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Over de eerste gedocumenteerde Vale Gierzwaluw in Amsterdam heeft ontdekker 
Rob Baars een spannend verhaal geschreven! Kijk verderop in dit nummer.
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In het vorige nummer is een fout geslopen. Edial Dekker beschreef het 
torenvalksucces in het Diemerpark. Op het voorblad en in de inhouds-
opgave staat ten onrechte Diemerbos. Gelukkig staat het bij het artikel 

wel goed.
Het is een vreemd jaar geweest, met veel onzekerheden. Hopelijk komt 
daaraan binnenkort een einde, zodra een deel van de Nederlanders is ge-
vaccineerd en de teugels wat gevierd kunnen worden, zodat we er weer in 
groepsverband opuit kunnen trekken en weer lezingen kunnen bijwonen 
op de Eerste Helmersstraat.  Laten we hopen op een voorspoedig 2021! 
Gelukkig Nieuwjaar!

Van de redactie
Roely Bos

Spreeuwen zoeken elkaars gezelschap
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VVerenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA

STRENG EN WAAKZAAM!

Streng en waakzaam! 
Dat klinkt als het motto van één of ander beveiligingsbedrijf …
Onlangs maakte ik een herfstwandeling in de Vijfheerenlanden tussen Zouwe-

boezem en Luistenbuul bij Lexmond. Een mooi en gevarieerd landschap van water, 
riet, moerasbos, boomgaarden, weilanden, spannende paadjes, knotwilgen en natuur-
lijk de uiterwaarden langs de Lek. De Purperreigers, waar het gebied onder meer om 
bekend staat, waren al vertrokken en het was nog iets te vroeg voor grote aantallen 
overwinterende ganzen en eenden. Maar direct bij aanvang werd ik al vergezeld door 
de welluidende zang van de Cetti’s zanger, een favoriet van mij dit jaar (ik schreef 
daar al eerder over). Tijdens mijn wandeling nog zeker een half dozijn andere zang-
posten van deze forse zanger, die je heel goed hoort, maar niet zo snel ziet.
Maar de vogels die mij op die dag het meest verblijdden, een vaste doortrekker en 
wintergast in ons land, waren de Kramsvogels. Honderden, hoog in de wilgen en 
overvliegend. Het was windstil en in het mooie zonlicht nam ik uitgebreid de tijd om 
deze veelkleurige lijster eens goed te bekijken. Ze waren behoorlijk schuw en gingen, 
als ik aan kwam lopen, al op grote afstand op de wieken, met hun typische roep, om 
een flink eind verderop weer neer te strijken. Maar na een tijdje wachten, kwamen ze 
weer terug en lieten ze zich goed bekijken terwijl ze zich te goed deden aan de felrode 
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Kramsvogel, Waterland, 17 oktober 2020
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bessen van de meidoorns waar de dijken langs de uiterwaarden vol mee staan. En 
tijdens dat bekijken van de foeragerende Kramsvogels viel mij ook hun kenmerkende 
oogopslag weer goed op, die streng en waakzaam de omgeving in de gaten hield. 
Anders dan het vriendelijker ogende (kraal)oogje van de ook aanwezige Merel, Zang-
lijster en Koperwiek. 
Het zijn bijzondere tijden, en het was fijn er op deze manier even uit te zijn! 

Het bestuur probeert tussen alle van overheidswege opgelegde Corona-beperkingen 
door de machine wel draaiende te houden. Zoals al viel te lezen in Nieuwsflits en op 
de website hielden wij de Algemene Ledenvergadering 2020 deze keer digitaal. Voor 
wie het nog niet gelezen heeft, de belangrijkste besluiten van de ALV betreffen:
•  Vaststelling van het verslag van de ALV van 18 maart 2019 (over het verslagjaar 

2018);
•  Vaststelling van het financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester, décharge 

van de penningmeester/het bestuur voor het gevoerde beleid en (her)benoeming van 
de kascommissie;

•  Instemming met de begroting 2020; opmerking verdient wel dat deze begroting is 
gemaakt in januari 2020 en mogelijkerwijs is ingehaald door de bijzondere situatie 
waarin wij verkeren;

•  Benoeming tot algemeen bestuurslid van Luella van Turnhout en herbenoeming als 
algemeen bestuurslid van Teun van Dijk. Welkom Luella! En mooi dat je er weer bij 
bent, Teun! 

Daarnaast was het goed dat diverse leden van hun (online) spreekrecht (per e-mail) 
gebruik hebben gemaakt met een aantal interessante en nuttige vragen en opmer-
kingen. Ik verwijs graag voor meer informatie naar het concept-verslag zoals dat is 
geplaatst op onze website. Daar is ook het lezenswaardige Inhoudelijk Jaarverslag van 
de VWGA over het (Corona-vrije!) jaar 2019 te vinden met bijdragen van de diverse 
commissies en coördinatoren.
Interessant is daarnaast dat onze vereniging zich in een sterke ledengroei mag ver-
heugen. Volgens de laatste tellingen hebben wij meer dan 500 leden! Onlangs zijn er 
enkele excursies gehouden (Corona-proof) speciaal voor onze nieuwste leden, die tot 
dan toe nog helemaal nergens aan mee hebben kunnen doen.
Het bestuur vergadert via Zoom en dat gaat goed, hoewel persoonlijk contact veruit 
de voorkeur geniet. Ons nieuwe algemeen bestuurslid Luella van Turnhout nam voor 
het eerst officieel ‘in functie’ deel, en het bestuur is ook blij te melden dat een nieuw 
(aspirant) algemeen bestuurslid zich momenteel oriënteert op het bestuurslidmaat-
schap en mee vergadert. Nu nog die nieuwe penningmeester en secretaris! Zoals 
bekend treden de huidige penningmeester en secretaris begin volgend jaar af en in 
hun opvolging is nog niet voorzien. Het moet toch mogelijk zijn onder die 500 leden 
onze nieuwe penningmeester en secretaris te vinden! Meld je – ook als je het nog niet 
zeker weet – eens voor een oriënterend (telefoon)gesprek bij de huidige penningmees-
ter en secretaris of draai een keertje mee (voorlopig via Zoom) tijdens één van onze 
bestuursvergaderingen!
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Helaas worden wij voor wat betreft het organiseren van een aantal andere belangrijke 
activiteiten van onze vereniging (in het bijzonder onze reguliere (groeps)excursies, 
lezingen en cursussen) vergaand beperkt door de huidige beperkte lock-down-
maatregelen. Hoe lang dit nog gaat duren, valt op dit moment nog niet te zeggen, 
en wij zullen het ermee moeten doen. Uit de berichtgeving van de afgelopen weken 
en maanden blijkt dat de tweede Corona-golf waar wij nu mee te maken hebben 
waarschijnlijk mede is ontstaan door het te snel en te veel laten vieren van de teugels 
na de eerste golf. Ook wordt al gesproken over de mogelijkheid van een derde golf 
in de komende wintermaanden. Terug naar normaal zal waarschijnlijk niet eerder 
kunnen gebeuren dan nadat een aanzienlijk deel van de bevolking is gevaccineerd en 
hoe lang dat nog gaat duren weet niemand. Ik heb van nabij gezien hoe ondanks alle 
afstands- en andere strenge voorzorgsmaatregelen een besmetting met het Covid-19 
virus in een klein en onverwacht hoekje ligt en dat de nasleep daarvan vervelend en 
ongemakkelijk is. Dat het wel losloopt, is niet juist. Iedereen wordt hierdoor geraakt, 
maar met een ledenbestand in de hogere leeftijdscategorieën dienen wij extra streng 
en waakzaam te zijn! Voor onszelf en voor anderen.
Blijf gezond, doe voorzichtig, maar probeer in deze buitengewone tijden ook een 
beetje van onze bijzondere (stads)natuur te genieten!
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Koperwiek, 13 februari 2017, Gerbrandypark

STRENG EN WAAKZAAM!



Jaargang 58   nummer 4  december 2020 jaargang 58   nummer 4   december 20208

Activiteiten

Acht-en-een-half miljoen mensen hebben gekeken naar de uitzending van de 
tweede Covid-toespraak van minister-president Mark Rutte vanuit zijn toren-
tje, op de achtergrond begeleid door tegengeluiden. We voelen de restricties 

allemaal, maar toch blijft de hoop dat in de derde of vierde week van januari 2021 
de tweede lockdown versoepeld zal worden, en we weer wat vaker bij elkaar kunnen 
zijn. Niettemin staan er wel excursies in klein verband op stapel. 
Elke tweede woensdag van de maand kunnen kleine groepjes mensen (vier) met el-
kaar op stap, met begeleiding. De data zijn dus bekend, wie elk groepje zal begeleiden 
en welke plekken worden bezocht nog niet. De excursies hebben in de ochtend plaats, 
van 10 tot 12 uur. Dit zijn de data (en een plek):
 

13 jan 2021 – Diemerpark/Vijfhoek
10 feb 2021
10 maart 2021
14 april 2021
12 mei 2021

Kijk op de website wanneer en bij wie u zich kunt aanmelden. 
Het is zinvol om de website te blijven checken op excursies of lezingen. Zodra het 
kan gaan we weer in ons oude ritme verder. Laten we hopen op een gezelliger 2021!

Roely Bos

Excursiegangers in Zeeland, 9 dec 2017. Wat was het koud, en wat was het leuk! Wanneer kan dit weer?? 
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Excursie in de Lutkemeerpolder

Wat tijdens een excursie in Corona-tijd, in kleine groepjes van vier mensen, 
allemaal gezien wordt door de deelnemers staat in bijgaande vogellijst.
De excursie van woensdag 9 december 2020 ging door de Lutkemeerpolder. 

Er hadden zich zoveel mensen opgegeven dat besloten moest worden de mogelijkheid 
om je aan te melden te sluiten. De excursies voorzien dus duidelijk in een behoefte.
Over de Lutkemeerpolder is veel te doen. Er zijn al twintig jaar plannen om een 
bedrijventerrein te vestigen op wat nu nog een groen poldergebied is achter de 
begraafplaats Westgaarde. Daartegen bestaat veel weerstand, wat geleid heeft tot de 
oprichting van Platform Behoud Lutkemeer. Er is door actiegroepen veel tegenstand 
geboden, maar het lijkt niet geholpen te hebben. Het Amsterdams stadsbestuur wil 
kost wat het kost vasthouden aan bebouwing van de Lutkemeerpolder. Ga gauw 
kijken, voordat er voor de zoveelste keer op een groen terrein een blokkendoos wordt 
gebouwd.

Vogellijst

1. Kolgans
2. Grauwe Gans
3. Nijlgans
4. Bergeend
5. Kuifeend
6. Krakeend
7. Smient
8. Wilde Eend
9. Meerkoet

10. Kievit
11. Watersnip
12. Buizerd
13. Fuut
14. Grote Zilverreiger
15. Blauwe reiger
16. Waterpieper
17. Roodborsttapuit
18. Vink
19. Koolmees
20. Roodborst
21. Putters
22. Dodaars
23. Graspieper
24. Koperwiek
25. Winterkoninkje
26. Kramsvogel
27. Torenvalk
28. Kokmeeuw
29. Groenpootruiter
30. Waterhoen

31. Merel
32. Zwarte Kraai
33. Spreeuw
34. Knobbelzwaan
35. Holenduif
36. Aalscholver
37. Ekster
38. Pimpelmees
39. Witte Kwikstaart
40. Grote Bonte Specht
41. Houtduif
42. Rietgors
43. Tafeleend
44. Waterral
45. Cetti’s Zanger
46. Zilvermeeuw
47. IJsvogel
48. Grote Gele Kwikstaart
49. Gaai
50. Zwarte Kraai
51 Koolmees

Roely Bos

Putter
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VOORTGANG PROJECT VOGELATLAS AMSTERDAM

Dit is het vijfde voortgangsverslag van het project Vogelatlas Amsterdam in dit 
blad. Daarmee gaat het project inmiddels zijn tweede jaar in. Tot nu toe is er 
al veel bereikt, we maken ons nu op voor het tweede telseizoen.

Begin oktober kwamen de laatste gegevens van de broedvogeltelling 2020 binnen. 
Alle gegevens zijn nu gevalideerd, teruggekoppeld met de tellers en op kaart gezet. 
De verspreidingskaarten zijn verzonden aan de tellers met het verzoek nog eens 
kritisch naar het resultaat te kijken. Dat leverde nog enkele fouten en aanvullingen 
op. Vervolgens is een voorlopig definitieve kaart gemaakt van de resultaten van de 
broedvogels van 2020. Een dergelijke kaartenset van de resultaten van het wintersei-
zoen was al eerder gemaakt.
Het is leuk door de kaarten te scrollen en werkt hopelijk stimulerend voor de tellers 

Vogelatlas Amsterdam

De Gierzwaluw
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Vogelatlas Amsterdam
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verspreiding
broedvogels
Resultaten 2020
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Frank van Groen

Verspreiding en abundantie Cetti’s Zanger als broedvogel in de in 2020 onderzochte kilometerhokken in de Amsterdamse regio
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om komend telseizoen de witte vlekken op de kaart op te vullen zodat we over een 
jaar een vlakdekkend verspreidingsbeeld hebben van de Amsterdamse winter- en 
broedvogels.
Als voorbeeld bijgaand het verspreidingsbeeld van de Cetti’s Zanger, een soort die 
duidelijk aan het toenemen is. Op de kaarten uit eerdere Atlassen op kilometerhokni-
veau komt de Cetti’s Zanger niet voor (red: zie ook de bespreking van De Kieft in de 
column ‘Wat vinden de buren’).
Het nieuwe telseizoen voor wintervogels loopt van 15 december 2020 tot en met 15 
februari 2021. Een teller bezoekt dan bij voorkeur tweemaal een kilometerhok om 
de aanwezig vogels te tellen en direct na de telling per soort een aantalsschatting te 
maken. Beide tellingen moeten minimaal 10 dagen uit elkaar liggen. De broedvogel-
telling start op 15 maart en loopt tot half juli. Bij voorkeur wordt elk kilometerhok 
viermaal onderzocht, met minimaal een bezoek in elk van de maanden april en mei. 
Tellers krijgen een korte en duidelijke handleiding hoe te werk te gaan. Voor komend 
seizoen is de handleiding op enkele punten verbeterd en verduidelijkt, op basis van 
de ervaringen uit 2020.
Het claimseizoen 2021 is inmiddels van start gegaan. Enkele enthousiastelingen 
gaven afgelopen zomer al aan welke hokken ze voor volgend jaar willen tellen. 
Begin oktober zijn de broedvogeltellers uitgenodigd hokken te claimen en even later 
ook mensen die alleen voor de wintervogeltelling actief zijn geweest. Uiteraard zijn 
op onze website vogelsamsterdam.nl nieuwe claimkaarten gepubliceerd, één ten 
behoeve van de wintervogeltelling en één ten behoeve van de broedvogeltelling. 
Beide kaarten worden periodiek geactualiseerd. Bij het claimen geldt in principe dat 
wie zich het eerste aanmeldt om een hok te tellen dat hok ook daadwerkelijk krijgt 
toebedeeld.
“Eind december zijn de meeste resterende hokken voor de wintervogeltelling al ge-
claimd. Met name in de omgeving van Aalsmeer en Uithoorn liggen nog enkele niet 
geclaimde hokken. Voor de broedvogeltelling zijn we ook nog op zoek naar tellers 
in de omgeving van Botshol, Amsterdam Noord en Schiphol. Kijk dus nog eens op 
de claimkaart op de website, claim je hok en lever daarmee een waardevolle bijdrage 
aan het project Vogelatlas Amsterdam.”
Gezien de nieuw LockDown is op 13 december voor 17 deelnemers de Atlastelcursus 
online gegeven door Steven Wytema, technisch ondersteund door Piet van der Werf, 
gevolgd door een praktijkles op 19 december met twee groepjes van twee.
Het plan is om komend jaar met z’n allen de nog niet getelde hokken geteld te 
krijgen. Na afloop van telseizoen 2021 worden dan verspreidingskaarten gemaakt die 
vervolgens zullen worden aangevuld met gegevens uit NDFF en BMP-inventarisaties, 
zoveel mogelijk uit de jaren 2020 en 2021. Daarna kan begonnen worden met de 
soortteksten. Daarvoor zijn we op zoek naar deskundige schrijvers, die bereid zijn 
binnen het van te voren vastgestelde format te werken. Het gaat dan onder meer om 
de lengte van de tekst en de onderwerpen die aan bod moeten komen. Heb je dus 
‘iets’ met een bepaalde soort, en wil je een bijdrage leveren aan het boek, laat het 
ons weten via het emailadres vogelatlasamsterdam@gmail.com.

VOORTGANG PROJECT VOGELATLAS AMSTERDAM De Gierzwaluw
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Een Vale Gierzwaluw op IJburg

Het beestje komt snel weer in beeld, en vliegt laag boven en langs de IJburgse huizen 
om insecten te vangen, zwenkend boven de straat. Hij vliegt van oost naar west en 
weer terug, steeds uitwijkend naar beide waterkanten.
Eind oktober een Gierzwaluw? Dan zou het ook een Vale Gierzwaluw kunnen zijn…!?  
Maar die worden vooral langs de Noordzeekust gezien. Hoewel, eentje bij Enkhuizen 
langs het IJsselmeer een paar jaar terug? 
IJburg ligt pal aan het IJmeer. Ik maak snel een bewijsfoto en bericht via de app aan 
enkele lokale vogelaars dat ik een gierzwaluw spec in beeld heb, want meer is nog 
niet te zien. 

Rob Baars
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Vrijdagmiddag 30 oktober 15h00. 
Na een hectisch weekje is het tijd voor een kop thee voor het raam.  

Ik twijfel of ik nog een rondje ga fietsen. Het is zwaarbewolkt, met matige wind uit 
ZW, somber met dreigende motregen. Vanuit een ooghoek zie  ik opeens een Gierzwa-
luw over het huis flitsen. Binnen een paar seconden sta ik buiten. Waar is ie?

De naam Apus pallidus, de bleke gierzwaluw, doet recht aan de royale vaalgekleurde keel
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Goed naar de kenmerken kijken, daar komt ie weer laag over het huis. Een Vale 
zou wat bruiner moeten zijn, met een forse lichte keelvlek en donkere ogen in 

lichte oogkassen, een geschubde buik en bovenop lichte veerranden.... Tot zover de 
theorie. Met dit donkere weer is van dat alles bar weinig te zien. Qua gedrag een 
normale Gierzwaluw zou je zeggen. Dit lijkt nu toch wel op die befaamde namiddag 
van 5 november 2006. Toen stuitte ik in dezelfde buurt op de eerste twee Rotszwalu-
wen van NL. Hetzelfde donkere weer met stevige ZW wind, vergelijkbaar vlieggedrag 
en weer een spannende zwaluw die dringend wereldkundig gemaakt moest worden. 
Maar dit keer bestaan er smartphones! Er komt reactie via Whatsapp: “de vogel heeft 
wel brede heupen”. Zou dat ook een kenmerk zijn? 
Ik sta midden op straat met verrekijker en camera en probeer de vogel te blijven 
volgen. 
Hij mag nu niet uit beeld verdwijnen voor de puzzel is opgelost! 
De eerste vogelaars verschijnen, en ook de eerste nieuwsgierige buren.  
“Wat zie je? Een zwaluw! O, is dat alles...’’ ‘‘Ja, voorlopig wel”.  
Daar komt ie weer, nu zijn er meer camera’s paraat, klik-klik. Hij vliegt wel snel, het 
wordt steeds donkerder en het begint nu ook te motregenen. Gelukkig zien we ook 
welkome kenmerken: grote lichte keelvlek: check!, lichte dekveerrandjes: check? 
Of is het toch een eerstejaars Gierzwaluw? 

We staan nu met een handvol mensen. De app staat niet stil: “Zit ie er nog? Zijn 
er al platen?”  Sander Hietkamp maakt de eerste duidelijke foto. Bruinig met lichte 
veerranden aan de bovenzijde. Bingo! Snel op de app, om de thuisblijvers te infor-
meren. 
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Gierzwaluw spec, eerste bewijsplaatje om 15:04 uur

EEN VALE GIERZWALUW OP IJBURG - 30 & 31 OKTOBER 2020
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Vale Gierzwaluw, met eerste kenmerken om 16:08uur 
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E en Vale Gierzwaluw! Inmiddels is het half vijf en het motregent gestaag door. 
Baggerweer voor foto’s. Edial Dekker maakt toch twee goede: lichte keel en don-

ker oog zijn te zien. We hebben het bewijs zo goed als rond. Nu wordt het wel echt te 
donker. 
Ruim tien vogelaars zijn getuige geweest van z’n vliegkunsten. “Vale Gierzwaluwen 
slapen soms hangend aan een gevel” roept iemand. Dus wie weet blijft ie in de buurt. 
En duimen dat de vogel morgen weer verschijnt, want er zijn nog meer mensen die 
hem graag willen komen bekijken, zeker met betere lichtomstandigheden...
’s Avonds de foto’s uitgezocht, en met dank aan Guus van Duin definitief verwarring 
met juveniele gewone Gierzwaluw uit kunnen sluiten. 
We hebben er een nieuwe soort bij in Amsterdam!Een Vale Gierzwaluw op IJburg 
 
Vale Gierzwaluwen Apus pallidus broeden rond de Middellandse Zee, en worden 
als zeldzame dwaalgast de laatste jaren vaker in NL gezien, steeds tussen half oktober 
en half november. 
De eerste Vale Gierzwaluw van Nederland vloog in 2006 boven Vlieland. Claims van 
eerdere jaren konden wegens gebrek aan goede bewijsfoto’s niet worden bevestigd. 
De soort is niet alleen genetisch nauw verwant aan Gierzwaluw Apus apus maar ook 
moeilijk van hem te onderscheiden. Na 2006 duurde het tot 2013 voor er jaarlijks en-
kele konden worden vastgesteld. In 2018 was er sprake van een influx, met wel twaalf 
meldingen. In 2019 vijf.  
2020 blijkt een recordjaar met tot eind oktober al ongeveer 20 waarnemingen. 
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De Gierzwaluw

Een  Vale Gierzwaluw in de motregen, laag fouragerend, 30 oktober 2020 om 16:35 uur
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De GierzwaluwEEN VALE GIERZWALUW OP IJBURG - 30 & 31 OKTOBER 2020

Op deze foto zijn de kenmerken ‘Geschubde buik, donker masker, lichte keel, brede heupen’ goed te zien
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Zaterdag 31 oktober.
De volgende ochtend vertrek ik vroeg naar de trektelpost op de Vijfhoek. 
Op IJburg wordt weer gezocht; voorlopig tevergeefs, krijg ik door. 
Bij thuiskomst rond half twaalf nog geen nieuws. Die zal weer gevlogen zijn.  
Een half uur later meldt Niels Aagaard dat hij weer wordt gezien.
Het weer is heel anders nu, half bewolkt en dus goed voor foto’s! Ik ga weer kijken. 

De zwaluw foerageert nu hoger, en bestrijkt een groter gebied boven IJburg en het 
Diemerpark. Af en toe is ie een kwartiertje spoorloos. Ruim twintig vogelaars staan 
verspreid over enkele IJburgse bruggen op de uitkijk. Het lukt goed om anderhalve 
meter Covid-19-afstand te bewaren. Nu worden er prachtige foto’s gemaakt, maar al-
leen door de gelukkigen waar ie even laag en snel aan voorbij vliegt.
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Op de straat-app een vraag van nieuwsgierige buren: “wat doet al dat volk toch 
hier?”

Een buurman blijkt inmiddels aardig op de hoogte en post een Wikipedia-foto van de 
soort.

Uiteindelijk hebben ongeveer 40 vogelaars de zwaluw kunnen zien. In totaal heeft hij 
zich in twee dagen vier uur vertoond. Tegen 14h00 is de show voorbij en verdwijnt 
ie, hoog richting zuid.

Een half uur later wordt er een Vale Gierzwaluw gemeld aan de kust bij Den Haag, 
op 50km afstand. Is het mogelijk dat onze vogel met 100 km/uur rechtstreeks naar 
Scheveningen is gevlogen....?  Of is het een tweede exemplaar? Het is tenslotte een 
bijzonder Vale Gierzwaluwenjaar….

De waarneming is ingediend bij de CDNA.
 
Referenties:
ANWB Vogelgids van Europa – Svensson ea, 2005
Dutch Birding Kenmerkengids – van Duivendijk, 2002
https://waarneming.nl/species/18691/
https://www.dutchavifauna.nl/species/vale_gierzwaluw?r=67829
https://adam.waarneming.nl/waarneming/view/202493797 ea (30 oktober)
https://adam.waarneming.nl/waarneming/view/202539301 ea (31 oktober)
https://trektellen.nl/count/view/28/20201031 Trektelpost De Vulkaan (31 oktober)

Rotszwaluwen op IJburg – De Gierzwaluw - VWG Amsterdam, R Baars, Maart 2007
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EEN VALE GIERZWALUW OP IJBURG - 30 & 31 OKTOBER 2020

De kenmerken op een rij (juveniel) – Jan van der Laan 2014 @ Waarneming.nl
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Geslacht slechtvalkkuikens en broedbegin

Is er een relatie tussen het geslacht 
van slechtvalkkuikens en het broed-
begin?

Bij het schrijven van een artikel over de 
broedgevallen van Slechtvalken in de pe-
riode 2003-2020 op de Centrale Hemweg 
in Amsterdam (De Gierzwaluw 58-3) viel 
me op dat de geringde kuikens erg vaak 
van het mannelijk geslacht waren. Die 
constatering daagde uit tot een klein on-
derzoek, want na telling bleek dat er niet 
zomaar wat mannetjes meer waren, maar 
dat maar liefst 34 van de 48 kuikens tot 
het mannelijk geslacht behoorden, terwijl 

je er 24 zou verwachten bij een evenre-
dige geslachtsverdeling. Een score van 
70,8% lijkt buiten proportie en daarom 
vroeg ik aan Peter van Geneijgen, 
voorzitter van de voormalige Werkgroep 
Slechtvalk Nederland, nu opgegaan in 
de Werkgroep Roofvogels Nederland, om 
informatie. Hij schreef me ongeveer het 
volgende. 
‘‘Uit de ringgegevens van 1993-2019 
blijkt dat van de 1738 jonge Slechtval-
ken 52,4% man was. Dit komt ongeveer 
overeen met het percentage Haviken 
(53%, n=1.350, informatie uit de Ecologi-
sche Atlas van de Nederlandse Roofvogels 

Roely Bos

RELATIE GESLACHT VAN SLECHTVALKKUIKENS EN HET BROEDBEGIN?

Mannetje Slechtvalk met ring LU  alarmerend bij de Hemcentrale, 28 mei 2020
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- Rob G. Bijlsma e.a., 1993). In deze Atlas is ook beschreven hoe die geslachtsver-
houding ligt ten opzichte van het broedbegin: vroege starters krijgen meer vrouwen, 
late starters meer mannen, waarbij dat bij de allerlaatste broeders zelfs oploopt tot 
80%.’’
Dit opmerkelijke fenomeen riep om vergelijking met de data en getallen die ik boven 
water kon krijgen over de broedsels op de Centrale Hemweg, en riep nog een andere 
vragen op. Kan het percentage mangeboortes ook samenhangen met verliescompen-
satie, beïnvloeding van de sekse door de moeder en/of de vader, chemische vervui-
ling of stress? Onderzoek bij de mensensoort heeft hier nog geen eenduidig antwoord 
opgeleverd, en ik stel me dan ook niet voor dat dat bij vogels gaat gebeuren, maar 
deze vragen stellen is op zich al interessant.

Vergelijkingen
Er zijn in ieder geval twee soorten vergelijkingen mogelijk. De beperkte vergelijking, 
met alleen de gegevens van de Centrale Hemweg, en de uitgebreide vergelijking, met 
de gegevens van alle gemonitorde broedgevallen in Nederland. Bij alle paren wordt 
na kortere of langere 
tijd een adult vervangen 
door een andere. Zo lijkt 
me een gemiddelde tot 
stand te komen mocht de 
sekse eventueel bepaald 
worden door het genen-
pakket van de Slechtvalk. 
Dat blijkt ook wel uit de 
landelijke cijfers. Ruw 
gezegd half half, met een 
licht voordeel voor de 
mannen. Ik begin met de 
kleine vergelijking.

Laat ik eerst eens de on-
zekerheid van gegevens 
van de Hemweg vaststel-
len. Het percentage van 
70,8 mannelijke kuikens 
is gebaseerd op het 
aantal van 48 geringde 
vogels. Er zijn echter 
meer eieren gelegd die 
of niet zijn uitgeko-
men, of waarvan door 
omstandigheden (dood, Het territoriale mannetje Slechtvalk LU tijdens het ringen in 2014
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geen ringsessie) de uitgekomen jongen niet zijn geringd. Dit verschil bedraagt tien. 
In het geval dat dit allemaal wijfjes betreft komt het percentage mannelijke kuikens 
uit op 58,6, in het geval dat het half om half is wordt het 67,2% en als die tien al-
lemaal mannen zijn is het percentage 75,9. De bandbreedte is dus behoorlijk, maar alle 
percentages liggen boven het landelijk gemiddelde. In de vergelijking ga ik uit van de 
vastgestelde geslachten.

De cijfers van de Centrale Hemweg
Tot 2012 is de legdatum van de eieren onzeker en kunnen we alleen afgaan op de 
ringdatum. Slechtvalkkuikens worden doorgaans rond drie weken oud geringd. Voor 
die leeftijd zijn ze nog te klein, en op oudere leeftijd is het risico op afspringen bij na-
dering van het nest te groot. Als je beseft dat nestkasten vaak hooggelegen zijn (nogal 
eens meer dan 100 meter) dan weet je dat van voortijdige nestverlating niets goeds 
komt. Een ringer zal dat dus niet gauw riskeren. 
Vanaf maart 2012 zijn op de Hemweg webcambeelden beschikbaar. In 2012 is niet in 
de kast gebroed en zijn er geen gegevens. Over 2011 is alleen bekend dat er drie eieren 
zijn gelegd. Blijven dus de jaren 2003 tot en met 2010 over, met onzekere legdata.

Jaar Ringdatum Vermoedelijke leg Man / Vrouw
2003 6-5 7-3 2 / 0

2004 13-5 14-3 1 / 3

2005 6-6 7-4 1 / 2

2006 15-5 16-3 4 / 0

2007 7-5 8-3 3 / 1

2008 5-5 6-3 2 / 2

2009 13-5 14-3 4 / 0

2010 14-5 15-3 2 / 2

Totaal 19/10

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er geen relatie lijkt te bestaan tussen broedbegin en 
geslachtsverhouding. In het a-typische broedgeval uit 2005, erg laat vanwege gevech-
ten en overname van de nestkast door een nieuw slechtvalkwijfje, lijkt zelfs het tegen-
deel het geval, maar dat is natuurlijk slechts één voorbeeld. De andere data liggen vrij 
dicht bij elkaar, met slechts elf dagen tussen de vroegste en de laatste eileg. Daar lijkt 
me weinig zinnigs over te zeggen omdat ik als gemiddelde eilegperiode de data van 
8 t/m 22 maart aanhoud. De mannelijke suprematie bij de Hemweg lijkt overduidelijk.
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Hieronder de reeks waarin de eerste eileg wel is vastgesteld (behalve 2020 wegens een 
haperende webcam).

Jaar Ringdatum Datum 1e eileg Man / Vrouw

2013 11-5 13-3 1 / 1

2014 7-5 8-3 3 / 1

2015 18-5 14-3 3 / 0

2016 11-5 12-3 1 / 1

2017 16-5 16-3 0 / 1

2018 22-5 11-3 3 / 0

2019 9-5 9-3 2 / 0

2020 28-5 ± 29-3 2 / 0

Totaal 15/4

Ook uit deze tabel blijkt wederom geen relatie tussen broedbegin en geslacht. Dat kan 
ook haast niet met maar vier vrouwelijke kuikens en een tamelijk gemiddelde datum 
van eileg. Over deze jaren zijn er zelfs bijna vier keer zoveel mannen geringd als 
vrouwen. In de laatste vijf jaren zijn er minder eieren gelegd en minder jongen groot 
geworden (gemiddeld twee per jaar). Wellicht heeft dit te maken met de ouders, die 
sterk aan elkaar verwant zijn: moeder en zoon.
De beperkte vergelijking levert geen duidelijkheid op. Alleen wordt duidelijk dat de 
datum van broedbegin op de Centrale Hemweg niets te maken heeft met geslacht. 
Om aan het landelijke percentage van 52,4 te komen moeten dus ergens anders meer 
vrouwen worden geboren.

Landelijke cijfers
Voor het bepalen van landelijke cijfers heb ik mijn toevlucht genomen tot een nest-
kalender die is bijgehouden door Ingrid Brouwer-de Boer, in de forumwereld beter 
bekend als Amelandse, met gegevens die vele slechtvalkwaarnemers in de loop van de 
jaren verzameld hebben en die op diverse slechtvalkenfora werden of worden gedeeld. 
De nestkalender, die loopt van 2011 tot en met 2020, is onder andere te vinden op het 
slechtvalkenforum van Dorine en Piet van Asten: https://forum3.peregrines.nl/. Op 
deze kalender staan gegevens over eileg, ringgegevens en bijzonderheden van indi-
viduele slechtvalkparen in Nederland en het buitenland. Ik heb Peter van Geneijgen 
benaderd voor alle data waarover hij kan beschikken, maar hem ontbreekt het aan 
tijd om over het totale aantal van 1738 geringde Nederlandse slechtvalkkuikens een 
uitspraak te doen; hij heeft de gegevens van 545 jongen in 181 nesten vergeleken en 
de uitkomsten daarvan komen tamelijk goed overeen met de mijne. Mijn steekproef 

RELATIE GESLACHT VAN SLECHTVALKKUIKENS EN HET BROEDBEGIN?
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betreft 693 geringde Nederlandse kuikens, inclusief de Hemkuikens, mijns inziens vol-
doende groot voor het doen van (statistisch significante) uitspraken. Er zal ongetwij-
feld overlap zijn tussen Peters en mijn onderzochte nesten. 

Zijn de data van één slechtvalkenkast nog overzichtelijk, dat wordt anders als je er 
enkele tientallen moet vergelijken. Ik heb dus lange lijsten gemaakt met de gegevens 
die ik nodig had voor mijn onderzoek. De gegevens van de nesten in 2011 waren 
nog niet volledig. Vanaf 2012 tot en met 2020 heb ik drie belangrijke parameters op 
een rij gezet: de datum van de eerste eileg, het aantal eieren dat gelegd is en hoeveel 
vrouwtjes en mannetjes er geringd zijn. Omdat niet bij alle nesten camera’s hangen 
ben ik bij de minder goed gemonitorde broedsels uitgegaan van de ringdatum. Zoals 
gezegd wordt geringd als de kuikens ongeveer drie weken oud zijn. Het vele kijken 
naar de slechtvalkencams heeft me geleerd dat er doorgaans echt gebroed wordt van-
af ei nummer 3, en dat dan na 34 dagen ongestoord broeden het eerste kuiken wordt 
geboren. De eieren worden gelegd met een tussenpoos van 48 tot 72 uur. Gemiddeld 
wordt het eerste ei 39 dagen voor het eerste kuiken verschijnt gelegd. Tel hier drie 

weken bij op, dan zitten 
we aan 60 dagen. Vanaf 
de ringdatum gerekend 
kun je dus met vrij veel 
zekerheid zeggen dat het 
eerste ei twee maanden 
ervoor is gelegd. Ik ga 
dus uit van tamelijk 
zekere tot heel zekere 
aannames.

Uit mijn lijsten blijkt 
het volgende: van 2012 
tot en met 2020 zijn 
693 kuikens geringd, uit 
222 broedgevallen en 
842 eieren, inclusief alle 
nesten van de Centrale 
Hemweg. Van al deze 
gevallen is bepaald wat 
de datum van eerste 
eileg was. Ook is van alle 
geringde kuikens het ge-
slacht vastgesteld. De ge-
slachtsverhouding blijkt 
vrijwel gelijk te zijn. Er 
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Een van de laatst geringde slechtvalkkuikens van de Hemweg, 28 mei 2020
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zijn 353 mannen en 340 vrouwen geringd, wat neerkomt op 50,94% man en 49,06% 
vrouw. Keurig half om half. Het aantal eieren moest ik soms schatten. Een legsel van 
3 of 4 is normaal. Bij nesten (54) waarvan niet bekend was hoeveel eieren er gelegd 
waren heb ik het aantal geringde jongen aangehouden, tenzij dat er maar eentje 
was. In dat geval telde ik twee eieren. Het succespercentage van uitgekomen eieren 
bedraagt in dit onderzoek 82,3%. Dit geeft waarschijnlijk een te gunstig beeld, omdat 
de mislukte broedgevallen, waarbij dus geen jongen geringd konden worden, niet zijn 
meegenomen in de cijfers. Aan de andere kant vliegen er natuurlijk ook jongen uit 
die niet geringd zijn, misschien herstelt dat de balans. Hierover heb ik geen cijfers.

Alle bovenstaande getallen zijn dus inclusief de cijfers van de Centrale Hemweg. 
Vergelijken we het aantal mannelijke en vrouwelijke slechtvalken in de rest van het 
land (zonder Hemweg) met de kuikens van de Hemweg, dan komen we tot de slotsom 
dat de verhoudingen bij de Hemweg behoorlijk scheef liggen. Door de cijfers van de 
Hemweg af te trekken van de landelijke cijfers veranderen de percentages manne-
lijke en vrouwelijke kuikens. In plaats van een gemiddelde van 50,94% man krijgen 
we 49,46%, en in plaats van 49,06% vrouw hebben we 50,54%. Door één a-typische 
broedplaats kan het gemiddelde dus behoorlijk omhoog dan wel omlaag getrok-
ken worden. Dat lijkt me opmerkelijk gezien het totaal van 222 broedgevallen dat ik 
onder de loep heb genomen. Vergelijken we de landelijke getallen met de percentages 
van de Centrale Hemweg dan zien we een enorm verschil: 49,46% man versus 70,83% 
en 50,54% vrouw versus 29,17%. De hamvraag is natuurlijk: is voor deze verschillen 
een oorzaak aan te wijzen?

Eerder heb ik laten zien dat bij de Centrale Hemweg de legdatum niets te maken heeft 
met het geslacht van de kuikens. Kan die relatie wel gelegd worden bij de andere 
206 broedgevallen die ik heb onderzocht? Daarvoor moet eerst een definitie gegeven 
worden van een vroeg, een gemiddeld of een laat broedgeval. Het vroegste ei dat mij 
bekend is, is gelegd op 26 februari. Het laatste eerste ei (een doordenkertje) kwam op 
6 mei. Dit is uitzonderlijk laat en betrof waarschijnlijk een tweede legsel. 

Verreweg de meeste eieren worden gelegd tussen 8 en 22 maart. Voor de dataset uit 
de periode 2012-2020, zonder de Hempopulatie, gaat het om 479 eieren die zijn uit-
gekomen. De man/vrouwverhouding is hier 48,2 % t.o. 51,8 %. 
Van de 107 eieren van voor 8 maart is die verhouding 56% man en 44% vrouw, wat 
zou duiden op voordeel voor de mannelijke nakomelingen bij vroeg startende Slecht-
valken. 
Na 22 maart zien we een licht voordeel voor de kuikens van het vrouwelijk geslacht, 
van de 59 eieren kwamen er 31 vrouwen uit, wat neerkomt op een kleine 52,5%; 
47,5% is dus man. Deze laatste percentages komen ongeveer overeen met die uit de 
gemiddelde eilegperiode. Van 479 eieren was 51,8% vrouw en 48,2% man. Dat vroeg 
startende Slechtvalken wellicht meer mannelijke nakomelingen krijgen wordt mooi 
geïllustreerd met de cijfers van Peter van Geneijgen: in zes vroege nesten met een 

RELATIE GESLACHT VAN SLECHTVALKKUIKENS EN HET BROEDBEGIN?
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legbegin van 23-27 februari was maar liefst 80% man, 16 stuks, tegenover slechts 4 
vrouwen. In vijf late nesten met een eerste eileg van 9 tot 28 april en 12 kuikens was 
slechts 25% man, 3 stuks.

Conclusie
In tegenstelling tot wat door Bijlsma e.a. bij de Havik is opgemerkt - vroege starters 
krijgen meer vrouwen, late starters meer mannen, waarbij dat percentage kan oplopen 
tot 80 - is daarvan geen sprake bij de Slechtvalk. Het tegenovergestelde is zelfs waar. 
Vroege starters lijken juist meer mannelijke kuikens te krijgen. En waarom is dat nou 
weer?

De grote aantallen mannelijke nakomelingen bij de Slechtvalken van de Centrale 
Hemweg hebben dus niets van doen met het broedbegin. Het broedbegin is voorna-
melijk gemiddeld te noemen, waarbij de landelijke man-vrouwverhouding ongeveer 
50/50 is. In de beschreven periode 2003-2020 hebben tenminste drie verschillende 
wijfjes en drie verschillende mannetjes gebroed. De genen lijken dus ook geen door-
slaggevende rol te spelen. Op de vragen omtrent de mogelijke oorzaken, die ik me in 
het begin van dit stukje heb gesteld, kan ik geen antwoord geven, daarvoor ontbreekt 
me de kennis. Zou het misschien allemaal toeval zijn? Of, om met Peter van Geneijgen 
te spreken, zijn de Hem-valken buitenbeentjes?
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Slechtvalkvrouw VJ op de webcam van de Hem, 28 mei 2020
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In December 2020 
verscheen het boek 
‘All the Birds of the 

World‘, onder redactie van 
de Spanjaard Josep del 
Hoyo en uitgegeven door 
Lynx Editions. Voor het 
eerst zijn nu in één boek 
alle vogels van de wereld 
afgebeeld, inclusief actuele 
verspreidingskaartjes. Op de 
cover staat een prachtige 
portretfoto van de uiterst 
zeldzame Filipijnse Apen-
arend. Het boek heeft twee 
voorgangers, ‘the Handbook 
of the Birds of the World’ 
serie (1992-2013), vaak 
afgekort als de HBW en de 
twee delen van ‘the HBW 
and Birdlife International 
Illustrated Checklist of the 
Birds of the World’ (2014, 
2016).

Voorgeschiedenis
Toen in 1992 het eerste deel van de HBW verscheen was ik meteen verkocht. Een 
prachtig en lijvig overzicht van alle in de wereld voorkomende soorten van onder 
meer de eendachtigen, reigers en pelikanen, met de belofte dat alle vogels van de 
wereld zouden verschijnen in nog te publiceren delen van de serie. Voor die tijd 
kocht ik regelmatig familiemonografieën waarin alle soorten van een bepaalde 
familie staan beschreven. Zo heb ik nog steeds Seabirds (1983), Shorebirds (1986), 
Wildfowl (1988), Swallows and Martins (1989), New World Warblers (1994) en Crows 
en jays (1993) in de boekenkast staan. Met de HBW werden deze boeken min of meer 
overbodig. De verschijning van het wereldwijde overzicht dat de HBW zou gaan 
heten nam ruim 20 jaar in beslag. Elk deel werd geschreven door een team van ex-
perts uit de hele wereld. De soorten worden in de HBW per familie behandeld en de 

Frank van Groen

EEN NIEUWE STANDAARD VOOR WERELDVOGELAARS

Op de cover een zeldzame Filipijnse Apenarend
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familiebeschrijvingen waarin allerlei aspecten van uiterlijk, ecologie en gedrag van de 
soorten die horen tot de desbetreffende familie worden besproken zijn voorzien van 
fraaie veelzeggende foto’s. Na de familiebeschrijvingen worden alle soorten die horen 
bij de familie kort en bondig beschreven en voorzien van een verspreidingskaart. De 
soortteksten worden geflankeerd door een pagina met illustraties van de beschreven 
soorten, ook met plaatjes van (een selectie van) ondersoorten indien relevant.
Bij elk nieuw deel dat verscheen, en dat tegen een gereduceerde voorintekenprijs was 
aan te schaffen, maakte ik een update van mijn vogeldatabase en kon dan vaak wel 
een paar ‘armchair ticks’ bijschrijven. Voor de niet ingewijden: een armchair tick 
betreft een nieuw onderscheiden soort, voorheen vaak een ondersoort. Indien je beide 
voormalige ondersoorten in het wild hebt waargenomen spreek je van een ‘armchair 
tick’. In plaats van die ene soort heb je dan opeens twee soorten op je wereldlijst 
staan. Met name in de tropen, waar zich wereldwijd de hoogste biodiversiteit bevindt, 
werden nogal wat nieuwe soorten onderscheiden op basis van recent vergaarde ken-
nis. Tijdens maandenlange bezoeken aan Colombia (1985, 1986, 1987), Peru (1988, 
1990), Indonesië (1994, 1996) en daarna gedurende tientallen reizen naar vrijwel alle 
Latijns-Amerikaanse landen als reisleider had ik nogal wat soorten gezien. Dus het 
was elke keer bij het verschijnen van een nieuw deel van de HBW weer spannend om 
te ontdekken hoeveel ‘armchair ticks’ dat zou opleveren. Gaandeweg groeide de HBW 
uit tot een wereldwijde standaard.
Toen de serie eenmaal compleet was stond de tijd en het wereldwijd vergaren van 
kennis over vogelsoorten uiteraard niet stil. Om die nieuwe kennis op een overzichte-
lijke en aantrekkelijke manier onder een groot publiek beschikbaar te maken versche-
nen de twee delen van de ‘Checklist of the Birds of the World’. Alle vogeltaxa in de 
wereld werden opnieuw beoordeeld volgens de zogenaamde ‘Tobias Criteria’ en op 
basis van min of meer objectieve scores werd bepaald of twee verwante taxa wel of 
niet twee verschillende soorten zijn. Ook werd aangegeven waar nog kennis ontbrak 
om tot een definitieve beslissing hieromtrent te komen. In vergelijking met de HBW 
werden naast enkele lumps (samengevoegde soorten) meer dan 1000 nieuwe soorten 
onderscheiden. Dat leverde me opnieuw vele ‘armchair ticks’ op.

All the Birds of the World
Toen afgelopen zomer het nieuwe boek werd aangekondigd twijfelde ik eerst even, 
weer een nieuwe update... Maar de belofte dat alle vogels nu in één publicatie 
verenigd zouden zijn, met illustratie en verspreidingskaart en volgens de nieuwste 
taxonomische inzichten, trok me over de streep. Ik bestelde bij de bekende en uitste- 
kende boekhandel ‘Architectura & Natura’ het boek tegen de gereduceerde voorinte- 
kenprijs. Eind september kwam het bericht dat het boek kon worden opgehaald en op 
28 september was ik in het gelukkige bezit van de ABW.
De inhoud van het boek stelde niet teleur. Uiteraard zijn de illustraties en de kaartjes 
duidelijk en voorzien van uniforme en heldere informatie, waaronder de Rode Lijst 
status. Het boek is bovendien uitgerust met een geplastificeerde bladwijzer waarin de 
gebruikte iconen, symbolen en afkortingen beknopt worden uitgelegd. Bij elke soort 
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staat een QR-code vermeld (quick response), waarmee je via een paar klikken op je 
smartphone toegang hebt tot veel extra informatie via de website van het ‘Cornell 
Lab of Ornithology’, waaronder foto’s, video’s en geluidsopnamen. Elke soort is ook 
voorzien van een onopvallende tickbox waarin de wereldlijsters streepjes kunnen 
zetten bij door hen waargenomen soorten.
Bijzonder interessant is ook dat de vier meest gebruikte wereldlijsten van vogels in 
het boek worden vergeleken middels een handig icoontje. Ook een soort die door 
maar één lijst wordt onderscheiden is afgebeeld. Het boek hoopt mede een bijdrage 
te leveren aan een verdere conversie van de vier lijsten zodat we hopelijk over een 
tijdje in de hele wereld dezelfde lijst gaan gebruiken, wat wel zo praktisch is. 
De vier vergeleken lijsten zijn de ‘Howard & Moore’ checklist (versie 4.1 uit 2018, 
10.033 onderscheiden soorten), de ‘IOC World Bird List’ (versie 10.1 uit 2020, 10.783 
soorten), de ‘eBird/Clements’ checklist (versie 2019, 10.563 soorten) en tot slot 
de ‘HBW and Birdlife International’ checklist (2020, 10.989 soorten). 87% van de 
soorten wordt nu al door alle vier de lijsten onderscheiden en 92% door drie van 
de vier lijsten. De ‘HBW and Birdlife International’ checklist wordt gebruikt door 
de internationale vogelbescherming en ook door de Europese Unie. De andere in 
Nederland veel gebruikte lijst is de ‘IOC World Bird List’. Zo is de naamgeving van 
soorten in Waarneming.nl en Observado.org gestoeld op deze lijst.

Het belang van een goede lijst
Een goede en op wetenschappelijke criteria gebaseerde lijst is niet alleen leuk voor 
wereldvogelaars, onder meer om te kunnen achterhalen hoeveel soorten ze hebben 
gezien. Ook voor beschermingsdoeleinden is het belang groot. Een ten onrechte 
alleen als ondersoort onderscheiden taxon dat bedreigd wordt in zijn voortbestaan 
krijgt veel minder aandacht van de internationale vogelbescherming. Het uitsterven 
van een ondersoort wordt immers als minder ingrijpend ervaren dan het verdwijnen 
van een complete soort. Voor taxa die als soort zijn onderscheiden zijn eerder 
fondsen beschikbaar die het mogelijk maken om via gerichte beschermingsacties de 
soort voor uitsterven te behoeden. Gelukkig zijn er voorbeelden van vogelsoorten 
die op de rand van uitsterven stonden en dankzij gerichte bescherming nu uit de 
gevarenzone zijn. Aansprekende voorbeelden zijn de Seychellen Zanger en de 
Mauritiaanse Torenvalk.
Sinds 1500 zijn voor zover bekend wereldwijd 162 soorten vogelsoorten 
uitgestorven. Aan het einde van het boek worden al deze soorten besproken. Zo is 
in onze contreien sinds 1852 de Reuzenalk uitgestorven, uiteraard door toedoen van 
de mens. Het tempo van uitsterven is nu snel aan het toenemen. Soorten sterven nu 
niet alleen maar meer uit op afgelegen eilanden maar ook op continenten, zoals in 
2007 de Cryptic Treehunter en in 2011 de Alagoas Foliage-gleaner in Brazilië. We 
staan aan het begin van een door de mens veroorzaakte extinctiegolf die zijn weerga 
in de geschiedenis van onze planeet niet kent. Het tempo van uitsterven is nu vele 
malen hoger dan bij eerdere extinctiegolven, niet alleen bij vogels maar bij alle 
levensvormen op aarde.

EEN NIEUWE STANDAARD VOOR WERELDVOGELAARS
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We leven nu in het zogenaamde anthropoceen, het tijdperk waarin de mens 
allesoverheersend is op onze planeet. Zo vormen mensen nu al 32% van de biomassa 
van gewervelde landdieren op aarde en huisdieren zoals katten, koeien en varkens 
67%. Elk jaar komen er zo’n 80 miljoen mensen bij. Daar heeft het Corona virus 
vooralsnog nauwelijks invloed op. Nog slechts ongeveer 1% van de biomassa van 
gewervelde landdieren op aarde wordt ingenomen door dieren in het wild, en dat 
aandeel slinkt met de dag. Slechts tienduizend jaar geleden, een oogwenk op de 
geologische tijdschaal, waren de verhoudingen omgekeerd zoals bijgaande figuur 
illustreert.
Hopelijk breekt het besef door bij invloedrijke personen dat het niet de goede kant 
op gaat en worden er op korte termijn effectieve maatregelen genomen om het tij 
te keren. Wat er onlangs met het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) in ons 
eigen welvarende Europa gebeurde stemt helaas niet echt hoopvol wat dat betreft. 
Ondertussen zullen natuurbeschermers hun uiterste best doen te redden wat er te 
redden valt. Dat is niet altijd zonder gevaar, zeker niet wanneer dat tegen gevestigde 
belangen van machtige groepen in gaat.
Een fraai overzicht van alle vogelsoorten op aarde is nu gepubliceerd in een prachtig 
boek, dat hopelijk ook bij een groter publiek een positieve bijdrage kan leveren aan het 
besef dat de biodiviversiteit op aarde de moeite van het behouden waard is en dat het 
draagvlak en de steun voor interntationale vogelbescherming zal vergroten. 
Het boek is een echte aanrader met een schat aan informatie. Geen vogelaar hoeft 
zich met dit boek de komende winter te vervelen, een prettig vooruitzicht met de 
continue dreiging van een nieuwe Lock Down. Je kan het boek uiteraard bestellen op 
het internet. Het is vanaf 65 euro te koop, en dat is heel veel boek voor relatief weinig 
geld, maar veel leuker is het bij boekhandel ‘Architectura & Natura’ op de Leliegracht 
langs te gaan en daar eens rond te snuffelen en door de vele natuurboeken te bladeren. 
Je betaalt waarschijnlijk iets meer maar steunt een fysieke winkel. Het zou een 
verarming zijn als zo’n zaak in dit internettijdperk zou verdwijnen.
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In bijgaande tabel, met 
daarbij de naam van de 
waarnemer(s), staat de 

datum waarop 40 trekvogel-
soorten voor het eerst zijn 
waargenomen in het voorjaar 
van 2020. Alle waarnemingen 
zijn afkomstig van de website 
(adam.)waarneming.nl.
De lente van 2020 wordt om-
schreven als “vrij zacht, zeer 
droog en uitzonderlijk zonnig”. 
De eerste helft van maart is 
onstuimig en nat, de tweede 
helft zonovergoten en droog, 
maar wel met koude nachten. 
April is een stuk warmer dan 
normaal en, net als mei, droger 
dan normaal. Mei is warm met 
tussendoor enkele koudere 
dagen met slecht weer (bron: 
knmi.nl). 

Van de 39 soorten waarvoor een bandbreedte is bepaald arriveren er in 2020 maar 
liefst 19 vroeg; dat wil zeggen dat de eerste waarnemingsdatum in 2020 vóór de 
startdatum van de bandbreedte (berekend tot en met 2019) valt. Het gaat hier om 
Lepelaar, Kluut, Grutto, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Nachtegaal, Zwarte Roodstaart, 
Spotvogel, Kleine Karekiet, Rietzanger, Braamsluiper, Grasmus, Zwartkop, Fluiter, 
Tjiftjaf, Fitis; en slechts 1 dag te vroeg waren Bontbekplevier, Gierzwaluw en Snor.
Koekoek, Bosrietzanger, Grauwe Vliegenvanger en Wielewaal arriveren exact op de 
1e dag van de berekende bandbreedte. 
Er zijn geen soorten met een vroegste waarnemingsdatum die valt ná de einddatum 
van de bandbreedte.

Ondanks de vroege aankomst van veel soorten is er slechts één datumrecord ver-
broken. De zang van de eerste Spotvogel dit jaar wordt gehoord op 21 april, in de 
Lutkemeerpolder. De vorige vroegste datum ooit was 22 april 1977.
Bijzonder is de winterwaarneming van een roepende Gele Kwikstaart op Schiphol: 

Ellen de Bruin

Jonge Braamsluiper, De Derde Diem, 2 augustus 2020
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5 januari. Deze vogel heeft waarschijnlijk overwinterd, want deze werd er op 29 en 30 
december 2019 al eerder gezien. De waarneming is niet meegenomen in het overzicht.

De Zwarte Roodstaart wordt zingend waargenomen op 6 januari. Dit betreft waar-
schijnlijk een overwinterende vogel, maar vanwege de zang wordt de waarneming 
toch opgenomen in het overzicht.
Van Zwartkop zijn er al waarnemingen vanaf 4 januari, maar de eerste zang was op 5 
maart in Park De Oeverlanden ten noorden van het Nieuwe Meer. Beide opmerkingen 
gelden ook voor Tjiftjaf: zang 16 januari, echter al waargenomen vanaf Nieuwjaars-
dag. 
Opvallend is de locatie van één van de eerste waarnemingen van Fluiter: in de Govert 
Flinckstraat in De Pijp. De plek ligt iets ten noorden van het Sarphatipark, waar in 
mei 2017 ook een zingend exemplaar werd gehoord.

Al jarenlang wordt deze voorjaarsfenologie bijgehouden. Voor de berekening en de 
methode van gemiddelde vroegste waarnemingsdatum (gvd) en bandbreedte verwijs 
ik naar de website van de VWGA (vogelsamsterdam.nl/voorjaarsfenologie). De bere-
kende waarden ontving ik zoals ieder jaar van Jan van Blanken, waarvoor dank.

Op de website is ook de zgn. overall fenologielijst te vinden. In deze lijst worden van 
de geselecteerde soorten de eerste en tweede vroegste datum aller tijden genoemd.
Ik zou graag iedereen willen verzoeken vroege voorjaarswaarnemingen van (zang-)
vogels te registreren, met vermelding of de vogel zingt of niet en bij voorkeur verge-
zeld van foto en/of geluidsfragment.

Zwarte Roodstaart, Science Park, 9 juni 2020
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vroegste 
datum locatie waarnemer periode (n) n gvd

bandbreedte 
t/m 2019

1 Zomertaling 12-3-2020 Landje van Geijsel JW 1960-2019 59 22-3 9/3-4/4
2 Purperreiger 2-4-2020 Schinkelbos EV
3 Lepelaar 5-1-2020 Bovenkerkerpolder PPB 1962-2019 54 1-3 31/1-30/3
4 Boomvalk 9-4-2020 Vijfhoek Li 1960-2019 60 13-4 30/3-27/4
5 Kluut 4-2-2020 Bovenkerkerpolder AJ 1965-2019 54 7-3 10/2-1/4
6 Kleine Plevier 14-3-2020 Landje van Geijsel FP 1959-2019 59 27-3 6/3-17/4
7 Bontbekplevier 17-2-2020 Wilmkebreek TJ 1972-2019 47 1-3 18/2-12/3
8 Grutto 28-1-2020 Landje van Geijsel IA 1958-2019 62 17-2 4/2-2/3
9 Groenpootruiter 9-4-2020 Landje van Geijsel JW 1965-2019 53 10-4 26/3-25/4
10 Visdief 6-4-2020 Varkensland RV 1957-2019 63 7-4 29/3-16/4
11 Zwarte Stern 19-4-2020 Aetsveldsche Polder EdB,RvD 1962-2019 54 25-4 14/4-6/5

19-4-2020 Kinselmeer/Kinselbaai AJ
19-4-2020 Marken MD

12 Zomertortel 9-5-2020 Aetsveldsche Polder EdB,RvD 1959-2019 59 4-5 24/4-14/5
13 Koekoek 12-4-2020 Vijfhoek WvdW 1957-2019 63 20-4 12/4-28/4

12-4-2020 Geuzenbos MS
12-4-2020 De Kluut, Halfweg HJ

14 Gierzwaluw 10-4-2020 De Nieuwe Ooster EV 1954-2019 64 18-4 11/4-25/4
10-4-2020 Plantagebuurt WvdW

15 Oeverzwaluw 22-3-2020 Vijfhoek EdB,RvD 1958-2019 58 9-4 25/3-24/4
16 Boerenzwaluw 23-3-2020 Botshol FvG 1954-2019 66 29-3 21/3-6/4

23-3-2020 Westwijk, Amstelveen EH
17 Huiszwaluw 26-3-2020 Diemerpark RvR 1959-2019 61 17-4 4/4-30/4
18 Gele Kwikstaart 23-3-2020 Polder de Rondehoep AS 1957-2019 62 30-3 18/3-11/4
19 Nachtegaal 7-4-2020 Diemerpark RB 1956-2019 64 15-4 10/4-20/4
20 Blauwborst 14-3-2020 Lutkemeerpolder RR 1982-2019 38 21-3 12/3-30/3

14-3-2020 Polder Opperwoud MS
21 Zwarte Roodstaart 6-1-2020 Buitenveldert RvB 1961-2019 58 24-3 8/3-9/4
22 Gekraagde Roodstaart 10-4-2020 De Hoge Dijk AS 1958-2019 61 15-4 4/4-26/4
23 Paapje 19-4-2020 Schiphol CW 1965-2019 48 28-4 17/4-9/5
24 Tapuit 27-3-2020 Poppendammergouw AD 1963-2019 56 8-4 25/3-22/4
25 Sprinkhaanzanger 5-4-2020 Golfbaan Waterland RV 1963-2019 52 14-4 4/4-24/4
26 Snor 4-4-2020 Polder IJdoorn FvG 1957-2019 56 13-4 5/4-21/4
27 Spotvogel 21-4-2020 Lutkemeerpolder HJ 1957-2019 63 7-5 1/5-13/5
28 Bosrietzanger 25-4-2020 Diemerpark FS 1957-2019 62 4-5 25/4-13/5
29 Kleine Karekiet 6-4-2020 Lutkemeerpolder FK 1957-2019 63 23-4 12/4-4/5
30 Rietzanger 24-3-2020 Haven Ballast Vijfhoek AS 1957-2019 63 8-4 30/3-17/4
31 Braamsluiper 8-4-2020 Zeeburg WvdW 1956-2019 64 19-4 12/4-26/4

8-4-2020 Golfbaan Waterland WvdW
32 Grasmus 10-4-2020 Vijfhoek GvD,SH 1955-2019 64 20-4 13/4-27/4

10-4-2020 Afrikahaven WP
33 Tuinfluiter 17-4-2020 Radarterrein Amsterdamse Bos AvL 1957-2019 63 20-4 15/4-25/4

17-4-2020 Schinkelbos AvL
34 Zwartkop 5-3-2020 Park de Oeverlanden PT 1957-2019 63 1-4 19/3-14/4
35 Fluiter 21-4-2020 Govert Flinckstraat JN 1959-2019 55 1-5 23/4-9/5

21-4-2020 Westgaarde HJ
36 Tjiftjaf 16-1-2020 Brettenzone PT 1960-2019 60 5-3 21/2-17/3
37 Fitis 16-3-2020 Diemerpark FvG 1957-2019 63 26-3 19/3-2/4
38 Grauwe Vliegenvanger 24-4-2020 De Hoge Dijk AS 1958-2019 61 4-5 24/4-14/5
39 Bonte Vliegenvanger 19-4-2020 Galggouw, Waterland JB 1960-2019 57 25-4 16/4-4/5
40 Wielewaal 1-5-2020 Amstelpark MK 1957-2019 61 11-5 1/5-21/5

VOORJAARSFENOLOGIE 2020
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Ondanks het feit dat Waterland minder goed bereikbaar is toch een mooie periode, 
waarin Zwarte Ooievaar, Flamingo, Steppekiekendief, Draaihals en Graszanger de 
hoofdrol spelen. Het afgesloten fietspad op de Uitdammerdijk gaf juist ruimte aan 

een Draaihals en een speelse familie Hermelijn. 
Ook op IJburg verandert er veel; de voor steltlopers gunstige situatie van vorig jaar was 
helaas niet meer aanwezig. Toch verbaast het me keer op keer hoeveel we samen in deze 
stedelijke regio kunnen zien. Opvallend is ook het aantal geringde (en gezenderde) vogels 
dat is gemeld. Blijf ze doorgeven, dat levert de ringers nuttige informatie op. Voer de vogel 
op waarneming.nl op met gedrag (kleur)ringdragend. Als je niet weet hoe je de ring moet 
melden, klik dan op de site tag ‘help mij met melden’. 
Zorg dat je je waarnemingen van het vierde kwartaal tijdig hebt opgevoerd. Voeg bij 
interessante waarneming en zoveel mogelijk informatie toe, zoals aantal, geslacht, kleed, 
gedrag en telmethode; een kleine moeite maar een waardevolle aanvulling. En bij (regionale) 
zeldzaamheden het liefst een bewijsplaatje of een geluidsfragment. 

Waarnemingen juli-september 2020
Ellen de Bruin
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WATERVOGELS 
Op 22/9 vliegen 16 Kleine Rietganzen naar zuid over het Diemerpark (FvG, WP). Op 23/9 
zijn er 3 vogels t.p. in de Bovenkerkerpolder (EV).
Eén juli-waarneming van Pijlstaart: 13/7 3 vogels in eclipskleed in Polder IJdoorn (David 
Tempelman). Hoogste aantal: 83 over de Vijfhoek 19/9 (RB). Zomertalingen worden gezien 
in Waterland: 1/7 omgeving Holysloot (Somer Schram Ouweneel), in de periode 29/7-16/8 
Volgermeer max. 4, 11/8-2/9 Polder IJdoorn max. 3 (velen). Op 28/8 2 vogels in zuidwes-
telijke richting over de Vijfhoek (SH). Hoogste aantal Krooneend op 5/9: “minstens 200 
vogels! Veel eclips man” (Joost Schout) en ook op 21/9 - waarschijnlijk een schatting - van 
200 exemplaren (NA).  
Een vroege waarneming van Brilduiker: 20/7 Vijfhoek Haven-Ballast 1 adulte vrouw 
overvliegend en neer (GvD, SH, EdB, RvD). Op 27/8 vliegt een vrouw Grote Zaagbek in 
noordwestelijke richting over de Vijfhoek (EdB, RvD). Op 9 en 10/9 bevindt zich een Mid-
delste Zaagbek bij de Kinseldam (Arie Dorsman, NA). Op 18/9 een vrouwtje bij de Kruit-
hoorn (WP) en op 27/9 bij een stevige noordoostenwind vliegen er 4 vogels over zowel de 
Vijfhoek (FV) als over het IJmeer bij Muiden (EdB, RvD).
Op 11/7 staan er opeens 7 Flamingo’s in Polder IJdoorn, een plek waar tot nu toe weinig 
te beleven was door de hoge waterstand (1e wrn. JH). Het betreft 5 adulte en 2 juveniele 
vogels, waarvan 2 geringd in Laguna de Fuente de Piedra, Andalusië: een adult geringd op 

WAARNEMINGEN JULI - SEPTEMBER 2020 De Gierzwaluw

Flamingo’s, IJdoorn, 20 juli 2020
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7 aug. 2010 en een 2kj geringd op 17 aug. 2019. Omdat dit - door de Spaanse ringen - de 
eerste aantoonbare ‘echte’ Europese Flamingo’s zijn voor Nederland, wordt de plek druk 
bezocht. De vogels blijven ter plekke tot 20/7 19:21; “waren nogal vliegerig, steeds rondje 
maken en weer landen. Vlogen om deze tijd op om niet meer terug te keren in de volgende 
uren. Interessant waarneming bij de Lepelaarplassen een half uurtje later: zeven vogels 
waarvan vijf adult. Klopt ook met vliegrichting bij wegvliegen. Als dat dezelfde groep niet 
is...” (GK). Op 1/9 lijken de vogels terug, met 3 extra soortgenoten. In totaal 10 dus (1e 
wrn. WvdW).
Op 13/7 vliegt een jonge Zwarte Ooievaar over Polder IJdoorn (JH, Henk van der Veen, Rob 
Wurster). Op 23/7 een juveniele vogel over het Noordzeekanaal (Viljo Kooij, Rik Mandjes), 
iets later over Westerpark (Han Jacobs) en tenslotte over Het IJ (GK). Een dag later, 24/7, 
een 1kj over Polder IJdoorn (AT). Op 31/7 vliegt er een vogel hoog over de Aetsveldsche 
Polder in westelijke richting (EdB, RvD). In de periode 2-4/9 kijken vele vogelaars naar een 
geringde juveniele vogel ter plaatse aan de Liergouw, nadat de vogel op 2/9 overvliegend 
wordt gezien aan de Bloemendalergouw (AT, JH, HNi). De vogel is 25 mei jl. geringd als 
vrouwtje in Hemilly in de Lorraine, Frankrijk en werd eerder gemeld vanaf Texel, in de 
periode 3-5/8 (med. WvdW). Iedere avond lijkt de vogel richting een slaapplaats te vliegen, 
wellicht de ecozone Schellingwoude? (PR, RB, ZH).
Hoogste aantal Lepelaars dit kwartaal: 65 op de Kinseldam op 10/9 (Ferdy Hieselaar).  
Roerdompen worden gezien in het Diemerpark/IJburg, de Lutkemeer, Osdorper Binnenpol-
der, Vijfhoek en omgeving, Waterland en éénmaal in Botshol. Geen waarnemingen meer 
vanuit het Schinkelbos. Op 30/8 en 11/9 wordt de soort vastgelegd op een nachtrecorder in 
de Watergraafsmeer (GvD) en op 8/9 op IJburg (PvdW). Naast de bekende Artisgevallen is 
de Kwak aanwezig in het Flevopark: max. 2 ad. en 2 juv. in de periode 3/7-7/9 en in Dui-
vendrecht: max. 1 ad. en 2 juv. in de periode 6-24/7. Opvallende plekken zijn het centrum 
van Weesp, 1 vogel naar west op 15/7; “roep gaf doorslag bij determinatie, onmiskenbaar 
van een Kwak. Verder gedrongen bouw en snellere vleugelslag dan Blauwe Reiger, onge-
veer tempo van Zwarte Kraai” (RBe). In de Hoofddorppleinbuurt 2 vogels overvliegend op 
31/7 (MM) en het Vondelpark 1 juv. op 6/9 (‘Roberto’).
Dit kwartaal niet veel waarnemingen van Koereiger; dat was vorig jaar wel anders. Op 16 
en 18/7 is er 1 in Waterland aanwezig: Blijkmeer, Rijperweg (Alice van Duijnen, Paul Tak), 
op 15 en 22/9 in Polder IJdoorn en op de Kinseldam (FvG, HNi). Op 7/9 vliegt er 1 in zuid-
oostelijke richting over de Vijfhoek (GvD, WvdW). De laatste Purperreiger van dit kwartaal 
wordt gemeld op 26/9 in de Weesper Gemeenschapspolder (RBe), maar wie weet verschijnt 
er nog een vogel in oktober.
Maximaal 2 Kleine Zilverreigers worden gezien op de Kruithoorn in de periode 28-30/7. 
Aan de Derde Diem 1 vogel op 29/7 (AS). Op 30/7 ook 1 op de Vijfhoek (Donny Dolman) 
en 1 in de Waterlandtak (Tonny Bakker). In de periode 1/8-1/9 zit er 1 vogel bij de Kinsel-
dam (velen), en op 13/8 in Polder IJdoorn (LIJ). Op 17/9 vliegt er een vogel in zuidelijke 
richting over de Aetsveldsche Polder (EdB, RvD) en op 21/9 maar liefst 3 in westelijke 
richting over het Diemerpark (FvG).
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ROOFVOGELS & UILEN 
De meeste waarnemingen van Visarend komen van de Vijfhoek en omgeving, in de periode 
6/8-26/9. Andere plekken zijn o.a. Afrikahaven, IJburg, Botshol en Waterland. 
Diverse Wespendieven worden her en der waargenomen, tot en met einde kwartaal. Na 
de vermeende dood van het vrouwtje in het Amsterdamse Bos gebeurt hier nog van alles 
(ZH): 3/7 “in de kleine twee uur man niet bij het nest gezien […]. De magere hoop dat hij 
het seizoen in zijn eentje afmaakt na de dood van de vrouw lijkt echt vervlogen. Nog een 
paar veren aangetroffen, één beschadigde, mogelijk van de man (nogal stevige banden). 
Verder was zelfs het achtergebleven dons verwaaid”. Op 12/7 toch 2 vogels: “verwarrend. 
Opstijgend uit de buurt van het nest; man lijkt op kleed het territoriale mannetje, vrouw 
het door mij dood gewaande territoriale vrouwtje, met een hoop ontbrekende veren. Ik 
moet maar eens kijken of de door mij verzamelde veren overeenkomen met de verloren 
exemplaren van dit beest; alles zou wel eens gunstiger kunnen zijn afgelopen dan ik dacht, 
al lijkt het nest echt niet meer bebroed te worden”. Op 18/7 eerst een man “kort vlinderend, 
dus vreemd exemplaar in de buurt” en daarna 2 dames: “nieuw vrouwtje met zwaarder 
aangezette banden op de hand en nogal extreme handvensters laag over, op de hielen 
gezeten door territoriale vrouw (hoger) en territoriale man (nog hoger). Man later weer 
vlinderend”. Na enkele tussenliggende waarnemingen op 12/8 het stel “lange tijd cirkelend 
boven het gebied inclusief Kleine Vijver, Geitenboerderij en Zonneweide. Vrijwel de hele 

Rode Wouw, Diemerpark, 20 september 2020

FO
TO

’: 
 R

OE
LY

 B
OS

WAARNEMINGEN JULI - SEPTEMBER 2020



De Gierzwaluw

Jaargang 58   nummer 4  december 2020 jaargang 58   nummer 4  december 202036

kleedschade dat de vrouw opliep bij het incident dat het broedseizoen voortijdig beëindig-
de lijkt hersteld. Man veelvuldig roepend; voorbereidend op wegtrek?”. Op 16/8 weer 3 vo-
gels: “twee vrijwel identieke mannetjes (tot op het ruistadium toe) overzeilend met Buizerd, 
waarna één van de vogels (naar ik aanneem de territoriale man) langdurig vlinderde. Later 
man en vrouw afzeilend naar de roest. Daar beide vogels kortstondig laag in bomen zien 
zitten, waarbij tot mijn verbazing de kip-achtige nest-/paringsroep werd geuit, mogelijk ter 
versteviging van de paarband?” 
Op 4/9 wordt een 1kj Steppekiekendief gezien aan de Bloemendalergouw (1e wrn. Gerben 
van Geest). De vogel wordt door velen bezocht en blijft aanwezig tot en met 7/9, soms ook 
in de buurt van het Kinselmeer, Polder IJdoorn en langs de Poppendammergouw.
Drie Rode Wouwen in september: op 20/9 een 1kj naar west in het Diemerpark (RBos), 
op 21/9 1 in zuidwestelijke richting over De Broekermeer (WvdW) en op 27/9 1 over 
knooppunt De Nieuwe Meer (Sam Gobin). Op 18/9 wordt een Zwarte Wouw gemeld op de 
Vijfhoek; “heel kort in beeld. Bruine bovenzijde. Lange staart, zeer licht maar duidelijk 
gevorkt. Lange vleugels, vooral lange hand. Lichte flashes op binnenste handpennen, rest 
hand- en armpennen donker. Gleed sterk af en verdween vlot achter boom. Tijdens glijden 
vleugels niet gepunt” (GvD, SH). 
Zeearend wordt alleen waargenomen in de omgeving van de Vijfhoek en langs de IJmeer-
kust ten oosten daarvan: 11/7, 20/7, 6/8 en 18/9 (Keith Bailey, AS, GvD, SH). Op 26/9 
vliegt over diezelfde Vijfhoek een 1kj vogel naar noord. De vogel is gezenderd en daardoor 
weten we dat het een jonge man is “die dit jaar op de Dode Hond (Eemmeer) uit het ei is 
gekropen. Via de zender is bekend dat de vogel een rondje over Het Gooi is gevlogen, bij 
Loenen a/d Vecht richting noord en later terug naar de Oostvaardersplassen” (EdB, RvD).
Een Smelleken wordt gemeld op 17 en 30/9, vliegend naar resp. zuid en west over de Aets-
veldsche Polder (EdB, RvD). Op 26 en 29/9 een jagende vogel op IJburg (AS, AB, WvdW). 
Op 27/9 zit er 1 op een paaltje tussen De Kinsel en het Kinselmeer.
Territoria van Slechtvalk worden vastgesteld op bekende plekken; Amerikahaven, Bui-
tenveldert, De Omval, Hemhavens/ Sloterdijk, Rembrandtpark, Rijksmuseum/Westertoren, 
Science Park, Riekerpolder en ZuiderAmstel. Nieuwe plek is Buikslotermeer in Noord, waar 
sinds dit jaar een nestkast hangt op gebouw Noorderboog. De kast stond eerder op het 
stadsdeelkantoor en dáárvoor op de Shell-toren (Overhoeks) aan het IJ. Voor het eerst is 
er nu dus in deze nestkast gebroed, “te midden van draaiende hijskranen” (med. RBos). Op 
2/7 “koppeltje slechtvalken met jongen. Zitten op het hoge gebouw achter de metro/stads-
deelkantoor” (JH). Op 7/7 wordt prooioverdracht waargenomen: “adulte vrouw zat al met 
prooi klaar op de hoek van het gebouw waar de kast op staat, te wachten op de juveniel. 
Er volgde een prooioverdracht. Naderhand kwam de adulte man eveneens met een prooitje 
aan. Na ook op dezelfde hoek een poosje te hebben rondgekeken vertrok hij weer, met de 
prooi. Adulte man en vrouw Slechtvalk zijn beide geringd. Aan de grootte te zien is de 
juveniel een wijfje. Ik heb niet meer juvenielen gezien” (RBos).
Tussen 1 en 2 uur ’s nachts wordt het geluid van Kerkuil vastgelegd op een recorder op IJ-
burg op 10/9 (PvdW) en in de Watergraafsmeer op 21/9 (GvD). Maximaal 3 jonge Ransuilen 
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worden gezien en gehoord in Frankendael en omgeving in de periode 3-26/7 (1e wrn. was 
al in vorig kwartaal), 3 in VTC Nut en Genoegen op 5 en 13/7 (1e wrn. Vincent Hart) en 3 
en 1 in resp. Noord en Schellingwoude, beide op 17/7 (ZH). Daarnaast in juli en augustus 
enkele losse meldingen van roepende jongen in Driemond, Marken, Muiden, Uithoorn en De 
Belmermeer. Naast een waarneming van een Velduil in de Brettenzone op 21/8 (MM), wordt 
deze soort gezien aan de Bloemendalergouw op 7 en 8/9 (1e wrn. WP) en bij De Munt in 
Waterland op 8/9 (JP Mollema).
 
STELTLOPERS 
De familie Steltkluut van het Landje van Geijsel blijft gelukkig nog even hangen. De laatste 
waarneming van het paar met 2 jongen is op 16/7 (AS). Op 12/7 wordt er een vogel gemeld 
in Polder IJdoorn (Petra Pelt) en op 2/8 in het Ilperveld (JH). Het hoogste aantal van Kluut 
is slechts 8, op 2/8 in Polder IJdoorn (Fons de Meijer). Jonge vogels worden gemeld vanaf 
Ilperveld 3/7 (“RS”), IJburg 5/7 (ZH) en Polder IJdoorn 27/7 (AS). Opvallende (late) waar-
neming is een in noordelijke richting overvliegende Kluut over de Vijfhoek op 26/9 (EdB, 
RvD, FV, RB). 
Er worden relatief veel Zilverplevieren gezien in de regio. Hoge aantallen zijn 12 in 
zuidwestelijke richting over de Vijfhoek op 19/9 (EdB, RvD, RB, GvD) en 10 vogels t.p. op 
IJburg op 27/9 (WP, PvdW, LIJ). Op 7 en 8/9 vliegen resp. 12 en 27 Bontbekplevieren over 
het Diemerpark (FvG, WP). Op IJburg max. 15 vogels op 26/9 (EHu). Jonge Kleine Plevie-
ren worden gemeld op het Landje van Geijsel vanaf 1/7 (Leobard Hinfelaar e.a.) en in de 
Volgermeer 6/8 (NA).
Er worden relatief veel Morinelplevieren gemeld: op 14/8 1 over het centrum “meermaals 
roepend, helaas geen vogel gezien” (Willem Wind) en ook op Westgaarde “alleen gehoord, 
vluchtroep tweemaal hard en duidelijk” (JvB). Op 26/8 2 vogels roepend over IJburg (Ferenc 
Scheeren). Op 2/9 vliegen er 4 in zuidwestelijke richting over de Aetsveldsche Polder (EdB, 
RvD).
Vanaf 21/9 foerageren er max. 3 Rosse Grutto’s op een slikveldje op IJburg (1e wrn. AS). 
Het terrein is erg onoverzichtelijk en bovendien staat er een hek voor; het is niet ondenk-
baar dat er zich meer exemplaren bevonden. Hoogste aantal van Regenwulp: op 2/8 21 
vliegend over IJburg (RB). Laatste waarneming is 7/9 op de Kinseldam (FvG).
Op 12/8 max. 3 Zwarte Ruiters in Polder IJdoorn (Dick de Vos). Hoogste aantal Bosruiters is 
6 in het Ilperveld op 1/8 (Sjaak Tijm).
Steenlopers worden gemeld op Marken 27/8 (WvdS), Polder IJdoorn 29/8 (AdW), Vijfhoek 
31/8 en 1/9 resp. 5 en 1 overvliegend (GvD, SH) en op 1/9 op de Kinseldam maar liefst 18 
vogels; “eerst t.p. en later weg in N-NW richting” (WvdW).
Slechts één waarneming van Kanoet: op 29/8 1 vogel op de Kinseldam (FvG) en van Krom-
bekstrandloper: 4/9, eveneens op de Kinseldam; “1 ad. in nog vrijwel compleet zomerkleed” 
(WvdW). Op 27/8 resp. 4 en 6 overvliegende Drieteenstrandlopers op Marken (WvdS). Op 
29/8 wordt er 1 gemeld in Polder IJdoorn (AdW).
De eerste Kleine Strandloper van dit kwartaal zit op de Kinseldam op 15/8 (LIJ); tevens 

WAARNEMINGEN JULI - SEPTEMBER 2020



jaargang 58   nummer 4   december 2020 jaargang 58   nummer 4   december 202038

De Gierzwaluw

de enige augustuswaarneming. Op 6/9 zitten er 2 (WvdW). Op 21/8 wordt een 1kj gezien 
op Marken (WP, NA), en op 27 en 28/9 een vogel op IJburg (WP, PvdW, LIJ, EHu, GK). De 
hoogste aantallen van Bonte Strandloper komen van IJburg; max. 25 op 26/9 (EHu). 
Het maximale aantal van Kemphaan is ca. 100 op de Kinseldam (ZH). 
 
MEEUWEN & STERNS 
Op 27/8 worden 2 en op 27/9 81 Dwergmeeuwen gezien, beide aan de IJmeerkust bij Muiden 
(EdB, RvD).
Het hoogste aantal Zwartkopmeeuw is 7 op 27/9 op het IJ (RV).
Een adulte Kleine Jager vliegt op 31/8 over de Vijfhoek (GvD, SH). In het veld leek de vogel 
door de sternachtige vlucht een Kleinste, maar de foto’s laten een Kleine zien. Ook leuk.
De eerste Reuzenstern van deze periode wordt gezien op 15/7 in de Kinselbaai (FvG), bijna 3 
weken eerder dan vorig jaar. Vele waarnemingen volgen, ook vanaf de Kinseldam en Polder 

Lachstern, Bloemendalergouw, 9 augustus 2020     
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IJdoorn. Soms foerageren ze echter ook boven het weiland, gezien de waarnemingen aan 
de Bloemendalergouw in de periode 27/8-10/9 (1e wrn RvD). Verder veel waargenomen in 
het Diemerpark in de periode 30/7-17/9, met max. 3 op 23/8 (FvG), IJburg 2/8-28/9 met 
max. 9 op 19/8 (EdB), Vijfhoek en omgeving 27/8-5/9 met max. 4 op 29/8 (GvD, SH).
In de periode 16-18/7 wordt een adulte Grote Stern waargenomen op het IJmeer in de 
buurt van de Kinseldam (1e wrn. Colin Aalbers). 
Op 9/8 worden 2 adulte Lachsterns gefotografeerd, vliegend naar west over de Bloemenda-
lergouw. Eén vogel is geringd. Alhoewel niet de totale combinatie afgelezen kan worden, 
wordt toch duidelijk dat de vogel geboren is in 2012 in de kolonie Neufelderkoog in 
Schleswig-Holstein in Duitsland, grofweg tegenover Cuxhaven (WP). 
Op 17/7 worden 3 adulte Witvleugelsterns gezien, naar zuid vliegend over Polder IJdoorn; 
“opgepikt met blote oog op zwarte stern-achtige vlucht. Net op tijd mijn verrekijker terug 
gevraagd van een vriendin die de Flamingo’s aan het bekijken was; donkere buik, contras-
terende witte wang, korte brede vleugels. korte staart” (Michiel Schoonderwoerd).
Waren er vorig jaar in augustus grote aantallen Zwarte Sterns te zien - max. 400; dit jaar 
is het maximum wel erg laag: op 17/7 4 naar noord bij de Kinseldam (G.B. Kortleve) en op 
26/8 4 foeragerend bij de Kruithoorn (WP).
 
HOENDERS, DUIVEN, SPECHTEN & VARIA 
Van Patrijs slechts 3 meldingen van Schiphol: op 20/8 4 vogels (AS), op 22/8 ca. 12; “ge-
lukkig weer met succes gebroed blijkbaar!” en op 24/9 1 vogel (beide wrn. RR).
Op 2/7 vliegt een Kwartel over Reigersbos, A’dam Zuidoost (gehoord), hier ook al op 19/6 
(PvdW). Op 8/8 een melding van een opvliegende vogel aan de Bloemendalergouw (Wim 
Krüse). In de Volgermeer worden 2 pulli Waterral gezien, op 17/8 (René Beekvelt). 
Op 21/8 wordt een Draaihals tweemaal kort gezien langs de oude Muiderstraatweg in 
Diemen (AB). Aan de Liergouw zit er 1 op 30/8 (PvdW). Een zeer opvallende maar ook tra-
gische melding op 30/8: “gevangen door huiskat op IJburg. Opgehaald door de Dierenam-
bulance en thans in collectie Martin Melchers” (med. RV). Op de Uitdammerdijk ter hoogte 
van Polder IJdoorn blijft een Draaihals wel heel lang hangen; de vogel foerageert in de 
periode 2-6/9 op het fietspad, dat zeer rustig is vanwege de afsluiting ten behoeve van 
de dijkverzwaring (1e wrn. Franks Schuring & JH). Op 9/9 wordt er nog 1 gemeld op een 
braakliggend veldje in Duivendrecht (Bram Rijksen). Kleine Bonte Specht wordt gemeld in 
de periode 11-19/9 op en over de Vijfhoek (SH, Klaas van den Berg, GvD, RB, RvD, EdB). 
Naast 2 onzekere waarnemingen van Bijeneter wordt deze oprukkende mediterrane soort 
gemeld al roepend boven Polder IJdoorn op 26/7; “pakweg 10x roepend, hoog over naar 
noord, helaas niet gezien” (GK).  
 
ZANGVOGELS 
Drie waarnemingen van Koekoek in september: 1/9 Bovenkerkerpolder (Auke Jansen), 2/9 
Liergouw (NA), en de laatste wordt gezien op 21/9 in de Osdorper Binnenpolder (JvB). 
Hoogste aantal van Roek: 26 rondom Zunderdorp; Termietergouw / Nieuwe Gouw (NA). 
Raaf wordt met name gemeld in het Amsterdamse Bos (GK, RB) en in de Aetsveldsche 
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Polder vliegen regelmatig enkele vogels over; max. 4 op 25/8 (EdB). 
Op 17/7 wordt een Kuifmees gemeld in Botshol; “onverwachte plek, maar heb zijn kuif 
gezien en roep gehoord” (Nollie Marissen). Tevens een onverwacht tijdstip in het jaar…
Buiten de Vijfhoek en het Diemerpark wordt Matkop waargenomen in de Gaasperzoom op 
154/9 (EdB). 
De meeste waarnemingen van Baardman zijn afkomstig uit Waterland: max. 6 op 12/7 
Polder IJdoorn (JH), max. 30 op 16/8 Volgermeer (PR) en de Vijfhoek max. 9 op 26/9 (FV, 
RB, EdB, RvD). 
Op 13/9 vliegt een Boomleeuwerik de Vijfhoek (EdB, RvD), en op 18/9 zowel over de Vijf-
hoek (GvD, SH) als over de Aetsveldsche Polder (EdB).
Een Bladkoning wordt gezien op IJburg op 28/9 (GK, EHu). Het vogeltje wordt door velen 
waargenomen tot en met 30/9. Op deze datum wordt op dezelfde plek ook een Bruine Bos-
zanger gemeld; “ca. 10 maal horen roepen: een vet ‘tsjek’ en hierna kort gezien op tak en in 
vlucht: middenbruine, kleine phyllo met duidelijke wenkbrauwstreep. Hierna onvindbaar. 
Eerst nog enige twijfel, maar toch wel voldoende gezien” (Rob Bekebrede).
Twee augustuswaarnemingen van Snor: 16/8 Volgermeer (PR) en 17/8 Lutkemeer (RR).
Op 27/8 zingt een Graszanger in de ruige strook langs de Bloemendalergouw richting Holy-
sloot (1e wrn. WP). De vogel wordt daar lange tijd gezien en gehoord. De laatste waarne-
ming is op 13/9. 
Op 27 en 28/9 wordt een Beflijster waargenomen op de Vijfhoek (FV, EV). Op 11 en 26/9 
vliegen er 1 tot 3 Grote Lijsters over de Vijfhoek (SH, EdB, RvD, RB). 
Jonge Grauwe Vliegenvangers worden dit jaar alleen gemeld op Westgaarde (JvB). Ook 
Bonte Vliegenvanger wordt hier regelmatig gemeld (JvB, RR, AS). De laatste waarneming 
van deze soort is op 19/9, een vrouw(-kleed) op de Vijfhoek (EdB, RvD, RB, GvD).

Graszanger, Bloemendalergouw, 8 september 2020
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Nog 2 waarnemingen van Nachtegaal: 19/7 Schinkelbos (“QuintenCT”) en 27/7 Brettenzone 
(Age Niels Holstein). En 2 septemberwaarnemingen van Blauwborst: 1/9 op de Vijfhoek 
(GvD, SH) en 6/9 Schinkelbos (Massimiliano  Dettori).
In augustus en september weer aardig wat meldingen van Gekraagde Roodstaart; in ieder 
geval meer dan in het voorjaar; de locaties zijn te divers om hier op te noemen.  Het laatste 
Paapje van dit kwartaal wordt waargenomen op 30/9 op IJburg (RB).
Zowel Engelse als Noordse Kwikstaart worden gezien in de Aetsveldsche Polder, resp. 1 
overvliegend op 2/9 (EdB, RvD) en 2 t.p. op 15/9 (EdB).
Net als vorig jaar een vroege melding van Grote Gele Kwikstaart: 5/7 in Slotervaart; “in het 
water op het garagedak”; ook gezien op 20/7 en op 21/7 2 vogels (Wendela Tenner, Jan Jon-
gejans). In augustus 3 waarnemingen van deze soort, wat ook nog vroeg in het seizoen is.
Op 11/9 wordt het geluid van een naar zuid overvliegende Duinpieper opgenomen in de 
Aetsveldsche Polder (EdB, RvD); het 14e geval deze eeuw, dus behoorlijk zeldzaam. Op 
30/9 wordt een Roodkeelpieper waargenomen aan de Poppendammergouw (Hans van der 
Meulen, GK); mogelijk het 9e geval deze eeuw, dus nóg zeldzamer. Een vroege Oeverpieper 
wordt gefotografeerd op Marken op 26/9 (Dorothee Rabe).
De eerste Keep van dit najaar vliegt over het Diemerpark op 29/9 (FvG, WP). Kleine Barmsij-
zen vliegen over de Vijfhoek op 10/9 (GvD, SH) en in de periode 12-29/9 over het Diemer-
park (FvG, WP).
Op 16/8 vliegt een Kruisbek over de Zonneweide in het Amsterdamse Bos (GK) en op 14/9 
naar zuid over de Aetsveldsche Polder (EdB, RvD).
Op 16/8 een nachtelijke geluidsopname van een roepende Ortolaan over de Watergraaf-
smeer (GvD). Op 4/9 wordt een naar zuid vliegende vogel gemeld in het Diemerpark (FvG, 
Edial Dekker).

Gebruikte afkortingen

AB Alexander Buhr GvD Guus van Duin RBe Ruurd Bennink

AdW Alfred de Weerd HNi H. Nibbering RBos Roely Bos

AS Adrie Streefland JvB Jan van Blanken RvD Ricardo van Dijk

AT Anton Telder JH Joep Heldoorn RR Rutger Rotscheid

EdB Ellen de Bruin LIJ Lodewijk IJlst RV Ruud Vlek

EHu Ewout Huibers MM Marten Miske SH Sander Hietkamp

EV Els Velzing NA Niels Aagaard WP William Price

FV Frank Visbeen PR Pim Rijk WvdS Wim van der Schot

FvG Frank van Groen PvdW Piet van der Werf WvdW Willem van der Waal

GK Guido Klerk RB Rob Baars ZH Zaïnal Haberham
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LITERATUUR RUBRIEK

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 54, 2020 nr. 3
Gierzwaluw broedt in spechtenhol 
In de tuin van een vogelaar in Hilversum heeft in 2020 een paartje Gierzwaluw ge-
broed in een spechtenhol. De jongen van de Grote Bonte Specht vlogen op 25 mei uit 
en nog diezelfde dag nam het paartje Gierzwaluw de holte in bezit. Het hol zit op acht 
meter hoogte, en het nest werd door beide ouders met een frequentie van ongeveer 
eenmaal per uur bezocht. Soms vlogen ze zelfs samen naar binnen. 25 mei is laat voor 
Gierzwaluw om met broeden te beginnen, en het voeren vond nog plaats ruim na het 
vertrek van de hoofdmacht van Gierzwaluw naar het zuiden op 25 juli 2020. Na 9 
augustus was nog maar één ouder aan het voeren. Vermoedelijk zijn er twee jongen 
grootgebracht.

Eerste broedgeval van Grote Gele Kwikstaart 
Begin mei 2020 werden bij Anna’s Hoeve tussen Hilversum en de A1 vrijwel dagelijks 
vier Grote Gele Kwikstaarten gezien, een paartje met twee juvenielen die aanvankelijk 
nog werden gevoerd. Omdat Grote Gele Kwikstaarten na het uitkomen van de jongen 
dicht bij de broedplek blijven, is er hevig gepuzzeld waar die plek geweest kon zijn. 
Daar is men niet uitgekomen, maar wel werden eind mei opnieuw bij Anna’s Hoeve 

‘Het eerste vastgestelde broedgeval van Grote Gele Kwikstaart in Het Gooi’, Hilversum, 5 mei 2020
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twee vogels gezien, en kwam het mannetje regelmatig voedsel verzamelen. Dit is 
het eerste vastgestelde broedgeval van Grote Gele Kwikstaart in Het Gooi, en pas het 
derde in deze eeuw voor de provincie Noord-Holland. Vanuit de traditionele broedge-
bieden in de Achterhoek, Twente en Zuid-Limburg breidt de soort zich uit naar onder 
andere Noord-Brabant, de Veluwe en Utrecht. Dit gaat gepaard met een verbreding 
van de biotoopkeuze: van beken met watermolens naar sluiscomplexen en RWZI’s 
(rijkswaterzuiveringsinstallaties). Die complexen en installaties zijn er ook in het 
werkgebied van onze vogelwerkgroep, dus wie weet kunnen we deze mooie vogel-
soort ook hier als broedvogel tegemoet zien.

VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 56, 2020 nr. 3
Broedende Hoppen in de AW-duinen 
Eind april, begin mei 2020 werd regelmatig een Hop gezien in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Daarna leek de vogel verdwenen tot hij op 4 juni weer werd 
gezien. Op 7 juni werden voedselvluchten over grote afstanden gezien, bovendien 
bleek het toen niet om één maar twee vogels te gaan. Meteen werd een embargo op 
waarneming.nl ingesteld om te voorkomen dat dit zeldzame broedgeval verstoord zou 
worden. Op 9 juni werd een uitgevlogen jong gezien. Voorzichtig werd het nest opge-
spoord: een oud spechtenhol waar nog vier grote jongen in zaten. Op camera is toen 
ook het uitvliegen van een jong vastgelegd: https://www.vwgzkl.nl/hop-broedde-na-
70-jaar-weer-in-onze-regio/. Het grootbrengen van de jongen viel precies samen met 
de enorme piek van de bosmeikever dit jaar, wat het stapelvoedsel voor de jongen 

Op het strand van IJmuiden zijn vaak Sneeuwgorzen te zien in de winter
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moet zijn geweest. Alle vijf jongen vlogen uit en na zo’n succesvol broedgeval 
willen Hoppen nogal eens aan een tweede legsel beginnen. En inderdaad werd op 1 
juli gezien dat het mannetje het vrouwtje op het nest voerde, een paar dagen later 
zelfs met een zandhagedis. Op 5 juli werd alleen het vrouwtje nog gezien. Daarna 
werd het stil. 
Dit is pas het tweede broedgeval van Hop in Nederland in deze eeuw, het andere 
was in 2013 in Limburg. Al voor de Tweede Wereldoorlog was Hop praktisch uit-
gestorven in Nederland. Door de klimaatverandering zou de soort nu vaker kunnen 
gaan broeden in Nederland.

Meer natuur langs het strand van IJmuiden 
Het strand van IJmuiden is een bekend excursiegebied als aanloop naar de Zuid-
pier, maar is ook op zichzelf interessant, met vaak Sneeuwgorzen in de winter. 
Er is door een werkgroep van deze VWG een manifest opgesteld om het strand 
nog aantrekkelijker te maken voor de vogels, als vervolg op het in 2018 door de 
overheden aangenomen Kustpact voor Noord-Holland. Stuifkuilen moeten het zand 
meer laten verstuiven, strandreservaten moeten rust en broedgelegenheid scheppen, 
en eilanden in het duinmeer en een broedrots aan de rand van de haven moeten 
ook broedvogels aantrekken. De soorten die van dit alles zouden kunnen profiteren 
zijn onder andere Bontbekplevier, Strandplevier, Drieteenstrandloper, Dwergstern, 
Strandleeuwerik, Sneeuwgors en Frater.

IVN Amstelveen - De Groene Zegge jg. 36, 2020 nr. 3
Grutto in Amstelland in 2020 
2020 was een erg slecht jaar voor de broedende Grutto’s van Amstelland, behalve 
in de Bovenkerkerpolder, waar de meeste percelen met veel weidevogels op tijd 
waren afgerasterd tegen Vos. In de rest van Amstelland ging de helft van alle grut-
tobroedsels verloren door predatie, hoofdzakelijk door Vos. In normale jaren is de 
predatie ongeveer 20%.

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek -  De Kieft jg. 44, 2020 nr. 3
Veel Cetti’s Zangers in Polder Westzaan 
Territoriale Cetti’s Zangers inventariseren is niet gemakkelijk, maar voor het Eu-
verenweg-gedeelte van Polder Westzaan is het met frequente bezoeken van maart 
tot juni 2020 gelukt en kwam het totaal uit op zes territoria, vier meer dan in 2019, 
terwijl dat het eerste jaar van hun aanwezigheid was in dit gebied. Voor de andere 
gebieden in deze polder komt men voor 2020 uit op 5-7 territoria in het Guisveld, 
3-5 in het Westzijderveld, en nog ca. vier op andere plekken. Het totaal voor deze 
polder van duizend hectare komt dus uit op ca. twintig vastgestelde territoria, wat 
een zeer snelle opmars betekent in een paar jaar tijd. De opmars in Nederland is al 
een aantal jaren gaande, maar zo snel als het nu gaat, wie had dat gedacht!

De Gierzwaluw
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