met qebruik Van telescoop) ook Kolganzen tussen te vinden. Deze'ryaren
niet gelijkmatig verspreid tussen de Rietganzen, maar zaten meestal in slechts
één gedeelte van de ganzehgroep. Uit tellingen in de afgeïopen winter bleek dat
de Kolganzen maximaal 10% van de groep vorrnden.
De groep die begin maart 1980 werd waargenomen h,as gpheeï afwijkend van samen-
stelling: 76% Koïganzen, L9% Rietganzen en 5% Grauwe Ganzen. Ook een groep gan-
zenrdie begin maart 1979 werd waargenomen had een afwijkende samenstelling, ver-

'geleken nret de normaal voorkomende groepen ganzen in de maanden januari en fe-
bruari. Deze groep bestond nameliJk uit 60% Kolganzen, 33% Rietganzen, 5% Klei-
ne Rietqanzen en 2'/o BrandEan;en. (z'ie verder de tabel). De merkwaardige sarnen-' stë'lIing van de groepen aan het eind van de winterperiode wordt waarschijntijk
veroorzaakt door het voorkomen van late en/of toevalliqe doortrekkers, die niet
bij de overwinterende ganzenpopulatie horen.

6. Geschiktheid

lebre! (e,a. , 1976) heeft, de eisen die ganzen aan een overwinteringsgebied stel-
Ien als volgt geformuleerd: i
"- een..rust- en overnachtingsplaats op berrerkte afstand (tot 15 km.r,ysp5chil-

lend voor de diverse ganzensoorten) van goede fourageergebieden,

1. Inleiding

' i i:
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- rust en openheid op het foUrageerterrein, l'ïenselijke activiteiten dienen

zich op geruime afstand. van de. gö.nzen af te. speleni:.*Indien toch verstoring
optreedt' dient de mogelijkheid aanwezig te zijn om uit te kunnen wijken -

naar andere fourageertemeinen in de directe omgeving."
iDe Ronde Hoeo-polder is door zijn onenheíd en ontoegaàkelijkhetd zeer geschikt
als fourageerterreïn. De graslandgebieden die er omheen liggén; ziJn rustig ge-
Ilo90 ory als uitwi.ikplaats te kunnen dienen bij eventue'le verstoringen. De Bots-
hol, slechts enkèIe kilometers van de Ronde Hoep, vormt een prima itaapgelegen-
heid. Als zodanig voldoet de Ronde Hoen uitstekànd aan de eiien van een ganzen-
overwinteringsgebied (Van den Berg, L977).

Gedrqg ten opzichte van verstorinÍjen
0ndanks de gunstige afwezigheid van weoen in de Ronde lloep, worden de ganzen
meerdere malen'per dag versEoord. Bronnen van verstoring'zijn o.a. laag overko-
,mende sport- en reclamevliegtuigjes en honden (eventueel vergezeld van-boeren).
Deze honden ziin vaak uiting van het ongenoegen van de boeren, die namelijk vàn
mening ziin dat de ganzen teveel schade aanrichten aan het gras. Ze sturen soms
met opzet hun (hond)en op de ganzen af, om de verwoesting van jong gras enigs-
zing te beperken. Een boer uit het aangrenzende gebied vertelde ons dat er ielfs
9m.egl helikopter gevraagd uras om eens per dag de ganzen te verjagenl
Gelukkig hebben we kunnen vaststellen dat de ganzen de Iaatste weken na versto-
ring minder ïang rondvlogen dan aan het begin-van het seizoen.
De schaatsers, die op 1.3 januari 1980 de hele polder doorkruisten, waren in be-
ginsel géén aanleiding ,roor de ganzen om hun fouraqeren te onderbreken. Aan het
eind van de middag was er echter toch een, voor ons onbekende, reden om.,fiassaal

de wieken te gaan. De bleven geruime tijd in de ïucht en verdwenen zelfs
gezi cht. l{a meer
Ider.'Díe nacht

9anzen
dan een half uur kll,amen ze in kleine groepen weer terug

r f6'(s ps sliepen ze oD het ijs van de Botshol ( mond. mededeling
Alfred'Blok :week hi,: 4tln?0j an.) hebben de qanzen niet in de Rondè
Hoep doorge t (rnond. 1 ing Richa rd Schoevaart).
Tegeno\rer deze i"ngri jpende verstoring ín de eerste helft van januari, staat hun
laconieke gedrag in eind februari. 0p 24

). Da
brach

erna ( 1
medede

bruari 1980 zagen we höe een boerenge-
zin vier honden tegelijk in de polder losli et. De ganzen vlogen pas op toen éën
van de honden in hun perceel kr.ram. Ze namen sïechts de moeite nEar ee vol gend

fe

i.i. esen en gingen sne'l verder met fourageren. De he verstor ng duur-tl l4oqelijk speelt qeuienning hier een gro te roï in combinatie
ren, zoals de groeps grootte en een noodzaa k tot i ntens i fou-

olïl
le

n
i

evere
chtede terugtrek. Het is de be ing'om het gedraq ten opzidoel

i der
vant volgend seizoen uitgebre en systematischer: te bestuderen.

Zoals welÏicht bekend ls, werd voor het opstellen van het bestennningsplan van
Amstelland het voorstel gedaan om van de Ronde Hoep-polder een weidevàgelreser-
uaat te maken. Hierbii zouden de openheid en de rust van deze poïder géhandhaafd
moeten blijven, waarvan ook de ganzen zouden profiteren (Van den Berg, L977),
Hel,aas is vaniàit voorstel lveiníg terug te vihoen in het'uiteinoetiiËé bestónmings-
plan.:Hierín wordt de Ronde Hoep gedeeltelijk (zuiden en midden) aangegeven als
terrein met een 'landbouvrbeleid met beperkingen'. Dit betekent dat dè boeren zich
aan'bepaalde'beperkingen zulïen dienen te houden die gunstig zijn voor de vogels,
in ruil voor een bepaalde vergoeding. De Stichting Gróengebied Amstelland, díe
verantwoordeliik is-voor de opstellinq en de uitvoering van het bestenrningsplan,
is voorlopig qeenszins van plàn hiervöor getd ter bescÉikking te stellert.-Vàn de
kant van de boeren is weinig medewerking, 1s verwachten, zekei niet zolang een be-
hoorlijke schadevergoeding ontbreekt. Zoals al eerder vermeld zijn de boèren er-
van overtuigd dat de ganzen een grote schade aan het gras aanrichten. Door Van den
Berg(e.a.,.197B)wordtditintwijfe.lgetrokken:

"Doordat de ganzen meestal pas ina Kerstmis arriveren is voedselconcurrentie
met de dan nog buitenlopende schapen niet aan.de orde. klanneer in april het
gras be-qint te groeien, zijn de ganzen alweer verdwenen zodat in die periode
van groeivertraging onder invloed van,grazende stanzen geen sprake kair zijn."

Een uitgebreid vegetatie-onderzoek zou hierover uitsluitsel kunnen geven. Het bo-
venstaande in aanmerking nemende, is het no.q maar de vraag of de Roàde Hoep in de
toekomst geschikt zat bliiven als ganzenpleisternleats (oó over de toekomsl van de we
weidevogels hier maar niet te spreken) :

8. Toekomst
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9. Verzoek

Ï,lanneer u 's winters in de Ronde Hoep gaat kijken, zouden we het op priis stel-
len als u uw ganzenwaarnemingen aan oni doorgeeft. Ook constatering van de

afwezigheid vàn ganzen is beïangrijk (in de periode december t/m maart). 
.

Uaarnefringen uit"het afgelopen wtnterieizoen ziin alsnog welkom. Bii voorbaat
dank.

Resi Darnhui s
Martin van den Berg
Van Reigersbergenstraat 71-3
1052 SV Amsterdam
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0verzicht waargenomen aantallen ga nzen in de Ronde Hoep in 1979 en 1980.
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Waarnemingen in de regio
19?q t h_ f ebruari 1980 "

-27_
Amsterdam inclusief het Amsterdamse Bos, december

Gebruikte afkortingen:

- Mevr" A"C"Arntzen
- Mevr"J"H"U"van Drooge
- J"H.C"de Groot
- S"Schoevaart
- Mevr.E"Smallegange

AA
vDr
dGr
SS
Esm

De waat',nemersgroep van de Amstelveense parken bestaat uit de heren Koningeni

Uw waarnemingen voor het volgende verslag worden weer met spanning tegemoet
gezien, f,iaarvoor al' bij voorbaat onze dank" Tot eind mei of nog iets later
kunt U Uw gegevens naar onderstaand adres opsturen:

W"E"M"van der Schot,
Jacob' Obrechtstraat 14,
1O?1 KL Amsterdam

Geelsnavelduiker
2?/2 1 ex" zuigerput Nederhorst den Berg (de Ro'ever e,a.)

begin april nog steeds hier aanwezig"

Fuut
Maximum aantal Nieuwe meer, 14/1
12/1 reeds balts Nj.euwe meer (Aa)

19 exx" (ss)

Geoorde fuut
VaÍLaí lZTTnegelmatig Iraargenomen Nieuhle meer, echter nooit meer.ldAn

Laatste waarneming: 17/2 '1 ex" bij Gemeenteterrein ruiend naar broedkleed
en ook roep gehoord (SS) 

"3/2 1 ex. Sloterplas (Hr" en Mevr. Kamp) 
"6/Z 'l ex" aldaar (Hazevoet), , ,.

Dodaars
M"ffiïm aantal Nieuwe meer t 26/1 1l exx" (SS,
22/2 2 exx. baltsend bij Gemeenteterrein (SS) 

"Gehele winter minimaaL 3 exx" aanwezig Molenpad
3/2 4 exx" Sloterplas (tir" en Mevr"Kamp)"

v.,Í.G. ) "
(J.L.Verhoeven)

Kuifaalscholver :

ffiidpier rJmuiden (v.d"Berg, Damhuis),

RoerdomoÈ
23/1 1 ex. Botshol (de Roever)

Wintert alinE
Max:mum aantal Nieuwe meer Oeverlandenz 3/2 16 exx. (SS;,

Zomertal:!.ng
Eerste waarneming: 24/2 '1 paartje, Ronde Hoep (SS;.
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Kralceend
16/ 1

19/1
9/2

ar Ni
Aanvulling voor

2e blz.

2 exx" Nieuwe meer
1 ex" NÈtwe meer bi
3 exx. Vijfhoex (SS

-28-

(SS )
i
)

oeverpark Meerzicht (FrieswiJf)

Snient
8Fz8o exx. Burlewijkerplas (Buker' ss)
15/12 900 exx" Mooie Nel (Bukerr ss)
Zí/a +- 1)0O exx" Ouderkerkerpolder (v.d"Berg, Damhuis)
GehelË periode 3a-1oo exx" aanwezis tr"t"ïHr.3X"31.Ï"Ë3ïr;_:111ernoraer

Pijlstaart
tJi/J2-6 exx"

Slobeend

Sloterdijk (Straatman)

g/-72
13/1
19/1
26/1

Krooneend

exx" Bullewijkerplas (Bukerr SS)
exx. Sloterpias (ttr" en Mevr"Kamp)

6 , 2 ?9 Nióuwe meer (Esm, vDr.)
paar vliegènd over Gementeterrein (Esml

25
11
1

1

euvíe meer t"h.v. Gemeenteterrein (AA)

avifauna Amsterdamse Boso

ss, v"triI"G")

7oo exx" (aa)
tussen Fokker & Schi

Bril duiker
Maximum aantal Nieuwe meer3 1B/1 + 35 exx" opvliegend bij

Toppereqpd
1tr7Ti= Nieuwe meer ( aa)

Kuifeend
ffilantar Nieuwe meer: 2o/1 +

22/1 minimaal 2oO exx. in ringvaart

TafeÀSpIlL
ffiffi;m- ""ntal Nieuh,e meer z 16/l
24/2 A l0 exx. OuderkerkerPlas

161 exx o (Ss )
(v"d"Berg, Damhuis)

pholbrug o

(J"L.verhoeven) n

Gemeenterrein
(Ra) 

"

(Buker, ss)

IJseend
ffi o langsvliegend en verderop neerstrijkendt

Grote zeeëend
TZí7--Tffi. Nieuwe meer (ssrAa)
Toelichting SS: zeer duideliike witte kopvlekken"
?/12 1 ex" Nieuwe mser ( Swàab)

Grote zaagbek
Maximum aantal Nieuwe meer:
Op 14/l en Z6/1 ook balts

exxo (ss)
IrÍaargenOmen (ss, Esm).

Nonnet.i e

vijfhoet< (S§)

(ss 1

Recreat'iegebi ed SPaarnwoude

19/1 10

7574
14/1
16/"

1

2
1ö

o
+oo*ï

SloterdÍj k (Buker, ss)
Nieuwe meer

Borneolr.oóvg t
, 19/1 1
angsvliege

oo+tno
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Bergeeqd : 
.

1g/l Tà 8 exx. Nieuwe meer t.hnvo Oeverpark (Esm)

9/2 1? exx" Vi jffroet< (SS)
12/2 1 ex" langsvliegend ïJdoorn (Hazevoet, SS)
21/2 2 exx" rondvliegend zandput N"M" (J"L.Verhoeven)
29/2 1 pr. Tom Schrerrsweg (Hàzevoet)
Gedurende januari en februari aldaar enige paartjes aanwezig Machineweg,
Houtrakpofder (Hazevoet).

Grc we gans
T27tz Z exx" ri" No Fokker-Schiphol (J"L.Verhoeven)
19/2 25 exx. ri,Oo tr rr rr

19/2 60 exxo ri"O" excursiepad ONM (ea).
2O/2 r 355 exx. in groepjes vliegend N0 tot ZO (AA),"
20/Z honderden exx. ri, NO, Fokker,-SchÍphol (J"t,. Veittroeven)
16/a t/n 29/2 3 exx" troosteli jkeír vorm op weilanden Meerzicht

Kolgatg
Maximun aantal in
Overigens weinig

januari en februari, Bonde hoep: + lOA
tz'ekluaa.rnemingen in afgelopen winter.

exx "

.t'

(vele waarnemers)

(v,d "Berg, Damhui-s )

oeverpark

t "hov" olie-

Vitae"(Veling).

Maximum aantal in januari Ronde hoep: .+ 200O, exx"
Maximum in feb:'uari Ronde hoep + 24OO exx" (v.d.Ber,g, Damhuis)
B/l 'l ex" ri"NO Fgkker-Schiphol (.f"i,"Verhoeven) : '
11/1 en 24/Z + 1OO exx. ri.NOo Slotermeer (Hazevoet)
28/2 1O exx. foura.gerend lioutrakpolder bij Mschineweg (Ilazevoet)

Riet.qans

9ge{,-4eë4s
'fr/'l I exo nl€€ZWeomend met drie knobbelzwanen van werk 24 tot
Meerzícht ( eA)
18/1 Vermoedelijk dit zelfde exemplaar zwemmend in ringvaart
aanvoer Schiphol (J"L"Verhoeven) 

"
,, ,. .:,

Buizerd
-..--Vele vlaarnemin6en van meestal individuen trloucV.o:
5/2 4 exxo bo./en Molenpoel (J.L"Verhoeven)
Eén waarneming L:ven de stadz 1?/2 'l ex" zwevend boven rrFons

oot izerd
7, 12en1 tl '1 ex. Oosteinderpoel (;"f,"Verhoeven)

Blauwe Kiekendief
reeer bij 1^1"G. (l/erhoeve)
11/12 1

19/1 1

12/2 1

13/2 1

13/2 2
17/z t
zwarte
Gehele

ö langsvliegend oeverpark Meerzicht (al) toevoeging atrifauna Atdèmse
o Hoofddorp (BukerrSS,) : bos
6 ïJdoorn (Hazevoet, Ss)
Ë inaustriegebied Sioterdijk (Hazevoet)

, Ëg Recreatiegebi'ed Spaarnwoude (Hazevoet)
Ö,' met pro.oi op bouwland bij Nieuw Vennep, omringd door drie

kFaaien (1r,l 
" Verhoeve ) .

winter een o gezien omgeving Schiphol. Op,14/Z I 6 aldaar
(J.L"Verhoeven).

Bruine kiekendief
T'Vö 1 ;' p"..ï opetend op bouwland bij oude meer (l"r,"Verhoeven)o

f
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echtvalk

30

opvliegend van hoogspanningsmast over. Buiten-ïJ vIoo6
(

rioN, over voorheuvel- Atdamse bos
oeverland N"M " (W.W" )
Schinkelpolder (SS)

(v.d"Schot, Swaab)

11 ri.Marken
v"d"Sehot)

Smelleken8m
17/1 I ö

3/z 1?

4/IZ *nninste 4 exx. gehoord oeverland NM
11/1 1 ex" Broerse park (V,laarnemersgroep
9/2 gehoord Vijfhoek (SS)

Krq anyogel
22/2 om 15"11 u, driemaal vrij sneL achter elkaar roep
in de Iucht, vliegend ri,N of NOe ovep excursiepad ONM
Aanvulling avifauna Ardamse bos.

Waterral

gehoord, zeer hoog
(ss).

(ss)"
Arveense parken)

Scholekster
Eerste, waarneming na vorstperÍode in januarir 1l/2 1 ex. over excursíe-
pas ONM (al).

Kievít
T/Tsterke trek in richtingen tussen NW, en Z\t.
ïn totaal bijna 1OO0 exx'" /irdamse bos (v"Vliet).
1O/2 t 5oO exx. op 6én weiland bij Hoofddorp (W,Verhoeve).

Goudplevier
3/12 13 exxo ri,Z. bij Fokker, Schiphol (J.L.Verhoeven)

Bok.i e
15/12 2 exx" Sloterdijk (Straatman)

Houtsnip

-

3O/1 7 exx. oeverlanden Arveense *loel (aCr).
9/2 'l exo kampeertemein (Straatman)
12/2 1 ex" Tulp-ziekenhuis (Waarnemersgroep Arveense parken).

Wulp
15/1 3
23/1 4
23/1 7
19/2 4

WitEat J eÈ17/1 1

5/2 1,

Kemphaan
15/1 I ,

oxxol 17/2 '1 ex" overvliegend noordkan-i; Ardamse bos
exxo overvliegend bij Thijssepark (waarnemersgroep Arveense ?srken)
exxo ri.ZW" F6110"r, Schiphol (,l"L"Verhoeven)
exx"ri.ZO. ll ll ll

€xo opvliegend van vogeleiland /.ldamse bos (Topsvoortrmed.Brander)
ex. Machineweg, Houtrakpolder (Hazevoet).

exx. Schrtphol-oost (W"Verhoeve)

Rosse fraqjep,oot
21/12 1 adu1fE, in winterkleed zuid- en noordpier ïJmuiden

(v"d.Berg, Damhuis, SS).
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te emeest
20 I ex^ 1e winter) strand zuidpier lJmuiden

Kleine manteln.euw

Holenduif
T97Z I ex. vliegend over weilarrden Meerzicht
22/2 4 exx. ONM, (v.d"Berg, Damhuis).

(v"d.Berg, Damhuis,
ss)

en '1 exc over excur"sÍepad (ae)

ffimeer (v.Vliet)
15/.12 2 exx", ondersoort ttgraelsiiil Mooie NeI (Buker, SS).
14/.1 1 €xo oeverpark Meerzicht (afr)

Stormmeeuw
Tíiffio net rode poten, Mooie Nel (Buker, SS)"

Kokmeeuw
6/12 I ex, binnengebracht bij vogelverblijf Broerse park met ring:rrEstonia Matsahetr (Koningen).
14/1 + 15"OOo exx. Nieuwe meer
16/1 t 25-ooo exx" a1i ^r (ss)

Bosuil7T1 ö

9/1 2
11/1 1

1B/2 1

roepend J3cob Obrechtstraat (v"d"Schot)
exx" Oosterbegraafplaa! - (Hazevoet )
exc roepend Vondelpark (de Roever)
ex. roepend Benninghstraat, Amstelveen (h/aarnemersgroep Ar veense

Parken)
23/1 en )O/1 1 exo roepend park rrde Braakrt.

Ransuil
Tussen 9 en 23/2 herhaaldelijk gehoord pr"Irenestraat,
aldaar (Rypkema).

Groene- §pecht
Gedurende de hele periode weer veeL waarnemingen aan de noordkant van het
Atdamse bos met mai.:'-maa1 2 exx.. tegelijk" Voorts enkele waarnemingen van
1 ex" in de Schinkelpolder (acr) en in de Afveense parken: Broersó parkl
vanleer park en het park itde Braakfr (lnlaarneàersgroep Atv".nse parken).

Grote bonte_specht

op 13/2 ook gezien

Kl-eine bonte

Eerste roffel gehoord op 9/1 in het Vliegenbos (Hazevoet è.à,).
specht

1 ex. roepend Vondelpark (v.d.Sehot)
1 pr" u/aarvan het ö roffelde, Noordkand Ardamse bos (SS)
'j ex . Jài'hthaveíbös (nsm ) ;
1 ex" roffelend, meelbespad Ardamse bos (lt)"
1 ö roffel,-'C en roepend Tribunebos (fif,)
ídem meelbespad en '1 ? ,o"purrd Jschthavenbos (4t;). '

lríitte kwikstaart

Eérste r^Iaafneming in 1980: 9/2 1 ex" over kampeerterrein ri,Z.(Straatman)

2r/12
3/2
11/2
15/ 2
25/2
29/2
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Klapekster
3/2 1 ex" bij Sloterplas (Hr. en Mevr. Ksmp).

t

Zangli.jster
7Tn--lÍgoíío Vocert zÍngend ex., parkeerterrein in Slotermeer
Eerste zangwaarneming | ?/2 kwekerij Schinketpolder (dgr).

MereI
Eerste zangwaarneming : 9/2 Amsterdamse bos (Bakx).

Zwatte roodstaart
27fZ 1-Ï Nieuwersluishof Gaasperdam

BladkoninkJ e

(ss)"

(§s )i/1{ T èí. .uanhenplateau, osstzijde Kleine vijver
6/lz recds waargenomen door P.Bàhre (med.S§).

ur udhaant

(Hr en Mevr.Kamp).

(ss;,

Zie voor meer bijzonderheden over d.eze waarneming het vorige mededelingen-
blad '17e jrg. noo 4.

7/12
9/12
14/1
26/1
8/l en 28/z 2 exx. Zorgvliet (ss).

Zwarte mees

2 exxo oeveï.p3rk Meerzicht
+ 1l exx" omgeving Kleine
zeker 2 exxo v&R Kl-eine vi

(r.a) en 2 exx. meelbespad
vijver (Ss)
jver naar heuvel (veting)

2

B/1 ] exxn
1/2 1 exo

Zorgvliet (SS)
park ftde Braakrl

'2 
exx. begin excursiepad ONM (tr)

2 exx" bii boerderij fueerzicht (Ss, V.W.G.)"

(l,tlaarnemersclub Atveense parken) .

Staartmees
Eind februari reeds nc-'.eLend ,oS,'I,rop.el:iland Af damse boe (Brander)

BoomklevergfflZn z8/2, 1 pr. Zorgvriet
Volgens R"Teixeira verblijven de

Boomkruiper
8/1 2 exx"

at sinds oktober (med.SS),
(SS)

tweo vogels hier

Jacob 0brechtstraat, Nooit eercler hier waargenomen (v.d.Schot)"

-32-

:i:

Grote li.ister
CeheleïInter 2 exx. Zorgvliet (ss, Hszevoet),
8/2 1 ex. park rrde Braakrt (stritter)
19/2 1 ex" weilanden Meerzicht (tl,)

Ti ift i af
--:L:--m-ex" Koenenkade, Af damse bos (ss)
11/2 1 exo bij Grote vijver fouragerend op grona (SS)
Eerste zangz 2?/2 openluchttheater (vDr) 

"

Goudhaant.ie ':
8M '1 ex. Meerzicht (usm) 

"zizlz '1 ex. in naaldhout t,en zc vàÍr brug J)6 in sphinkelpolder (vDr)'
2O/2 'l ex" in park ttde Èraakrr (Waarnemersclub Arveense parken).
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!igtgors
T/12 I ex. excursiepad. ONM (f.a)

rràt"t
Tg l2 exxo Sloterdi3t,(ss)

GoudvinkT'Tm
3/2 1

Írwildrr vliegend en roepend oeverpark Meerzicht (aa)
gehoord en gezien Bleekerskade /.ïdamse bos (SS).

e vingenslag gehoord op 27/Z Openluchttheater (vDr)"

Bonte kraai
25/T r ex" fi
1z/2 31 exxc

W"E.M,van der Schot"

.ZW" Oosteinderpoel (J.L.Ve].hoeven)
Udoorn (SS, Hazevoet ) .

o
o

VrnE
Eerst

INH0UD Med.edel-ingentuIacl 1Bc jaargang, nr. 1 (april--mei 1980)

- Overlcocpelcnd.e StichtJ"ng? Frecl VogeLzang.
- Bestuursr:r ed-edelingcn "
- Vogelbcstrijd"ing op Schiphol; Alfred Blok. ;

- §trgngc winter en koud., nat voorjl.ar bezorgd.en vele kÍeviten ecn
ongeg{ootrdc brocdpcriod-c ín 1979; H. Kamp.

- Oprocp tot mcd-ervcrking; Í'rei[ Vogelzang en ttrouter v.d.. Weijdcn.
- LiteraJuurinformatie :

De Atlas vaar de Ned.er1anclse brocd.vogcls, bcsproken d.oon Steven
Schoeva,art;
Vogels ríal1,de grote rivlercn, besprokcr: door Ecl Veling.

- Knipsellcrt*rtg salnengestetrcl cloor Steven Sclr.oevaart.
- Voortgan,g Atlasprojel<l; voor trlinter- ci: Trckvogels in district !g

Joop B. Bukcr.
- Ganzcnpleisterplaats cle Rond.e Hoepg Rcsí Damhuis en Martin v.d.

BeÍg.
- hlaarncmingenpubrielc; I,lim v.cl. Schot.
- Recl-acticncd.cd blinge!
- Ontvangen litcratuurg Do Seclccrs

F':I,T]IDEDET,INGMI

PaB.
Pa8.
Pa8.

Pa8.
Pa8"

1-2
3-6
7-14

11-12
13-15

pag. 15-16
pag, 16-17
pag. 1B-2o

pag" 21-22

PaS.
pag"
Pa8.

, Pa8'

23-26
27-33
33
34

Steven Schoeva.art vcrzoekt U intcressante kranteknipscls te vcrzanel-en en aan
hem te zencleh. Dc hele Red.actie nod.i,gt U uit tot het Leveren van bi5aragen ín
d.c vorr,r var: artikclcn schrijvcn cn/of hulp bij het uitgeven van hct blad,

In verband- mct cen tckort aa:: kopij en hulpvaardige m

za"akt tot cle uitgave van ecn gccombineerd nummc, 2-3t
verschijnen.

9ns.en, zien wij
d"a,t d.rr;n in sept

ons geno
onber zal

Vertrouwend. op Uw enthousiasme,

Do Red.actie.

Iraat, ons er rlie,t a1leen voor opd.ra.aien!

..'ii-
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Ganzen in het Gooi; Organisatie
Iand; Verslag weekendexcursie Sc
Soorten en aantallen roofvogels
gelen" '79; Ontvangen literatuur

-34-

ONTVANGEN LITERAÏUUR

W

:h

t
9

intervoedering en reval
iermonnikoog (sept.'79
ijdens wintertelïing'7
Veldwaarnemi ngen.

datie'Gooi en Vecht-
,
; Huiskamer-"roofvo-

D

VllG het Gooi, de K0RHAAI.|, nov.-dec. L979, jrg. 13 no. 6;
Ledenavonden, excursies, tellingen, etc. ;
0proep tot inzenden van (bijgevoegde) kaart van "Aktie Stop.Ganzenjacht"
aan min. president;

i
)
9

de K0RHAAN, jan.-febr. 1980, jrg. 121 no. 7.
Ledenavonden, excursies, agenda alg. ledenvergadering '80, etc.;
Verslarl survei'llance Korhoenderneservaat van L/3 tlm 3l/B ,19i
Verslag Eempoldergroep '79; Jaarverslagen 1979 van de subgroepen: Avifauna,
Nestkasten (o.a. gierzwaluur), Cursussen, Excursies;
Verslag excursie Flevono'lder 1.5/tU'79; de Broedvo.qels van "Einde-Gooi" in
'79; Inventarisatie '79 ureilanden ten z. van ae ZaàAaijk; Voorjaarste'lling
knobbelzwaan en -najaarstelling knobbelzwaan en meerkoet; Eempolderexcursie
5/1/'80; Ontvangen I i teratuur, Vel duraarnemi rigen.

Vl{G Haarlem, de FïTIS, jan. 'B0,.jrg. 16 no 7.
Ganzen in Noord-HolIand, winter'78-79; de Herfsttrek aan de kust bij Bloe-
mendaal'79; Ontvangen Jiteratuur.

Vl,lG Noorderkwartier, de PIEPER, jan/febr. 1980, jrg. 19 no. UZ.
llleide-broedvogelonderzoek '79 - 2e voorl. vers'lag; Lezingen en excursies;
Vel dwaarnemi ngen.

KNNV-VI,IG l{ieringen en l,Jieringermeer, de I".IEERKOET, 4e jrg. no. 7, jan. '80.
Aktiviteitenprorlramma;0pmerkeli.jke waarnemin{I van eèn grote groep Dwergmeeuwen
op L7/10 '79; Zangvogeïs (voordracht); Vogels en hun terreinkeuze (overzichtje);
0ntvang;en I iteratuur; Veldwaarnemingen.

VhIG-ACJN, de TJIFTJAF, jan. '80,25e jrg. no. 1.
Nestkastenonderzoek en fenologie (uiteenzettinq + orlroep); Infostencil I over
zangtijdenonderzoek; Vreemd gedrag van blauwe reiger; t{aàrschuwing tegen Dutch
Birdi!g Assoc.; Bespreking nrs, L-Z/l van Dutch Birding; 0ntvangen literatuur;
de Valkerij; Atlasprojekt voor winter- en trekvooels (uiteenzetting + oproep).

Vogelwacht FRANEKTR e.o., jaarvers'lag '69.
0verzicht aantallen parcn en nesten, per rayon, van kievit, grutto, tureluur,
scholekster, wilde eend, waterhoen, meerkoet; BroedresultateÀ van overige
soorten; Het weer tijdens het broedseizoen '79; "lalat de wachters opmerkten";
0m het behoud van onze weidevogels (pleidooi voor het eieren-rapen, terwille
van de nazorg); ï'Jie toont ons het positieve effect van de inkorting van de
raaptiid aan?; Verslag Ringgroep Franeker: in 1979 werden 571 put'li en 1983
volgroeide exx. geringd, verdeeld over 69 soorten; Overzicht teru.qmeldingen
eigen ringen.

h,ADDENBULLETIN, 1979, jrg. 14 no. zï.

PKB; Berichten voor Planologische Kernbeslissingen, maart 1980, no.6.
Gegevens over de fauna van het Landgoed "l4ensinghe" te Roden in 1979 met

overzichtskaarten, ontvaneen van de heer S. Braaksma.

0ntvangen van de heer J. l,'lalters: J. hJalters - The primary moult in four gull
species near Amsterdam, Arrlea 56 (1978): 32-47
J. blalters - The onset of the postnuptial moult in the comnon tern Sterna Hirun-
do near Amsterdam, Ardea 67 (L979)z 62-67.

Do Beckers.



a

e

tr'. Vogelzang - Voorzitter
S. Schoevaart - Vicc-voorzíttet
Dr. B"FI, Ryplcema - Secretaris
K.A" Straa,tmarr - PennÍngrneester
J.H,C" d.e Groot - Coi:tact net I(NNV afd"" Arirsterd.am
I,ievr, 1[. Brand,er - Coörd.inatie nieuwe led.en
R, Schoevaart - Orga.:risatic e:icursies rond.om Amsterdan

Ad-res SECRE'IARïAAT : Dr, B"H. Rypkema, hrillem Pijperstraa* 59,
1OT7 XL Amstcrclarn. Tel, c O2O - 76 24 19

Ad.res PEM[ït{q.{EffiTER B K.A. Straatnrue, Karnpeertemein iHet Arclarnse Bosre
KLeine Noordd.ijk 1, 1432 CC.Aalsmeer. Tel.e 020 - 41 6B 68

SETALINGEII I Gemeentegiro Amsterdam,
Bek. nr, 506.0400 - Vogelr.,ierkgrocp KNNV Arnsterd.am,
p/* K.A, §traatrna.:r, etco

BÉ]istLs§ : .Do
1GD

Beckero ili j enbur I 25 t
Amstcrclan. Tel. B 020 - 42 ?6 Og

I,{e j
108

},1F*DMtr,ÍNGLilIBLA} e

Reciacti e: 1,1 . v.d. nerg, A" Blok, I.ïcvr. R" Da,nhuis, 1.Io v.d.. Schot,
l{ej. I.'ir. J.H.U" van Drooge, Drs. E.J.I,{" Veling,

clggg.s lÍej, D" Beckers, Ni jonburt! 25t
1OB1 GD Ansterdan" Tel.c O2O - 4226Og

Qrpevierke I'Iej. Van nroogo, l.{evro Schcp, }'levr. Rypkema, G"Th..C. va:l TiI.
Verzorg1ng voorpag:-na: Fo Lobe1

CONCEPI ARTTI(]trLEN:

sluitingsdata

in d-uplo aan;
I{evr" R. Darnhuisr varr Rcigersbcrgenstraat J1-3
1052 SV Amsterd.an" Tel-": 020- 84.52 09
inzending voor de vier kwartaalblad.en resp. opB
28 februa,ri, 31 mei, 31 ,a,ugustuse 30 november"

DOORGE|\I]IN VA}i WAARN.EIIÏNGBÍC

4UgÈegèer;rjls_!€g: Itejc va.n Drooge, aclres zie boven"
Bij voorkeltr zo spoed.ig nogelijk ni... d-aturn traarnenring,
UÉgIEjk cind van elkc ma,eu:cl"

Groot Ansterd-a;n: r,lo vrur der Schot, Ja.c. Obrcchtstra,a"t 1{- hs,
1O?1 KL Amsterd-ar,r. Tel . t O2O-72 50 B0
lli'l;erlijk: 28 febr., 31 mei, 31 F,u.:, en 3O nov.

E:lc-eptionc_l-q_l&ua,qncqiërgg*a onmicldelliik na c1e lrair,rner,ling:3

Ansterd"anse Bos; I(.A. Strn.a.tman, tco 41 6:1 68
of J.H.C. d-e Groot, tc. 41 4.0 14

Groot Amstcrd.arnc W. v.d.n Schot, te1 , 72rOBO
of ]tr,J"Ïi, Veling, tc'L 76 10 65

3,ssqlryL--_Jll}iv_Jlqqlu§gnBl4!




