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0ver

l(ent U de Diemerzeedijk Íro$? Be-
zocht U'nog wel éens de'Ploots
wocr destijds het onstuimige Zui-
derzee-woter de Veclrtstreek en

Amsterclbm Usdre'igde? §n hoo be-
viel U die tocht? Zong de Noord- '

se Nochtegool uit 1977 nog? Lo-
ten wi j' moor veronderstell'en dot
dit reiorischq vlogen woren, don '

hoeft"U .Eeen ontvloord te geven'
Ik denk dot het ontwoord trouwens
wef te roden zou zijn gor"eest'
Wot eortijds een vermoord woh-
à.f g"O,i"d ivqs met een f ioai f is-
torlsgn,londschop en een ofwisse-'
lende, dYnqmische vogclhevolking
' -,,-,,.+ vèi*worden tot de ÖVeF-
loop-vuilst':rt;:lt:cts'von de ge-
meente Amstercinm. En Arnstendsm

hleÉ en door zijn de resten nog
woorneemboo'r von een f rooi ' Hol'- '1 i

lqnds diiklondschoP, v/oor ons 1id,
de héer Swort, destijds zorn uit-
voerige ovifctlno*von heeft somon-
gesteld. Ík blederc'c ic'otst nogr
eens door die lijst en tnet een

:

zekere weemoed bekeek ik de, woor-
;;;i;;"^ von heer wot vosels,. 

.

woorvàn het 'qi larst cnvrocrschi jn-
Itjk moe't wor'.jen 3e:rctit rlot zí5 nu

weer net oI s kennel i j l< dost i j ds
oongetrokken zullen worden door de
,tDi jk", lVot te denken von een
wooischijnfijk'broer.tgevol von het
Woucloonïa irï 19'63r' de l?oerdomp nog
r-rroedvogel in 1956, broedonde Zo-
rnertolingen, Wotersnippen, Zworte
Sterns en KemPhoontjes? ZouCen da-
ze vogels ooit weer terugkomen ols
het puin te, zijner tijd is ofge-
dekt rnet een camouflerend lcogje
oorde? Of qls rle nieuwa outoweg
vonul',t Diernen noon de Schelling-
woudqrbrug 'er ligt?' Of ols de
plonnen woÍ'den uitgevoerd om er
een woonwijk oon te leggen?

A.N. Swort, t'Vogels von Zeeburg
en DiemerzeediJk", moort 1968t
bijloge'btj Med. Blod W'G AtdoÍn'
6e joorgohgr numrner 2'

Het vervol von de' Diemerzeedijk ia
eigenlijk te vroeg begonnenl ol in
het, besin von de zestiger. jorcnl
toen'het woord rmilieu-octivisti ' 

'

nog uitgevonden moest worden (za

0 zekerr €l zijn nog heel wot vo-
gels woor te nemon. Vogels zijn

ni"o volt zijn zij von de Portij'
Vogeloors komen echter voor hYn
pIàzier noor vogelgebieden en'döt
plezier vinden zij niet ols 9r in
iret gebied voortatrrend vuurtjes
.*orrien of stuivend huisvull 'dóor
de lucht. dwarrelt.
à.rrrris heeft de Diemerzeqd,iir', , ,,
voorbi j het vermoorde plosje ,ÀB;.. '1,

kerswqde nog hoor oudo konokteF , j

weten te beworen. ::, ,r'..: r

Woorschi jnli jk onder het motto '1r ' i'.,

"beter loot don nooi't" hebbgn ehí'-
Oe vërontruste Arnsterdornínër§ :be:' ;

-sloten ecn voreniging oP te tlch-
ten oín nog te redden wot er te'' ': l

reddon volt door bijvool'beeld de
gemeonte erop te wijzen zich te
Èouden oon hoor eigen verordonin-
nun. Deze vereniging is bijzonder' '

octief. Sinds 1 oPril von dit joqr
: wendde zij zich ol 5 keer met -een

odres tot de Gemeanterood en dien-
de zij 18 verzoekschriften ln,
woorvon 2 noor Gedeputeerde Stotcn
en 9 bozwoorschriften. HoPelijk
heeft dit olles succes. De vérohi-
ging boekte o1 enige succésjeBr
I r<unt het werk von de "Vereniging
tot behoud von de Diemerzeédijk en
omgevingtr steunen gewoon^door ]ld
te wordeni Korenmeter§hui5, N,Z,
Kolk 28, 1012 W AmsterdÖmi 9tu-
denten en scholieren I 5t ondoron
Í 10 op giro 4622597. bíellicht ig
het ook nog mog€lijk doodwerkelljk
steun to ver}gnen, door ols vogeloqr
de vogelstond te volgen.' i

Ed VaIing

19e joorgong, Ílrr 3
november 198O
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t'Red de Klutt bii Halfueq'l

Er zullen weinig Armterdamse natuurliefhebbers zijn, die nooit van qenoemde
actie hebben gehoord. Jarenlang is er strijd geleverd om te proberen althans
een deel van de prachtige natuurgebieden, die door orrspuitingen rond Amster-
dam waren ontstaan, te redden, Zoals te verwachten viel, waren de resultaten
gering, in menig opzicht nihil. Het ontstaan van de fraaie landschappen irmers
yías een onbedoeld bijprodukt van econornÍsche activiteiten, gecombineerd met
eveneens onbedoelde, maar ook economisch bepaalde "teglenvallers". In de laat-
ste jaren concentreerde zich het gevecht om natuurbehoud rond de zgn. "Lange
Bretten", een vrij smalle strook ten noorden ven de spoorbaan Amsterdam-Haarlem,
zich uitstrekkend tussen Sloterdijk en Halfweg.
i'laar - het verhaal herhaalt zich - ook de "Lange Bretten" ging goeddeels ver-
loren, niet voor havens en industrie, rnaar voor recreatie-doeleinden en wel in
de vorm, zoals die blijkbaar docr een rneerderheid van de Amsterdamse bevolking
gewenst wordt, namelijk sportvelden en volkstuinen. De stukken, die nog niet hun
eindbesternming hadden rtevonden, werden intussen ook rninder aantrekkelijk, door
uitdroging, door verruiging, door het eeur,viqe crossen en door een ondernemende
boer.
Alleen in het uiterste westen bleef een "onhandelbaar" stukje over, dat destijds
niet voldoende hoog werd opgespcrten en daardoor erg nat en slap bleef. Veel wa-
ter uit de gehele íLange gi^öttan" kurarn daar uiteinàetijk iereàht en-werA-van iija
tot tiid door een oude pompinsta'llatie van Bos & Kalis op boezemwater van het
Hoogheemraadschap Rijnland uitgeslagen. Ook reeds tijdens het opspuiten in de
zestiger jaren r^rerd het overtollige urater oo deze wijze afgevoerd via een zgn.
"slibvangveld". In het wild kolkende water, zoals dat de spuitleiding verlaàt, be-
zinken alleen de grove bestanddelen, zoals qrint, scheïpen en grof zand. De fij-
nere slibdeeltjes komen eerst tot bezinken,,r,anneer het urater tot rust is gekonen
in het slibvangveld. De lage lig,ïing en het (plaatselijk) hoge slibgehalte heb-
ben de landschappelijke ontwikkeïing en het ontstaan van de typische avifauna
bepaald. Slibriike boCen:s net ondiep rrlater vormen een uiterst geschikte combina-
tie voor,de Kluut met zijn typÍsche maaienCe fourageennethode. Vandaar dat het
stt* vanaf het begin een grote aantrekkingskracht op de zwart-witte vogels uit-
oefende. Voorzover zij er door tevcel aan water (of later ook door teveel aan
vegetatie) niet konden broeden, deden zij dat in aangrenzende, toen nog (vrij)
kale terreinen en kwamen zij met de jongen naar de slikí<en. In de ïoop dér jaien
rukte de vegetatie sterk op: l4oerasandijvie, iisdodden, maar vooral riet, waar-
door de vogels van het kale veld geleidelijk plaats moesten maken voor rietbe-
woners. In 1979 broedde de Kluui er al niet meer.

3e chttís che be drei ging en

Los daarvan werd ook dit allerlaatste kleine stukje in zijn voortbestaan be-
dreigd. i{ensen bedenken van alles om ook dc al'lerlaatste vierkante meter "nuttig"
te gebruiken en uitgerekend deze plek bïeek ideaal te zijn voor een verkeersplein,
een kanaal ,om de llest en een nieuï.íe spoorbaan naar Haarlem. Al deze plannen zijn
ook nu nog.niet definitief van de baan, Ínaar er zou geldgebrek zijn en bestuur-
Ii.ike strubbelingen, waardoor voorlopig niet aan uitvoering kan worden gedacht.
Dit betekent tiidwinst en enigszins hoopvol mogen we misschien aan het oude ge-
ze$de "uitstel is afstel" denken. Zonder dus de dreiging in de verdere toekomst
uit het oog te verliezen, kunnen r,uij nu en in de komende jaren genieten van het
fraaie landschap en zijn gevederde stoffering. t'laar niet alleen genieten, ook
denken en werken aan een vorm van beheer, want het staat als een paal boven water,
dat w!j zonder maatregelen over enige jaren slechts een ruigte van wilgen, riet
en wilgenroosjes zullen hebben en er van het fraaie steltlo[ersbiotoop-weinig
rrcer over zal zijn.
Saneraerking net Ilnhsersíteit ei't Geneentel,ijke diensten

Intus§èn is er wel het een en ander gebeurd, dat het voeren van een verantwoord
beheer in de naaste toekomst zal vergemakkelijken.0nder de vele instanties,
naartoe de actiegroep: "Red(t) de K1uut bij llalfweg" (lees mevr. L. Visser) zich
heeft gewend, bevond zich ook de "lletenschapswinkel" van de Universiteit van Am-
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1-l een want door bemiddeling van deze l'letensch aps-
jk-t

ratuur-onderzoek i nqesteld naar de mogeli

:. Í '.:

ha vi ng van broedterreinen voor Kluten bii Ms tqrdam.
BeIter-De student B. de tlinter deed di t onderzoek onder leiding van,.drs. Th.

man van het Zoölogisch Laboratoriurn (Vakoroep AlgeÍnene Dierkunde). Het uitge-
brachte rapport wàrd eerder in dit blad besproken (irg. 17 nr.4). ' .' ,

0-p T,november 1979 werd aan dit rapport op het Zoölogisch LAb; een werkbespre-
king gewijd, waarbij de Gerneente Amsterdam o.a. werd vertegenwoordigd door
ing, tit. Janse van,0penbare l"lerken, hoofdafdeling Groenvoorzieningen. Daarbij
blèek, dat de Gemeente. Ansterdan (Groenvoorzieningen en Stadsontwikkeïing) -
geheel los van de lopende planologische nrocedure inzake de voorrlénofiEn inrich-
ting van het betreffende gebied - bereid waren cle ca. 12 ha. als openbaar
groen net bijzondere bestemming te laan beheren. In een stencil aan belangheb-
benden van 12 december 1979 (o.a. aan de trfijkopbormorqanen der verschillende
Hestelijke tuinsteden) v'mrCt gesteldn dat
".....r,. de gemeente Àrmterdam, bij beperkte financiëIe arr,rslagt, volgens de in het
het hiervoor 5enoemde rapport gegeven uitgangspunten, werken zal uitvoeren ter
verkrijging van een terreinqestelclheid, die naar veruachting, dls fourageerge-
bied en, zo mogelijk, als broedgebied voor Kluten geschikt zal zijn."
En verder:

.l'Een werkgroep zal een voor^stel doen voor de onturikkeling van het bedoelde ter-
rei ntje. "
Deze werkgroep werd direkt gefornQcerd en bestaat uit de heer Janse, later ook
aangevuld-door de heer R. Kicnen!:erg van Genieente Groenvoorzieninlen, drs. Th.
Belterman van UvA, B. de l'Jiritcr, a.vr. I".. VÍsser en ondergetekende.
In een latere vergadering van deze vlerkri'roep kwanien Ce heren van Groenvoorzie-
ningen met een uitgewerkt voorstel, dat in nauweii.jks geamendeerde vorm door
de werkgrroep ulerd overÍJenonen.

Aetioiteiten en resultaten
Het pïan behelsde,het Ílraven van een noeltje op een nlek, die aan de overige
aVi'faunii,'de minst-mogelijke schacle zou berokkenen en dit zou gebeuren v66r 15
maart'(19401, om geen schade in de broedL'ijd te vcroorzaken. Het ooeltie, een
ondiep watertje met schuin oplopenCe kaalqemaakte oevers, h,as er vóór het afge-
sproken tijdstip, goed zichtbaar vanaf de Spaarnr.rouderdiik. Er werd een stu^,tie
aangebracht,oe het overtolli3e, zeer voedselrijke water van aangrenzende..volks-
tuinen en sportvelden zoveel mogelijk te rueren. Het p43';tje is gering van oín-
vang, deels uit financiëie ovenregin0en, maar ook in verband nret het proefkarak-
ter van de opzet.
Natuurlijk, er was kritiek mogeïijk. Àlle beqin is moeilijk. Het substraat op
de gemaakte schiereilanden uas zelfs ,rccr de l(luut hier en daar wel wat erg
rwr uitSevallen. Het stuurtje vergrootte de toegankelijkheid, wat niet de bedoe-
ling was. De.wàterhuishoudinq van hct noeltje l<on heter, t'rat met een eenvoudige
ingreep te realiseren is. l.rear erg bernoedig:';iC. rías, dat de Kluten zëitf niet
kritisch r,'raren: er kwamen vier paar met succes tot broedeni fttdat ook het parti-
culiere initiatief overeind bleef - er werd noqal urat riet getrokken of platge-
legd en er werden plateautjes gegraven - kwamen er in de omgeving van de schuil-
hutten nog eens vijf paar bij. De eerste phase is dus succesvol afgesloten, maar
wie er nu gaat kijken, ziet het poeltje bijna niet meer, ovevr.roekerd als het
is door een oven/'regend ruderale veqctatie. Het rnoeilijkste komt nu: getracht zal
worden dit poeltje min of meer blijvend vrij kaal te houden en er za'l een trueede
(poel(tje) worden bijgegraveh. Ervaiingen n:et natte natuurbow elders, biiv. in
Zwitserland,, kunnen wellicht met vrurcht in ons stukje uitgeprobeerd ulorden. Ook
nauwkeurig observeren ter plekke heeft zijn betekenis. Er is niet alleen de
strijd tegen de oprukkende vegetatie, er moeten ook avifaunistische belangen
worden afgewogen. Voor de KIuut alleen.ibu een rigoreuse bestrijding van het
riet tijdens de sterkste groeiperiode'(bind juni/juti) het beste zijn, maar dan
komen we in conflict met de rietvogels, die juist laat broeden. t.tfi zijn soorten
als Kleine Kar"ekiet, llietzanger, Bosrietzan$er en zelfs Sprinkhaanrietzanger
in het bJestel,ijk' Havenflebied nog erg qev{oon, maar dat wordt r^rel anders en dan
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is..het leuk om hiervan eeÍt flink aantal broedparen in hejel', ondefgebracht te hebben. En clan spreken wà nóg nieier ook zijn territorium heeft en van àe Blauwborst en deooit broedden en er misschien wel weer eens terug zulleÀ

t "natuumeservaat-
van de Snor.u dig ,,'

Baardmees, die er

Ílet edueatíeue eLement

Is het nu zq.'be1g-lg,rii[ or' Kluten en de andere soorten bij Halfweg te be- .houden, kan men il,ërr àfvragen. Voor fret voórtbestaan van de KIuut als Neder-landse broedvogel na.tuurliit niet. Er komen.Setukkio jàarii3[i-nig'ànröïÀ-àutz
lyil:lgSr.qarei in tlederluiu tot broeden, nraàr ioàrórïíó'ÉóËrt niet iedereengelegenheid cn regei;:atig naar Oostvaardersplassen, Delia of Dollard tÀ-rài'ien
om ze daar op te zoeken. lÍisschien. nr:g veel'meer'dàn het natuu"UeicÀermint5;'
element wordt.bj! djt projeci(:oi r,ö["ràiJr.-"cucatieve e]emÀÀttoÉnuàrridj-wat'- via rnentatita:tsver6eteÈïní : àp àÀ-Ji'ur toch weer-tÀn-;;r;;;";;;"Ë :

natuurbescherming kan g,ran lierkeÀ. - , ' ,, t.,:;'
Dat er veel belrngsteil inrl ,,,ton het type terrein is, kan iedereen ervargn,. ,'
9i9 op een gcsciiikt weeiteincie in;cnielr oii'irazorner tíacÀt eàn ntaatsjeilh éen
dei'' schui thut:te,r te ben::r:htigen..,D: fotog.àien - geen nestfotàgrafié: -' f ài,sen elkaar dan af , naar oak liet. ugci..ro;]e"-waarnemeí vanuit-Oà fritten blijki-zijn bekoring te he;5crr. [nscii,*ift:n in de hutten wekken Oe Ueióè[àri'oË::àttes

' schoon en coirect acir;cr te laten. ilit zàu ;i;i";dià'*r.iàn zijn,-màarttó.nlig.g.l er tuel sil':aa:;anpi'lscliille:r en la;')st stor:C er een halfvoïtó fiàs mói'melk te verzLít an
ioals uit hei f,àvcnstaanCe i;el ;:ei.ir'apen zai zijn, doet de Gemeentq Amsterdam
machi naal teri^e'ln'rrer:( bi nne::. lgkere ire-ri:;n ,;oór-ei Ílen iekàni';ó.'-Íoan-A ;i:
lf[!_9.ry9q::, in, Í"lei het poeitie deeà tli:oólvaiien, tíÀra à.-àiróàt àè; pónrp:
aggregaat gei:racht ca vcr: ti,.tlr^ in ue b't^e li.1:n. Veel terreirnbeheer zal',echte"in handwerk rnctten g:b:ull'en cn dat rJoFdÈ cle"Gemeente veel tà duur.'Er,ta'l dusin toenemende rna'i.e een beroei ?q vri;l.rii1.ge.,.s qedaan moetàn worden, vooralin de u,rinteri';lt::rJ:n. [: l.:',^i:i:"i"it van de lócen van onze wert<giàep-róf ÈÀnnàn-dg''-moet ik er v.reJ iJoot" !.,'oa! schur,ren, det n'iet a:ile leden i"góf iji ;p dïi -

!,J"!l. te,p'reintje aan het w:r^k kuinr.'ón gaeinl Hoev,rel vee'l dooí paiticllier ini-tiatief ;tot stand is gckorisn, zou net ör in aà-ïààk;;i ilöï'..nt van kunnen
komen, dat,niet iec:rol;r ci- on»eperkt z'ijn eig., iàà;a; i;; ;i;i.;;;.'ilï;coördinatie,, biiv.. c.lcor'íle::r:er:i:e Groenvoór"iicíiilgen, lij[i onontkoombaàr.--In de komende jat"en z.il rfloe:en b'lijl:en, ót-met vór,eénde-krachten'"en oioioopin sta,nd rkan viorc^n.g:hotiicn, dat àe móeite v:rn À"i-rÀrcàrö-g.ve.Àt'om ;iJ;:, voortbestaan t,.aaru is. I ; 

.:,De!tqwt',,',. : : ,,

De haam van hgt.gebied;e is het irleinstc probïeem. Hardnefiki1 wordt het door
gommiesn d9. Kjgtnu, n,'aa:r Eà:roe;rc. rtet 'is ïnóàrà;;à ilï;ilài:''i;r"àà-àuiis..nrË;ra.
9ry.'f ,.Q1aakr, 

maar het is Ëelcmaal nooit een-iaii[àoà.iÉi;ààr-öeweesr. Het is
::H|ydig-.3x 'rqsi:ant :/a.n e'il oplesnoton terÈeii, dàt'à"n-r"óóöèr-nóiààgebieu
l,!dFI!:.?,9_51orne 0ràak'heeft wel bcstaan. Hii làg ingektemd tíssen spporbaÀn

, nnnlnaarlwoy$el"dijl<,rn;et ver bJcstelïjtr va;r sioteíaij(. oaar zijn-nr-làà1OÈÍi
velden en alle,en een dililli:r older de spoor.baan Verraadt oOk nu iog waar de ,

' 't Gteraieh,t broedoogel,stend seizcen 7gB0,' ,, :

0m een idee te 
-Oeyqn 

van het huidige avifaunistische belang van ons ,,natuurre-' servaatiel' voïgi_hieronder een sloËa'te oaniàtiàtàiting-rin'aË"àtíËit."ËiËàil-
.q:lrg:.!:l:,^Isiuttaar van een viii .r*o-inrària"isatiË'. Hie.uij rij.-aö' ;;öï,van de aan-grenzendè.menselijl<e_hchuiz-ingen en tuinen, de Grote-Braài, àe ffËà":lenmertrekvaart en het afwateringskanaaï van Rijnlanó Éuit.n-u"i.Ëö,i*i.à ,jà:'taten; Het is helaas geen ove.,^L-oàige luxe à. op"tà-.ïsià.;';.;-hil"iïiidn'àr
fotograferen bii nestón in dit t<weiiua..-,l,iiiàii un uti-Àa'e"oàets errl schuwevogels ui'termate onq.vrens! ir. surveinànende-àonlróiË'u;; ilöï;Ët-lilrï;Ï"ï;het vervolg minder icrupuïeu;e liefhebSers uit hàt teiiein vËnrijoeràn.-' 

"':
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Bergeend

, , l{ilde Eend

S I obeend
'i, Kuifeend

tenminste twee paar (met tornen kleine pulli gezien)

2-4paar ,

1 paar (drie vïieqvaardige jongen)

waarschijnlijk niet meer aín ip!ar'
l3-Spaar : _r :

misschien L paar (niet naar nésten zoekenl)
3-Spaar .,;
5-6paar

2 paar

2-3paar
1-2paar

9 paar

1 paar

1 paar

?-3'.-.
2 paar

1-2paar
I territorium
2 terr.
I terr.
1 ter.

| - 2 terr.
16 - 20 tem.
13 - 15 terr.
ca. 30 terr.

3 terr.
20, - 25 terr.
3 - 5 terr.
1 paar

Bruine Kiekendief
Patri js

,Fa2ànt

,l ,,, hlaterrral

trlaterhoen

l4eerkoet

' ,' Kleine Plevier
Kievi t
Turel uur

Kl uut

Visdief
Houtdui f
Koekoek

Vel dleeuweri k

Graspieper

Gele Kwikstaart
Heggemus

tlerel
,Snor

Spri nkhaanri etzanger
Rietzanger

Bosrietzanger

Kleine Karekiet

Fitis
Rietgors
Kneu

. Ekster

J. Halters
Vespuccistraat 83 III
1056 SK Amsterdam

tel. 020 - 169463

Augustus 1980
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De ttnatuurliikett dood oan stoottsogeLs
en de Vogel;'tet 1936

Recentelijk heeft het Centraal Dierqdnees'k:undig Instituut een groot aantal
roofvogels en uilen onderzocht op hun doodsoorzaai,,.' Uit dit onderzoek bleek
dat veól aangeboden stootvogels vergiftigd of geschoten waren.
Veel van deze vogels waren op een oqenschijnliik iegale wijze aangeboden aan
preparateurs.0m te begriipen hoe c.leze i'llegaa'l gedode vogels toch legaal ge-
prepareerd konden worden is het nodig om de procedure, voorgeschreven door de
Vogelwet 1936, nader uit tc leggen
De Vogelwet 1936 schrÍjft voor ciat iedere vogel die in het veld dood wordt
aan0etroffen en de vinder ul'il latcn pi"eparerene van een vervoersvergunning
voorzien moet worden. Deze vei'gLrnning heet Vogeïvergu;ining C-Z en kan worden
afgegeven door opsporingsan5teriaren v"n de r"ijkspofitie c.q. gemeentepolitie
en controleurs Voge'llvet i93u. Alvcreirs Caze C-2 vergunninq wordt afgegeven
dient de betreffenCe opspcrini;si,.:i:ieiiaar" z''i:ir ervan te overtuicten,dat de
vogel een natuurrli;ke Coocl 1s::-r:'io'r'van. Als clit laatste het geval is, kan de
C-2 vergunníng u"itgeschrever worcjÉi en doze d'ient dan om de vinder te vrij-
waren vàn stràfvervolg'ing r';e;eens het vorvooren van ee;r beschermde vogelsoort.
De vervoersvengunning is ecirter alleen geldig voor het direkt vervoer van een
dode beschermde voge'l naar een +ietteliik er"l<ende oreparateur (houder van een
B-1 vogelverguirning). Dc prcPirateul'heei=t deze C-2 vergunning nodiS om bij
controles de herkomst van de o:ge:ette vc3eis te vc:"klaren. Bij het orepareren
bevestigt hi j een B-i nr.;;:."a'lcr;,"slr,ilr,n aait ce vogel . De preparateur kan nu
deze vogel legaal verhopen aln parl:icuiielen.
Verzamelaars van opgerctt: rc:ivcgels e: u:ijen bleken een uitstekende methode
gevonden te hebben on Ílï:gi.i'l ,,'?)",(r,:iÈ:'l vo:els via een C-2 vergunning legaal
te maken. Veel opsporinr::a=tb,te,i'arrn bleiien vaak vreinig of geen moeite te doen
om de doodsoorzaak 'ran de i,c1ie1 vast te stellen. Vrijvrel automatisch werd de
C-2 vergunning uitgesclrrevair c,'r cie verzamelaar uas een soort rijker. Vaak gingen
deze verzamejaars niet naar «le poiitie ïn hun woonpiaats, maar naar een poli-
tiebureau in een heel anJere eemeen"le oin zodoende geen argwaan te wekken.
0pvallend was ook het aantrcf'I:n bij pl"eparaberri^s van zeldzame tot zeer zeld-
zame vogelsoorten. Deze sCIor;eïi kcr-":an bijna noo'it in llederland voor en zijn
vri jwel zeker illegaal inge',,03': c!. Toch t,Jarell cleze zeldzarne vogels voorzien
van een kenne'lijl( in or,:^Je lcnd!:eiLl afgegevrn C-2 vergunning. Aangetroffen werden
ook C-2 vervoersv:igu;lri":ngen u-itel.::chre,.r":n riccr per3onen die daartoe niet de
wetteliike bevoegdheid hari..le:r. l'ot slot bloiren ool< legaie C-2 vergunningen te
bestaan waarril een aan'bal soi-^l ';:n ílcl" rl.-r,'ir.dt l' zejf bi jqeschreven v{as.
Het geknoei met C-2 \,crr::ur-;ni ngen rei',r'i'leerde ui tei ndel i jk i n' vragen door
de Tweede Kamer dftn ile fïi:ristrl^ \.,íir'i C.t1.i1. Dit had tot qevolg dat staatssecre-
taris kJallis de Vries op 10 iirli 19lC eer schrijven richtte aan de korpsen
Rijkspolitie / qerneenterrn'l'it'le en Ce ccntrol:u:^s Vogeluet 1936 in Neclerïand.
In deze brief geeft hij he:'nieuurje aanwijzinEen en richt'lijnen volgens welke
verleninq van de C-2 vergunnin! naf qescilieden. 0fschoon de richtlijnen in
eerste instantie br:doel d z"' jn oir i1ïegaa1 qedode roofvogels en 'uileh te her-
kennen, zijn zij in rlrincipe op ai.l.e be-"chermcle soorten van toepassing. Als
het vermoeden bestaat dat een vogel !/ergiftiqd is kan deze voor onderzoek naar
het Centraal Diergeneeslr.undirl ïiist'lturi qestuurd uJorden.
Voor wat betreft zelczanic scortt:n zuilen qeen C-2 verilunningen meer worden
afgegeven, tenzij onomstoteiijl< is konen vast te staan dat de vogel in Neder-
land is 5;evonden of van bijv. een dierer,tuin afl<omstiq is.

In het zuiden van lleder'land bjel<eir zich bij verzamelaars vogels te bevinCen
die voorzieh waren van eerl vervalst n.-eparateursmerkteken, dat echter nog wel
van de originele te onderscheiden rvas. In verhand hiermee zullen met name de
serie nummers van merktókens, bevestigd aan roofvoqels, uilen en zeldzame soor-
ten nauwkeuriger gecontroieerd uorden oD authenticiteit.
f'let behulp van deze maatreleïen wi1 het Ministerie van C.R.M. pogen het ille-
gaal verzameïen van roofvogels etc. teqen te gaan. 0p zich een noodzakelijk

a
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,,'streven, y{aarvan de vraag omtrent effectivi.teit echter,nog àpen bllifi..

'De huidige Vogelwet 19.36 is'inmers een boluÍerk van inoewikkelde yer0un-
,,, ningenstelsels en misbruik kon bijna niet u-itbïijven. Het is"te hopen dat

de niegwe \logelwet nu eindelijk eens 3epres'enteerd en zo sneï mogeliik
,effectief ruordt. Een n:ieuwe,Vo$elwet rnet hónelijk weinie vergunninqen' maar
rnet veel vogelbeschermende beperkingen.

i;larti n v. d. [ierg,t

0nderstaande tijst vermel«jt een aantal Controleurs Voqelwet 1936,'idie Iid'
zi jn van onze vàreniSinS. Behalve dat zii bereicl zi jn'or""r een C-2 vergunning
uit te schrijven, kunnen zij eveneens ontreden tegen overtredingen van de
Vogelwet 1936.

l'{. van tien Berg, Uiterwaardestraat 26L" ', 1079 CP., Amsterdam, teÏ. 424390.
R. Schoevaart, Jekerstraat 77t't, 1078 l'lB A.mster.dam, tel , 79AL?0

' F. Voge'lzan0, Beukenhorst 407, 1112 ff1 Dienen, tel . 997q37
[,,1.c. uHi[À.;'neiàà §chinkelstíaat 41'", 1075 TK ,,^msterdam, tel. 76972L..,

. a'l r"'il'J
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Jagers gaan
zelf stukken
land ikope-

- ET.ODIITGEUIUDN (ANP) _
Dc Ncdcdrndrc Jageo 6sen
aCU- tÉhrrctrGlncn kopen oí
lrctrto, cn bchcrtn, ?C wlllaa
ro rtrcvcn rrrËÍ het .,bchoud
ran Gm ogdz::ato ÍIora cn fatr
m".-D,mrloc lr éertlchtlng 8c.
houd Nrtuur en l$t!!lcu o!gc.
dcbt. i

Voorzlrter H.J. f. vm Beu.
dngcn yrn dc Konlnklijkc Nc.
d91!r4dac Jn6err Vercniging
(KNJV) aei dit zaterdeg tijdcni
dc rl6cmenc lcdcnver6rdering
rrn zltn organlraríe op de Fle.
vohoÍ.

Ak reden gaf hiJ.desgevraa3d
cp, drt lctier van tegenstan-
dcn van de jacht het de jugor
rul onmogclijl makcn op rn.
dermur tcrrcincn te jagen,
,,Dc lrcht rtrer bij velen ín een
rhchr blaadje. Wii willen bewij-
rcn .det terrcinen dic door dc
lrgcr worden bclrecrd, uirron.
dgrlilt gocdc rcrreíeen rijn.
Voor ccn goed faunabehecr'ic
dc jrcht onrnisbaar," aldus de
KNJV.vooreitrer, '

Da Stichting Ntstuur cn Mlli-
cu hecfi lnrniddels laren weren
dr1 zlj aet bezicn oÍ aij juridi-
rcbc strppcn rot ondernclnc[
rgfgn dg door de Jo6err opge-
richtc §tichring Eclraud 

-Ne-

tuur cn ldilicu. Natuur en ll{ili.
cu rlndt het oprichtelr vaa ecn
eilchrlng met cen vriJwel gelij.
le nram ,,gocCkcrp stunttrer&,
vrn dc lrgrnE".

PiAoat-
(Vra ccn onlGt vcnlr33ctlrr)
RTTOEK IN IïATËRLAND -Prrftlrch,rtlc ocrtco ven wclde-

votclr in lllrtcrlrnd wordcn door
vco YcrtÍ8p3. Vrn kemphcn, turc-
luur cn gnrtto blltlt Íeen ncst
becl, tlevltcn cn scholcLstcr sle'
jcB Gr nog wcl ln cen rantrl ncc'
tcn tc verdedlgfu

Ilat lr dt conclualo ult dc eerrtc
voortopigc Gc6cYeat vlnacm wol.

'dcvogaloadogtooh la wallrndoa

behecrsmaatrËfclcn voor aatlo.
nsal londschnp WatcrhnÀ Mot
vcetroudets is aÍgrsprolrcn dat rc
tot l5 lunl nlet ln dc tc onderzoo.
hcn wcilandcn zullen rlcpan en
rollen. Dc vcchouderl boudcn
rclt biJ hocvcel kocÍea alt wrlden
en hoelen6 eit dczc ln de wcllan-
den lslon lopcn. Ook word! r.ngc,
Ír,as hoGVcol ncctcn wordcn rlul
6crcden door ccn trtklcr (b.v. bÉ,
het kunstrncrt ctroolen) en &oo.

7.6 -ao
rond Broct ln lVrtcrlrnd cn JtrP.

Ecn rrcldcvoictrDeclrlld vrn
het ltijhtlnrlltuut voor Nrturr'
bctrocr onderarclt vrnrl t mcl
on de lwcc dercn rrt Gt nrct de
ncstcn tÉbcurt. Er riJn oolr nr'
m.*knestcn ulfczct om tG kun.
ncn neliarn ol dcrc cerdcr wor'
dcn vertmpt drn door voScls vtr'
rledtaldc nertaa"

Elit rc&lcvotuloadcrroct
wordt epplooed to hct lrdor vm

vccl wordeo' lcoggcrootd door
krqal oÍ ehsttt. Dc ncstca aljn
getcld voor het vco dc wct lnglry.

Do resulteten ven hct ondcr-
rcck noctcn lcldco tot bcrchtr-
min6 vaa dc nclton rrn wcldcvo-
gslr. DarrtcgcaovGr rloct do uct
houdcr vcrgocdlag lrrlJgrn'voor
dr doot bot bcpcrll wcldcn ven
uncltsvce gcdcrtdr lnlonrten ot
lemarkto Lortco.

a

Spoorbenralen staan

vol plantsoorten trr tr'1"0o

2b-&8o
Deel, Waterland
wordt re§eruaat

.Vrn ouc rcntr;gcocr
EAOEX IN ltiAlERl.ltND - la

hct l{oordholtendrc Broa} ln Wr.
tcdasd r{a nundag roucl bcr
ïoononttcr6 voo,r dc nrlly:rbyo-
ling nlr hct bebecrplen voor htt
gebied' t{taertond Ícprcrcrt GÍd.
Het totalc ndlvc*rvcllapl:Ucd
(lf .4SA àccterc Eroot) rordt ln;ro.
tc liincn beftnrddoor Pururcnd,
tlpcndrm, Voludem, dc Urc].
loccrkrr*t ca Auatcrdra. Vcrdcr
riJn:r uitlopcrl ln dc rlctdal vrn
Zartrd co Worncr. Brocl ln lïr.
terlcnet rccot dc ccalruugler8 ln
hct ptaa Il"

Vau de totalc opgcwkktr vrn
ruÍm lt-duiacnd hccurc wordt re-
scFrrrt!. cn bchrrgcbicd: 3033
hoctrrc nrrcrrrrt cn 7i!,1 hccrrc
bchecrrgcbiad. tn dc bchecrr:rblc-
dcn kunnaa bocrea vriirfit over-
ecalourrrter tluirca nct dc ovrrhald
ah ra bereid djn bua bcdrllfrror.
ring nrcdc rí to rtcnrnroa op hct
behoud ïan ltnrua en lrndrhrg.

UïBACHT (AHf) - Lan€t
dc rpoorrycÉcn ln oas land
rlttlr opm?rhelllk vecl uitzon-
dcrlfkc pl.ntcnsoortËn. $oor
dc bctrckleliJkc rurt langs de
stroorrcÍcn lan hct phntente.
vcn rich dsar hct bcrt ontwik-
lclcn. Dc Ílorr lc ro wrardevot
dÍ netlurbchoud ccn belrn8-
dJlc rol stocl Atrn lpelen.

Dit bliikt uit een studic van
de lfdeling ecologic van de
provinciele wateÍstaat in
Utrechr. Deze afdeling mmkt
el rinds t975 invcntariseties
vrn bcgr«rciingen in Utrecht
Í)e rcsultaten vsn erm onder-
zch lrngs dc spooruegen rijn
in sen rspport vastgelegd

Hicrin srclt de afdeling cc<rlo-
Bie voor chemische bestrij-
dingrmiddolcn zo weinig mo-
gelijk re gcbnriken en dat her
afbranderr van de bcrmen gr.
heel achterwe&e moet blijven.
De Spoorwegen zelí beperken
trouwens al het spuiren en af-
branden

De onderzoekerr willrn een
totuul helreersplan glun instel.
len eo(!r rle spoorbcrmen
l.anBs de lijnen is een aiental
vrij zeldzame plantensoortcn
gcsigneleerd. Dc spoorbermen
Íunctioneren ook els broetl- en
iarhrgebied voor vogels. waar.
van velcn zich ovcrigens wGcr
te plcttcr vlicgcn tegcn voor.
hijriidende rreinen.



rL

ZïcríIattcn vrrt.n yogrlr clr otoaltn

*::ff ïï1"J,ïY;ï::ïï:ii"Hi**
cn vogolllcÍlrcbborr. W.Lnrch.ppGl[t on.
dlorroolrr Frrot t{lewotd vrn h6f Rfltafft.tl-
luut ysoÍ Nltuurboheor ln Arnhom .Ghd
d;r dr§roÍn fraíllfr t0O.00O zr.ríIrttro' uonlan necryelegrl.

Illtn voontchtlgo concluda lr drt,'d.
0A Root- lrchr op vetrllderdr lrtt n rtnloot lt. DÍ
r ^ i ^ - tt G.n bGdËlglng dln yooÍ rlc uogclrlurd-Lg.'+ -go lr volgent hcm op r[n mlnst arnvclrlbrr, Gn bdvrndlrn rolutdnn krttan tnrn rtgrn

.rntal t.lL Voor olto doorlgorchobo lÍ
kcmt ssn nlcrmc ln dr glrrlr. ffaroLl

i plaggdc fatrtlonE ondcrtoct nrr, hat.o.d-
aal 6edrag van rcndrmnrndr àor«ldl-

lrtl.n ln Olltilr Ír ln à.1 lloordhotlrndr poldorlmd. H[ ondcreochl d. m.rgtnhord rm
0anta[aft uan d.sa dhilít dL tn d. l{oordholhndr dulnon sttln gorc*ulrn

3hó foí bopt Anormlcl Esrgíclí ult Warmmhu!:cn rtrgn b{ Íf,n Al roE[ nn
htuoodf{frr.rr aodrpgrlrlur hrt doqn .n l6lon ysn l&!$ri ln tb §rrÍrbo.mclril.r|
Sclloorl.

weËr bl, hun pocltlcven komen cn
,e vol8t, u*. hlukt dal zc rcgcllGcht
naar huts lopen. Kom lc drsr ccn
paar uur tatar ook, dan USBen rc

BCHOORL ; ..Dle roole poesheerlgt op hun ltocrltce ta
gaat'8 avond§ om knart over splnnen';To! nu toe la allecn mrar

r§1,*,'sl'lt:tl';'Ëff.ïrïffi ::iff Ï""'ir,xïhii.ffi ilffi tr
ken tk met mlrn zengappara- --Éir- 

$,cr3mcnÀïpeiUi-óíàcÉoG.
tuut ptucles yolgen," vertclt ker Frcek Nlewolil ,,Vogclaere zttn
Annemlek BergÍeld, dle ln de natuurltrk erg.lel op katt.n. DIG
BChOorlse dutíen kattpnon- horen volgenc hen nlet ln h€t trcld
àààór pneii. i,1í"f"t"f"j;13*:l'iïfi:l"iïf,

-rt leb nu rscc dr.c-§nl,F^n:! il1"#'5 tt',fl"§it ïY h,Gndc*re! r{r.r: ultccryllj. ll !ïg: Ëiuuiten van rröt Ësasó[ocrzocl.urdcn mocst lk de zendertJet weer
rÍdoen omdrt dc elgenaren nlet KatEn zltn vecl mcèr BËooncrn.
rne rllden rsrf,cn. Ik ga 's mor- truerd op hletne zoogdl.lru. In rch
gcm vrcefi hct duln ln om tc ktrkenr degebleclcn vangcn ze voorsl mul-
of cr seer tstten ln dc vanghokfen zen, ln hataand kon{nen. En dan lr
tlttcn. Den Lr hct nog nrtlg, wsng et nog cen rcstBroep raarbU rlc
u zlta tocà rt ro rchurv ol,r wet. rtaaglnhoud bestond utt tptttmul-

Och b drL Als tc ze gcvangen cn zen. aÍval en vogeltfer..
tn de zsk hebt, goan ze als wllden
tefccs. tI moct ze cGrrt ecn verdo- ::

vtnScrpultte gaven onr het zender-
t c Le kunnca omdocn Alr ze dsn

ïl*, Voge§lmchr
nOilD (Rcolcr, AP) - In lta.

llë tr àct trchtsctrocn waer fGÍr-
pcnd, uurln volgcnr v{landen
vrn dc trgcn ongGvcrr twGG
mlltocn rchlcllurtl6en nrlsr
tscchondcrdulllocn vogels eo
radcrc bcectcn rullen rfnrrkea.

Ovcel3mr rlfr nlct rllccn dtc-
rcn hct elrcLioÍÍcr tlldcns hct
htÀbclmcn Vorlg Jarr kul.
DGD cr ool ccnentwlntl6 man'
sG! pcÍ on3ftf om het lcvcL
Ilo orfrnlsrtlc ven tegcnrtrn.
dcrr vra dc troht hocÍt nu aaecdu 500.000 hrndtclcnlUun
vcrrrucld om bl|dc rcgarlag lr

íra Eao!ië

ltemc aen tc drrDlGtr oD GCa
reíereDdrrrrr ovcr dczc rporl llc
autcrltcltca hcbbco unfpfor-
dtgr,l dc ![&hn oof nrÉtctr
Figretr la oltobcr tc auo bc.
Ir!!kea.

Eo llcÍhcbbcrr vra hll ryro.neadq mrar atot rl ttrcLirla.
ni6c techlvcruul bcrcrua dilrll dcb kourlg rra do wot Èoo-
Gcn cn allecn op bcpuldc rlrr
tpa rcÈictcu op Dcplrldc dlcr.
eoortcn EU wurborrcn lo Dct
ccolo3hch cvcarlcht ln Ife[ë,
ao rcagcn rg.
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Waarnemingen in de regi
.'iuni t/m aggus'lul !9!9-.

o Amsterdam, inclusief het Amsterdamse bost

Gebruikte afkortingen:
AA Mevr o A"C. Arntz -en

RSr§S- R. en S"Schoevaart
FV F"Vogelenzang en/of Guus van Duinr Rob Sjouken en'René Stet.

d --À-a ISamengesteld door:

,/{ Óp een niet nader aangeduide
een jon! waterhoen yqn ''L ?5 % aduLt
nodig had om het te,,.ve.rzwe1gen. De

ondertussen hevige aanvallen uit op

W.E"M"van der Schot,
Koningsstraat Bt t,
1011 EV Amsterdam

plek werd waargenomen hoe een reiger
grcöte ving en ongeveer'vier minuten
ouders van het waterhoen voerdetà
de reigerc

1". l

:::,.r'll

,i r.t -l I i:;iíl
Dodaars ;"" 'r "' : :rr-r:r:

§ccesvol broedgéïal "Diemerpolder in een plas welke in 19?9"Wevd.r Éej'
graven in verbana met de aanleg van de nieuwe rijksweg (fV).
Èina augustus I 10 exx. Halfweg (Hazevoet)"

Blaulte t-e;rgel i

, weilanden Meerzic
, Spaarndammerdijk
x, weiLanden Meerzi

ht (Hazevoet ) .
(v.d.Wie1, SS).
cht (ss) 

"

1^loudaapje
1 ö gezien en gehoord Naard.ermeer (ss, Hazevoet).

Lepelaar
ffi/r1exory9t,k1eurringenDiemerpo1der"Ditexemp}aarb}eek
ín 19ZZ geringd te pÍjn in {e íep"1.r""p1ru"", in Ziildelijk F}evqland (tr'v).
litZ'' 8 Ë**. Ëvervliegend Noorddammerhleg, Aalsmeer, (Brand.er).,, ,. .:'
giA' 1o exxo xio Zrd. excursiepad oeverlanden Nieuwe Meer (ss)';
Voorts vele waarnemingen van kleine aantallen (max" 5) in o.e4' D.r.qmerpolder,
ViJfhoek, Duivendrechtse middenpolder en ove::vliegend boven de stad"

tíintertaling
2/6 2 6ö, Halfwe6 (Hazevoet).
1/? ] exx", ?/? 1 ex. Gaasperplas (Pv)"
12/Z 1 ö, weilanden Meerzicht (Ra)"
21/l 1 ex. rí. Z!r1.,. Diemerpolder (rv).

Zomertaling
Vr--j
8/6 1

13/6 1

?1/6 1

9/7 1

4/8 1

o
o

o
+
o
t

vijfhoek (nv) 
"Botshol (rv).

2 exx.t'' 2o/8 1 6r Diemerpolder (rv)"t
ot

..

PurperreiEer
VTEoiemerpolder (rv) " .

?/8 'l adult "x" ri o Zo Diemerpolder (rv)"
?/? 'l exo Gaasperplag,,(Fv) .
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(Wrn"Asd.- 2e b1z.)

KrakeendZT
3/6
t8/ e

1 p". Halfweg (Hazevoet).
1 pr" Gaasperplas (fv);,i
26 exx,, Vijfhoek (fV)"

SmientTn*1 pr. r'í. Z. Haven Bal]ast (fV;.
23/8 J exx" Marken (v.d.Schot).

Krooneend
1/6 1 pr. Vijfhoek (rv) 

"15/6 1 6, Naardermeer (SS, Hazevoet).
18/6 2 exx. Vijfhoek (FV).

Kuifeend
Broedgevallen .Ams!'elveense poel, 1 t,ot 3 (de Groot).

BrÍlduiker
9m in ecripskleed, Botshol :(Fv)"

Eidereend
?jG[=W8 1 bnvolw.ö, Houthaven (v.d..Wie1).

BerAeend
4/6 1 pr. op weilanden Meerzicht tijdens plotseling invallende.zeer
dichte mist (SS, Hazevoet)"
l4/e 2 ed" + p pulli in plas bij hotel ïbis (Buker, SS).

Casarca
WU/S 1 I gaaf en niet geringd Diemerpolder (rv).

Niilsans41t/7 2 exx. Gaasperplas (rv).

Canadese- eans
24/Z 1 ex. ri. NNO." Diemerpolder (fV)"
23/8 J exx. Uitdam (v.d.Schot).

Buizerd -( : '.-

77ffi exo, ov€rvliegend sportveLden RKAVIC (ss),
12/8 en 29/8 1 ex. bij weilanden Meerzicht (a*).

hlespendief1/e-
e/7
11/8
27/8

Bruine

1 exo overvliegend sportvelden RKAVIC (SS),
1 ex. rio ZO. Gaasperplas (fV1"
1 exo rio Z. Flevopark (FV).
laJaarschijnlijk deze soort vliegend ri.NO. over Frederiksplein

(v.d .tr,lieI ) "kiekendief
In totaal meer dan JO waarnemingen ontvangen uraarvan vele betrekl<ing

Grauwe kiekendief
ffi, Diemerpolder (r'v).
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(Wrn"Asd.- Je bl,z")

Smell-eken
6/6 1 Y opgepest van kale akker door ekster en wegvliegend over
Zijdelweg, ten zuiden van Amstelveen (SS)"
1?/? '1 exo ri,NO" ov€r Schi-phol (J"L"Verhoeven) ..

Boomvalk
Broedgevallen, dan wel territoria: Amsterdamse bosr apor
Oosterbegraafplaats. Het grote aantal wae,rnemingen (meer
vermoeden dat ex nog meer broedgevallen zijn geweest"

Waterral
TTfex" Vijfhoek

GoudpJ.ev,ier

(r'v) 
"

tpark Voorland,
dan,JO) doet

31/? 2 exx. ri"
21/8 1 ex" ri"Wo

€x " ri .NIrí . Diemerpolder (fV) .Nrr 31/B 1

over Fokker (J.L"Vertroeven).

Bontbekplevier
z3/{z aa" + 2 juvo exxo op spuitterrein langs Utrechtse weg. Van ..: .t'..''
6én der adulte vogels werd. interessant fourageergedr4g waargenomen; af-
wisselend werd met de linker- en de rechterpoot enige seconden getrappeld
om op deze wijze bodemgedierte naar de oppervlakte te brengen. (Andriese)t
( Een uitvoerige beschrijving van dit gedrag is te vinden in het rtI{andbïrch

der Vöge1 Mitteleuropasrt, band 6, pagina 123)

KJeine pl.gvier
In juli maximaal

Strandplevier
1/? 1 exo Diemerpolder

Ue!_ersqi-p

6 à ? exx. Gaasperplas (rv) 
"

(pv). sinds 1973 hLer niet waargenomen.

24/6

wt4p
1/7

4 exx. i., altsendr Hiergouw (Buker, SS)"

(FV).
Lrc tenminste 2 exx, roepend overvl5-egend

tenminste 2!O exx. op slaapplaats Graspe rplas (tr'v) 
"( Andriese ) .Kwartaalmaximum Duivendrechtse polder; 35 exx"

Regenwulp
31/7 in totaal 111 exx" ri. Z/Z\tt " Diemerpolder (r'v) 

"in de Diemer'poldertVoorts een tiental waarnemingen van max" I exx"
Gaasperplas en Noordpolder (f'v)"

Grutto
ïËffopig laatste waarneming 1"!8Oi 12/B 2 exx. weilanden Meerzicht.(aa).

títteatj e

i/i
14/B

2 exxo. Gaasperplas
1 ex. Diemerpolder

Bosruiter
1r/7 2 exx" Gaasperplas
1B/B sf Nachts om A2"3O
Populierweg (rv) 

"

(r'v) 
"(rv) 
"
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(lrlrn. Asd.- 4e blz " )

Zwarte ruiter
lTffisdorf'erb innenpolder (Hazevoet ) .

Groenpootruiter
ffi " schiphol (J.'L.verhoeven).
?/? 2 exx", 11/? 1 éx., 11/? 'í ***.., 2o/?
14/8 1 exo roepend Middelpolder (Andriese)"

Kluut
TíT 4 exx" ri.No over kampeerterrei Ardamse

Steltkluut

-13-

1 ex. Gaasperplas (Pv).

bos (Straatman).

recreatiegebied Spaarnwoude
(ss).

KIeine mantelmeeuw
Verscheidene waarnemingen van '1 tot J exx" in de Diemerpolder en

77?,-977-en tt/? 1 pr,
13/7al.l-eenlöaanwezig

Koekoek6ffi "x.
Ransuiljffi ex.

Gaasperptas (FV) 
"aldaar (r'v) .

Gaasperplas, ondersoort rgraellsiitt (fV) 
"

1O/? 1 ad" Fokker, 12/8 i ad. Schipholbrug (J.L.Verhoeven).
14/8 enkele ad. Itgraellsiifr, .Houthaven (v.d.tíj.el).

Tortelduif
Territoria Amsterdamse bos, tenminsle 2 (de Groot).

met grijs lichaam en bruine kop,

Noord.erweg, H6utrakpolder (.Hazevoet).

Velduil
Tqm ex. Schiphol, [stoeiendrt met Bruine kiekendief (J.'L.verhoeven).

ïffi-achend.||,0osteinderpoe1(J"L.verhoeven).
g/S 1 ex. Vijfhoek, eerste waarneming alhier (fV).
19/8 gehoord Amsterdamse bos bij Iríerk 24 (aa).
Sedertdien weer regelmatig waargenomen aan noordkant Ardamse bos.

Kuifleeuwerik
Aanvull-ing tweede kwartaal:
4/4 tol lÉ/5 reeelmatig ,rrrgenomen nieuwbouwwijk Hoofddorp (W'Verhoeve)"
Verder:
?/6 1 ex. zingens Gaasperdam (SS) 

"11/7 1) ,JJ u" '1 ex o hoek J "M " Coenenstr "/Barth,Rulof f str.
Tevens waarnemingen in Duivendrecht en Diemen zuid (SS).

(veling) 
"

Overzwaluw
ffi EGixe kolonie in het reereatiegebied Spaarnwoude ging verloren a1s-
gevolg van Braafwerkzaamhed.en (Ha.zevoet).
óver:.!e kolónies: in zandlichaam van Gaasperdammerweg í4 gaten waarvan op

?/? nóe minstens ! bewoond met bijna vliegvlugge jongen (FV).
Voorts een kolonie in een slootrand bij 'de Gaasperplas met 11, voor het
meerendeel , bewoonde gaten (FV).
24/6 t nesi ui3 zandput Nieuwe meer (ss).
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(Wrn"Asd.- Je bl.z")

Gele kwikstaart
15/? 1 ad. i 1 juv"
5/6 1 ö ondersoort

eosg.is-tgang-"I.
Voorlopig laatste waarneming:

Spotvogel
mgend ex. iioorderweg,
7/6 zang bij kwekerij SoPol

Braaniqluip_er
6/? en 1o/7
11/7 1 exo

9pu4he.lntje

Putter
Wtao
Qsssperplas

T6/6 I ex. zingend oosteinderpoe
28/6 2 zíng,ende exx. start roei.b
9/8 2 6ö + 1 juvo exc'Írsiepadl

Tom Schreursweg (Hazevoet).
trthunbergiil , Osdorperbinnenpolder (SS) 

"

-14-

Zwarte roodstaart
Nog enkele territoria werden bekend: Diemen zuid, op twee plaatsen, P

centrale (vo16ens portier uitgevlogen jongen), café r'Toi-Toirtr'Nes a/
en Vrije universiteit (FV, SS, Hazevoet). :'

e i-nkhaanrietzan er
'i ex" zingend Caasperplas (rv1"

oeverLanden Nieuwe meer oóst29/? t 3O/? en 1/B' 1 exo zingens ( aa).

"E "N "-d ^Amstel

3O/? OevërIand Nieuwe meer' (al).

Houtrakpolder (Hazevoet).
Ardamse bos (de Groot)..,

'1 ex. zingend sporttérrèin AGO (nV;"
zingend Oosterbegraafplaats (tr'V)"

Aanvull-ing vorig overzicht: I 2/5 1 exo zingend Hortus

(ns, ss).'

tuin Amsterdam C"
(v "d.Wie1 )

26/8 1 ex" zingend Amsterdamse bos

Grauwe vliegenvanger
4/6 1 ex" bi-;' Uoeraerij Meerzicht (sS, Hazevoet).
27 /6 '1 ex. Koe;:enbos , At damse bos (Hazevoet ) ,
21/B 1 ad" en 2 juv, Oosterpark .(v.d.Wiel).

Bqt_tg_ vliegenvanger
Succesvol broedgeval in nestkast Oosterbegraafplaats
26/8 1 ex" Werk z4 Amsterdamse bos (nS, sS)"

Staa.rtmees
2/7 1 pr" met uitgevlogen

Eeeqdqre4!etje

jong bi j Jsap Edenhal (f'V) 
"

( AA)'.

( rndriese ) .

15/7 gehoord excursiepad, overland Nieuwe meer
9/B minimaal 6 exx. Vijfhoek (fv)"

exxo samen'met + 2OO Kneuen en + 2OO groenlingen bij
(r'v) 

"

Wielewaal
1 (J"L.Verhoeven) o

aan Atdamse bos (Hazevoet)
oeverla.nden Nieuwe meer (SS),

Later op de dag nog'1 6 metrfkat-roeptrr bij oeverpark, boerderij
Meerzicht (sS) " 

:
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VlfG het Gooi e.o., IE_L9=ESjA§., 1980, jrg. 1\ no, /,", 2[ blz"
Open brief aan alle vogeLbeschermers, H,R. Stocl<ma.nn; Het and-ere I'{a1lorca; De
Kleine Ka.relciet, uit'fOnze vogels ín huis en tuintr t873; Nachtexcursie langs
A-e vlaat 6fi juni tB0; trteekend.excursie l{interswi jk 31 -5/l-e-r8O; Veldwaarne-

' mingen.
VÏlrlG i'Ï. -H. I s 1iÏoord.e:r1cr'rarti er, De Pieirer , 1!Bo jrg. 19 no, 6h, 16 bl-,z.

}Íed.edelingen betreffencle d.e strr:ktuurwernieuwing va.n VIdG lI"*H.ts ltloord-erktrar-
tÍerg Broed-vogelinventarisatie vpn het ï{estelijk duingebiecl tussen de grens
van Egmond- en d.e Zeeweg in cle gemeente Bergen (il,-U.) ín 1979y De n'.chtenrit-
ga"ng van d-e Zwarte Stern a1s broed.vogel in II"-"H,-Noord-9 Blaulre Reiger*kolo-
nies in hun voortbestaa.n bed-rei,,3d.g Excursie I'levopold.er 1B-1 1-t79; Veld.waar-
nemingen,

De Pieper , 1980, jrg. 19 no. B/g, 16 brr,.
De Kluut a1s broed-vogel va;r een nieur^r recratiegebied- in oostelijk Wes-L-Fries-
lir.nd- in 19791 Verslag Goud.plevieren-, 'rlulpen* en Kemphanentelling o? 24 en 2J
novo t79 ín ltl.H.; Toe]cornstige steltlopertellingenl Stand van zaken Atlaspro-
jekt van liinter- en trekvogels; Veldwair.rnemingen"

I0ÍNV-VI,IG Tdieringen en idieringermeer, De l{ger&,e'L, 1980 c 4e iyg. 11o.3r 23 bl,z,
De IVIV Natuurgid-sencursus; Heerlijlc na,ar het ïda,d-, juli tBOi Extra. aa,nd.acht
voor d.e Holend.uif g Ve1-d-vlaarneilingen.

EaeÀs@ , jan. 1980, Stichting Groengebied Amste1land., 119 bLz +
3 kaarten.
Voora^fgaemd-e planvonning, ïIet pLa":r, DeelpI-a^r:nen, Realisering, Financiën,
Progreunma korte termi jn.

Do Beckers"

Ad.resvri.izisinss
l/i. vern d.en Berg en R. Damhuis i\ionen nug

Uitenragrdenstraat Z61rt t 1079 CR Amsterdam; tel_. 4243gO.

INHOUD Med.edelingenblad 13e iaar ïrro 3 (nov. 1980)

Over de Diemerzeedijk; td Velinq
Red de kluut bij HalfweQi J. lqlalters
De "natuurlijkd'dood van stootvogels en de Vooelwet 1936
Knipselkrant; Steven Schoevaart
l,,laarnemi ngenrubri ek; l,Jim v. d. Schot
0ntvangen literatuur; Do Beckers
Inhoud
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BBSIUuR - IffNV VWG AI,ISTERDAI{

tr'. Vogelzang - Voorzitter
S, Schoevaart - Vice-voorzitter
Dro B.II" Ryplcema - Secretaris
K"A. Straatma,n - Penningmeester
JoHoCo d-e Groot - Contact met IGíIIV afd-" Amsterd-aat
Mevr, 1,1, Bra,nder - Coörd-inatie níeur'le leden
R. Schoevaart - Qrganisatj.e excursies rondom Amsterd.aril

Ad-res SECTIETABIAATg Dr, B.H. Rypkema, I{i11em Pijperstraa* 59t
1077 XL Amsterdam. Tel. 020- 762419.

Ad.res P$ININfrrIIEESTER: 1(.A. Stra.atma,n, Karnpeerterrein ttHet Ard-amse BosÍre
Kleine }Toord.d.i jlc 1, 1432 CC Aalsmeer. TeI. O2O-41 68 68.

BETAIïNGilI t Gemeentegiro X,rnsterd"am,
Reko nr. 506"0400 - Vogelt^rerkgroep IffNV Amsterd'?rn,
p f a K. A.. Straatman , erlz.

Eillrelhsglqr I,1e j.
1081

D. Beckers, Nijenburg 2),
GD Amsterd,an, tel" O2O- 42 26 OB

1 { ]ID}DE[.,I i{ GTXitrBL AD C

Sd,ss.jisc

&Ls-'
flpewerk:

I,{nv.d. Berg, A. B}.ok, I{evr" R' Damhuis, I'lej. Ulro J.H,U. van Drooge,
S. §choevaart, ií" v.d, Schot, E. Ve1ing'
Idej. D" Beckers, Nijenburg 21,
1OB1 GD Amsterdam. Tet" o2o-' 4226OB,
IIej. Va* Drooge, l.[evro Schep, I''.i evro Rypkema, Go'I1]r.C. van Ti].

Verzorging voorpagina: F. Lobel,

CONCEFT ARTII(}ILI$I:

slui'bingsd a,t a :

in d-uplo aim:
l,1evr. Rn Dar,rhuis, Uitcn'laard"enstrlra,t 261t'r ,
1O?9 CR Ams'berdar.r, TeI. O2O- 424390.
inzend-ing voor de vier kwartaalbla.d-en resp. opg

28 februa,ri, 3'l mei, 31 a"ugustuse 30 november.

D00 RGrIVlrlN VAI'I I'ÍAAXi\ÏIU,I li\i GFil'í

Amsterdnmse Bos c

ftcceptioneLe vlan.rnemingen: onrnid.d,ellijk na de waa,rnerainge

Arnsterdarnse Bos'; K.À. Straatrna'n, teI . 41 68 68
of J.H.C. de Groot, teL " 4-1 40 14

Groot Arnsterdam: Id. v'd." Schot, tcl" 253431
of E, Vel-ing, tel-. 7610 65

I,[ej. van Drooge, Cornelis Dopperkade Bvi,
1O?? m[ Anstcrdan' Te1. 73 03 73"
Bij voorkelJt]^ zo spocd-ig mogelijk nir, d.a.tur'r vla.r+r'neming,

uiterlijlc eind- va^vr elke ma.emd.,

Groot ArnqtgltÍUqg 1',i" van der Schot, Koningsstrair't Brt,
1 O 1 1 "rïV Arnst erdam . Tel " 020 - 25 34 31 "

Ui-berliike 28 f ebr, , J1 rnei, 31 fl.o,$o e en 3O nov.


