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Van de redactie

Op de valreep kreeg ik van 
Martin Melchers, lid van 
onze vereniging en al een 

leven lang bezig in de natuur sinds 
hij als jongetje aan de Admiralen-
gracht de spuitvelden van Nieuw-
West introk om vogelnesten te 
zoeken en daar kennis maakte met 
de illustere Meneer Walters, het 
verzoek aandacht te schenken aan 
zijn nieuwe boek ‘In de bosjes’, dat 
hij schreef met Merel Westrik. Zij is 
al vele jaren zijn compagnon in het 
vastleggen van de natuur in en om 
Amsterdam, wat leidde tot enkele 
prachtige films. Met de verkoop-
opbrengst van ‘In de bosjes’ hopen 
Merel en Martin hun nieuwste 
productie ‘Amsterdam Wildlife by 
Night’ te financieren. Gezien de 
kwaliteit van hun vorige films wil 
ik hier graag aan meewerken. Kijk 
dus alstublieft naar het artikel op 
pagina 5 van De Gierzwaluw!

FO
TO

: A
N

DR
EA

S 
TE

RL
AA

K

Martin Melchers en Merel Westrik

Roely Bos

Activiteiten

Zodra de informatie over de lezingen en excursies in het vierde kwartaal van 
2019 bekend is wordt die op de website vogelsamsterdam.nl geplaatst. Ook de 
algemene informatie over uitrusting en tijdstippen is daar te vinden. 

In de planning staan in ieder geval een bezoek aan het ringstation in oktober en een 
excursie naar de Zuidpier van IJmuiden in november. Extra aandacht verdient het 
nieuwe Atlasproject. Verderop in dit nummer is daar een artikel aan gewijd. Ook kunt 
u alle informatie hierover, met wat grotere kaartjes dan in dit blad mogelijk is, vinden 
op bovengenoemde website, eveneens onder het kopje Activiteiten.
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Martin Melchers (gepensioneerd stads- 
ecoloog) en Merel Westrik (tele-
visiepersoonlijkheid) hebben in de 

afgelopen jaren laten zien dat in Amsterdam 
heel wat natuur te vinden is. Ze zijn er dol 
op. Hun laatste productie, de film Amster-
dam Wildlife die met minimale middelen een 
maximaal succes werd, is maar liefst drie 
jaar lang vertoond in het EYE filmmuseum, 
aan de oever van het IJ. Hun eerste docu-
mentaire, de film Haring in het IJ, gaat daar 
ook gedraaid worden (voor het eerst in de 
bioscoop!) en wel op een speciale dag, de 
dag dat hun boek ‘In de bosjes’ gepresen-
teerd wordt. Die dag is zaterdag 28 septem-
ber 2019.

Om hun volgende film, Amsterdam Wildlife 
by Night, te financieren, hebben ze een 
boek geschreven: In de bosjes. Omdat ik een fotootje heb geleverd (de Arendbui- 
zerd) kreeg ik een auteursexemplaar, dat ik meteen ben begonnen te lezen. Om en 
om schrijven Merel en Martin een verhaal, geïllustreerd met foto’s, heel grote en 
heel kleine leuke litho’s van Emma Kropman en met vele prachtige tekeningen van 
Artistekenaar Annemieke Bunjes. Wie het verhaal schrijft kun je natuurlijk herken-
nen aan de stijl, maar ook aan het kleine figuurtje voor de titel: Merel heeft een 
Merel en Martin heeft een Haas. De verhalen zijn nogal eens hilarisch, vaak ontroe- 
rend, vol overpeinzingen en nodigen uit tot doorlezen. Martin geeft ook nog eens 
tips. Een plezier om te hebben!

Het boek is mooi uitgegeven, gebonden in een hardcover en mèt leeslint. Het heeft 
maar liefst 240 pagina’s. Martin suggereert een plek op het nachtkastje, of liever 
nog in de rugzak. Het kost €24,95.

Als u op 28 september bij de boeklancering in EYE wilt zijn kunt u kiezen uit twee 
tijdstippen: 10:30 en 12 uur. Het wordt een echt feestje, met als dresscode ‘natuur’. 
Tickets hiervoor, inclusief gesigneerd boek met verrassing, kunt u bestellen bij de 
uitgeverij van het boek iskander-uitgevers.nl.

In de BosjesIn de Bosjes

De Gierzwaluw

Roely Bos
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Grote Jager op Marken in mei
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Frank van Groen

Na een broedvogeltelling in het Purmerbos voor Staatsbosbeheer stond op 5 
mei 2019 de derde telling van 2019 in weidevogelmeetnetplot Marken op het 
programma. Het was een bewolkte, wat kille winderige ochtend. Alvorens met 

de vouwfiets naar het plot op Marken te rijden besloot ik daarom nog even in de auto 
een warme kop koffie te drinken op de parkeerplaats langs de dijk naar het voorma-
lige eiland. Ik verslikte me bijna in de eerste slok vanwege een donkere schim die 
pakweg kwart over elf over de dijk zeilde. Een Grote Jager! Met m’n compactcamera 
in de aanslag probeerde ik zo snel als mogelijk de auto uit te komen. Gelukkig bleef 
deze spectaculaire roofmeeuw wat rondhangen zodat een paar bewijsplaatjes gemaakt 
konden worden. De vogel schuimde wat rond links en rechts van de dijk, daarbij wat 
Krakeenden opstotend, om vervolgens in noordelijke richting over de Gouwzee te 
verdwijnen. Meteen daarna meldde ik de vogel op de Amsterdamse vogel-app-groep.
Twintig minuten later vloog de Grote Jager tijdens de telling van het meetnetplot nog 
éénmaal kort over de zuidpunt van het eiland, daarbij nogal wat tumult teweegbren-
gend onder de aanwezige weidevogels.

Een Grote Jager heeft opvallende witte handpenvlekken
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Dit betreft het 18e geval van Grote Jager in de Amsterdamse regio, het eerste in mei 
en het tweede op Marken. Het vorige geval was alweer vijf jaar geleden en betrof een 
over de Vijfhoek vliegende vogel op 21 september 2014. Het eerste Amsterdamse ge-
val van Grote Jager had betrekking op een vogel die van 5 tot en met 9 oktober 1963 
in het westelijke havengebied verbleef.
De meeste regionale gevallen waren in september (7), gevolgd door oktober (5). 
Andere maanden waarin de soort is waargenomen zijn augustus (1), november (2) en 
januari (2). Dit is dus het eerste regionale geval in mei. Ook was dit de eerste keer dat 
een foto van een wilde Grote Jager in de regio Amsterdam is gemaakt.
De Grote Jager is in heel Nederland een uiterst schaarse doortrekker. Er zijn waarne-
mingen van de Grote Jager  in de laatste week van april en de eerste week van mei, 
met in de weken daaromheen zelfs helemaal geen waarnemingen.

Het is een zeldzaam 
gezicht, zeker in de 

maand mei: een 
Grote Jager boven de 

skyline van Marken
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Oeverzwaluwen ringen
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Roely Bos

Of ik zin had om die avond mee te gaan, om Oeverzwaluwen te gaan ringen. 
Nouja, om daarbij te zijn, het ringen werd door iemand anders gedaan. Op 
een groot grasveld in het Amsterdamse Bos, waar ik diezelfde middag een 

Wespendief aardig op de foto had gezet, en waar ik nu probeerde Boerenzwaluwen te 
portretteren (mislukt), werd me die vraag telefonisch door Martin Melchers gesteld. 
Natúúrlijk ging ik mee! Weer eens iets anders dan het ringen van Slechtvalken.
Toen afgelopen lente de Oeverzwaluwen (Riparia riparia) een plek hadden gevonden 
in grote zandheuvels op het laatste stukje ruig terrein aan de Ruigoordweg en al wel 
tweehonderd gaten hadden gegraven, bleek het toch niet zo’n fijne plek te zijn om te 
broeden. Een hermelijnenfamilie leek de eieren wel lekker te vinden, en moordde het 
nageslacht in wording of de ouders in spé uit. De Oeverzwaluwen broedden er ook 
wel in andere heuveltjes had ik gezien, maar de grootste groep moest zich toch als 
dakloos beschouwen. Dat ging Martin wat ver. Omdat hij als stadsecoloog en filmer 
vaak in dit gebied is, er daarom veel mensen heeft ontmoet en er door zijn aimabele 
houding wel een potje kan breken, kreeg hij de bestuurder van een graafmachine zo 
ver dat deze op aanwijzing van Martin een heuvel steil afgroef, waarbij de plint niet 
vergeten werd, om inklimming van de hermelijnenfamilie te ontmoedigen. De groep 

Wilma en Rob zetten een mistnet op

De Gierzwaluw
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Oeverzwaluwen maakte dankbaar gebruik van de geboden mogelijkheden, en groef 
een groot aantal gaten uit, aan twee zijden van de heuvel. De hermelijnen hebben 
hun dieet moeten aanpassen, ik ben bang dat de Veldleeuweriken maar weinig jongen 
hebben gekregen.
Die avond verzamelden we in Bij Marjan, een uitspanning vlakbij het Afvalenergie-
bedrijf, en maakte ik kennis met ringer Rob Moolenbeek, zijn vrouw Wilma van der 
Hijden en Daniël Buitenhuis, die formeel de ringer was, op leeftijd en met vele jaren 
praktijkervaring. Ik had Daan, zo herinnerde ik me in de loop van de avond, al eens 
eerder ontmoet toen hij Steenuiltjes ging ringen met Mark Kuiper, en ik meemocht. 
Na de koffie vertrokken we naar de Ruigoordweg. Onderweg erheen, op de fiets, zag 
ik nog een mystery bird. Een donker vogeltje zat op de weg en vloog de berm in toen 
ik naderde. Ik keek hem na en zag een spierwitte stuit. Een Tapuit!? Maar zo donker 
van boven? Ik keerde en wilde gaan zoeken, maar helaas helaas, geen kijker bij me, 
en bovendien moest ik verder. De volgende dag ben ik vergeefs wezen zoeken, maar 
het houdt me nog af en toe bezig.
Toen ik aankwam bij de oeverzwaluwheuvel waren er al netten uitgerold. Het is een 
heel karwei om die netjes neer te zetten, zeker die avond want het waaide nogal, 
maar met ieders hulp behalve die van mij stonden er op zeker moment toch twee, 
voor elke wand met holen eentje. Er hingen meteen twee Oeverzwaluwen in die hun 
hol uit waren gevlogen. Andersom ging het toch wat minder makkelijk, de Oeverzwa-
luwen hadden het net goed in de gaten en zochten manieren om hun hol te berei-
ken zonder verstrikt te raken. Lang hoefden ze er niet te hangen, want na een paar 
minuten werden de gevangen vogels zorgvuldig en voorzichtig ontward. Het wegen 
van de vogeltjes (een gram of dertien) ging als volgt: op een digitaal weegschaaltje 

Oeverzwaluwen proberen hun nestgang te bereiken zonder in de mistnetten te belanden
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stonden drie buisjes van verschil-
lende maten; met de kop naar voren 
werden de vogels in een van de 
buisjes gestopt, waarna meteen het 
gewicht verscheen. Na het meten en 
wegen, en het bekijken op ongedierte, 
verdwenen de Oeverzwaluwen in een 
groot katoenen ‘leefnet’, om ze niet 
nogmaals in de mistnetten te krijgen.
Waarom moeten zulke kleine vogel-
tjes nou geringd worden? Hun ringen 
zijn zo klein dat ze alleen afgelezen 
kunnen worden als ze nogmaals ge-
vangen worden, want af te lezen zijn 
ze niet in het veld. Rob Moolenbeek 
beantwoordde deze vragen, die altijd 
weer rijzen bij de tegenstanders van 
het ringen, als volgt.
“In het Gooi ringen we de Oeverzwa-
luwen projectmatig. Jaar in jaar uit 
vangen we de vogels bij hun kolo-
nies, kijken we hoe de uitwisseling is 
en proberen we het broedsucces vast 
te leggen. We hopen de vragen die 
daarbij gerezen zijn ooit op te lossen. 
In het Westelijk Havengebied is het 
ook een manier om de havenau-
toriteiten op het wetenschappelijk 
belang te wijzen (het ringen van 
vogels straalt dat uit) en op het belang 
van het creëren van nestgelegenheid. 
Martin Melchers kan dan misschien in de toekomst een vaste broedwand bepleiten en 
in de tussentijd wat tijdelijke broedwanden laten graven.” (RB: De laatste stukjes ruig 
gebied in het havengebied worden inmiddels op de schop genomen om er nog meer 
schoenendozen neer te zetten.) “Onze vogels worden tijdens de trek onderweg naar het 
zuiden (Afrika) relatief veel teruggevangen langs de kust van Zuid-Frankrijk. Mochten 
er complicaties optreden, dan zou je kunnen zien welke broedvogels het betreft. Als 
ik het idee zou hebben dat de vogels blijvend verstoord zouden worden of last zouden 
hebben van de ring, dan zou ik direct met ringen stoppen.”

Bij de broedheuvel aan de Ruigoordweg zijn door Rob deze avond zeventien Oever-
zwaluwen geringd. Ik hoop dat het ze goed gaat tijdens hun tocht naar de Sahel dit 
jaar.

De Gierzwaluw

Daniël Buitenhuis noteert alle gegevens op een ringformulier, 
op de hier nog weelderige vlakte
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Amsterdamse vogels opnieuw op de kaart – tellers gezocht

Vogelatlas van Amsterdam  Frank van Groen

Als vogelwerkgroep zijn we van plan een nieuwe Vogelatlas van Amsterdam te 
maken, niet alleen van broedvogels, maar ook van wintervogels. De komende 
drie jaar ruimen we in voor het veldwerk. Daarna volgt dan een hopelijk 

prachtige uitgave, vol met nieuwe gegevens, veranderingskaarten en een visie op het 
vogelleven in en rond de stad.
In de jaren negentig van de vorige eeuw verscheen het boekje ‘Sijsjes en Drijfsijsjes’, 
een atlas van de vogels van Amsterdam. Het veldwerk ten behoeve van dit boekje 
vond plaats in de periode 1986-1995. In 2010 is de Atlas van de Noord-Hollandse 
broedvogels verschenen (veldwerk 2005-2009). Helaas was de teldekking in het Am-
sterdamse deel van Noord-Holland in de jaren 2005-2009 matig. Ruim 37% van de 
Amsterdamse kilometerhokken werd onvoldoende onderzocht.
Er blijft veel veranderen in de verspreiding van vogels in onze regio. Denk daarbij 
aan de opkomst van de Cetti’s Zanger, de achteruitgang van weidevogels en stedelijke 
verdichting, om maar wat te noemen. Ruim 25 jaar na ‘Sijsjes en Drijfsijsjes’ en ruim 
10 jaar na de Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels is het nu een mooi moment 
opnieuw de Amsterdamse vogels in kaart te brengen.
Als vwg willen we daarom een nieuwe Vogelatlas van ons werkgebied maken, als 
opvolger van Sijsjes en Drijfsijsjes’. Gebundelde recente gegevens leveren ongetwijfeld 
nieuwe inzichten op. Na het boekje ‘Vogelen in Amsterdam’ (de inmiddels uitverkochte 

VIA) waarin de gebieden in de 
Amsterdamse regio op kwalita-
tieve wijze worden behandeld, is 
het tijd voor een mooie, nieuwe 
uitgave van de Vogelwerkgroep 
Amsterdam.
Meedoen aan het noodzakelijke 
veldwerk ten behoeve van De 
Amsterdamse Vogelatlas is een 
leuk en nuttig tijdverdrijf, waar-
bij je soms onverwachte plek-
ken ontdekt in en bij je eigen 
woonomgeving. Buiten zijn en 
vogels inventariseren betekent 
natuurlijk ook de kans op leuke 
ontdekkingen. Uiteraard zullen 
alle tellers eervol vermeld wor-
den in de nieuwe vwg-uitgave. 
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Op vogelsamsterdam.nl is deze kaart in groter formaat te bekijken
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Organisatie
Het Atlas-projectteam bestaat uit Frank van Groen, Koen Wonders en Steven Wy-
tema, allen enthousiaste Amsterdamse vogelaars. Marion de Groot zal zich namens 
het bestuur bezighouden met het project. Communicatie tussen de deelnemers van het 
project zal lopen via email, de website, speciale atlasbijeenkomsten, cursussen en een 
WhatsApp-groep. Het Atlasproject zal bijdragen aan het verbinden van Amsterdamse 
vogelaars in een gemeenschappelijk doel. We denken de komende drie jaar met ver-
eende krachten het veldwerk te kunnen uitvoeren voor de Amsterdamse Vogelatlas.
Anders dan bij vorige atlassen willen we daarnaast per kilometerhok van elke vogel-
soort komen tot een schatting van het aantal territoria/vogels in vijf klassen.
Aanvullend zullen gegevens van 2018 en 2019 van uitgevoerde broedvogelinventari-
saties worden gebruikt. De Atlasperiode heeft dus betrekking op de jaren 2018-2022.
Het werkgebied van de vwg Amsterdam bestaat uit 552 kilometerhokken. Hiervan 
bestaan 58 hokken geheel uit open water, 44 hokken deels uit water en liggen 124 
hokken maar voor een deel binnen het werkgebied, de zogenaamde randhokken. 
Deze randhokken hoeven gemiddeld maar voor de helft geïnventariseerd te worden, 
aangezien we ons bij dit project beperken tot het werkgebied van de vwg Amsterdam. 
Over blijven 326 hokken die geheel geteld moeten worden in de komende drie jaar. 
Van 152 van deze hokken zijn in het geheel geen gegevens bekend van systematische 
inventarisaties in 2018 en 2019. Dit zijn de prioritaire hokken. Van de randhokken 
zijn op dezelfde manier 62 hokken prioritair. Een overzicht hiervan is op bijgaande 
kaart weergegeven.
Elk Atlasblok in Nederland (van 5x5 kilometer) heeft een unieke code die bestaat 
uit 2 getallen van 2 cijfers met een streepje ertussen. Een Atlasblok bestaat uit 25 
kilometerhokken. De nummering ervan is op bijgaande kaart aangegeven aan de 
rechterzijde. De bovenste 5 hokken van elk Atlasblok krijgen de nummers 11 t/m 15, 
die daaronder 21 t/m 25 etc. De code van een kilometerhok bestaat zodoende uit de 
code van het Atlasblok met een streepje en nog een getal van 2 cijfers, bijvoorbeeld 
25-37-44 (hier ligt het eiland Pampus in).

Cursus en handleiding
Om nieuwe tellers op weg te helpen en zoveel mogelijk mensen te enthousiasme-
ren wordt de komende jaren een vogelcursus georganiseerd die geheel in het teken 
zal staan van het Atlasgebeuren. Op 11 december vindt de eerste cursusbijeenkomst 
plaats, toegespitst op het tellen van wintervogels. Vervolgens zullen vanaf 15 de-
cember de cursisten in de praktijk in kleine groepjes onder deskundige begeleiding 
op weg worden geholpen de methode onder de knie te krijgen. Op 11 maart wordt 
de tweede theoriebijeenkomst georganiseerd. Onderwerp zal de inventarisatie van 
broedvogels ten behoeve van het Amsterdamse atlasproject zijn. Tijdens vier excur-
sies in maart, april, mei en juni krijgen de cursisten onder deskundige begeleiding 
vervolgens naar behoeven de gelegenheid zich in de praktijk te bekwamen in de fijne 
kneepjes van het atlassen.
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Zowel voor de telling van wintervogels als van broedvogels is speciaal voor dit project 
een handleiding gemaakt en een telformulier. Voor de vergelijkbaarheid sluit de me-
thode van het veldwerk in grote lijnen aan bij het veldwerk zoals dat ten behoeve van 
eerdere atlassen is uitgevoerd. Het gaat dan om exact dezelfde kilometerhokken en het 
werken met de 16 Sovon-broedcodes.
Ten behoeve van de inventarisatie van wintervogels wordt een te onderzoeken hok bij 
voorkeur tweemaal bezocht in de periode 15 december-15 februari. In deze periode 
vindt weinig trek plaats en hierdoor worden late wegtrekkers en vogels die al vroeg in 
hun broedgebied terugkeren zoveel mogelijk uitgesloten.
Voor het broedvogelonderzoek worden idealiter vier bezoeken aan een kilometerhok 
afgelegd, in de tweede helft van maart, in april, in mei en in juni. De bezoeken in april 
en mei zijn hierbij het belangrijkst. Niet alle soorten zijn immers op één moment in 
het voorjaar goed te inventariseren (als gevolg van afwezigheid/heimelijk gedrag). Per 
bezoek wordt voor elke waargenomen soort op het te verstrekken veldformulier de 
hoogste broedcode genoteerd.
Een ervaren teller zal ongeveer een uur nodig hebben om een kilometerhok te inventa-
riseren, mede afhankelijk van de variatie aan biotopen, de vogelrijkdom en de tijd van 
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Amsterdamse vogels opnieuw op de kaart – tellers 
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het jaar. Het is dus mogelijk op een ochtend 
een drietal kilometerhokken te tellen. On-
derzocht wordt nog of LiveAtlas van Sovon 
gebruikt kan worden als digitale invoermo-
dule in het veld. Dat zal zeker niet verplicht 
zijn. We willen de drempel om te gaan tellen 
voor dit project zo laag mogelijk houden.

Aanvullende gegevens
De tellingen van vogels in de kilometerhok-
ken zullen een robuuste basis vormen voor 
de kaarten van de Amsterdamse Vogelatlas. 
Het beeld zal gecompleteerd worden met 
gegevens afkomstig van gerichte inventari-
saties van bepaalde soorten. Te denken valt 
in dit kader aan roofvogels, IJsvogel, Gierzwaluw, Huismus en kolonievogels.
In 2018 en 2019 zijn in opdracht van de provincie Noord-Holland de belangrijkste 
weidevogelgebieden in de regio Amsterdam kwantitatief op een aantal weidevo-
gelsoorten onderzocht. Ook deze gegevens zullen aanvullend worden gebruikt, met 
name om te komen tot goede aantalsschattingen van deze soorten. Ook de beschik-
bare gegevens van BMP-inventarisaties worden meegenomen. Mensen die geen 
kilometerhok kunnen/willen tellen kunnen toch een zinvolle bijdrage aan het project 
leveren door relevante vogelwaarnemingen in waarneming.nl te voorzien van een 
broedcode, bijvoorbeeld ‘baltsend/zingend’ of ‘transport voedsel of ontlasting’. Van al 
deze waarnemingen zal te zijner tijd worden bekeken of ze een aanvulling zijn op het 
verzamelde atlasmateriaal.

Opgave
Om de communicatie met alle betrokkenen te stroomlijnen en te allen tijde te garan-
deren, ook als een deel van het atlasteam op vakantie is, is het emailadres vogelat-
lasamsterdam@gmail.com aangemaakt. Belangstellenden kunnen hier alvast opgeven 
welke kilometerhokken ze willen tellen in de winter/het voorjaar van 2020. Aarzel 
dus niet en claim alvast je hokken voor het komende telseizoen, en denk daarbij 
vooral aan de prioritaire hokken. Digitaal kaartmateriaal, telformulieren en een hand-
leiding zijn beschikbaar. Mensen die interesse hebben om deel te nemen aan de atlas-
cursus kunnen contact opnemen met Frank van Groen (fm.vangroen@kpnmail.nl).
Op de website van de vwg (vogelsamsterdam.nl/activiteiten) zal op een kaart te zien 
zijn welke kilometerhokken nog vacant zijn om te tellen (zowel voor wintervogels als 
broedvogels). Deze kaart zal met enige regelmaat geactualiseerd worden.
Uiteraard zullen de atlascoördinatoren zelf ook actief Amsterdamse vogelaars bena-
deren om (bepaalde) kilometerhokken te tellen. We hopen op een grote respons, zodat 
na twee jaar duidelijk is dat we zeker het doel gaan halen de gehele Amsterdamse 
regio compleet geteld te krijgen.

Je kunt de winterkoning over het hoofd zien maar hij 
heeft een opvallend luide zang.
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Broedvogels Diemerpark 2004-2018
       Edial Dekker en Jan Fekke Ybema

Al vanaf 1988 wordt het park ge-
inventariseerd op broedvogels. Dat 
gebeurt volgens de BMP-methode; 
BMP staat voor Broedvogel Mo-
nitoring Project. Deze methode is 
door Sovon Vogelonderzoek Neder-
land ontwikkeld en wordt landelijk 
toegepast, zodat gegevens landelijk 
en gedurende lange periodes verge-
leken kunnen worden.
Dit artikel bestrijkt de periode 2004 
tot en met 2018. Deze keuze is 
gemaakt omdat de broedresultaten 
van na 2004 niet goed vergelijk-
baar zijn met die van voor 2004. 
Vanaf 2004 zijn er ieder voorjaar 
tussen de zes en acht ochtend-
telrondes uitgevoerd en één à twee 
avondrondes1. De samenstelling 
van de telgroep is in de loop der tijd flink gewijzigd2, in 2018 bestond het team uit 
zeven tellers.

De geschiedenis van het Diemerpark is landelijk bekend. Tot 1973 werd het gebied 
gebruikt als vuilstortplaats en werd er chemisch afval vanuit heel Europa gedumpt. In 
die periode behoorde het tot de meest vervuilde gebieden van Europa. Halverwege de 
jaren ’90 was het voor vogelaars een bijzonder gebied. Afgesloten voor publiek kon je 
in alle rust genieten van de natuur en zag je van nabij broedende Haviken en Bruine 
Kiekendieven en liep je Vos en Hermelijn tegen het lijf. Wel hing er af en toe een 
flinke stank, met name in de zomer in het oostelijke deel. Tussen 1998 en 2001 werd 
het park gesaneerd. Men heeft toen het hele gebied “ingepakt” met een waterdichte 

Twee jonge zwartkopjes
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1  Voor meer informatie over de BMP-methode zie de website Sovon.nl
2  Lijst van tellers vanaf 2004: Merijn van Leeuwen, Rob Baars, Lammert van der Veen, Silvan Laan, Arjan Berben, Sjoukje de Bie, Leen 
Pauwels, Mieke Kranstauber, Edial Dekker, Jan Fekke Ybema

Het Diemerpark in Amsterdam is één van de soortenrijkste gebieden in de 
Amsterdamse regio. Dat komt doordat het park diverse biotopen bevat, 
zoals moeras, rietkragen, waterpartijen, grasvlakten, stukken bos en 

struweel. Het park is circa 90 hectare groot. 
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bovenlaag en schermwanden rondom van 26 meter diep. Er bovenop ligt een “leef-
laag” van een meter dik, waar planten in wortelen. Het grondwater wordt permanent 
weggepompt en gezuiverd. In 2004 werd het park voor publiek geopend3. Het heeft de 
status ‘ruigtegebied/struinnatuurgebied’.

Het Diemerpark is gelegen tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de nieuwe stadswijk 
IJburg. Op het volgende kaartje is de indeling in biotopen weergegeven.

 In dit artikel willen we trends in aantallen en soorten broedvogels van het Diemer-
park analyseren gedurende de periode van 2004 tot en met 2018. In de periode vanaf 
2004 hebben er zichtbare veranderingen in het park plaatsgevonden en we willen 
nagaan of deze veranderingen hebben geleid tot de verschuivingen binnen de broed-
vogelpopulatie die je naar aanleiding van die veranderingen zou verwachten. Een 
paar voorbeelden van deze veranderingen zijn een toename van de recreatiedruk en 
een toename van de begroeiing (bos- en struweelgroei). 

3    Voor meer informatie zie bijvoorbeeld: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/eeuwig-pompen-bij-de-diemerzeedijk/.  
 Of zie: Diemerzeedijk, Zand erover”, van Joris Weitjens en Martin Melchers, 2004

4    Wadi’s worden de met riet omzoomde plasjes genoemd gelegen langs de noordoostzijde van de doorgaande weg richting Muiden.
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In de volgende paragraaf beschrijven we in meer detail deze veranderingen en stellen 
we een aantal hypothesen op over de gevolgen voor de broedvogelpopulatie in het 
park. In paragraaf 3 geven we de trends weer in de aantallen territoria van broedvo-
gels in het Diemerpark en vergelijken we deze met trends die landelijk waarneembaar 
zijn. In de vierde paragraaf gaan we op basis van de beschreven trends na in hoeverre 
onze verwachtingen worden bevestigd en wat onze conclusies zijn over de aantalsont-
wikkelingen van broedvogels in het Diemerpark. 

Veranderingen in het park die mogelijk van invloed zijn 
op de broedvogelpopulatie
In deze paragraaf beschrijven we een aantal ontwikkelingen in het Diemerpark sinds 
de openstelling in 2004. Steeds gaan we na wat de gevolgen voor de broedvogelpopu-
latie zouden kunnen zijn. 

Toename bewoners IJburg
Sinds het park in 2004 is opengesteld, is het aantal bewoners in de nabijheid, op 
IJburg, enorm toegenomen. Dit is heel goed te zien tijdens de inventarisatierondes. 
We hebben gemerkt dat het de laatste jaren reeds vroeg in de ochtend al snel erg 
druk wordt met joggers, fietsers, wandelaars etc. Veelal blijven deze recreanten op de 
grote geasfalteerde paden en hebben ze vermoedelijk weinig impact op de vogelstand. 
Echter, wat we ook zien is dat steeds meer bezoekers doordringen op de plekken waar 
de broedvogels huizen. Vooral hondenbezitters en hun loslopende honden kunnen 
verstorend werken, maar ook jeugd die hutten bouwt in de bomen, etc.
We verwachten daarom een afname in de aantallen broedvogels door de jaren heen in 
vergelijking tot landelijke gegevens.

Verdroging rietvelden en ‘Wadi’s’
Verdroging is waar te nemen in de Wadi’s en in de Batterij. De Batterij laat steeds 
meer groene begroeiing zien tussen het riet, een teken dat verlanding optreedt. Een 
oorzaak zou kunnen zijn dat gemaaid riet of andere begroeiing niet of onvolledig 
wordt afgevoerd, waardoor struiken en bomen de kans krijgen om wortel te schieten. 
De Wadi’s worden steeds droger, wat goed te zien is aan het afnemend riet en dichtere 
begroeiing van struweel en wilgen. 

Naast deze voortgaande verdroging en verlanding van de rietvelden  was de conditie 
van het riet in Groot Akkerswade in het broedseizoen van 2018 opvallend slechter dan 
in voorgaande jaren, met veel omgewaaid overjarig riet. Mogelijk werd dit veroorzaakt 
door de vorst voorafgaand aan en de droogte tijdens het broedseizoen. We verwachten 
dat het riet zich in de komende jaren zal herstellen. 
We verwachten een afname van riet- en moerasvogels in het Diemerpark door verdro-
ging in vergelijking tot landelijke trends.
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Verruiging: bomengroei en uitbreiding struweel oostzijde park
De natuur staat niet stil en gedurende de jaren van inventarisatie heeft er verruiging 
plaatsgevonden. Hiermee wordt bedoeld dat de bomengroei in de ARK-zone heeft 
doorgezet tot meer volwaardig en ouder bos en dat ook in het middendeel groei op-
treedt van jonge boompjes. Dit laatste is vooral goed te zien in het oostelijk gedeelte 
ten oosten van de Grote Vijver; waar de eerste jaren vooral lage begroeiing was met 
hier en daar een boompje (savanne-achtig) is nu een groot deel bedekt met struweel en 
boomopslag.
We verwachten dat door de uitbreiding van bos, struweel en boomopslag een verschui-
ving heeft plaatsgevonden ten gunste van bos- en struweelminnende broedvogels, en 
dat deze groep het in het Diemerpark beter doet dan in de rest van Nederland.

Toename sportaccommodaties
In de loop der tijd is het aantal sportvelden en kantines toegenomen. Tot circa 2013 
waren er slechts enkele sportvelden aanwezig. Die sportvelden werden omzoomd met 
kruidenrijke velden met struweelranden. Er zijn nu zes kunstgras-sportvelden en twee 
clubhuizen en er zijn plannen voor verdere uitbreiding. In 2016 zijn er tweeënveertig 
parkeerplaatsen bij de sportvelden aangelegd en zijn de kruidenrijke velden en stru-
weelranden verdwenen. Vóór 2016 zag je in de aanwezige kruidenrijke velden tijdens 
de inventarisatierondes geregeld groepjes zaadeters foerageren zoals Putters, Groenlin-
gen en Kneutjes, maar deze lijken grotendeels verdreven uit dit gedeelte van het park.
We verwachten dat door de toename van het aantal hockey- en voetbalvelden, de aanleg 
van parkeerplaatsen en het verdwijnen van de kruidenrijke stroken rondom de sportvel-
den het aantal zaadeters zal zijn afgenomen in vergelijking tot landelijke trends.

Beschrijving van de trends
In deze paragraaf beschrijven we de trends voor diverse soorten en soortgroepen. De 
eerste grafiek laat de ontwikkelingen in het totaal aantal soorten en het totaal aantal 
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territoria van alle soorten gezamenlijk in het Diemerpark zien. Het aantal soorten met 
minimaal één territorium in het Diemerpark varieerde in de periode van 2004 tot en 
met 2018 van 50 tot 61 (de oranje lijn in de grafiek). Het totaal aantal territoria van al 
deze soorten gezamenlijk (de groene lijn) varieert veel sterker met een minimum van 
336 territoria in 2004 tot een maximum van 810 in 2011.

Hieronder laten we de ontwikkelingen in de aantallen territoria in het Diemerpark 
zien in de periode 2004 tot en met 2018 voor enkele groepen vogelsoorten. We onder-
scheiden daarbij rietvogels, bosvogels, struweelvogels en zaadeters. Voor de eerste drie 
groepen hanteren we daarbij de indeling van Sovon. Sommige vogelsoorten komen 
daardoor in meerdere van de hier onderscheiden soortgroepen voor. We vergelijken de 
ontwikkelingen in het Diemerpark daarbij met de landelijke trend voor dezelfde groepen 
vogels. Hierbij hanteren we de indexcijfers van Sovon, waarbij het jaar 2010 op 100 is 
gesteld. Het jaar 2010 heeft dus voor zowel het Diemerpark als de landelijke trend altijd 
indexcijfer 100 en de jaren daarvoor en daarna zijn relatief ten opzichte van 2010.

Rietvogels
De index voor de rietvogels in het Diemerpark is opgebouwd uit de volgende vogel-
soorten: Kleine Karekiet, Rietzanger, Rietgors, Blauwborst, Sprinkhaanzanger, Water-
ral, Snor en Baardman. Bij het maken van de index wegen soorten met een gemiddeld 
aantal territoria van 10 of meer per jaar elk even zwaar (ongeacht het feitelijke aantal 
territoria van een soort). Soorten met minder dan 10 territoria zijn samengevoegd in één 
soortgroep5. Dit betreft Sprinkhaanzanger, Waterral, Snor en Baardman. De index is dus 
opgebouwd uit de combinatie van (1) Kleine Karekiet, (2) Rietzanger, (3) Rietgors, (4) 
Blauwborst en (5) de combinatie van Sprinkhaanzanger, Waterral, Snor en Baardman. 
Uit de figuur blijkt dat er zowel in het Diemerpark als in heel Nederland een kleine 
piek in het aantal territoria te zien is in 2011. Dit seizoen volgde op een nat najaar in 
de Sahel6, waar veel van de rietvogels overwinteren. Ook in het najaar van 2015 was 
het relatief nat in de Sahel7, wat een mogelijke verklaring is van de piek in 2016 in het 
Diemerpark. Verder is er in het Diemerpark een daling te zien in de periode 2011-2014 
en in de jaren na 2016. Dit is mogelijk het gevolg van de verdroging van de rietlanden 
in het Diemerpark waardoor de kwaliteit van het riet achteruitgaat. Over heel Neder-
land is het aantal rietvogels sinds 2011 redelijk stabiel. 
Hierna laten we grafieken zien van enkele karakteristieke soorten. Steeds is middels 
een rode lijn de trend weergegeven in Nederland, waarbij 2010 als referentiejaar geldt 
(index = 100). Voor het Diemerpark zijn daarentegen de feitelijke aantallen territoria 
weergeven met een staafdiagram. In de figuur geeft de (verticale) Y-as aan de linker-
zijde steeds het indexcijfer aan voor de trend in Nederland. De Y-as aan de rechter-
zijde geeft de aantallen territoria in het Diemerpark weer. 
We zien in de grafieken van de Kleine Karekiet, Rietzanger, Blauwborst en Snor dat er 
verschillen zijn in de ontwikkelingen tussen deze soorten, maar 2011 en 2016 waren 

Aantalsontwikkelingen broedvogels Diemerpark 2004 – 2018

5    Dit is gedaan omdat de soorten met weinig territoria anders een onevenredige invloed hebben op de trendlijn. Bijvoorbeeld: een 
toename van 1 naar 3 territoria zou dan een indexcijfer van 300 opleveren
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voor alle vier de soorten relatief goede jaren, terwijl 2014 en 2018 vrij slechte jaren 
waren, met relatief kleine aantallen territoria. De Snor (een rode-lijstsoort) was zelfs 
helemaal afwezig in 2018. Voor de Kleine Karekiet waren 2007, 2010 en 2011 de top-
jaren met bijna 100 territoria. Voor de Rietzanger springt 2011 eruit met 47 territoria, 
voor de Blauwborst was 2016 het topjaar met 19 territoria en de Snor deed het relatief 
goed in 2008, 2011 en 2013 met steeds 4 territoria. 

Bosvogels
De index voor de bosvogels in het Diemerpark is opgebouwd uit de volgende vogel-
soorten: Winterkoning, Tjiftjaf, Koolmees, Pimpelmees, Vink, Boomkruiper, Houtduif, 
Holenduif, Gaai, Grote Bonte Specht en Groene Specht. Ook hier wegen in de index 
soorten met een gemiddeld aantal territoria van 10 of meer per jaar elk even zwaar 
(ongeacht het feitelijke aantal territoria van een soort). Soorten met minder dan 10 
territoria zijn samengevoegd in twee soortgroepen8. Dit betreft ten eerste Pimpelmees, 
Vink en Boomkruiper en ten tweede Houtduif, Holenduif, Gaai, Grote Bonte Specht 
en Groene Specht. De index is dus opgebouwd uit de combinatie van (1) Winterko-
ning, (2) Tjiftjaf, (3) Koolmees, (4) Pimpelmees, Vink en Boomkruiper en (5) Houtduif, 
Holenduif, Gaai, Grote Bonte Specht en Groene Specht.
 
Uit de figuur blijkt dat er over de periode van 2004 tot en met 2018 een ruime ver-
dubbeling te zien is in het aantal territoria van bosvogels in het Diemerpark. In heel 
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6   |https://www.sovon.nl/nl/content/nederlandse-broedvogels-profiteren-van-natte-sahel
7   https://www.sovon.nl/nl/publicaties/bmp-2016-een-zoet-jaar-voor-veel-broedvogels
8    Indien de soorten met minder dan 10 jaarlijkse territoria gezamenlijk gemiddeld meer dan 20 territoria bezetten, zijn deze ingedeeld 

in twee groepen. Indien dit gezamenlijk meer dan 30 territoria betreft, zijn ze ingedeeld in drie groepen. Bij de indeling zijn soorten 
die op elkaar lijken (bijv. in grootte, in gedrag, in voedsel¬voorkeur) zoveel mogelijk in dezelfde groep geplaatst
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Nederland is geen duidelijke trend in het aantal bosvogels te zien (indien we de index 
beperken tot soorten die in het Diemerpark voorkomen).
Wanneer we naar enkele individuele bosvogels kijken, zien we veel fluctuaties bij de 
Winterkoning. Deze is gevoelig voor strenge winters, maar de Winterkoningen in het 
Diemerpark lijken de relatief strenge winter van 2017-2018 goed te hebben doorstaan. 
Tjiftjaf, Koolmees en Vink laten een toename in aantal territoria zien die ook terug te 
vinden is in de index voor bosvogels, met een kleine teruggang in 2018 ten opzichte 
van het jaar daarvoor.

Struweelvogels
De index voor de struweelvogels in het Diemerpark is opgebouwd uit de volgende 21 
vogelsoorten: Fitis, Grasmus, Winterkoning, Tuinfluiter, Zwartkop, Merel, Bosrietzan-
ger, Heggenmus, Rietgors, Blauwborst, Zanglijster, Nachtegaal, Kneu, Matkop, Staart-
mees, Goudvink, Sprinkhaanzanger, Spotvogel, Braamsluiper, Roodborst en Cetti’s 
Zanger. Ook hier wegen in de index soorten met een gemiddeld aantal territoria van 
10 of meer per jaar elk even zwaar (ongeacht het feitelijke aantal territoria van een 
soort). Soorten met minder dan 10 territoria zijn samengevoegd in drie soortgroepen. 
Dit betreft ten eerste Zanglijster en Nachtegaal, ten tweede Kneu, Matkop, Staartmees 
en Goudvink en ten derde Sprinkhaanzanger, Spotvogel, Braamsluiper, Roodborst en 
Cetti’s Zanger. De index is dus opgebouwd uit de combinatie van (1) Fitis, (2) Gras-
mus, (3) Winterkoning, (4) Tuinfluiter, (5) Zwartkop, (6) Merel, (7) Bosrietzanger, (8) 
Heggenmus, (9) Rietgors, (10) Blauwborst, (11) Zanglijster en Nachtegaal, (12) Kneu, 
Matkop, Staartmees en Goudvink, (13) Sprinkhaanzanger, Spotvogel, Braamsluiper, 
Roodborst en Cetti’s Zanger.

Uit de figuur blijkt dat er over de periode van 2004 tot en met 2018 een lichte toe-
name te zien is het aantal struweelvogels met territoria in het Diemerpark. Net als bij 
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de rietvogels zien we een lichte piek bij 2010 in het Diemerpark. In heel Nederland is 
geen duidelijke trend in het aantal struweelvogels te zien. Wwellicht is er sprake van 
een geringe, geleidelijke toename in zowel Nederland als het Diemerpark.

Wanneer we naar enkele individuele soorten kijken, zien we dat 2011 een topjaar 
was voor Fitis, Grasmus en Tuinfluiter. Bij Zwartkop en Merel zien we een gestage 
toename in het aantal territoria, waarbij voor de Zwartkop 2018 een topjaar was met 
48 territoria, terwijl bij de Merel de aantallen iets lijken af te nemen sinds 2016. De 
Nachtegaal deed het goed in 2013, 2016 en 2018 met 7 territoria in het Diemerpark. 

Verschuiving van bos- en struweelvogels
Op onderstaande kaartjes is weergegeven waar de territoria van Winterkoning en 
Zwartkop zich bevonden in het park. Deze kaartjes illustreren goed de verschuiving 
die heeft plaatsgevonden van bosvogels en struweelvogels richting het midden en het 
oostelijke deel van het park. Deze verschuiving hangt samen met de gestage toename 
van boomopslag in deze delen. De zuidoostelijke strook (de ARK-zone) was ook in 
2011 al rijk aan bomen. 
 
Zaadeters
De index voor de zaadeters in het Diemerpark is opgebouwd uit de volgende drie 
vogelsoorten: Groenling, Kneu en Putter. Er zijn uiteraard meer zaadeters in het 
Diemerpark, zoals de Vink. We hebben hier echter gekozen voor de vogelsoorten die 
afhankelijk zijn van ruigte. Hoewel Kneu en Putter jaarlijks gemiddeld minder dan 10 
territoria in het Diemerpark hebben (respectievelijk 8 en 6.7), wegen deze soorten wel 
even zwaar mee in de index als de Groenling.
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In de figuur is te zien dat de trend in Nederland voor deze drie zaadeters sterk positief 
is. In het Diemerpark is in de jaren 2004 tot en met 2010 eveneens een flinke toename 
te zien. Vanaf 2010 gaat het echter bergafwaarts met de zaadeters, met in 2018 slechts 
een vijfde van het aantal territoria ten opzichte van 2010. 

Voor Groenling en Kneu zien we dat 2010 een topjaar was en Putter piekte een jaar 
later. Groenling en Kneu namen na 2016 sterk af. Voor de Putter was 2016 een relatief 
slecht jaar en na een korte opleving in 2017 was de Putter in 2018 volledig afwezig. 

Conclusies ten aanzien van de veranderingen in het park

Verwachte afname aantallen broedvogels door de jaren.
Vanwege de toename van de recreatiedruk in het park, hetgeen tot uitdrukking komt 
in hogere bezoekersaantallen en meer loslopende honden, verwachtten we een afname 
van de aantallen territoria van broedvogels ten opzichte van landelijke trends. 

Als we de resultaten bekijken voor alle broedvogels in het Diemerpark (de grafiek op 
pagina 18), dan zien we geen overtuigende afname van het aantal territoria in de pe-
riode 2007 tot en met 2018. Het jaar 2011 was een topjaar, maar ook de recente jaren 
2015-2017 kenden een relatief hoog aantal territoria. In de jaren 2014 en 2018 waren 
de totale aantallen territoria relatief laag, maar dit is onvoldoende reden om te veron-



Jaargang 57   Nummer 3   September 2019 Jaargang 57   Nummer 3   September 2019 27

De Gierzwaluw

derstellen dat er sprake is van een structurele afname van de aantallen broedvogels. 
Ook wanneer we ons beperken tot de vijf meest voorkomende broedvogels (Kleine Ka-
rekiet, Fitis, Grasmus, Winterkoning en Tjiftjaf) levert dat geen eenduidig patroon op. 
We zien bij twee van deze soorten een afname ten opzichte van de landelijke trend. 
De Kleine Karekiet en de Grasmus laten een afname zien vanaf 2010 resp. 2007. Voor 
Fitis, Winterkoning en Tjiftjaf lijkt de aantalsontwikkeling niet af te wijken van de 
landelijke trend. Op basis van de cijfers voor Kleine Karekiet en Grasmus alleen is het 
lastig een uitspraak te doen over afname ten opzichte van landelijke trend.

In de eerste jaren, tussen 2004 en circa 2009, laten deze vijf broedvogelsoorten ten 
opzichte van de landelijk trend alle een behoorlijke toename zien in aantal territoria. 
Deze toename is verklaarbaar aangezien bij de openstelling van het park in 2004 de 
verschillende biotopen nog in het beginstadium van ontwikkeling verkeerden. Het 
Diemerpark was toen vrij kaal. In de jaren daarna kon de vegetatie zich ontwikkelen, 
waardoor meer mogelijkheden voor broedvogels ontstonden.

We concluderen dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor een afname van de aan-
tallen broedvogels en verwerpen dus deze hypothese.

Afname rietvogels door verdroging
Zoals eerder geconstateerd is de landelijke trend voor rietvogels redelijk stabiel. In de 
grafiek voor rietvogels is een lichte stijgende de landelijke trend te zien met een piek 
in 2011. Wat het Diemerpark betreft vindt er juist vanaf 2011 een daling plaats ten 
opzichte van deze landelijke trend. De daling is niet rechtlijnig en is vooral te zien 
tussen 2011 en 2014 en na 2016. Dit zou heel goed kunnen passen bij onze veronder-

Aantalsontwikkelingen broedvogels Diemerpark 2004 – 2018
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stelling dat de rietvelden in het Diemerpark verdrogen en er verlanding plaatsvindt 
wat leidt tot een afname van de rietvogels. De leefomgevingen in de Wadi’s en in de 
Batterij zijn kwetsbaar. Naast toename van de recreatiedruk zijn verdroging, ver-
ruiging en verlanding natuurlijke processen (versneld door klimaatverandering en 
stikstofdepositie) en het vergt beheermaatregelen om gezonde rietvelden intact te 
houden. Ook zullen we de conditie van de rietvelden in Akkerswade goed moeten mo-
nitoren om na te gaan of ook daar aanvullende beheermaatregelen nodig zijn.

We concluderen dat er inderdaad sprake is van een afname in het aantal territoria 
van rietvogels en dat dit waarschijnlijk mede door verdroging wordt veroorzaakt. We 
beschouwen deze hypothese als bevestigd. 

Toename bos- en struweelvogels door verruiging
Vanaf 2004 is het aantal territoria van bosvogels sterk toegenomen en het aantal 
broedgevallen meer dan verdubbeld. We zien wederom een versnelde inhaalslag van 
2004 tot 2009, waarna opnieuw een toename plaatsvindt vanaf 2015 ten opzichte 
van de landelijke trend. Dit komt overeen met de veranderingen in de begroeiing in 
het Diemerpark. Vanaf 2004 is het bosareaal flink toegenomen en die toename is nog 
steeds gaande. 

Wat struweelvogels betreft is de toename minder duidelijk. Sterker nog, in tegenstel-
ling tot wat we verwachtten heeft er van 2004 slechts een lichte toename plaatsge-
vonden en is er ten opzichte van de landelijke trend geen duidelijk verschil. Dit is 
toch wel enigszins verbazingwekkend aangezien de gebieden met struweel flink zijn 
toegenomen, met name in het oostelijk deel van het park. Wellicht speelt hier de 
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eerder genoemde toename van de recreatiedruk een rol, met meer loslopende honden, 
vooral in het struweelgedeelte in de midden van het park. Deze ontwikkeling zou een 
toename van de aantallen struweelvogels elders in het park weer grotendeels teniet 
kunnen doen.

We concluderen daarom dat de verwachte toename van bosvogels wel heeft plaatsge-
vonden, maar die van struweelvogels niet. Hiermee beschouwen we deze hypothese 
als gedeeltelijk bevestigd. 

Afname zaadeters vanwege uitbreiding sportvelden en verwijderen krui-
denrijke stroken rondom de velden
Tot 2010 zien we een duidelijke toename van de zaadeters Groenling, Putter en Kneu. 
Ook voor deze soortgroep geldt dat vanaf 2004 de biotopen zich gunstig hebben ont-
wikkeld met een toename van natuurlijke voedselbronnen, zoals in dit geval de krui-
denrijke stroken. Vanaf 2010 stokt de toename ten opzichte van de landelijke trend en 
vindt er een afname plaats. Zowel de stand van Kneu, Putter als Groenling ontwikkelt 
zich negatief ten opzichte van de landelijk trend vanaf respectievelijk 2015, 2014 en 
2011. Voor de zaadeters gezamenlijk geldt een afname ten opzichte van de landelijke 
trend vanaf 2010. Zonder dit direct te kunnen bewijzen, kunnen we stellen dat juist 
de veranderingen in het Diemerpark die direct ingrijpen op de foerageerplaatsen van 
de zaadeters, namelijk de toename van de sportvelden en de aanleg van parkeer-
plaatsen ten koste van kruidenrijke zones debet zijn aan de afname van zaadeters ten 
opzichte van de landelijke trend vanaf 2010.

Het weghalen van kruidenrijke zones rondom de sportvelden is vanaf 2010 geleide-
lijk gegaan. Vandaar dat niet nauwkeurig is vast te stellen in welk jaar de impact het 
duidelijkst was. De sterke afname van Kneu kan samenhangen met de aanleg van de 
parkeerplaatsen in 2016, maar ook hier geldt dat een duidelijk en direct effect lastig 
is aan te tonen omdat vóór de aanleg van de parkeerplekken het aantal territoria al 
duidelijk aan het afnemen was.

Niettemin zijn er voldoende aanwijzingen dat het aantal zaadeters in het Diemerpark 
afneemt. We beschouwen deze hypothese daarmee als bevestigd.

Tot slot 
Dat het Diemerpark onder toenemende druk staat van recreatie lijdt geen twijfel. Het 
aantal bewoners in de directe omgeving neemt gestaag toe. En alhoewel de vogel-
broedpopulatie stabiel lijkt, kent het park wel degelijk kwetsbare gebieden. Er wordt 
bijvoorbeeld veel door met name jeugd gespeeld in de beboste ARK-zone. Het gaat 
om huttenbouw, kampvuurtjes etc. De ARK-zone is het meest ‘verwilderde’ gedeelte 
van het park. De aantallen Nachtegalen, Spotvogels, Grasmussen en overige stru-
weelvogels tonen dit aan. Door de hoge recreatiedruk nestelen er geen roofvogels in 
het park, terwijl de biotoop er zeker geschikt voor is. Evenzo is het aantal loslopende 

Aantalsontwikkelingen broedvogels Diemerpark 2004 – 2018
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honden in de buurt van vogel-
rijke struwelen erg hoog.
Het park is aangelegd met 
als primaire doelstelling 
natuurcompensatie voor de 
uitbreiding van intensieve 
woningbouw aan de oostkant 
van de stad. Het is dan ook erg 
belangrijk de natuurwaarde 
van dit prachtige park met 
de diversiteit aan biotopen te 
behouden. We doen daarom 
graag een aantal aanbevelin-
gen.
•  Bescherm de ARK-zone 
tegen (jeugd-) recreatie door 
ondoordringbare houtwallen 
rondom aan te leggen. Dan 
ontstaat er een kans voor roof-
vogels om weer terug te keren.
•  Breng kruidenstroken aan daar waar mogelijk. De kunstgras sportvelden en de 
vlaktes daaromheen zijn uitermate geschikt voor de aanleg van kruidenrijke stro-
ken die als voedsel kunnen dienen voor zaadeters. Te denken valt aan inheemse 
kruidenstroken en meidoorn/sleedoorn-heggen. Vóór 2015 zag je er Vinken, Put-
ters, Groenlingen en Kneuen foerageren, maar na die tijd zijn ze in dit deel van het 
park verdwenen. De Kneu (een rode-lijst soort) is zelfs bijna helemaal verdwenen als 
broedvogel uit het park.
•  Handhaaf het verbod op loslopende honden in kwetsbare delen van het park. Maak 
desnoods de gebieden waar honden los kunnen rondlopen groter. Er zijn geschiktere 
locaties te vinden voor honden dan de kwetsbare, vogelrijke struwelen aan de oost-
kant van het park waar ze nu veel zijn aan te treffen.
•  Houd de Batterij rijk aan rietvogels. Dat kan bewerkstelligd worden door verlan-
ding tegen te gaan, door gemaaid riet en overige plantenresten te verwijderen en door 
actief beheer te voeren voor een natte, moerasachtige biotoop.
•  Kortom: koester en bescherm de natuurwaarden van het Diemerpark: dat betekent 
geen nieuwe activiteiten, festivals, mountainbikes, drone-wedstrijden etc. Het blijft 
een unieke plek voor Amsterdammers om dichtbij huis bijzondere vogels te zien en te 
horen: Kleurrijke Blauwborsten en IJsvogels, en volop zingende Nachtegalen bijvoor-
beeld. Daarvoor hoef je echt niet helemaal naar de duinen.

Dank aan de volgende personen voor commentaar op eerdere versies: Rob Baars, Arjan 
Berben, Frank van Groen, Mieke Kranstauber, Leen Pauwels, Jan-Willem Vergeer (Sovon).

De Gierzwaluw

Alle hand-, arm- en staartpennen in actie bij het wegvliegen
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Herfst / Winter
Amsterdam naar Valence, Frankrijk  
 
De vogeltrek naar het zuiden is net goed 
op gang gekomen op het moment dat ik 
besluit om met de tocht van Amsterdam 

naar Gibraltar te beginnen. Om zo veel 
mogelijk van het seizoen mee te pakken 
loop ik gemiddeld veertien dagen, elke 
dag 29 kilometer, om daarna terug te 
keren naar huis of een pauze te nemen. 
Gedurende de tien tot veertien dagen rust 

Van Amsterdam naar Gibraltar 1
Column Jacques Grégoire

Jacques Grégoire is kunstenaar en wandelt voor het tweede deel van zijn kunst-
project van Amsterdam naar Gibraltar,  in het spoor van de trekvogels naar het 

zuiden. Voor de Gierzwaluw zet hij zijn observaties op papier van de vogels en alle 
bijzonderheden die hij tegenkomt op deze reis van een jaar. Het is een kunstwerk, deze 
tocht langs de Maas, de Saône en de Rhône en vervolgens de kust van de Middellandse 
Zee, op zoek naar de basis van Europa door onderzoek naar de geomorfologie en de 
daaruit voortkomende verspreiding van vogels over het continent. 
Elke dag schetst en aquarelleert hij het veranderende landschap en portretteert hij in 
inkt de vogelsoorten die hij tegenkomt.



Jaargang 57   Nummer 3   September 201932

De Gierzwaluw

verwerk ik alle data en bereid ik me weer 
voor op het volgende gedeelte.
De eerste en zeer belangrijke plaats waar 
ik meer tijd neem is de Biesbosch. Het is 
rustig nu aangezien de toeristen die in de 
zomermaanden duidelijk aanwezig zijn 
nu verstek laten gaan. Op uitnodiging 
van boswachter Thomas, die mij heeft 
ontdekt via Instagram, loop ik een mid-
dag mee de dynamische natuur in. Dat 
het gebied invloed heeft van de getijden 
is duidelijk te zien aan het lage water-
peil en de modderige oevers waar Grote 
Zilverreigers naast elkaar een viswed-
strijd houden. Vanaf een plek tussen 
het riet zien we een paartje Zeearenden 
badderen. Ze lopen met hoog opgetrok-
ken klauwen door het ondiepe water en 
spoelen zich af, waarbij de spetters als 
een douche in de rondte vliegen. Het 
terrein waar we bij staan is niet lang 
geleden toegevoegd door Rijkswaterstaat 
als opvangbekken om overlast te voor-

komen, door overtollig water na zware 
regenval de voormalige polders in te la-
ten stromen. In de ogen van Rijkswater-
staat heeft dit gebied natuurwaarde nul. 
Dat vogels zich niets van deze typering 
aantrekken is duidelijk, want het is een 
waar vogelparadijs. 
Het gebied ten zuiden van de Biesbosch 
steek ik door om bij de rivier de Maas 
te komen in het zuiden van België. 
Onderweg zie ik de geologische onder-
grond veranderen van klei naar zand, 
naar de eerste holle wegen door ijzer-
houdend kalkzandsteen. De zilverreigers 
zijn verdwenen vanaf het moment dat 
het water door het ijzer rood begon te 
kleuren. Zangvogels trekken zich er 
duidelijk minder van aan, want Pimpel- 
en Koolmees, samen met Boomklever, 
Zwarte Kraai en Goudhaantje zijn er in 
overvloed. 
De temperaturen en het weer waarin ik 
loop zijn contstant: nooit warmer dan 8º 
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C, bewolkt met bijna elke dag horizon-
tale regen. De rivieren stromen goed en 
de uiterwaarden zijn ondergelopen. Het 
pad dat ik beloop gaat voor het grootste 
gedeelte door de uiterwaarden of langs 
het Maas-kanaal. Dat houdt in dat een 
geplande tocht van 25 kilometer noodge-
dwongen uit kan lopen tot 40 kilometer, 
waarbij ik verkleumd, nat en hongerig 
raak. Een slaapplaats regelen tijdens de 
voorbereiding van de tocht is essentieel, 
eten is overal wel te koop, althans dat 
dacht ik. In de winter in Noord-Frankrijk 
zijn alle restaurants gesloten en winkels 
zijn er niet in de dorpen op mijn route 
door de natuur. Over een afstand van 
500 kilometer kom ik overdag geen enkel 
persoon tegen!
Wat ik wel tegenkom zijn Kraanvogels, 

die zich op eilandjes in de rivier de Maas 
hebben verschanst en die daar de nacht 
doorbrengen, veilig voor vos en vijand. 
Het zijn er niet een paar, nee het zijn er 
honderden en hun getrompetter is de hele 
dag in de lucht te horen. Deze vogels zijn 
al weer bezig met de voorbereiding op 
een nieuw broedseizoen, terwijl de meeste 
andere soorten nog ver in Afrika zit-
ten. Door aanpassing van de loop en het 
beheer van de rivieren zijn die, net zoals 
bij ons in Nederland de uiterwaarden, als 
overstromingsgebied ingericht om hoge 
waterstanden het hoofd te bieden. Dit 
heeft als gevolg gehad dat de Kraanvo-
gels hun trek naar het noorden, van het 
westen naar het oosten hebben verlegd 
en dat in de wintermaanden nu ook grote 
aantallen Kraanvogels in de Camargue 

Van Amsterdam naar Gibraltar
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blijven. 
Via de Rhône en de Saône hebben ze een 
hoofdroute gevonden naar het noorden, 
naar de Maas, die nu ook veiliger is dan 
vroeger. 
Aan weerszijde van de Maas zie ik het 
landschap veranderen terwijl ik lang-
zaam maar zeker dichter bij de bron 
kom. Tot dan toe heb ik alleen in het 
dal gelopen, nu moet ik ineens heuvels 
afdalen en opklimmen die doorkruist zijn 
met beken die westwaarts stromen. 
Elke dag word ik begeleid door drie 
spechtensoorten: de Grote Bonte -, de 
Groene - en de Zwarte Specht. 
Terwijl ik door uitgestorven dorpjes loop, 
zie en hoor ik Goudvinken en er zijn 
altijd Putters. 
De Veldleeuwerik zingt hier ook in de 
winter zijn lied, zoals ik al had opge-
merkt op mijn vorige reis: de Veldleeu-

werik blijft het hele jaar in de omgeving. 
Buizerd en Rode Wouw wisselen elkaar 
af in het glooiende terrein.
Terwijl ik na een lange natte dag op-
droog in een huis dat Napoleon voor een 
van zijn Maîtresses heeft laten bouwen, 
in de kamer waar Victor Hugo heeft 
geschreven, kijk ik naar buiten en zie 
hetzelfde onveranderde uitzicht dat zij 
moeten hebben gezien. Kramsvogels, 
Torenvalken, Witte- en Gele Kwikstaar-
ten, Kepen, zilverreigers en elke honderd 
meter een nieuwe IJsvogel. Na een aantal 
dagen ben ik de tel kwijt geraakt, maar 
het moeten er honderden zijn geweest. 
De vogels die ik tot nu toe heb gezien 
zijn alle eigenlijk Noord-Europees. Er 
zijn geen echte vreemde observaties, 
behalve dan een Zwarte Zwaan en de 
Kraanvogels die voor de tijd van het jaar 
veel te noordelijk zaten. 
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Het land en de manier waarop het be-
werkt werd was tijdens deze tocht eento-
nig:  voornamelijk grasland met raaigras, 
de bossen bestonden allemaal uit bomen 
die niet ouder waren dan hooguit vijftig 
jaar. De ondergrond veranderde nauwe-
lijks, soms met iets meer kalk waardoor 
het water lichtblauw werd, of rood in het 
geval van aanwezig ijzer, maar dit was 
niet merkbaar in de aanwezigheid van 
speciale soorten. 
Tegen het einde van de winter heb ik 
Lyon achter me gelaten. Ten oosten van 
mij voeden de riviertjes uit de Franse 
Alpen de Rhône, het is februari.
Op deze route tot nu toe heb ik 41 ver-
schillende soorten vogels gezien. 
Ik was niet voorbereid op de armoede 
van het Franse platteland, de lege 
dorpen, de agressie die ik tegenkwam in 

de voorsteden van Dijon en Lyon waar 
ik voor het eerst in mijn leven gediscri-
mineerd werd, en de enorme hoeveel-
heid plastic die overal langs de paden 
en wegen lag. Heineken is het meest 
weggegooide merk bierblik in Frankrijk. 
Door alles lopend af te leggen en me 
niet te beperken tot de mooie plekken 
gedurende het mooiste seizoen zag ik 
het rauwe van België en van Frankrijk. 
Vogels zijn er wel maar niet in de mate 
die je zou denken. De grote verrassing 
was de dagelijkse ontmoeting met Kraan-
vogels en het idee te hebben compleet 
alleen door een uitgestorven landschap 
te lopen. Ik heb 1168 kilometer afgelegd 
tot aan Valence.
Volgende keer het voorjaar van Valence 
naar Barcelona, over de Pyreneeën waar-
bij de invloed van de Middellandse zee 
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Ruim twee jaar geleden ontstond binnen het bestuur het idee om ons volledige 
archief van Mededelingenbladen en Gierzwaluwen te digitaliseren en uiter-
aard te publiceren. Iedereen kan dan kennis nemen van wat er in het verleden 

allemaal is geschreven, geteld en onderzocht binnen onze werkgroep in de afgelopen 
55 jaar.

Hebben we een compleet archief?
Eerste opdracht was uiteraard om alle uitgaven te verzamelen, te completeren en te 
ordenen. 
Met hulp van diverse kanten was dit best vlot geregeld. Zelf scannen en omzetten in 
doorzoekbare PDF’s (OCR) bleek een fikse opgaaf. Zeker naast een volle werkweek. 
Al snel vond ik een bedrijfje, gespecialiseerd in het digitaliseren (inscannen) van 
archieven. Nadat ik alle uitgaven had ontdaan van nietjes en paperclips en keurig op 
volgorde in mapjes had gestoken kon de hele zaak in enkele dozen worden afgele-
verd. Volgens afspraak haalde ik daarna de dozen weer op, tezamen met het digitale 
bestand op harde schijf.  Tot nu toe verliep alles volgens plan.  

Digitalisering van De Gierzwaluw
Ruud Wolterman en KeesJan van Bergeijk

 en het Mededelingenblad, van 1963 tot 2018 (55 jaargangen)

Vergadering van de Vogelstudiegroep voor het Amsterdamse Bos van de KNNV afdeling Amsterdam, 26 september 1959
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Naturalis
Vóór het in gang zetten van de hele klus had ik contact opgenomen met Naturalis. 
Deze instelling beheert namelijk een interessante website: www.natuurtijdschriften.nl 
waarop allerlei stichtingen en verenigingen hun archief kunnen publiceren. Ons archief 
zou via deze weg eenvoudig doorzoekbaar gemaakt kunnen worden voor een breed pu-
bliek. Na uitvoerig mailverkeer heen en weer met de organisatie van Natuurtijdschrif-
ten.nl bleek dat het werk tot nu toe pas een voorbereiding was van de échte klus.
Naturalis stuurde mij een uitgebreide beschrijving en voorbeelden hoe Naturalis dit 
digitale archief wilde ontvangen. Dat was een klus waaraan ik niet alleen wilde gaan 
beginnen en gelukkig bood KeesJan van Bergeijk aan om dit samen op te pakken.

Wat werd er van ons verlangd?
Alle tijdschriften moesten opgesplitst worden in losse artikelen, allemaal voorzien van 
een uniek identificatienummer, auteursnamen en keywords. Dit hebben we gedaan voor 
alle  Mededelingenbladen en Gierzwaluwen. Daarnaast hebben we alle speciale uitga-
ven gescand, evenals de covers van alle tijdschriften. U begrijpt natuurlijk wel dat dit 
geheel heeft geleid tot zeer uitgebreide Excelsheets van meerdere gigabites, waarbij het 
natuurlijk essentieel was dat de koppelingen tussen de sheets en alle documenten tot 
op de komma nauwkeurig moesten kloppen. Na de eerste avond samen stug doorwer-
ken hadden we enkele jaargangen doorgespit, de artikelen apart opgeslagen en voor-
zien van een eigen identificatienummer. Met drie laptops op een rij op de keukentafel 
bleken we uiteindelijk een snelheid te kunnen bereiken van 5 jaargangen per avond. 
Kortom, na elf avonden zouden we het eindpunt van 55 jaargangen bereiken. 

Ruim een half jaar en vele avonden later.......
Uiteraard is het niet bij die elf avonden gebleven. Ook de speciale uitgaven bleken 
niet compleet, of ontbraken zelfs, en enkele uitgaven moesten opnieuw gescand en 
ingedeeld worden.  Gelukkig ging KeesJan zeer secuur te werk bij het opslaan van de 
tientallen versies en het bijhouden van alle Excelsheets. Na afloop van deze exercitie 
is er nog veel tijd gaan zitten in het controleren en nalopen van alle artikelen, lijsten 
met covers, speciale uitgaven, naamgevingen enz enz. Ook alle koppelingen, keywords, 
auteursnamen en precieze naamgevingen hebben KeesJan nog heel wat hoofdbrekens 
gekost. Begin dit jaar hadden we dan eindelijk alles klaar: 220 covers, 220 uitgaven, 
enkele tientallen speciale uitgaven en in totaal meer dan 1700 artikelen, allemaal voor-
zien van de juiste auteursnamen, keywords en identificatienummers. 
Dit voorjaar is alles richting Naturalis gestuurd en vanaf april en mei zijn de meeste 
gegevens gepubliceerd op www.natuurtijdschriften.nl.
Er komt ook een mogelijkheid om zelf de toekomstige uitgaven toe te gaan voegen aan 
het huidige archief op deze website. Neem dus vooral een kijkje op deze site en laat het 
ons weten als U nog hiaten of onvolkomenheden aantreft.

Op de website van de vogelwerkgroep, vogelsamsterdam.nl, zijn nu de volledige uitgaven 
van de Mededelingenbladen en Gierzwaluwen te downloaden. Ook de spreadsheet met 
artikelen is er te raadplegen.

De Gierzwaluw
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De hoopvolle lentemaanden stelden een beetje teleur 
(behalve de gemelde Duinpiepers misschien): geen 
Kwartelkoning, Porseleinhoen, Kleinst Waterhoen, 

Zwarte Ooievaar, Draaihals, Grauwe Klauwier, Buidelmees 
of Roodmus, en slechts één geval van Zeearend, Steenloper, 
Krombek, Fluiter en Kruisbek. Zijn we de laatste jaren te 
veel verwend? Levert het achterna jagen van soorten voor 
je jaarlijstje geen extra soorten op, omdat je blik slechts 
gefocust is op die ene soort? Of zien we dan juist meer 
zeldzaamheden, omdat die plek op dat moment geschikt is 
voor (trek-)vogels? Want opvallend is dat er veel bijzondere 
waarnemingen afkomstig zijn vanaf Marken, de één na de 
ander kwam binnen. Het waarnemerseffect speelt daar vast 
een rol in. Qua periode waren Bladkoning in april, Grote 

Jager in mei en Grote Zee-eend in juni opvallende verschij-
ningen.
In de vorige aflevering is het bijschrift bij de grafiek weggevallen; weergegeven werd het aantal 
januari-waarnemingen van Witgat in de regio Amsterdam 2005-2019 (bron: waarneming.nl).
Zorg dat je je waarnemingen van het 3e kwartaal 2019 tijdig hebt opgevoerd op waarneming.nl. 
Voeg bij interessante waarnemingen zoveel mogelijk informatie toe, zoals aantal, geslacht, kleed, 
gedrag en telmethode. En bij (regionale) zeldzaamheden het liefst een foto, film- of een geluids-
fragment of een duidelijke beschrijving van de kenmerken toevoegen.

WATERVOGELS & REIGERS
Op 16 en 18/4 een Rotgans op Marken (WvdW, FvG). Op 5/4 bevindt zich een late Kleine Rietgans 
langs de Schipholweg; “kleine bruine gans foeragerend op akker. Roze poten, donkere rondere 
kop met korte zwarte snavel en als uiteinde van snavel roze plek/rand” (Issa Louws). 
Naast de vele waarnemingen van Zomertaling in Waterland, Landje van Geijsel en andere ge-
bieden worden op 8/6 in de Belmermeer 8 pulli gezien, samen met moeder eend (FvG). Hoogste 
aantal Krooneend: 52 in het zgn. Witoogeendenplasje bij de Haven Ballast op 3/4 (WvdS). De 
aantallen in de gehele Amsterdamse regio lijken wat lager dan vorig jaar.
Een Grote Zee-eend foerageert op de Gouwzee op 17/4 (WvdS). In de periode 19-30/6 is er een 
2kj mannetje aanwezig op de Grote Wije, Botshol (1e wrn PR); zowel qua tijd in het jaar als qua 
locatie (binnenland) uitzonderlijk.
De laatste Grote Zaagbek van dit seizoen wordt - net als vorig jaar - gezien op 22/4 (BdK). Van 
Middelste Zaagbek één mei-waarneming: op 15/5 2 (m+v) bij Marken (EV). Hier ook de enige 
waarneming van Topper: op 30/4, waarschijnlijk een 2kj (Kees Mostert). Opvallend is een juni-
waarneming van Pijlstaart: op 30/6 3 in eclips-kleed in Polder IJdoorn (EdB, RivD).
Op 4/4 worden 2 Kuifduikers in overgangskleed gezien op het IJmeer ter hoogte van Barnegat 
(WvdS), en 1 op 6/4 (FvG). Geoorde Futen worden gemeld op 8/5 op de Ouderkerkerplas (AS) en 
op 24/5 op het IJmeer thv Uitdammer Die (LIJ); in beide gevallen 1 vogel. Op 16/6 2 in broed-
kleed op de Gouwzee (SH). 

Waarnemingen april-juni 2019
Ellen de Bruin
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Steenloper op Marken, 13 mei 2019
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Bezette nesten Ooievaar: Amstelpark, Frankendael, Gaasperzoom, Kalfjeslaan, Lutkemeer, Nieuwe 
Ooster, Osdorper Bovenpolder, Vondelpark, De Vrije Geer, Uithoorn, Plantage Muidergracht, en 
Westerpark. Nieuw is een nest in Watergang.
In de periode 13-24/5 verblijft een Zwarte Ibis op Marken (1e wrn WS); “vliegerig, links en rechts 
van weg in de poelen aldaar” (AS). Hoge aantallen Lepelaar: 70-75 op de Kinseldam op 14/4 en 
2/6 (Alwin Borhem, EdB), 18 in de Middelpolder op 15/6 (AG), 20 in de Bovenkerkerpolder 26/6 
(AJ).
Roepende cq. baltsende Roerdompen worden regelmatig gehoord in Polder IJdoorn 1/4-23/5, 
Volgermeer 1/4-17/5, Schinkelbos 1/4-11/5 en Ilperveld 4-24/4. In de Lutkemeer op 2 en 29/4.
Naast de Artis-gevallen wordt op 19/4 en 4/6 een overvliegende Kwak gezien boven Entrepotha-
ven (FV) en op 18/5 een adulte vogel vliegend over het Flevopark (E. Wout); vanaf 19/6 worden 
hier meerdere exemplaren t.p. gemeld, zeker 1 adult en 3 juveniel (o.a. FvG, WvdS). Op 25/6 een 
adult op de bekende plek in Duivendrecht (HN), en op 29/6 een juveniele vogel hier (AS, EdB, 
RivD, WS). In juni wordt viermaal een nachtopname gemaakt van roepende Kwakken die over de 
Watergraafsmeer vliegen (GvD).
Op 4/5 foerageert een Koereiger in Polder de Rondehoep (EV), en op 11-12/5 in de Gemeen-
schapspolder / Bloemendalerpolder bij Weesp (SH, LIJ e.a.), alwaar regelmatig een muis wordt 
gevangen (EdB, EV). In de periode 18/5-16/6 zitten er zelfs twee in Waterland, soms aan de 
Rijperweg, soms in Blijkmeer (velen), «waarvan één in fraai broedkleed met veel oranje op kop/
borst/rug en een mooi rode snavel» (Willem Wind). Kleine Zilverreiger wordt slechts tweemaal 
gezien: 17/4 Landje van Geijsel “plots t.p., half uurtje lopen foerageren; filmpje op youtu.be/
A5mhqPaIvC0” (GvD) en 3/5 Polder de Rondehoep (JLK). 

ROOFVOGELS & UILEN
Op 3/4 wordt de eerste Visarend waargenomen in de omgeving van de Vijfhoek (WvdS, ZH). 
Later deze periode wordt de soort ook gezien in het Amsterdamse Bos, Schiphol, Weesp, Botshol, 
Landje van Geijsel en Waterland.
In het Amsterdamse Bos keert de hier jaarlijks broedende Wespendief terug op 14/5 (R. de Greeff); 
22/5 «afgaand op kleed waarschijnlijk hetzelfde paartje als vorig jaar» (ZH, die in juni het paar 
regelmatig monitort op en rondom het nest). Opvallend is verder een waarneming in Botshol op 
zowel 22 als 24/6 (EdB, RivD, WvdW).
Op 3/4 vliegt een Rode Wouw naar oost 
over de Haven Ballast (ZH). Op 22/4 1 
naar noord over de Aetsveldsche Polder 
(EdB, RivD), die even later in Weesp wordt 
opgepikt (NvdW). Een dag later eentje over 
de Watergraafsmeer (AJ), waar op 2/6 een 
voor Rode Wouw vrij late waarneming 
wordt gedaan; een 2kj (GvD). Op 16/5 
over de Brettenzone (PM) en 21/5 over de 
Vijfhoek (SH). 
April blijkt een goede maand voor over-
trekkende Zwarte Wouwen: op 13/4 langs 
de Uitdammerdijk (Levinus Jongmans), op 
17/4 over Marken (WvdS), op 22 en 24/4 
over het Amsterdamse Bos (ZH, PM), en op 

Rode Wouw, Amsterdamse Bos, 26 juli 2019
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4 data in april 1 à 2 vogels over de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD). 
Eén melding van Zeearend: 17/4 vliegend in noordoostelijke richting over de Holendrechter- en 
Bullewijkerpolder (WvdW, AS, AB). Op 20/4 een Ruigpootbuizerd over de Kalfjeslaan richting 
noordoost, «samen met buizerd en 2 gierzwaluwen (!) hoog over» (AG). Twee plekken waar nog in 
mei Blauwe Kiekendief wordt gezien: op 7 en 12/5 Volgermeer (EV, Jan Westendorp) en op 8/5 in 
de Aetsveldsche Polder (EdB).
Een mannetje Roodpootvalk vliegt, net als vorig jaar (maar toen in mei), over de Aetsveldsche 
Polder op 25/4; «voor de bui uit. Kwam aan over het kanaal en vloog over de boerderij, en toen 
lager snel door op ooghoogte door de polder heen naar oost. Geheel donkere valk, effen grijs met 
rode broek, geen lichte wangvlek» (EdB). In mei wordt éénmaal een Smelleken waargenomen: een 
vrouwtje naar noord langs de Aandammergouw in Waterland (FV), in april een paar keer.
Territoria Slechtvalk: Amerikahaven, ArenA, Buitenveldert/ZuiderAmstel, De Omval, Hemhavens, 
Lelylaan/ Rembrandtpark, Riekerpolder. 
Bij de Zomertortel in Waterland (zie verderop in deze rubriek) wordt ook een Steenuil gezien. 
Hopelijk krijgt het beestje (en de bewoners) nog een beetje rust met alle bezoekende fotografen. 
Zoveel zijn er niet meer in de regio en het is en blijft een kwetsbare soort. Om broedgelegenheid 
te bieden worden er nestkasten op gehangen, maar daarmee ben je er niet. Er moet voldoende 
rust, voedsel en rommeligheid (om je als jonge Steenuil te kunnen verstoppen) zijn, en vooral 
een partner. Steenuilen zijn geen zwervers, ze blijven vaak hun gehele leven in hetzelfde gebied. 
Daarom is het wegvallen van een partner vaak funest voor een blijvend territorium.
Jonge Bosuilen worden gemeld uit het Amsterdamse Bos 6/4 (GK), de Oeverlanden Noord 7 en 
11/4 (Jasper en Peter Schiphof) en het Amstelpark 8/4 (ZH). Dit keer opvallend veel meldingen 
van jonge piepende Ransuilen, op verschillende plekken. Blijkbaar is het een goed jaar voor ze. 
Velduil wordt gezien op 4/4 in Polder de Rondehoep (RB), 24/4 Aandammergouw (SW) en 26/5 
Lutkemeer (JvB).

STELTLOPERS
De eerste (2) Steltkluten worden gezien op 20/4 in de Kinsel (Hans-Peter Rustenburg). Op 22/4 
zitten er 3 en op 28/4 zelfs 5 op het Landje van Geijsel (1e wrn RR). Ze doen een broedpo-
ging, die waarschijnlijk mislukt door slechte weersomstandigheden; zie het artikel in de vorige 
Gierzwaluw (AS). Op 24/5 vliegen er 2 naar west in De Noordmeer (FvG). In de periode 10-14/6 
verpoost een paar in de Waterlandtak (1e wrn EV).
Hoge aantallen Kluut: 13/4 Bovenkerkerpolder 41 (Martin Gorter), 16 en 29/4 Kinsel 20 (JR, MS), 
24/4 Polder IJdoorn 35 (AS) en 4 en 21/6 Legmeerpolder 15 (FS).
Op 6/5 een Zilverplevier bij Schiphol (RR), 8/5 Marken (WS, NA), 19/5 Polder IJdoorn (ZH) en 
21/5 Lutkemeer (EV). Hoogste aantal Bontbekplevier: 22 in de Lutkemeer op 21/5 (HJ).
Hoogste aantal Kleine Plevier: 12 op het Landje van Geijsel op 15/4 (JW).
Een Houtsnip vliegt over de Bovenkerkerpolder op 26/5 (Martyn de Vries) en op 1/6 wordt een 
roepende vogel gemeld in het Amsterdamse Bos (Ruben de Rover). Naar mijn weten zijn er geen 
broedgevallen van Houtsnip bekend in de regio; de digitale vogelatlas laat een witte vlek zien.
Het Bokje dat vanaf 28/3 aanwezig was op het Landje van Geijsel, wordt daar voor het laatst 
gezien op 25/4 (FS). Deze soort wordt ook in Waterland waargenomen, met maar liefst 14 vogels 
op 14/4 in Varkensland; “opvliegend bij het ganzennesten zoeken, soms wel 3 bij elkaar. Perceel 
staat plasdras zo’n 10 cm boven maaiveld; ook veel Watersnippen >40 ex.” (ND).
Hoge aantallen Regenwulp: 19/4 Varkensland 41 (FvG), 22/4 26 over de Aetsveldsche Polder 
(EdB), 24/4 Ilperveld 40 (FvG), 25/4 Poppendammerweeren 48 (WvdS).
Op 3/5 een Rosse Grutto in het Ilperveld (Matthijs van der Wulp), op 24/5 2 vogels foeragerend 
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op Marken (NA). Op 13/5 een op-
vliegende Steenloper, ook op Marken 
(WvdS).
Hoogste aantal Zwarte Ruiter 3 op het 
Landje van Geijsel op 20/4 (JW) en ook 
3 op Marken op 30/4 (Kees Mostert). 
Andere hoogste aantallen, alle op het 
Landje van Geijsel: Groenpootruiter 
10 op 16/4 (FvG), Witgat 10 op 15/4 
(GvD), Bosruiter 24 op 20/4 (NvdW). Op 
Marken 8 Oeverlopers op 13/5 (WvdS). 
Hoge aantallen van Kemphaan: zuid-
punt Bovenkerkerpolder 9 op 17/4 (AJ), 
Varkensland 47 op 21/4 (ND), Kinsel 20 
op 23/4 (André van Vliet), Landje van 
Geijsel ca. 50-80 op 24/4 (Ivan Appel, 
Anita Riemersma), Marken 55 op 7/5 
(WS).
Een Kanoet zit op 5/5 op Marken (FvG); 
deze verblijft er tot 12/5. Op 6/5 vliegt 
er 1 over de Watergraafsmeer; geluids-
opname (GvD). Een Kleine Strandloper 
wordt gefotografeerd op 7/5 in De Nes 
(AS).
Maar liefst 4 Temmincks Strandlopers op 13/5 aan de Binnen-/Buitengouw (WvdS). Verder wat 
losse exemplaren op het Landje van Geijsel, Marken, Waterlandtak en de Lutkemeer.
Hoogste aantal Bonte Strandlopers is 20 op 17/4; vliegend in oostelijke richting over Marken 
(WvdS). De enige waarneming van Krombekstrandloper betreft 2 adult zomerkleed vogels op 
Marken op 5/5 (FvG).

MEEUWEN & STERNS
Eénmaal een hoog aantal Zwartkopmeeuwen: 59 vogels foerageren op 12/6 aan de Poppendam-
mergouw (NA).
Op 17/4 ca. 100 Dwergmeeuwen op de Gouwzee (WvdS), in de periode 16-18/4 40 à 45 op het 
Kinselmeer (WvdW, FvG).
De 2kj Kleine Burgemeester die al geruime tijd pleistert aan de Erasmusgracht - en soms op de 
Sloterplas, waar hij voor het eerst gezien is op 30/1 (PM) - gaat er steeds slechter uitzien; 1/4 
“flinke happen uit de linker en vooral rechtervleugel” (RV). En dan op 18/5 de “melding dat de 
vogel met een gecompliceerde botbreuk was binnengebracht bij vogelopvang De Toevlucht. De 
breuk was niet meer te helen. Ze hebben hem op 26 mei laten inslapen. Het kadaver is doorge-
geven aan Naturalis. Een triest einde” (Bep Scheen). De geringde adulte vogel, die arriveerde op 
26 oktober vorig jaar wordt als laatste waargenomen op 18/4 aan de Kattensloot in stadsdeel 
Westerpark (HJ).
Een Grote Jager wordt op 5/5 voor het eerst in de regio gefotografeerd, vliegend over Marken in 
noordelijke richting (FvG). Een uiterst zeldzame gast, zeker in mei. Frank van Groen heeft over 
zijn waarneming een stukje geschreven dat is opgenomen in dit nummer van De Gierzwaluw.

Waarnemingenrubriek

Bontbekplevier, Lutkemeerpolder, 22 mei 2019
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Op 11/4 vliegt een Reuzenstern naar noord over Randwijck, Amstelveen; een onverwachte 
locatie (PR). Over de Vijfhoek vliegt er 1 op 21/4 (GvD), op 12/5 over de Gemeenschapspolder 
(NvdW) en op 17/6 over Het IJ (Sander Bos). In vergelijking met vorig jaar beduidend meer 
Zwarte Sterns; hoge aantallen in de periode 17-23/4 max. 30 foeragerend op het Kinselmeer 
(o.a. FvG, SW), op 19/4 19 vogels in zuidoostelijke richting over de Aetsveldsche Polder en op 
22/4 35 vogels naar zuid over het Amsterdam-Rijnkanaal (EdB, RivD). Een Grote Stern t.p. op 
Marken op 27/4; “viel direct op door formaat, zwarte snavel met gele punt” (WS).

HOENDERS, DUIVEN & SPECHTEN
Tijdens weidevogelbeschermingsactiviteiten in de Bovenkerkerpolder roept op 11/6 een Kwartel; 
“twee weken eerder op een paar percelen ernaast hetzelfde gehoord” (Hans Doorenbosch). Zowel 
op 19 als 20/6 een nachtelijke geluidsopname over de Watergraafsmeer (GvD). Op 24/6 een 
roepende vogel aan de Bloemendalergouw (WvdS - gevonden door Henk Bakkenes). 
Tussen 1/4 en 11/5 max. 3 Patrijzen bij Schiphol (HJ op 6/4). Op 12/4 een waarneming van 2 
vogels bij Lijnden, een onbekende plek voor deze soort (RR).
Overvliegende Kraanvogels, wie wil dat niet: 19/4 De Kluut bij Halfweg (PM), 22/4 Amsterdamse 
Bos (Sjoerd Mullender) en mogelijke dezelfde bijna een uur later over Weesp (BdK), 10/5 roepend 
over A’dam-Noord (GK) en 25/5 Sloterdijk, vanuit de auto, maar “grijze bovenvleugels goed te 
zien tijdens vlucht” (Gerard & Onne Muller). In alle gevallen gaat het om 1 exemplaar.
In de periode 1-7/4 een Kleine Bonte Specht roffelend en roepend op de Vijfhoek (1e wrn AS). 
Een Zomertortel is op 3/6 een dagje aanwezig op de Bloemendalergouw (1e wrn JR). 

ZANGVOGELS
Als ik de maandstatistieken van de IJsvogel bekijk, zie ik een voorzichtige opleving van de lage 
aantallen van vorig jaar. Het zijn er in ieder geval alweer te veel om hier op te noemen. Hopelijk 
krabbelt de soort weer op na de klap die ze kregen door de relatief strenge winter van 2017-
2018. 
Op 30/4 wordt een zingende Wielewaal gehoord bij de Sloterplas (Anne Marie van der Louw). Op 
18 en 19/5 op de Vijfhoek (Willem Doelman e.a.) en op 27/5 in De Hoge Dijk (WS).
Roeken nestelen deze periode in het Oosterpark, het Baanakkerspark en de Kadoelen. Op 24/5 
een hoog aantal van 16 in de Landsmeerderpolder (Frank Schuring). In het Amsterdamse Bos 
vindt een uniek broedgeval van Raaf plaats, zie ook het artikel in de vorige Gierzwaluw (GK). Ze 
brengen 2 jongen groot, te herkennen aan de roze mondhoeken. Om het broedgeval te bescher-
men worden de waarnemingen tijdelijk vervaagd.
Op de Vijfhoek slechts enkele waarnemingen van Matkop in de periode 5/4-13/6, met een maxi-
maal aantal van 3 op 20/5 (FS). Enige waarneming buiten dit gebied is een zingend mannetje in 
het Diemerpark op 14/6 (RB). 
Een Boomleeuwerik vliegt naar oost op 18/4 over de Vijfhoek (EdB). Fluiter is dit voorjaar spaar-
zaam aanwezig: slechts één waarneming, op 29/4 op Westgaarde (JvB). Een Grote Karekiet is 
kortstondig aanwezig in de Lutkemeer: 21 en 22/5 (1e wrn EV). Nog wel twee meldingen op 9/6 
en 11/6 maar niet vastgelegd.
Een Bladkoning wordt gehoord in het Amstelpark op 19/4 “veel zingend, hoog in boomtop-
pen” (Patrick Bergkamp). Opvallend want meestal zien we alleen roepende vogels in het najaar. 
Helaas is er geen geluidsopname. Baltsende Vuurgoudhanen op 1/5 op de Nieuwe Oosterbegraaf-
plaats (FvG), en op 20 en 24/4 in het Amsterdamse Bos (GK).
Net als vorig jaar één mei-waarneming van Beflijster: in de Middelpolder 1 op 2/5 (FvG). In de 
periode 7/4-11/5 een Grote Lijster in het Schinkelbos, ook zingend gehoord (GK, AS, PR, PhP).
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Zingende Gekraagde Roodstaarten met name op de Vijfhoek in de periode 8/4-18/5 (1e wrn 
Harm Jan Kiewiet) en aan de Durgerdammergouw 1-10/5 (1e wrn JR). Drie zangwaarnemingen 
van Paapje: 19/4 Bovenkerkerpolder (M. Schoonderwoerd), 18/5 Gemeenschapspolder (EV) en 
22/5 Polder Nellestein (FvG). Meldingen van juveniele Roodborsttapuiten: 11/5 Afrikahaven 
(JW), 18 en 27/5 Lutkemeer (JvB), 1 en 24/6 Botshol (AJ, AS). In het Schinkelbos wel nestbouw 
maar geen jongen waargenomen. Een mannetje Bonte Vliegenvanger zingt langdurig op dezelfde 
plek in Duivendrecht: 23/4-17/5 (1e wrn Edwin Leijen).
In de periode 21/4-27/5 wordt regelmatig Engelse Kwikstaart gezien langs Tweeduizend El (1e 
wrn RR), de plek waar deze soort al jarenlang pleistert in het zomerseizoen; laatste waarne-
ming 28/6 (PM). Mogelijk wordt op 12 en 15/4 een hybride Gele X Engelse Kwikstaart gemeld 
“opvallend veel geel, ook op vleugelstrepen en iets in wenkbrauw. Groenig op kopkap; moeilijke 
materie” (RR, WvdS). 
Op 22 en 27/4 max. 17 Noordse Kwikstaarten op Marken (WvdW, WS), 1/5 Binnen-/Buitengouw 
max. 236 (SW, FS), 11/5 1 Haven Ballast (PhP, AS), ook 11/5 Polder IJdoorn (JLK). 
Net als vorig jaar één mei-waarneming van Grote Gele Kwikstaart: op 9/5 in Oud-Zuid (August 
van Steensel). Rouwkwikstaarten zitten o.a. op het Landje van Geijsel 5-18/4 (Peter Rozemeijer 
e.a.), in de Aetsveldsche Polder 7/4 en 23/5 (EdB, RivD, NvdW) en op Marken 11/5 (PhP, AS, 
FvG).
Op 19/4 vliegt een Duinpieper over Oud-Zuid “harde, explosieve, musachtige roep, maar iets 
raspender. Vervolgens grote, dikke pieper met ongetekende onderdelen en lange staart, licht 
golvende vlucht. Met goed licht door de kijker recht van onder” (AD). Op 25/4 een vogel in de 
Afrikahaven (AD, Jesse Zwart) en op 27/4 “vale grote pieper, opvliegend, flink roepend, mus-
achtig chu(r)p met slechts vage r-klank, vloog aardig eind op, niet hoog maar niet zien invallen” 
(Hans de Nobel).
Naast verschillende plekken in het westelijk havengebied zingen Boompiepers in het Schinkelbos 
26/4 (John van der Woude), Vijfhoek 28/4 (FV), Botshol 1/5-2/6 (DJ van Roest) en de Bovenker-
kerpolder 7/6 (EV). De laatste Waterpiepers van het seizoen worden gezien op 21/4 op het Landje 
van Geijsel (Jeroen van Paridon), de laatste Keep op 17/4 aan de Poppendammergouw (Mieke 
Kranstauber). 
Slechts één waarneming van Sijs: 11/4 Westgaarde (JvB) en twee van (Kleine) Barmsijs: 3/4 
A’dam-Noord (Olvin van Keeken) en op dezelfde datum in Aalsmeer (Christian Kooij).
Op 6/4 vliegen 3 Kruisbekken over de Vijfhoek; de enige waarneming deze periode (SH, GvD).

Gebruikte afkortingen

AD Arjan Dwarshuis GvD Guus van Duin PM Paul Marcus

AG Axel Groenveld HJ Han Jacobs PR Pim Rijk

AJ Auke Jansen JLK Jip Louwe Kooijmans RB Rob Baars

AS Adrie Streefland JR Jurgen Rotteveel RivD Ricardo van Dijk

BdK Bart de Knegt JvB Jan van Blanken RR Rutger Rotscheid

EdB Ellen de Bruin JW Jan Wies SH Sander Hietkamp

EV Els Velzing LIJ Lodewijk IJlst SW Steven Wytema

FS Fred Scholte NA Niels Aagaard WS Will Schep

FV Frank Visbeen ND Nico Dekker WvdS Wim van der Schot

FvG Frank van Groen NvdW Nittert van de Water WvdW Willem van der Waal

Waarnemingenrubriek
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VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 55, 2019 nr. 2
Strandreservaat Noordvoort geopend 
De grens tussen de provincies Noord- en Zuid-Holland loopt door de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, en waar die grens op het strand doorloopt is een experimen-
teel reservaat gesticht van drie kilometer strand. Het reservaat heet Noordvoort, een 
samensmelting van Noordwijk (waar het initiatief ontstond, bij de natuurvereniging) 
en Zandvoort. Het is bedoeld als rustgebied voor kustvogels. Op de beide grenzen van 
het reservaat zijn rijen van grote palen geplaatst met het vriendelijke verzoek aan de 
strandwandelaars om die drie kilometer om te lopen via een pad door de duinen van 
de zeereep. Het is afwachten of mensen dit inderdaad zullen doen, of gewoon tussen 
de palen door zullen lopen, het strandreservaat door.
2018 topjaar voor ringstation AW-duinen 
In dit ringstation in de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn in 2018 bijna 8500 
vogels gevangen waaronder 1615 vogels die al een ring hadden. De talrijkste nieuw 
geringde vogels zijn Zwartkop (1105), Kleine Karekiet (1001) en Roodborst (477). 
Terugmeldingen van de hier geringde vogels komen hoofdzakelijk uit België en 
Frankrijk. Maar ook werd in het uiterste noorden van Noorwegen een hier geringde 
Keep teruggemeld. Deze vinkenbaan (de oude naam van ringstations in de duinen) 
zoekt overigens nieuwe vrijwilligers, zie vrs-awd.nl/meedoen--.html.

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek 
-  De Kieft jg. 43, 2019 nr. 2
Verbrakking van polder Westzaan 
De provincie wil de bodemdaling en uitstoot 
van broeikasgassen in de veenweidegebieden 
tegengaan. Aan de Polder Westzaan is voor 
de aanpak van beide problemen een hoge 
urgentie toegekend. Er dient bodemstijging 
te gaan optreden door middel van groeiend 
veen: met een hoger waterpeil van geschikte 
kwaliteit dus. Dit alles om toekomstige hoge 
kosten te vermijden; er wordt zelfs gedacht 
aan het opheffen van de agragrische functie 
van het gebied. Het voorstel wordt meegeno-
men in de actie ‘Westzaan-Brak is Bijzonder’. 
Verbrakking en vernatting zal de vogelstand 
en de flora ten goede komen. 

Wat vinden de buren? John van der Woude

Literatuurrubriek
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Vogelwacht Utrecht - De Kruisbek jg. 62, 2019 nr. 3
Kemphaan als broedvogel 
Twintig jaar geleden verdween Kemphaan als broedvogel uit de provincie Utrecht. 
Maar een paar jaren geleden waren er toch weer enkele broedparen in het weidevo-
gelreservaat van Natuurmonumenten in de Noordpolder te Veld bij Eemnes. Aan-
gepast beheer zorgt hier voor een nat en kruidenrijk biotoop, dus er is hoop op een 
comeback van de Kemphaan als broedvogel.
Vier uilensoorten in Bunschoten-Spakenburg 
De laatste jaren broeden er vier soorten uilen in deze gemeente: Ransuil, Velduil, 
Kerkuil en Steenuil. De laatste twee in nestkasten, Velduil in de polders dankzij de 
recente muizenrijke jaren en Ransuil in oude kraaiennesten in het dorp. Opvallend 
is dat Steenuil hier niet afhankelijk lijkt te zijn van een kleinschalig landschap met 
bomen en heggen, maar bijvoorbeeld in een schuur broedt in een volledig boom- en 
struikloos gebied.
Polder Arkemheen in het voorjaar 
Het noordelijke deel van polder Arkemheen bij Nijkerk wordt in het voorjaar geïnun-
deerd en zo onstaat een tijdelijk plas-drasgebied dat duizenden steltlopers en eenden 
voedsel biedt. Zeg maar een grote versie van ons Landje van Geijsel bij Ouderkerk. Al 
in de loop van april wordt het waterpeil weer verlaagd dus je moet er wel op tijd bij 
zijn, maar dat doen dan ook vogelaars van heinde en verre, want je kunt hier met je 
auto als schuilhut vanaf de doodlopende weggetjes de vogels van dichtbij bekijken en 
foto’s maken.

IVN Amstelveen - De Groene Zegge jg. 35, 2019 nr. 2
Goed weidevogeljaar 
2019 blijkt een goed jaar te zijn voor broedende weidevogels in de polders rond 
Amstelveen. In de Bovenkerkerpolder broedden 134 gruttoparen, Gele Kwikstaart ging 
van 3 naar 14 paar. In deze polder is op 16 mei de ‘weidevogelboulevard’ langs de 
Middenweg officieel geopend.

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 53, 2019 nr. 2
Huiszwaluwen in 2018 
In 2018 hebben in deze regio wat minder Huiszwaluwen gebroed dan voorgaande 
jaren. Oorzaken kunnen slecht weer tijdens de trek uit Afrika en de droogte bij aan-
komst in Nederland zijn geweest. Niettemin zijn de 171 nesten van Muiden/Muider-
berg wederom een succes te noemen, evenals de 118 nesten van Eemnes. Het totaal 
bedroeg 877 nesten voor het hele gebied tussen Vecht en Eem.

VWG Alkmaar en omstreken - De Kleine Alk jg. 37, 2019 nr. 2
Grote Sterns van De Putten 
Het schouwspel van de vele broedende Grote Sterns in De Putten bij Petten is één van 
de boeiendste natuurtaferelen in de provincie Noord-Holland. Omdat er in hun foe-
rageergebied op de Noordzee zo veel gebeurt (scheepvaart, zandsuppleties, windtur-
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bines), is een onderzoek gestart naar het foerageer- en broedsucces. Daartoe worden 
de sterns voorzien van blauwe kleurringen (H + 2 cijfers) en GPS-loggers; de eerste 
25 kregen dit al dit voorjaar. Cr-birding.org is de website waar je waarnemingen van 
kleurringen kunt doorgeven.

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk - De Strandloper jg. 51, 2019 nr. 2
Volhouder wint 
De totstandkoming van het hierboven al genoemde strandreservaat Noordvoort ter 
hoogte van de Amsterdamse Waterleidingduinen is een mooi staaltje van stug vol-
houden. Dit is het jarenlange werk van Leo Schaap, lid van de Noordwijkse vereni-
ging. We hebben er in deze rubriek al vaker over bericht maar nu is het dus zover.
Morinelplevier bij de Langevelderslag 
Dit voorjaar trokken twee Morinellen een week lang veel aandacht nadat ze waren 
neergestreken in de brede zandige duinvallei van het gedichte Van Limburg-Stirum-
kanaal in de Amsterdamse Waterleidingduinen.  Twee jaar eerder zaten in deze vallei 
ook Morinelplevieren, die toen overigens maar door een enkeling gezien zijn. Het lijkt 
dus de moeite deze plek in de tijd van de Morinellen-doortrek in de gaten te houden.
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Morinelplevier, Langevelderslag, 16 mei 2019
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Hr. F. Bongers Ouderkerk a/d Amstel
Hr. D. Bos Amsterdam
Hr. Z.L. Haberham  Amsterdam
Hr. T. Kruider Amsterdam
Mw. J.J. van Vulpen Nieuw-Vennep
Mw.  L.M. Hoogendijk Amsterdam
Hr. G. Bes Diemen
Mw. R. Falkenreck Amsterdam
Mw. C. Janszen Amsterdam
Mw. M. Kuhlman Amsterdam

Mw. T.G.P. van Bokhoven Amstelveen
Mw. C.  Augustijn Amsterdam
Hr. M.  Prins en mw. P.J.M. Hijne Amstelveen
Mw. M.F.J. Blokzijl-Homan Amstelveen
Mw. C.J. Aalbers Amsterdam
Mw. M. van den Hoorn Amsterdam
Hr. B. Postma Amsterdam
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