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De GierzwaluwDe Gierzwaluw

Van zo’n ontdekking ben je niet een twee drie zeker: een Struikrietzanger! 
Gewoon in een park in Amsterdam! De eerste voor ons werkgebied! Ewout 
Huibers schrijft verderop in De Gierzwaluw over deze zeldzaamheid.
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VVerenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA

KOMKOMMERS EN (HARDE) NOTEN KRAKEN

Bij het uitkomen van deze Gierzwaluw zal de jaarlijkse algemene ledenverga-
dering (ALV) van onze Vogelwerkgroep Amsterdam inmiddels hebben plaats-
gevonden. Anders dan wij gewend zijn deze keer niet knus met 20-30 leden 

in een zaaltje aan de Eerste Helmersstraat, maar via een online ‘ledenraadpleging’ 
waarbij de leden de vergaderstukken via een link op een afgesloten deel van onze 
website konden raadplegen en ‘op afstand’ (per e-mail of per post) hun gedachten en 
ideeën kunnen spuien en kunnen stemmen. 
Hoewel in afgelopen maanden een versoepeling van de maatregelen mogelijk leek, is 
tijdens de zomer ook wel weer duidelijk geworden dat het virus bepaald niet weg is 
en nog steeds wereldwijd en ook in Nederland rondwaart. En dan moeten de herfst- 
en wintermaanden nog komen … 
Eerder sprak ik - gebaseerd op de berichtgeving begin dit jaar - op deze plaats de 
hoop uit dat wij misschien later dit jaar weer zouden kunnen ‘normaliseren’. Inmid-
dels is de voorspelling dat wij tot ver in het volgende jaar en misschien zelfs wel 
langjarig en blijvend ons zullen moeten aanpassen aan een nieuw ‘normaal’ van geen 
handen geven, afstand houden, thuis werken, mondkapjes dragen, feesten, partijen en 
andere bijeenkomsten vermijden, e.d..
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Notenkraker, 19 januari 2019, Wageningen

Door de beperkingen wegens de coronacrisis stelt ons kandidaat-be-
stuurslid zich op papier aan u voor.

Beste vogelliefhebbers, ik wil me graag voorstellen als kandidaat-be-
stuurslid. Mijn naam is Luella van Turnhout.
Van mijn vogelkennis zullen jullie het niet moeten hebben; ik ben nog 
niet zo lang lid en kan van jullie nog veel leren over vogels, hun zang en 
vlieggedrag. Daarom probeer ik aan elke excursie en lezing deel te nemen 
en ga ik er vaak in mijn vrije tijd op uit in de omgeving van Amsterdam. 
Wel heb ik de nodige bestuurservaring en ben ik erg gemotiveerd om bij 
te dragen aan een effectieve Vogelwerkgroep. In mijn werk bij Groene-
Buurten zet ik Amsterdammers aan tot het vergroenen van de stad, ook 
om vogels meer levensruimte te bieden.
Als bestuurslid wil ik me, naast de algemene taken, graag gaan inzetten 
voor het aanbieden van meer activiteiten voor de jeugd. Hiermee enthou-
siasmeren we hen niet alleen om meer voor vogels te doen in hun eigen 
omgeving, maar zorgen we (hopelijk ;-) ook voor toekomstige leden.

Kandidaat-bestuurslid
Roely Bos

Van de redactie
Roely Bos

Voor u ligt alweer het septembernummer van De Gierzwaluw, de tijd vliegt 
voorbij. De grote trek naar het zuiden is al een poos geleden gestart en de 
hoop is dat er leuke soorten voorbij komen en even in ons werkgebied gaan 

pleisteren. Zoals de Graszanger bijvoorbeeld, die op het moment van schrijven (13-9) 
al twee-en-een-halve week aan de Bloemendalergouw zijn zangvluchtjes doet. In dit 
nummer kunt u over andere zeldzaamheden lezen, die wellicht wegens de coronatijd 
zijn ontdekt. Door meer rust en stilte? Veel genoegen gewenst bij het lezen van de 
diverse stukken.



jaargang 58   nummer 3   september 20206 jaargang 58   nummer 3   september 2020 7

De GierzwaluwDe Gierzwaluw

Het bestuur zoekt in samenspraak met de betrokken commissies naar een ‘mo-
dus’ om activiteiten van onze vereniging (althans een deel daarvan) die voor een 
belangrijk deel drijven op samenkomsten van onze leden in de één of andere vorm 
doorgang te laten vinden. Dat is nog niet zo gemakkelijk, maar gelukkig is het niet 
allemaal kommer en kwel! 
Tijdens de prachtige excursies van onze vereniging zitten wij vaak met meerdere 
leden bij elkaar in de auto, turen wij door dezelfde ‘scoop’, en wandelen, fietsen, 
staan en kijken wij geregeld - ook al is het in de buitenlucht – (te) dicht op el-
kaar. Met de Commissie Excursies wordt bekeken hoe het eventueel wèl kan. Denk 
aan met kleine(re) groepjes op stap, ieder komt met eigen vervoer (fiets?) en eigen 
mondkapje en handgel mee. 
Ook de interessante cursussen en boeiende lezingen (andere ankerpunten van 
onze vereniging) vonden de afgelopen maanden geen doorgang. Inmiddels is ons 
zaaltje weer beschikbaar, maar wel met allerlei beperkingen ten aanzien van aantal 
aanwezigen (maximaal 20 incl. spreker(s)!), rondlopen, catering en nazit. Op een 
gemiddelde lezing- óf cursusavond van onze vereniging kwamen in de goede oude 
tijd wel 30-50 leden af. Hoe dat in de toekomst moet, is onderwerp van overleg met 
de Commissie Lezingen en met de organisatoren van de cursussen. Gedacht wordt 
onder meer aan het in tweeën knippen van de avond met een vroege en een late 
sessie met gelijke inhoud (en met verplichte voorinschrijving zodat wij niet over 
het maximaal aantal aanwezigen heen gaan) of het houden van de lezing in een 
interactieve online-omgeving (dus achter je computer). Ideaal is het misschien niet, 
maar wordt vervolgd!

Zo ook de ‘virtuele’ ALV. De ervaringen hiermee zal het bestuur meenemen bij het 
organiseren van de eerstvolgende ALV die alweer in het voorjaar van 2021 op de rol 
staat.
De postcode-ommetjes (kleinschalige excursies met enkele buurtgenoten) mogen 
zich - na een aanvankelijk wat langzame start - in een toenemende belangstelling 
verheugen. Bedenk daarbij dat je je met je buurtgenoten niet hoeft te beperken tot 
je eigen postcodegebied. Dat was de oorspronkelijke gedachte omdat er onder leden 
behoefte bestond aan korte laagdrempelige excursies in de buurt (naast de reguliere 
excursies van de VWGA die vaak een hele dag in beslag nemen), maar niets belet 
je om met je buurtgenoten andere gebieden te ontdekken! Neem daarbij wel de be-
kende Corona-veiligheidsmaatregelen in acht!
Ook worden enkele leuke jeugd- en andere parkexcursies georganiseerd (met een 
beperkt aantal deelnemers) door enkele actieve leden van onze vereniging samen 
met andere natuurorganisaties. 
Veldwerk ‘profiteert’ van toegenomen belangstelling. Ik begreep dat in dit eerste jaar 
al aanzienlijk meer Atlasblokken in ons werkgebied zijn geteld dan waar oorspron-
kelijk rekening mee werd gehouden, maar daarover elders meer. Ook in Nieuws-
brieven van Sovon las ik dat de MUS-tellingen (stadsvogeltellingen) van afgelopen 
voorjaar populairder waren dan ooit tevoren met veel nieuwe aanmeldingen.
Beschermingswerk (de derde belangrijke pijler onder onze vereniging naast educatie 
en onderzoek) kan gewoon doorgang vinden. Zie je situaties in groot-Amsterdam die 
een bedreiging vormen voor vogels in het wild, aarzel dan niet contact op te nemen 
met de Commissie Bescherming of met het bestuur (gegevens in het colofon van 
deze Gierzwaluw)!
Last but not least, voor je op tafel of op je scherm ligt weer een rijk gevulde Gier-
zwaluw. Ook dat gaat (gelukkig) gewoon door!
Chapeau bas voor allen die meedenken en betrokken zijn bij het wel en wee van 
onze mooie vereniging in deze bijzondere tijden!
Laat het bestuur weten als je zelf ook inspiratie of nieuwe ideeën hebt voor het 
(anders of opnieuw of Corona-proof) inrichten van de activiteiten van onze vereni-
ging. Wil je structureel meedenken met het bestuur, meld je dan vooral aan voor een 
bestuursfunctie! In de komende periode zijn/komen maar liefst drie plekken in het 
bestuur vacant, waaronder de functies van secretaris en penningmeester. Het is leuk 
en zinvol werk en het tijdsbeslag valt over het algemeen echt wel mee.
Ik sluit af met nog een vrolijke noot (letterlijk en figuurlijk). In de afgelopen weken 
werd ik in mijn achtertuin regelmatig verblijd door twee Grote Alexanderparkieten: 
een oudervogel en een jong. Ze hadden de walnotenboom in de tuin van de buren 
ontdekt. En terwijl het jong met een knikkend kopje luid zijn bedelroep ‘krie – krie’ 
krijste, kraakte de oudervogel met zijn machtige rode snavel een verse walnoot (dat 
lukt ons niet met onze ‘ivoren wachters’) om deze vervolgens aan het jong te voeren. 
Het leverde een aantal vertederende fotootjes op! Of de buren er ook zo blij mee wa-
ren weet ik niet … Blijf gezond, doe voorzichtig, maar probeer in deze buitengewone 
tijden ook een beetje van onze bijzondere (stads)natuur te genieten!

Vechtende Grote Alexanderparkieten
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Activiteiten

Ook in deze Gierzwaluw kunnen we nog geen informatie geven over op handen 
zijnde excursies of lezingen. Op het moment van schrijven dreigt het Covid-19 
virus de kop weer flink op te steken en worden er van regeringswege strengere 

maatregelen afgekondigd. We hopen voor de deelnemers dat de geplande zeetocht 
vanuit IJmuiden doorgang heeft kunnen vinden; vorig jaar werd de tocht afgelast 
vanwege de weersomstandigheden.
Zodra er wat georganiseerd kan en mag worden leest u dat op de website en in de 
VWGA-Nieuwsflits. Maar wacht u vooral niet op georganiseerde excursies, trek er zelf 
op uit! Op adam.waarnemingen.nl staat informatie van uw medewaarnemers en kunt 
u uw eigen waarnemingen kwijt. Een enorme database staat ter beschikking! 
Ook kunt u en petit comité een tochtje maken in de buurt, het zogenaamde Postcode-
ommetje. Niet nieuw, dit idee, maar juist nu een mooie manier om in klein verband 
met andere leden op pad te gaan. Dan moeten die leden elkaar wel weten te vinden. U 

kunt daarvoor een 
mail te sturen aan 
Ineke, e-mailadres 
stekker@xs4all.
nl. Zij brengt leden 
met elkaar in con-
tact. Hoe de activi-
teit verder ingevuld 
wordt is aan u zelf. 
Zet in ieder geval 
uw volledige naam 
èn postcode in de 
mail, en eventueel 
welk(e ) gebiedje(s) 
u zou willen ver-
kennen. Dat hoeft 
natuurlijk niet de 
eigen buurt te zijn. 
Op de website staat 
het verslag van 
zo’n Postcode-om-
metje, in en rond 
de Vrije Geer.
 

VOORTGANG PROJECT VOGELATLAS AMSTERDAM

Dit is alweer het vierde voortgangsverslag van het 
project Vogelatlas Amsterdam in dit blad. Terwijl 
ik dit stukje eind juli schrijf is het broedseizoen 

al lang en breed afgelopen. De broedvogeltellingen 
zitten er op en veel mensen die voor Vogelatlas Am-
sterdam actief waren afgelopen voorjaar hebben hun 
verzamelde gegevens al ingeleverd.
Na een check door de Atlascoördinator is het ingele-
verde excel-formulier beoordeeld op mogelijke broed-
gevallen en/of geldige territoria in het desbetreffende 
kilometerhok. Waar nodig zijn opmerkingen geplaatst 
en vragen gesteld bij de aangeleverde gegevens. Dit 
alles is weer teruggekoppeld met de tellers. Na het ver-
werken van de laatste onduidelijkheden cq open eindjes 
wachten de gegevens nu om op kaart te worden gezet. Op het moment van schrijven 
zijn van 170 hokken de gegevens al binnen. Van ruim 30 geclaimde hokken is om 
uiteenlopende redenen bekend dat ze niet geteld zijn. Deze hokken zijn voor het 
komend seizoen weer beschikbaar om geclaimd te worden. Van ruim 90 hokken is 
het wachten nog op de resultaten. Na half augustus zullen de desbetreffende tellers 
persoonlijk benaderd worden om de gegevens in te leveren, mocht dat tegen die tijd 
niet al spontaan gebeurd zijn.
Als eenmaal duidelijk is welke kilometerhokken afgelopen seizen wel en niet geteld 
zijn zullen twee nieuwe claimkaarten op de website worden geplaatst, voor winter-
vogels en broedvogels. Alle (potentiële) tellers krijgen dan weer het verzoek aan te 
geven welke hokken ze voor het komende seizoen willen tellen. Het heeft de voor-
keur een hok weer voor zowel winter- als broedvogels te tellen, maar het hoeft niet. 
Sommige tellers, met name zij die moeite hebben met het herkennen van geluiden, 
hebben aangegeven alleen wintervogels te willen tellen, verstandig en begrijpelijk. 
Ook zijn er hokken die nu op broedvogels geteld zijn, maar niet op wintervogels, 
en andersom. Er zijn nog genoeg hokken over om te tellen, zeker in het buitenge-
bied. Het is dus nog volop mogelijk verrassingen te ontdekken qua wintervogels 
en broedvogels, in bijvoorbeeld Waterland, rond Schiphol of misschien wel bij 
Uithoorn. Een bijzondere waarneming tijdens een Atlastelling is zeker niet uitgeslo-
ten. Zie daarvoor het artikel elders in dit nummer over de ontdekking van de eerste 
Struikrietzanger in de regio Amsterdam. Ook voor komend seizoen zijn we plan op 
de een of andere manier weer een cursus te geven voor nieuwe of minder ervaren 
tellers. Hopelijk blijft Corona onder controle en volgt er niet een tweede golf, zodat 
de cursus deze keer wel volledig kan worden gevolgd door de deelnemers.
Ik hoop dat het lukt om komend jaar met z’n allen het merendeel van de nog niet 
getelde hokken geteld te krijgen. Het derde en laatste veldseizoen van het project 
Vogelatlas Amsterdam kan dan gebruikt worden om de laatste witte vlekken op de 
kaart in te kleuren en waar nodig nog wat aanvullende gegevens te verzamelen. 
Intussen kan er dan al een begin gemaakt worden met het schrijven van het boek.

Vogelatlas Amsterdam
Frank van Groen

Groep spreeuwen op doortrek 
vliegen uit kersenboom
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EEN STRUIKRIETZANGER ONTDEKT!De Gierzwaluw

‘‘Is dat nu die Bosrietzanger?’’
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Een Struikrietzanger ontdekt!

Vogelen is mij met de paplepel ingegoten en als jonge jongen ben ik zelfs enige 
jaren lid geweest van de NJN. Ik  heb mijn hele leven naar vogels gekeken. 
Niet altijd heel actief, omdat studeren en werken te vaak en te lang voorrang 

kregen. Op het moment dat mijn kinderen wat groter werden en er daardoor weer iets 
meer tijd vrijkwam, groeide bij mij de drang om weer vaker te gaan vogelen. Eerst 
deed ik dat alleen, maar sinds enkele jaren ook met de VWGA. Ik leer nog dagelijks 
bij over de herkenning en de leefwijze van vogels. Toen het Atlasproject van de 
Amsterdamse broed- en wintervogels bekend gemaakt werd, vond ik dat ik mee moest 
gaan helpen. Gewoon om iets terug te doen voor al het plezier dat de vogels mij bie-
den. Mijn kennis is ruim voldoende om de vogels rond mijn huis in Oost te tellen. Dat 
kan toch niet heel moeilijk zijn, dacht ik. 
Ik verwachtte dat het Oostelijk Havengebied een vogelwoestijn zou zijn. Door al 
het water is er weinig plek voor vogels. Al na de eerste wintertelling bleek dat ik er 
toch wat naast zat. Niet dat ik het nu opeens als eldorado beschouw, maar er zingt 

Ewout Huibers

en vliegt toch veel meer dan je denkt, als je goed kijkt. Het lastigste stukje in mijn 
telgebied, dat uit drie hokken bestaat, is een deel van het Flevopark. Vooral de ontoe-
gankelijke Joodse begraafplaats maakt goed tellen erg moeilijk. Het park zorgt er wèl 
voor dat ik een bijna dubbel zo hoog aantal soorten tel als in de andere twee hokken.
Tijdens mijn laatste telronde, op een vroege ochtend in juni (16/6, 05.40 u) meen ik 
een Zanglijster te horen op een nieuwe plek. Een mooie heldere zang met veel her-
halingen erin. Dichterbij gekomen valt het op dat er ook imitaties in de zang voorko-
men. Toch geen Zanglijster. Als ik bij een open plek kom en het beestje uiteindelijk 
zie zitten wordt duidelijk dat het een rietzanger-achtige is. Typisch geval van een 
KBV’tje, een Klein Bruin Vogeltje. Bosrietzanger dan? Daarvan weet ik dat hij mees-
terlijk kan imiteren. Het vogeltje zit op een kleine tien meter van mij af heerlijk te 
zingen vanaf een takje dat boven het riet uitsteekt en laat zich door mijn aanwezig-
heid niet wegjagen. Ik kan rustig mijn fiets neerzetten en met mijn telefoon het geluid 
opnemen. Zo’n fraai liedje heb ik nog niet vaak zo mooi gehoord. De camera zit 
nog in de fietstas, maar als hij toch rustig blijft zingen zal ik ook wel rustig een foto 
kunnen maken bedenk ik. Als ook dat de vogel niet wegjaagt maak ik ook nog een 
filmpje, door de camera (met 300mm lens) wegens gebrek aan een statief tegen een 
boomstam aan te duwen. Zo, compleet vastgelegd! Het kbv-tje vliegt iets meer naar 
achteren en ik kan weer verder. Het is altijd fijn als je een vogel zonder verstoring 
kunt fotograferen van dichtbij. Dus iedere kans die ik krijg neem ik, al is het ‘maar’ 
een Huismus. Blij met deze ontmoeting kan ik weer rustig verder met mijn telronde. 
Ik moet nog anderhalf hok doen die ochtend. Uit die telling blijkt dat er in mijn 
telhokken drie soorten zwaluwen broeden. Ieder hok zijn eigen soort! Zo leuk kan het 
dus zijn in de stad! 
Bij thuiskomst een paar uur later ga ik mijn foto’s bekijken. Die zanger die ik zo 
mooi heb gefotografeerd, is dat nu die Bosrietzanger? Bij bestudering van het geluid 
en de foto’s ontstaat er lichte twijfel. De zang is nèt iets anders. De kleur is ook nèt 
iets anders. Zou het een zeldzame Struikrietzanger zijn? Dat kan toch niet? Niet in 
het Flevopark, toch? Mijn vrouw krijgt mijn hele relaas te horen, maar kan mij niet 
helpen. Ik besluit om waarneming.nl erbij te betrekken en plaats een melding van 
een Bosrietzanger, waarbij ik het vraagteken aanlaat, omdat ik dus niet zeker ben 
van de soort. Binnen vijf minuten wordt mijn melding besproken in de Amsterdamse 
app-groep voor zeldzame waarnemingen. Arjan Dwarshuis reageert direct dat dit 
toch zeker een Struikrietzanger is. Mijn dag kan niet meer stuk. De app-jes vliegen 
om mijn oren. De melding in Waarneming wordt door gezaghebbenden gecorrigeerd 
van bos naar struik. Het is de eerste melding van deze vogel voor de regio. Dat ook 
nog! Het moet niet gekker worden. 
Toch nog maar even terug naar het park dan. Met deze kennis wil ik dat beestje nog 
wel een keer zien én horen. Bij aankomst staan er al vijf andere vogelaars te turen. 
Verder weg dan eerder die ochtend laat het beestje zich nog prachtig zien en horen. 
Het wordt drukker en drukker op het pad, camera’s klikken, recorders lopen. Voor 
zo’n uniek beestje komt iedereen even naar mijn vermeende vogelwoestijn. Wat een 
heerlijk over-de-top vogelmoment!!
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Uitstekend gecamoufleerd zit een Nachtzwaluw boven op een berg met wilgentakken
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Nachtzwaluw in het Schinkelbos!

Het is de dertiende mei die dag en onverwacht koud ook nog – niet echt uit-
nodigend om een ochtend lekker te gaan vogelen. Maar ik heb een vroege 
afspraak met Peter Rodrigues die ik ken van vele omzwervingen in wat hij zijn 

achtertuin noemt: het gebied van de Hoge Dijk in Zuidoost, waar de natuurvereniging 
de Ruige Hof vogelwandelingen verzorgt die mede door Peter begeleid worden.  Nu, 
in tijden van corona, hebben we afgesproken elkaar eens op een andere plek te tref-
fen: in mijn achtertuin, het Schinkelbos. Rond kwart over zeven laten we de fietsen 
achter op het parkeerterrein bij de Bosrandweg en dan begint het ook nog even stevig 
te regenen.
Vanaf dat moment gaat alles beter, zoals dat nu eenmaal gaat zodra je aan het 
vogelen bent. Het beetje regen is immers eigenlijk heel welkom in het verdroogde 
landschap. En de wind die de afgelopen dagen flink tekeer ging is meer gaan lig-
gen. De vogels laten zich nog niet echt zien maar ze trekken wel weer hun keeltjes 
volop open: Rietzangers, Rietgorzen, Kleine Karekieten, Zwartkopjes, Heggemussen, 
Braamsluipers, Grasmussen en alle aanwezige Fitissen en Tjiftjafs doen mee. Alleen 
de Blauwborst laat zich die ochtend nog niet horen - misschien is die al rustig aan het 
broeden. Twee mannen Koekoek bieden tegen elkaar op vanuit verschillende hoeken 
van het terrein. Tegen half negen die ochtend vertonen de Schotse Hooglanders zich in 
een logge formatie waarmee ze het pad waarop we lopen ruimschoots blokkeren – in 
hun midden staat een kalf van een paar weken oud, het is dus beter om uit te wijken. 

Gerda de Bruijn

We gaan een tijdje verder over het eerder door de runderen omgeploegde en daarna 
sterk uitgedroogde terrein – keiharde hobbels en kuilen dus, goed kijken waar elke 
voetstap terecht komt. Dan staat Peter vlak voor me plotseling stil met een “wacht 
even… wat vloog daar nou..” en ja, ik wacht dus af, er was iets wat ik niet gezien 
had vlak voor zijn voeten opgevlogen en tien meter verder weer neergestreken. Mis-
schien toch nog een Watersnipje vanochtend? Zou kunnen in dit deel van het terrein.. 
maar dan hoor ik een aarzelend “het lijkt wel een Nachtzwaluw….”.. en dat laatste 
kan natuurlijk absoluut helemaal niet. Dus richt ik ook mijn kijker op de jonge wilg 
waar Peter nog steeds in tuurt, om te kijken wat het dan wel is. Ik stel mijn kijker nog 
eens bij. En nog eens. Ik heb zoals wel vaker het gevoel dat ik nu toch echt eens naar 
een oogarts moet. Een andere bril misschien. Kijk nog eens. En dan pas komt er een 
verbijsterd “dit is echt een Nachtzwaluw..” 
Het is onmiskenbaar waar. Geen van beiden hebben we in Nederland ooit een Nacht-
zwaluw gezien en nu rust er een, helemaal vertrouwend op zijn schutkleur, op een 
bos takken die in de snoeitijd onder een wilgje vlak voor ons is gedeponeerd. En in 
mijn rugzak, nog helemaal ingepakt, is de camera waarvan ik die ochtend betwijfeld 
had of ik ‘m wel mee zou nemen vanwege het druilerige weer. Maar deze vogel moet 
op een foto, anders gaat geen mens geloven wat we op dit moment zien. Ik laat de 
rugzak voorzichtig afglijden en begin de camera uit te pakken terwijl de Nachtzwa-
luw ons onafgebroken in de gaten houdt.. en blijft liggen waar-ie ligt.
De eerste foto’s zijn op het juiste punt niet scherp en een paar brandnetels verbergen 
interessante kenmerken zoals het mogelijke witte keelvlekje dat uitsluitsel over de 
sekse zou kunnen geven. Ik doe nog twee stappen opzij om een betere hoek te vinden 
om die kop van de vogel vrij te zien – en dat is teveel van de goden gevraagd. Er zijn 
maar een paar vleugelslagen nodig voor de Nachtzwaluw om op te stijgen en uit het 
zicht weg te glijden naar het meer beboste deel van het terrein.
Op de verspreidingskaarten van Waarneming.nl zien we die middag dat er de af-
gelopen tien jaar maar eenmaal eerder een Nachtzwaluw gemeld werd in de regio 
Amsterdam, en dat betrof een exemplaar dat in september 2015 dood was aangetrof-
fen langs de Bijlmerdreef. De laatst bekende melding aan Waarneming van een levend 
exemplaar in onze regio stamt uit september 2005, toen er een Nachtzwaluw rustend 
op een wilgentak werd gezien in het gebied van de Hoge Dijk. 
Datzelfde 2005 blijkt gelijk het eerste jaar te zijn geweest waarin (volgens de tel-
lingen van Sovon) de Nachtzwaluw een jaarlijkse broedvogel in Noord-Holland werd 
– en het gaat goed met de soort: de afgelopen vijftien jaar is de landelijke populatie 
ongeveer verdrievoudigd. In Noord-Holland zelf werden in 2016 tenminste 17 ter-
ritoria van de Nachtzwaluw geteld, gelokaliseerd in de duingebieden (vooral in de 
Schoorlse duinen), op Texel en in het Gooi. Die avond ben ik nog niet echt tot rust 
gekomen. Via internet luister ik meermalen naar het onmiskenbare geluid van een 
Nachtzwaluw en zodra het gaat schemeren klim ik opnieuw op de fiets, ditmaal met 
mijn goede vriend en buurman Gerrit Jan Visser die kind aan huis is in het Schinkel-
bos – ik verdenk hem er zelfs van daar wel eens een nachtje te bivakkeren. We lopen 
naar ongeveer hetzelfde gebied als die ochtend – niet naar precies dezelfde locatie, we 
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blijven op ongeveer vijftig meter afstand. Er gebeurt lange tijd niets bijzonders. Dan 
wordt het echt donker. We horen vooral kikkers, heel veel kikkers, en waarschijnlijk 
zou voor een onervaren vogelaar zoals ik de roep of ratel van een Nachtzwaluw daar 
zomaar in op kunnen gaan – maar de vogel van die vroege ochtend had zelf ook 
geen kik gegeven.
Dan is er iets verderop ineens geklapwiek. Het donkere silhouet van een middelgrote 
vogel komt tevoorschijn en glijdt in een zweefvlucht recht op ons af, alsof hij deze 
mensen komt inspecteren. Vlak voor onze hoofden stijgt hij weer hoger op, vliegt dan 
grillig zwenkend verder boven het gebied waar de kikkers van zich laten horen en 
verdwijnt. “Wat is dat een raar vliegbeeld, het lijkt wel een vleermuis zoals die vliegt” 
zegt Gerrit Jan en wat mij vooral bijblijft is het ongewone silhouet van de vogel op 
het moment dat die naar ons toe kwam glijden: een zwaar front en een voor zijn 
grootte nogal brede spanwijdte. Eenmaal weer thuis bestuderen we op internet ver-
schillende beelden van vliegende Nachtzwaluwen en voor ons beiden is er dan geen 
twijfel meer: ook die avond werd er een Nachtzwaluw waargenomen in het Schinkel-
bos. Ja, ik ben vijf dagen later en tien dagen later nog een keer terug geweest – over-
dag en naar exact dezelfde wilg waar de Nachtzwaluw eerder onder rustte voordat 
we hem per ongeluk opstootten. Beide malen was daar onder de wilg alleen nog maar 
die verzameling snoeihout te zien. De vogel zelf heeft, hoop ik, inmiddels al lang een 
nog veel beter plekje gevonden ergens in de duinen. Maar als je in de komende jaren, 
vooral in mei of september, ergens in de regio Amsterdam aan het vogelen bent, 
bedenk dan af en toe: het zou zomaar kunnen…….

Bronnen:
https://www.sovon.nl/nl/soort/7780

https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/enkele-zeldzame-broedvogels-van-noord-holland-belicht

De GierzwaluwSUCCESVOL BROEDGEVAL TORENVALK DIEMERPARK 2020

Twee jaar lang 
moesten we geduld 
hebben maar dit 

jaar was het raak. De op 
6 april 2018 opgehangen 
nestkast bleek al vroeg 
dit voorjaar de interesse 
te hebben gewekt van 
een paartje Torenvalken. 
Het duurde even, maar 18 
juni bleek onomstotelijk 
dat er jonge valkjes in de 
kast zaten; de bedelroep 
was goed te horen. Eind 
juli bleek dat vier jonge 
vogels succesvol uitge-
vlogen waren.

Achtergrond
Eind 2017 besloten we als broedvogel-inventariseerders van het Diemerpark het initi-
atief te nemen om een nestkast voor Torenvalken te gaan regelen. De Torenvalk staat 
inmiddels op de rode lijst en een gebrek aan nestgelegenheid schijnt aan de afname 
bij te dragen.
Het leggen van een paar contacten bleek voldoende. We hadden wel een beetje maz-
zel, want tijdens een inventarisatieronde zagen we een dienstauto van Liander in 
het park. De medewerker gaf ons precies het telefoonnummer dat we nodig bleken te 
hebben en de rest liep eigenlijk op rolletjes. De kast is gebouwd door een specialist 
in Boxmeer, netbeheerder TenneT was super behulpzaam en bevestigde kosteloos de 
kast in de elektriciteitsmast, de gemeente Amsterdam was zo aardig de kast en het 
transport te financieren en de vereniging ‘Vrienden van het Diemerpark’ betaalde de 
koffie met koek voor de TenneT-medewerkers, de ‘lijnwerkers’.

Actief paartje
Al vroeg in het voorjaar werden er twee Torenvalken gesignaleerd rondom de mast 
met de kast. Al gauw kregen we beter zicht op het paartje, maar op 16 maart bleek 
het om twee vrouwtjes te gaan. We waren verbaasd en enigszins teleurgesteld, maar 
wachtten rustig af. Op 4 april zagen we, tijdens een telronde, een paring. Toen begon 

Broedsucces Torenvalk Diemerpark
Edial Dekker
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Nieuwsgierig naar de buitenwereld. 
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het ons een beetje te dagen, het mannetje zag er nog uit als een vrouwtje. Het grijs op 
de kop en staart was minimaal aanwezig, we gingen uit van een 2e kj mannetje. Op 
het moment van paring die dag hing er trouwens ook een derde adult rond. De periode 
daarna was er nog steeds geen teken van broeden, dat kwam pas op 16 mei. Toen zagen 
we dat het vrouwtje in de kast zat, af en toe was haar kopje boven de rand zichtbaar. 
Op 16 juni zagen we erg verdacht gedrag, het vrouwtje scharrelde een beetje rond in de 
kast, met steeds haar kopje naar beneden. Dat duidde vast op jonge Torenvalkjes.

Uitvliegen
Op 18 juni was er onomstotelijk bewijs, de bedelroep van de jonkies was van afstand te 
horen. De vlag ging uit, de beschuit met muisjes werd toegezegd. Maar ja, corona-tijd, 
het is er nooit van gekomen. 19 juni is de foto genomen van de aanvoer van een muis.
Op 5 juli zagen we voor het eerst dat er vier jonge vogels waren. Daarna ging het snel. 
Op 12 juli was het klassieke beeld van vier jonge, maar al vrij forse valkjes op de rand 
van de kast te zien. De dagen erna was het eigenlijk geen gezicht; de jonge valken 
waren behoorlijk onbeholpen, konden nog nauwelijks vliegen, gebruikten de schuine 
balken in de mast als glijbaan en eentje viel min of meer als een baksteen op de strui-
ken onder de kast. We hielden ons hart vast. Maar gelukkig bleken de ouders goed op te 
passen, alle vier de jonge vogels zijn in staat gebleken vrij uit te vliegen.

Nawoord: de vele waarnemingen doen vermoeden dat we dagelijks naar de nestkast 
lagen te loeren, maar dat is niet zo. Drie leden van onze groep wonen op IJburg en ma-
ken zeer regelmatig een rondje door het park. Bijgaande foto’s zijn van Leen Pauwels. 
De foto’s zijn van grote afstand met een grote telelens genomen.

Mannetje Torenvalk brengt een lekker hapje

De GierzwaluwSUCCESVOLLE COMEBACK IN DE REGIO IN DE AFGELOPEN 20 JAAR

Ooievaars zijn ma-
jestueuze vogels 
die mensen al 

eeuwenlang aanspreken. 
Bekend is de mythe dat 
ze kinderen brengen. 
Ook siert de vogel menig 
stadswapen. Als cultuur-
volger broeden Ooievaars 
in dorpen en steden, 
maar ook in boomgaar-
den en bij boerenerven. 
Vaak maken Ooievaars 
gebruik van door mensen 
aangeboden nestgelegen-
heid, maar ze kunnen ook 
heel goed zelf een nest 
bouwen. Zo verkoos een stel Ooievaars in het Vondelpark eens een afgezaagde boom, 
overigens zonder succes. In Artis bouwde een paartje een nest in een grote Witte 
Paardenkastanje in de buurt van het leeuwenverblijf, en op de kerk aan de Zaaiers-
weg in Betondorp was ook sprake van spontane vestiging en nestbouw, aanvankelijk 
tot ongenoegen van het kerkgenootschap.
Toen ik begin jaren tachtig van de vorige eeuw begon met vogels kijken was de 
Ooievaar bijna uitgestorven als broedvogel in Nederland. Er was nog slechts één 
geheel wild paartje over dat broedde in het dorp Grafhorst bij Zwolle. De weinige 
andere paren waren toen afkomstig van het herintroductieproject van Vogelbescher-
ming, of het ging om mengparen. Deze vogels trokken niet meer en werden ’s winters 
bijgevoerd. Na het halen van mijn VWO diploma in 1982 kreeg ik van mijn moeder 
een tienertoer-ticket cadeau waarmee je een aantal dagen onbeperkt door heel Neder-
land kon treinen. Ik moest natuurlijk naar Zwolle, een vogelbestemming die met de 
fiets vanuit Amsterdam in de praktijk niet bereikbaar was. Vanaf NS-station Zwolle 
ging het met een huurfiets naar Grafhorst en daar zag ik op 6 juli mijn eerste wilde 
Ooievaars in Nederland, een topsoort. Het ging om vier exemplaren, twee jongen 
op het nest en hun ouders. Een jaar eerder zag ik op 15 juli mijn eerste vrij levende 

De comeback van de Ooievaar
Frank van Groen
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Vijf juveniele Ooievaars op het nest in het Vondelpark, 15 juli 2018, het hoog-
ste broedsucces tot nu toe in de 21e eeuw in Amsterdam
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Ooievaar bij het Zwin, net over de grens in België, waar ze in die tijd gekweekt wer-
den. Ik heb het altijd als bijzonder ervaren Ooievaars te zien, zeker ook vanwege de 
zeldzaamheid van de soort toen ik begon met vogelen. Daarom werden waarnemingen 
altijd genoteerd en toegevoegd aan mijn database met vogelwaarnemingen, al is daar 
de laatste jaren in en rond Amsterdam wel een beetje de klad in gekomen vanwege 
de succesvolle vestiging als broedvogel. Nu staan er 1050 waarnemingen in mijn da-
tabase, waarvan 700 van de afgelopen tien jaar. Het hoogste aantal dat ik ooit op één 
dag waarnam betrof een groep van 2000 vogels op 11 mei 1994 bij Qalaat al Arimah 
in Syrië, niet ver van de grens met Libanon.
Eind jaren negentig hield ik me bezig met florakarteringen in opdracht van Provincie 
Noord-Holland, onder meer in het Vechtplassengebied en Amstelland. Behalve planten 
hadden als bijvangst ook vogels mijn interesse. Een dag was zonder meer goed als er 
een Ooievaar overvloog. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw zou de 
waarneming van een Ooievaar in Amsterdam zeker de Amsterdamse Vogel-App-groep 
gehaald hebben, als die toen zou hebben bestaan. De soort broedde in die tijd nog 
niet in de regio Amsterdam, maar dat zou niet lang meer duren. De landelijke stand 
was aan het toenemen en in 2002 was het zover, het eerste Amsterdamse broedgeval 
sinds een eeuw, en wel in Park Frankendael, exact dezelfde plek waar ook het laatste 
broedgeval plaatsvond.

Ooievaar door een diep dal
In vroeger eeuwen zijn Ooievaars in Nederland waarschijnlijk algemene vogels ge-
weest. In de 19e eeuw zou sprake geweest zijn van achteruitgang. Aan het einde van 

de 19e eeuw was de Ooievaar zeldzaam in Amsterdam. Er nestelde een paartje op de 
hoek van de Middenweg en de Kruislaan (Louwe Kooijmans, 2002). Bekend is dat ook 
in Frankendael in de toen nog landelijke Watergraafsmeer lange tijd een paartje Ooie-
vaars broedde. Deze broedlocatie is vermoedelijk voor 1903 verlaten. In 1913 leverde 
een landelijke telling van Ooievaars ongeveer 500 nesten op. In 1939 kwam men 
niet verder dan 310 paar. Vanaf 1955 wordt de landelijke stand jaarlijks bijgehouden. 
Ooievaars bleven afnemen tot in de jaren zeventig, toen nog maar enkele paren over 
waren. Als oorzaak voor de achteruitgang werd de intensivering van de landbouw 
gezien, met name het grootschalige gebruik van landbouwgif en (water)vervuiling, 
waardoor potentiële prooidieren schaars werden. Ook op trek waren de vogels niet 
veilig.
Vogelbescherming Nederland trok zich het lot van deze iconische soort aan en startte 
in 1969 een beschermingsproject, met de kweek van de vogels in ooievaarsdorp 
Het Liesveld en later ook in zogenaamde buitenstations, waar de vogels langzaam 
konden wennen aan een leven in de vrije natuur. Heel langzaam begon het aantal 
vrij levende Ooievaars weer te groeien, eerst vooral in de directe omgeving van de 
buitenstations.
Sinds de jaren tachtig zit de populatie Ooievaars in Nederland gelukkig weer duidelijk 
in de lift. Vooral in de jaren negentig ging het hard. In 1998-2000 broedden alweer 
330-400 paar Ooievaars in Nederland. Daarna groeide de populatie door tot 825-1000 
paren in de jaren 2013-2015 en 1050 tot 1150 paren in 2018. Daarmee is de soort 
weer helemaal terug en grofweg tweemaal zo talrijk als een eeuw geleden.

Voedsel en trek
In Nederland eten Ooievaars vooral regenwormen en insecten, aangevuld met allerlei 
dierlijk voedsel. Het gaat dan onder meer om muizen, mollen, kikkers en ook jonge 
vogels. Ooievaars lopen net als meeuwen graag achter trekkers aan om slachtoffers van 
landbouwwerkzaamheden te nuttigen. In het verleden trokken vrijwel alle Ooievaars 
weg. Met de komst van het herintroductieproject en bijvoedering in de winter veran-
derde dat. Steeds meer Ooievaars bleven overwinteren. De Nederlandse winterpopulatie 
is tegenwoordig stabiel op 550-675 vogels, terwijl de populatie als geheel groeit. Een 
groot deel van de vogels wordt in de winter nog steeds bijgevoerd, onder meer in die-
rentuinen en door particulieren, maar ze foerageren ook op vuilnisbelten, onder meer op 
de muizen en ratten die daar leven. Overwinterende Ooievaars in Nederland zijn vogels 
van alle leeftijden. Alleen jongen van het voorafgaande broedseizoen trekken allemaal 
weg, nou ja vrijwel allemaal. Bijzonder was het dat drie jonge Ooievaars die in 2013 
in Park Frankendael uit het ei kropen de hele winter in de buurt van het nest bleven 
rondhangen, samen met hun ouders, misschien wel vanwege de vele voeracties van een 
fanatieke liefhebber. Op 15 april 2014 waren de jongen nog steeds aanwezig. Mogelijk 
begonnen de ouders dat jaar daardoor later met broeden en waren op 15 augustus vier 
jongen van een nieuw broedsel nog steeds niet uitgevlogen, zie bijgaande foto. De mees-
te Ooievaars trekken tegenwoordig dus weer weg, net als vroeger, al gaan ze minder ver. 
Vuilnisbelten in Spanje en Marokko zijn populaire overwinteringsplekken.

SUCCESVOLLE COMEBACK IN DE REGIO IN DE AFGELOPEN 20 JAAR

Drie overwinterende jonge Ooievaars met hun ouders in Park Frankendael, 17 januari 2014, een unieke gebeurtenis
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Vestiging en uitbreiding in de Amsterdamse regio
Al enkele jaren volg ik in meer of mindere mate het wel en wee van de Amsterdamse 
Ooievaars. Zo worden broedlocaties bezocht en het aantal jongen genoteerd. De verza-
melde data zijn ten behoeve van dit artikel aangevuld met gegevens uit Waarneming.
nl. Hierdoor is het mogelijk een redelijk compleet beeld te schetsen van de kolonisatie 
van de Amsterdamse regio in de afgelopen twintig jaar. Van laat in het broedseizoen 
op het nest waargenomen juveniele Ooievaars is aangenomen dat ze met succes zijn 
uitgevlogen. Hierdoor kan het broedsucces hoger lijken dan in werkelijkheid het geval 
is geweest, hetgeen mogelijk gecompenseerd wordt doordat niet valt uit te sluiten dat 
hier een daar een enkele jonge Ooievaar is gemist.
In dierentuin Artis werden Ooievaars gehouden die met enige regelmaat jongen produ-
ceerden. In de jaren 2002-2010 waren daar één of twee nesten aanwezig waarvan de 
jongen werden geringd. Meestal werden de jongen na verloop van tijd niet meer terug 
gemeld. De meeste oudervogels waren Artis-vogels. Ook een jong dat in 2003 in Park 
Frankendael werd geringd broedde meerdere jaren in Artis, net als een vogel die in 
1997 geringd was in Alphen aan de Rijn. Meestal broedden de vogels op grondnesten 
maar in 2005 werd gebroed in een Witte Paardenkastanje bij het leeuwenverblijf.
In bijgaande grafiek is de ontwikkeling van het aantal bezette nestlocaties in de 
Amsterdamse regio en het aantal uitgevlogen jongen weergegeven. Hierbij zijn de 
broedgevallen in Artis niet inbegrepen.

In 2002 broedde voor het eerst sinds een eeuw een paartje wilde Ooievaars met suc-
ces in Park Frankendael op een oude schoorsteen in een kinderspeeltuin en bracht 
daar één jong groot. In de jaren 2003 en 2004 vlogen daar respectievelijk één en drie 
jongen uit. In 2005 en 2006 was het nest wel bezet maar vlogen geen jongen uit. In 
2006 was in de maand maart een nest bezet op een gebouw bij de Plantage Muider-
gracht. In 2007 broedde voor het eerst een paartje in het Vondelpark en bracht daar 
drie jongen groot. Andere locaties waren dat jaar niet bezet. In 2008 en 2009 was het 
Vondelpark weer bezet, net als een nieuwe locatie in het Amstelpark. Op beide locaties 
was een paal met kunstnest geïnstalleerd. In het Vondelpark vlogen tweemaal jongen 
uit, in het Amstelpark vloog voor het eerst in 2009 jong uit. 2010 was het jaar waarin 
voor het eerst op drie locaties sprake was van een broedpoging. Alleen in Park Fran-
kendael vlogen toen drie jongen uit. Ook het Vondelpark was weer bezet. Als nieuwe 
locatie werd de Vrije Geer in Sloten in gebruik genomen. Hier waren enkele palen met 
kunstnesten neer gezet. In 2011 waren vijf locaties in gebruik. Nieuwe locatie was een 
ooievaarspaal in Polder Nellenstein, een eenmalig bezette locatie. Alleen op de nesten 
in Park Frankendael en het Vondelpark vlogen respectievelijk vier en twee jongen uit. 
In 2012 groeide het aantal bezette nesten tot zes, al was op de Plantage Muidergracht 
alleen sprake van nestbouw. Nieuw was een zelfgebouwd nest op een kerktoren aan de 
Zaaiersweg. In het Vondelpark vlogen vier jongen uit, in Park Frankendael bleef het 
bij één jong.

Drie juv. Ooievaars op het nest langs de Pl. Muidergracht, 2 juli 2020, het hoogste broedsucces op deze locatie tot nu toe Vier juveniele Ooievaars op het nest in Park Frankendael, 14 augustus 2015, een late uitvliegdatum
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In 2013 kwam er weer een regionale broedlocatie bij, en wel in een woonwijk in 
Uithoorn. Hier vlogen meteen met succes twee jongen uit. Eigenlijk ging het hier om 
de verhuizing van een stel Ooievaars dat in eerdere jaren gebruik maakte van een 
ooievaarspaal op een weilandje bij het Zijdelmeer, iets zuidelijker en net buiten de 
grenzen van de vwg-regio Amsterdam. In zowel het Vondelpark als Park Frankendael 
vlogen drie jongen uit. In 2014 en 2015 bleef het aantal broedlocaties stabiel op zeven. 
Voor zover bekend werd niet gebroed op de locatie bij Uithoorn. Nieuw was in die jaren 
een bezet nest bij de Kalfjeslaan, waar in 2015 voor het eerst een jong uitvloog. In 
2014 was er voor de tweede maal sprake van broedsucces in het Amstelpark, met twee 
uitgevlogen jongen. Ook aan de Zaaiersweg verliet een jonge Ooievaar het nest. In 2015 
was op maar liefst zes locaties sprake van broedsucces, met vier uitgevlogen jongen in 
Park Frankendael als absolute topper. Andere succesvolle broedlocaties in 2015 waar na 
jaren van mislukte broedpogingen voor het eerst jonge Ooievaars uitvlogen waren de 
Vrije Geer en de Plantage Muidergracht, met elk twee uitgevlogen jongen.
De afgelopen vijf jaar groeide het aantal bezette nestlocaties onverminderd door tot 
9 locaties in 2016 (6 succesvol), 12 in 2017 (7 succesvol) en 2018 (8 succesvol), 13 in 
2019 (10 succesvol) en met als voorlopig hoogste aantal 15 in 2020 (11 succesvol).
In 2016 was het Diemerbos een nieuwe locatie met een bezet nest. Hier staan drie 
kunstnesten op palen op een rij. Tot nu toe is hier nog niet met succes gebroed al leek 
in elk geval in drie jaren sprake van een bezet nest. Het jaar 2017 was goed voor drie 
nieuwe broedlocaties, hoewel nog zonder broedsucces: Lutkemeer, Gaasperzoom en 
Westerpark. In 2018 was voor het eerst sprake van nestbouw bij het dorpje Watergang, 

tussen Varkensland en het Ilperveld. Dit was daarmee de eerste locatie ten noorden 
van het IJ/Noordzeekanaal. Het voorlopig hoogste 21e eeuwse broedresultaat werd 
eveneens in 2018 bereikt, in het Vondelpark, waar maar liefst vijf jongen uitvlogen. 
Ook in de Osdorper Bovenpolder was een nieuwe broedlocatie, waar meteen al drie 
jongen uitvlogen. In 2019 was er voor het eerst broedsucces op het nest in de Lutke-
meer (twee jongen). In 2020 werd een nest bezet in Park de Kuil in Geuzenveld, met 
meteen al het eerste jaar al broedsucces in de vorm van twee uitgevlogen jongen.

Broedsucces
In Nederland worden veel gegevens over broedsucces van Ooievaars verzameld. Vanaf 
1995 zijn er genoeg nestgegevens beschikbaar om naar trends in broedprestaties 
te kijken. Vanaf toen werden er jaarlijks van gemiddeld bijna 400 nesten gegevens 
verzameld. Daaruit blijkt dat ongeveer driekwart van de nesten uitgevlogen jongen 
oplevert, er gemiddeld ruim twee jongen op zo’n succesvol nest zitten en dat per ge-
start nest 1,6 jongen groot worden. Ten opzichte van andere Europese landen zijn deze 
prestaties laag. Ook nam het aantal uitgevlogen jongen per nest iets af sinds 1995. 
Ondanks het relatief geringe broedsucces groeit de populatie Ooievaars in Nederland. 
Een belangrijke factor die bepalend kan zijn voor de slagingskans van een nest Ooie-
vaars lijkt bijvoederen te zijn. Ook de aankomstdatum van oudervogels is van belang. 
Deze factoren verklaren respectievelijk 3% en 6 tot 7% van de variatie in broedsucces. 
(Van Turnhout et al, 2017).
Hoe verhouden de Amsterdamse cijfers zich tot de landelijke gegevens? Doen onze 
Ooievaars het beter of slechter dan gemiddeld?
De afgelopen jaren zien we een groeiend aantal locaties waar met succes jongen 
uitvliegen in de Amsterdamse regio. In totaal zijn over de afgelopen 19 jaar 107 
bezette nesten bekend, waarvan er 67 succesvol waren, met 140 uitgevlogen jongen. 
Het broedsucces per succesvolle locatie ligt daarmee even boven de twee uitgevlogen 
jongen, hetgeen overeen komt met de landelijke cijfers.
Per gestart nest vlogen in de Amsterdamse regio 1,31 jongen uit, hetgeen duidelijk 
minder is dan de1,6 jongen waar voor heel Nederland sprake van is. Terwijl in heel 
Nederland driekwart van de paren met succes broedt is dat in de Amsterdamse regio 
slechts 63% over de periode 2002-2020. Een mogelijk verklaring hiervoor is dat ook 
enkele locaties waar alleen sprake was van nestbouw zijn meegeteld en dat met name 
de eerste jaren waarschijnlijk sprake was van relatief veel onervaren paren, die aan 
de rand van het verspreidingsgebied in Nederland aan een broedpoging begonnen. 
Als deze theorie klopt zou het aantal succesvolle paren in de loop der tijd moeten 
toenemen.
Dat lijkt inderdaad het geval te zijn. In de eerste helft van de kolonisatieperiode 
door Ooievaars van de Amsterdamse regio (2002-2010) vlogen minder jongen uit 
per bezette locatie, namelijk 1,21, dan in de periode 2011-2020 toen 1,32 jongen per 
bezette locatie uitvlogen. Het aantal jongen per succesvolle locatie lag in de eerste 
periode daarentegen iets hoger (2,13) dan in de periode 2011-2020 (2,08). In de peri-
ode 2002-2010 was 57% van gestarte nesten succesvol, sinds 2010 is dat toegenomen 

Een stijgende lijn in de Amsterdamse broedgevallen

SUCCESVOLLE COMEBACK IN DE REGIO IN DE AFGELOPEN 20 JAAR
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tot 63%. De afgelopen twee jaar ligt dit cijfer zelfs op 75% en komt daarmee overeen 
met de landelijke cijfers.  In een ver en grijs verleden, in de periode 1888-1897, zijn de 
eerste aankomstdatum en het broedsucces van Ooievaars in Frankendael bijgehouden 
(Stuijt en Vlek, 1994). In die tien jaar varieerde de aankomstdatum tussen 21 februari 
en 30 maart en vlogen gemiddeld 3,7 jongen per jaar uit. Vergeleken met de ruim twee 
jongen die tegenwoordig uitvliegen, zowel landelijk als in Amsterdam, is dat een hoog 
broedsucces. Toch neemt de populatie Ooievaars in Nederland tegenwoordig toe, terwijl 
die aan het einde van de 19e eeuw al aan het afnemen was. Er moet in die tijd sprake 
zijn geweest van een hogere sterfte dan nu het geval is. Als cultuurvolger heeft de 
Ooievaar zich de afgelopen eeuw waarschijnlijk nog verder aangepast aan de mens. De 
soort profiteert tegenwoordig van bijvoederen, gebruikt op grote schaal vuilnisbelten 
om te foerageren en hoeft mede daardoor, en door het warmer worden van de winters, 
steeds minder ver weg te trekken. Deze drie factoren, die eind 19e eeuw nog niet gol-
den, hebben de sterftekans voor Ooievaars ongetwijfeld doen afnemen.

Toekomstige ontwikkelingen
Het ligt voor de hand dat de populatie Ooievaars in de Amsterdamse regio verder zal 
stijgen. Ten noorden van Amsterdam is genoeg ruimte en voedsel om nog enkele paren 
te huisvesten. Ook kan de dichtheid in de stad verder toenemen. Wel zal daardoor 
steeds meer intraspecifieke concurrentie optreden met als gevolg daarvan mogelijk 
lager broedsucces. Vooral in het begin van het broedseizoen vinden vaak gevechten 
plaats om geschikte broedlocaties. Het kan er dan heftig aan toe gaan. Zo werd een 
vrouwtje van het nest bij de Vrije Geer bij een dergelijk gevecht zelfs een keer gedood. 
De vier eieren werden vervolgens door mensen uit het nest gehaald en in een broedma-
chine in Artis uitgebroed.
Het lijkt me goed mogelijk dat over een jaar of tien 25 paar Ooievaars in de Amster-
damse regio broeden. Als we in staat zijn ons leefmilieu te verbeteren met nog schoner 
water en minder gebruik van landbouwgif zal dat ook gunstig zijn voor Ooievaars. Wel 
is het dan van belang voldoende foerageergebied voor Ooievaars te behouden in de 
omgeving van Amsterdam, geen vanzelfsprekendheid met de strijd om de ruimte die 
gaande is.
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Afscheid van de Hem-Slechtvalken

De Gierzwaluw

Sluiting van de kolencentrale
In stad en ommelanden is het bekend: de laatste kolencentrale van het Nuon, nu Vat-
tenfall, aan de Nieuwe Hemweg is versneld dichtgegaan. In plaats van eind 2024 is 
deze centrale al aan het einde van 2019 gesloten, omdat in Nederland de CO2-uitstoot 
in 2020 25% minder moet zijn, anders wordt het Urgenda-doel niet gehaald. Of dat 
doel gehaald gaat worden, daar zijn de meningen zeer over verdeeld. Het Planbureau 
voor de Leefomgeving geeft optimistische getallen door, maar critici schieten die af. 
In ieder geval levert de sluiting van de laatste kolencentrale van de Hemweg slechts 
1% reductie op. De Coronacrisis heeft waarschijnlijk meer invloed.
Wat minder mensen weten is dat naast het ontslag van een paar honderd medewer-
kers deze klimaatmaatregel ook van invloed is op het paartje Slechtvalken dat al een 
aantal jaren op deze locatie broedt. In 2002 is de eerste slechtvalkennestkast opge-

Roely Bos

AFSCHEID VAN DE SLECHTVALKEN VAN DE HEMWEG

Het wijfje Slechtvalk vliegt waakzaam en alarmerend rond tijdens een ringsessie
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hangen in een nis in een schoorsteenpijp, op 120 meter hoog, waarna deze vrijwel met-
een door Slechtvalken in gebruik genomen werd. Toen deze schoorsteen niet meer nodig 
was en moest verdwijnen is de kast in november 2011 verplaatst naar een liftgebouw. 
De toenmalige territioriale valken moesten even zoeken, maar ook in deze wat lager 
gelegen kast (90 meter) is jarenlang gebroed. Op 9 mei 2019 dachten we de laatste twee 
Hem-jongen geringd te hebben, op het dak, lekker in het avondzonnetje. We hadden nog 
de hoop de kast elders op het terrein te mogen plaatsen en hadden een mooie locatie op 
het oog, maar jammer genoeg is hier geen toestemming voor gegeven. Maar de nestkast 
bleef nog in het liftgebouw staan en de buitenwebcam bleef nog actief. Het wachten was 
op een vergunning om de nestkast te mogen verwijderen; als dat niet op tijd gebeurt is 
het broedseizoen van de Slechtvalken alweer begonnen en dan mag zoiets niet meer. De 
eerste slechtvalkeieren in Nederland worden al vanaf eind februari gelegd, na een balts- 
en paringsperiode van een aantal weken. En wat bleek, er kwam nog geen vergunning 
en het was het paar Slechtvalken (met de ringen LU en VJ) gegund om ook in 2020 in de 
kast te broeden. Er werden drie eieren gelegd waarvan er twee uitkwamen. Ook dit jaar 
werd op het dak geringd, handig in het corona-tijdperk, genoeg ventilatie in ieder geval.
De vraag is natuurlijk waar dit paartje Slechtvalken wil gaan broeden mocht de nest-
kast van de Hemweg verdwenen zijn. De valken zullen op zoek gaan naar een geschikte 
plek in de buurt, desnoods een dak met kiezelstenen. Misschien verplaatsen ze hun 
woonst en bezetten ze een ander hoog gebouw in de buurt. Zodra het duidelijk wordt op 
welk gebouw ze graag verblijven is het aan ons, slechtvalkliefhebbers, ringers, Werk-
groep Slechtvalk Nederland (opgegaan in de Werkgroep Roofvogels Nederland) en onze 
stadsecoloog, om de eigenaren en gebruikers van dat gebouw te benaderen om over een 
nieuwe nestkast te praten.

De Hem-valken en hun broedresultaten vanaf 2002
Paul Marcus, fan van het eerste uur, volgt sinds jaar en dag de Slechtvalken van de 
Centrale Hemweg en heeft vanaf het plaatsen van de kast in mei 2002, waarvan hij op 
de hoogte werd gesteld door Onno Wildschut, nauwgezet gegevens bijgehouden over de 
territoriale Slechtvalken en hun broedresultaten. Voor dit stuk heeft hij zijn vogeldagboe-
ken doorgeplozen op zoek naar aantekeningen over de broedresultaten van de Hem-
valken, en kwam met gedetailleerde informatie aan. Zijn en mijn zakelijke gegevens heb 
ik verwerkt in een tabel. Mijn belangstelling voor deze Slechtvalken dateert van 2007, 
toen ik met een oude verrekijker vanaf de Nieuwe Hemweg een Slechtvalk een stootduik 
zag maken op een stadsduif. Zoiets vergeet je niet. Er zijn slechtere kennismakingen 
voorstelbaar!
Er valt een boek te schrijven over de belevenissen en de levens van de territoriale Slecht-
valken van de Centrale Hemweg en hun belagers. Er is wat afgevochten rond de nestkas-
ten. Soms werden indringers netjes en zonder al te veel gedoe naar de grenzen van het 
territorium begeleid, maar er zijn ook gevechten op leven en dood geweest. Zo schrijft 
Paul dat hij op 7 en 8 oktober 2002 gevechten tussen twee Slechtvalken zag boven het 
gebouw van de Belastingdienst in Sloterdijk. In mei 2002 had hij bij de nieuwe nestkast 
een 2e kalenderjaar slechtvalkwijfje zien rondscharrelen, maar in voorjaar 2003 bleek er 

Dreigpose van de territoriale valk tijdens een aanval van een vreemde

Vrouw VJ en man LU bij broedsel in de nestkast

Eieren kunnen gerust een poos blootliggen.
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een adulte dame te zitten, met ringcode DN uit Drogenbos in België, geringd in 2001. In 
de kast zijn toen de geplukte veren van een juveniele Slechtvalk aangetroffen en nader-
hand is tussen het grind nog een stukje onderkaak van een wijfje Slechtvalk gevonden. 
Het heeft er dus de schijn van dat DN haar leeftijdsgenote om het leven heeft gebracht. 
In 2005 was ze zelf aan de beurt en werd ze na hevige gevechten op 18 maart op haar 
beurt verjaagd door een Duitse uit Düsseldorf, maar zij ontkwam aan de dood. Mijn 
aantekeningen melden dat DN in 2008 in de nieuwe nestkast bij de buren, het Afval-
energiebedrijf (indertijd AVI genaamd) aan de Australiëhavenweg, is gaan broeden, 
samen met de jonge slechtvalkman R1 (Hem, 2005, dus een zoon van haar belaagster) 
totdat zij ook daar op 18 april 2010 na diverse gevechten door een Duitse Slechtvalk 
verjaagd is. Ze was een opmerkelijk donkere Slechtvalk, en daardoor goed herkenbaar. 
Ze is door ons nooit meer gezien. 
Er zijn van 2003 tot en met 2020 48 slechtvalkkuikens (34 mannetjes! Leuk voor een 
onderzoek, daar ben ik dan ook mee begonnen) geringd op de Hemcentrale. Er zijn er 
meer geboren, en er zijn nog meer eieren gelegd. Sommige kleintjes gingen door een 
onbekende oorzaak dood, sommige door verwaarlozing vanwege slechtvalkgevechten, 

JAAR OUDERS AANTAL

EIEREN

AANTAL

JONGEN

DATUM

RINGEN

RINGNUMMERS BIJZONDERHEDEN

2003 ♀DN 3 2 6-5-2003 ♂I0(nul) ♂ I1 DN geringd 2001 in

Drogenbos, België

Een jong meteen dood bij 
uitvliegen

2004 ♀DN 4 13-5-2004 ♂M4 ♀O0(nul) 

♀O1 ♀O2

2005 3 6-6-2005 ♂R1 ♀T2 ♀T3 ♀DN verjaagd in maart. 
♂R1 ging dood bij gevech-
ten op 29-7-2017 na actief 
leven op het AEB. Zorgde 
voor 27 uitgevlogen jongen.

2006 4 15-5-2006 ♂R7 ♂R8 ♂R9 ♂S0
2007 4 7-5-2007 ♀W3 ♂V2 ♂V3 ♂V4
2008 4 5-5-2008 ♀X8 ♀X9 ♂DD ♂DE
2009 4 13-5-2009 ♂FI ♂FJ ♂FO ♂FP
2010 4 14-5-2010 ♀OC ♀OD ♂UI ♂UH
2011 3 Niet geringd Broedpaar werd bijgstaan 

door subadulte vrouw.
2012 nieuwe kast nov. 2011. ♀VJ 

(Maasvlakte 2011) en ♂FH 
(Haarlem 2009) aanwezig

2013 ♀VJ 3 2 11-5-203 ♀IH ♂LZ 1 ei onbevrucht
2014 ♀VJ 4 4 7-5-2014 ♀IO ♂LL ♂LU ♂LV
2015 ♀VJ 4 4 18-5-2015 ♂BKB ♂BKH ♂BJR ♂LU van 2014 nog steeds 

aanwezig
2016 ♀VJ ♂LU 3 3 11-5-2016 ♀AJI   ♂BSA 1 kuiken snel dood. moeder 

VJ gepaard met zoon LU
2017 ♀VJ ♂LU 2 2 16-5-2017 ♀ARO kuiken na 5 dagen dood
2018 ♀VJ ♂LU 3 3 22-5-2018 ♂BSC ♂BSS ♂BSP 4 dagen aan een stuk 

niet gebroed vanwege 
gevechten

2019 ♀VJ ♂LU 3 2 9-5-2019 ♂BSX  ♂BSO 3e ei met volgroeid embryo
2020 ♀VJ ♂LU 3 2 28-5-2020 ♂CEP ♂CES 3e ei niet bevrucht

Broedsels in de nestkasten van de Centrale Hemweg Amsterdam sinds 2003

Tot en met 2014 is naast de metalen Arnhem-ring met een oranje kleurring met twee tekens gewerkt, daarna met 
een witte ring met drie tekens.

Twee pas geringde jongen en niet uitgekomen ei met volgroeid embryo
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Nadat in 2015, 2017 
en in 2019 in totaal 
zes paartjes Stelkluut 

binnen het werkgebied van 
de VWGA hebben gebroed, 
met twee (uit twee paar in 
2015), respectievelijk drie (uit 
een paar in 2017) vlieg-
vlugge jongen op het Landje 
van Geijsel, en een mislukt 
legsel in 2019, waarvan het 
door predatie beschadigde 
ei thans tussen een miljoen 
andere artefacten in Museum 
Naturalis ligt, was het in 2020 
opnieuw raak. Het begon rond 
19 april met vijf Steltkluten, in 
het westelijke gedeelte. In de 
weken daarop bezochten nog 
enkele exemplaren het Landje, maar zij vlogen weer door. Op 5 mei was er een baltsend 
paartje aanwezig, dat een week later op 12 mei een bezet nest met eieren had. Zoals 
in andere jaren zat het mannetje onregelmatig op het nest, terwijl het vrouwtje in de 
buurt foerageerde, kennelijk om krachten op te doen om eieren te kunnen produceren. 
Uiteindelijk, rond 16 mei, nam ook het vrouwtje op de eieren plaats. Rond die datum 
zijn met behulp van een telescoop vier eieren op het nest waargenomen en was het leg-
sel compleet. 
Het mannetje nam zijn agressief verdedigende taak op zich, zo nu en dan afgelost door 
het vrouwtje. Mooi om te zien dat ze, terwijl ze het nest naderden, modder en water 
van hun lange poten en tenen afslingerden, alvorens op het nest plaats te nemen. 
Gelukkig zat een broedende Kievit, op dezelfde modderbank, op net genoeg afstand 
van de Steltkluut, zodat de haast wrede grensconflicten zoals in 2015 nu achterwege 
bleven. Voor de verdediging van beide nesten hadden ze echter goede kompanen aan 
elkaar. Tureluur en Kleine Plevier scharrelden er ook rond, net als een Hermelijn, die 
echter telkens aan de andere zijde van het Landje werd waargenomen. Andere potenti-
ele predatoren, zoals de veelvraat Kleine Mantelmeeuw, waren op afstand in de omlig-
gende weilanden aan het foerageren. Roofvogels, zoals de plaatselijke Buizerd, Sperwer 
of Slechtvalk, werden niet vaak waargenomen. De Vos leek dit jaar afwezig.

Op hoge poten (IV)
Adrie Streefland

maar geen verloor het leven door broeder- of zustermoord. Meestal zitten slechtvalk-
kuikens bij het voeren netjes op een rijtje. De grootste schreeuwer krijgt het eerst, en 
de nakomertjes hebben het moeilijk vanwege hun grootte, waardoor ze snel achter hun 
broers en zussen verdwijnen en ze heel soms, bij weinig aanvoer, te weinig krijgen om 
in leven te blijven, maar agressie van de oudste richting de jongste zoals in het nest 
van een Amerikaanse Zeearend zul je niet snel meemaken. Daar is het tweede jong 
werkelijk reserve. Toch heb ik voor mijn ogen iets zien gebeuren wat me verbijsterde. 
Slechtvalk LU, geboren bij de Hem in 2014 en daar gebleven omdat hij in zijn eerste 
jaar wat slagpennen miste waardoor zijn ouders voor hem bleven zorgen, greep in 
2015 een pasgeboren kuiken uit de nestkast. Kennelijk dacht hij dat er prooien voor 
hem waren neergelegd. Gelukkig voor de andere kuikens waren de ouders daarna erg 
alert op de aanwezigheid van LU, en kwam hij niet meer binnen.
Lang niet alle uitgevlogen juveniele Slechtvalken overleven de eerste maanden. Soms 
overleven ze zelfs hun allereerste vlucht, hun maiden flight, niet. Zo vloog een van de 
jongen uit het eerste broedsel voor de ogen van onder andere Paul in een werkende 
gasturbine. Er is niets meer van teruggevonden. Die eerste vluchten zijn nog stuntelig, 
hoewel het gemak waarmee ze voor het eerst van het rooster stappen en op de wieken 
gaan jaloersmakend is. De plaatsen waar ze in het begin neerkomen zijn af en toe on-
geschikt om er weer vandaan te vliegen, en in zo’n geval steekt de mens een helpende 
hand toe en zet de juveniel weer op een hoog dak of brengt hem naar de vogelop-
vang De Toevlucht, zoals in 2004, 2006, 2008 en 2010. Soms vliegen ze zich te pletter 
tegen gebouwen of raampartijen, of tegen een trein of vrachtauto. Omdat de meeste 
juveniele Slechtvalken geringd zijn, wordt een dergelijk ongeval vaak gemeld bij een 
werkgroep of ringstation. 

Ik ga ze missen, deze valken, die voorlopig de anonimiteit in zullen gaan. Hun ringen 
zijn vanaf de grond nauwelijks af te lezen. Mannetje LU heeft zich in de loop van de 
jaren ontwikkeld tot een zorgzame vader. Schitterde hij tijdens zijn eerste broedseizoen 
nog door afwezigheid, in 2019 was hij de nestkast bijna niet uit te krijgen en moest 
moeder VJ wachten op haar beurt om te voeren (in 2020 deed de webcam het nauwe-
lijks). LU is een zoon van zijn partner VJ, die in mei 2011 als kuiken geringd is op de 
electriciteitscentrale op de Maasvlakte en sinds 2012 aanwezig op de Hemcentrale. In 
2013 had ze daar haar eerste broedsel. LU’s broer LL resideert sinds 2017 op het nabij-
gelegen Afvalenergiebedrijf, waar hij R1, geboren op de Hem in 2005, heeft verjaagd. 
Ik heb zo veel gekeken naar en beleefd met de Slechtvalken van de Hemcentrale en het 
AEB dat het bijna familieleden zijn geworden. In De Gierzwaluw van december 2009, 
jaargang 47 nr. 3, heb ik een stuk geschreven over de Slechtvalken van het AEB, en 
in nummer 54-4 van december 2016 over de Amsterdamse broedgevallen sinds 2003. 
In jaargang 58-2 wordt het Amsterdam-Centrum-paartje belicht, en nu dus weer een 
artikeltje. Waar het hart vol van is loopt de mond van over.

Drie vliegvlugge jongen in de Zouweboezem bij Ameide
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Belangenverstrengelingen
Het nest bevond zich op een (te) goed zichtbare plek op zo’n 30 meter afstand van de 
Amstelzijweg, op een vrijwel kale zwarte modderplek, vrijwel dezelfde plek als in 2017. 
Vanwege de gevoeligheid voor verstoring gingen waarnemingen van Steltkluut op het 
Landje op Embargo op Waarneming.nl. Om toeloop van twitchers te voorkomen werd 
ook de waarneming van een op 26 mei ontdekt Kleinst Waterhoen op Embargo gezet. 
Toch kwamen er ’s nachts meerdere vogelaars op af, zich overigens netjes gedragend. 
Maar wie die avond ook langskwam was de plaatselijke jager, die rusteloos in zijn 
Landrover rondreed, de jachthond met zijn snuit uit een open raam. Hij verliet de 
scène, maar strooide in jagersjargon sterke verhalen de wereld in. Dat vogelaars met 
lichtbakken bezig waren (oplichtende mobiele schermen) en over het hek klommen 
(leunen op het hek…). Ik had later in die week nog een gesprek met hem, toen hij met 
zijn kolossale, geladen, dubbelloops jachtgeweer naar de vossenval was geweest, die hij 
enkele dagen later afbrak en verplaatste naar elders in de polder: “die rare vogelaars….”.
Later moest ik boswachter Marion van het Noord-Hollands Landschap, die over dit 
Jagerslatijn ingelicht was en er vragen over begon te stellen, ervan overtuigen dat de 
vogelaars niet zo gehandeld hadden. Het Kleinst Waterhoen leek de gebeurtenissen niet 
af te wachten en werd niet meer gemeld.
De volgende potentiële bedreiging vond overdag plaats. Het gras rond het hek werd met 
luidruchtige grastrimmers gemaaid. Ook dit liet de Stelkluten koud. Ze gingen onver-
stoorbaar verder met broeden. Rond 1 juni was de modderplek behoorlijk begroeid ge-
raakt met opschietend groen, zodat het nest en de broedende Steltkluut vrijwel uit het 
zicht verdwenen. Het weekeinde van 5 tot 7 juni bracht sinds lange tijd regen. Het was 
nogal fris en het waaide hard. In overleg met de vaste kern vogelaars aldaar en boer 
Jan Geijsel werd besloten het waterpeil bij de overstort één plankje (6 cm) te verlagen, 
zodat het nest niet zou gaan drijven of wellicht zelfs weggespoeld zou worden. Eerder 
hadden beheerder het Noord-Hollands Landschap en het Waterschap al toestemming 
gegeven om het waterpeil niet half mei te verlagen, maar pas later, omdat de aanwezige 
zeldzame broedvogel(s) een meerwaarde voor het gebied vormden.

Intussen op de broedplek
Het had er alle schijn van dat juist in het eerste weekeinde van juni het eerste jong uit 
het ei zou kruipen. De beide adulte Steltkluten waren nogal onrustig en het mannetje 
nam, terwijl het vrouwtje op de eieren zat, naast het nest plaats, alsof hij een jong let-
terlijk onder zijn hoede nam. Door de inmiddels hogere vegetatie was dit niet helemaal 
met zekerheid vast te stellen. Op maandag 8 juni kwam de bevestiging, er scharrelden 
drie piepjonge pullen in de buurt van het nest, nauwgezet bewaakt en beschermd door 
het ouderpaar. Dat ook het vrouwtje het nest had verlaten, gaf wel aan dat alle eieren 
uitgekomen waren. Een eventuele vierde pul moest nog ontdekt worden.
Het besluit enkele dagen eerder om de waterstand preventief zes centimeter te verlagen 
werkte in het voordeel van de pullen. Er waren veel meer modderbankjes ontstaan, een 
ideaal gebied om te foerageren.
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Ook het volgende weekeinde werd weer behoorlijke regenval verwacht, zodat Jan op-
nieuw preventief in actie kwam, en tijdig het waterpeil verlaagde met enkele centime-
ters. Op het Landje is overigens ook een inlaat, voor het geval dat er te veel water zou 
verdampen. Na enkele dagen werd duidelijk dat één van de eieren niet was uitgekomen, 
of dat één jonkie in de eerste dagen was gesneuveld. Er waren telkens maximaal drie 
pullen zichtbaar.
Op 19 juni brak lichte paniek uit. De broedplek was verlaten en er werden geen op-
vliegende adulten gezien. Geen beweging in de grassen... Gelukkig werd het hele spul, 
twee adulten en drie pullen, een eindje verderop door enkele vogelaars weer opgepikt. 
Opnieuw paniek toen de pullen uitgebreid zaten te poetsen op een oud meerkoetennest 
midden in het laatste open plasje. Tafeltje dekje zogezegd. Opvallend was dat toen al 
de pullen ‘door de knieën’ gingen als ze wilden rusten. Gelukkig leidde één der adulten 
de drie kleintjes, inmiddels juvenielen, van dat oude meerkoetennest weg, en zwem-
mend bereikten ze een voor hen nieuw foerageergebied, niet eens zo ver van de kijkhut 
verwijderd.
Hoewel een stuk groter geworden, leken ze op dat moment nog niet predator-proof, zo-
dat de adulten vrijwel elke vogel in de buurt wegjoegen, een heel karwei. De volgende 
dag was er inderdaad één juveniel niet meer aanwezig. Mogelijk is dit jong door een 
meeuw of marterachtige als prooi gepakt, maar hoofdverdachte was een dit jaar op en 
bij het Landje frequent jagende Bruine ‘Kuikendief’. Altijd jammer. Het duurde nog een 
paar weken voor de twee overgebleven jongen vliegvlug zouden worden. In hun derde 
levensweek stond ze nog een hittegolf te wachten. Dus zette Jan de waterinlaat open 
zodat de waterstand op peil kon blijven. Enkele dagen later, op 25 juni, verplaatste 
familie Steltkluut zich opnieuw en waren ze pal voor de kijkhut aan het foerageren.

Het weekend na de hittegolf waren de juvenielen drie weken oud. Er brak een peri-
ode met koeler weer aan. Terwijl het waterpeil door verdamping verder daalde, was de 
verwachting dat ze deze laatste week voordat ze vliegvlug zouden worden goed zouden 
doorkomen om daarna wellicht ‘t Landje te verlaten. Op 30 juni ging de schuif van de 
overstort omhoog en kwam het waterpeil op het Landje gelijk met het polderpeil, ruim 
een maand later dan het protocol voorschreef. Hierdoor stroomde het water waar de 
Steltkluten foerageerden bijna geheel weg. De Steltkluten keerden terug naar het cen-
trum van ’t Landje, waar een brede sloot met brede modderige banken was ontstaan, net 
als veel andere vogels die nog aanwezig waren.
De juveniele Steltkluten werden nogal schichtig van al deze vogels en vluchtten regel-
matig de hoge grassen in. Door het wisselvallige weer in de rest van de vierde week 
zouden de modderbanken niet uitdrogen. Er bleef dus genoeg voedsel aanwezig om snel 
vliegvlug te worden.
De langverwachte dag om het broedgeval geslaagd te kunnen verklaren brak aan. Op 
2 juli 2020 gingen de twee juvenielen synchroon ‘airborne’, zo’n 25 dagen nadat ze uit 
het ei kropen. Van de vier eieren waren twee jonkies vliegvlug geworden. Een score van 
50%, niet slecht! Nog even opvetten en dan de wijde wereld in, in het kielzog van de 
adulten. Dat leek op 8 juli gebeurd te zijn. Ook na urenlang speuren werd geen enkele 
Steltkluut meer waargenomen. Andere steltlopers hadden de modderbanken overge-
nomen, waar ze ongestoord konden foerageren. Toch werden in de namiddag de vier 
Steltkluten weer in het gebied gezien, en werden de modderbanken terug opgeëist. Ze 
hadden blijkbaar een eerste proefvlucht gemaakt naar een gebied in de buurt en waren 
later weer teruggekeerd.
Op 13 juli rond 19 uur op nadering van een koeler regenfront vloog de adulte man op 
en volgden de twee juvenielen zijn voorbeeld. Ze verlieten het Landje van Geijsel en 
verdwenen, al dan niet definitief, uit het zicht achter de hoge bomen langs de Amstelzij-
weg, een mooi moment om dit verslag af te sluiten.

Bij de buren
Net buiten de grenzen van het werkgebied van de VWG-Amsterdam, aan de Proostdijer-
dwarsweg in Polder Groot Mijdrecht, zo’n 1,5 kilometer ten zuiden van Botshol, was op 
20 mei ook een Steltkluut op nest gefotografeerd. Er werden daar op 22 juni drie pullen 
van zo’n week oud op de foto gezet. Dit paartje is dus iets later gaan broeden dan het 
paartje op Geijsel. Begin juli werden er drie juvenielen waargenomen.
Dertig kilometer zuidelijker in de Zouweboezem bij Ameide was er ook broedsucces van 
Steltkluten en werden drie vliegvlugge juvenielen op de foto gezet. 
Dit is best een lijvig verslag geworden, waarin allerlei zaken rondom ‘t Landje zijn be-
schreven. Zoals de plaatselijke jager, het Waterschap, het Noord-Hollands-Landschap en 
de waterhuishoudkundige techniek die Jan tot zijn beschikking heeft. Kortom een ver-
slag in de volle breedte, zodat eenieder die niet in staat was om een en ander nauwgezet 
te volgen, een inkijkje krijgt in de gebeurtenissen rondom dergelijke zeldzame broedge-
vallen en ziet wat noodzakelijk is om dergelijke broedsels te laten slagen.

Nestplek en verplaatsingen op het Landje van Geijsel
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De Vrije Geer en Westerpark. Nieuw zijn nesten in Park de Kuil, Watergang en de 
Gemeenschapspolder. Het hoogste aantal Lepelaars dat wordt waargenomen op de 
Kinseldam, waar ze broeden, is 31 op 5/4 (HJK). Veel minder dan vorig jaar, toen werden er 
max. 70-75 gemeld. Maar misschien is er dit jaar minder geteld?
Roepende cq. baltsende Roerdompen worden regelmatig gehoord in het Schinkelbos, 
Geuzenbos, Lutkemeerpolder, Ilperveld, Varkensland en de Volgermeerpolder. Een zeldzame 
plek voor Kwak: nabij de Gaasperplas net onder de A9, op 20/5 (“D.J.”). Weer veel 
meldingen van Koereiger in Waterland; de laatste wordt gezien op 8/5 Rijperweg (MS). In 
de periode 16/4-3/5 worden zelfs 3 vogels gemeld. In feite zijn ze al aanwezig sinds 2/8 
vorig jaar. Waar blijven ze toch in de broedperiode?
Kleine Zilverreiger wordt wat vaker waargenomen dan vorig jaar - toen slechts tweemaal: 
11/5 Groote IJpolder (PT), 13/5 Waterland (EdB), 31/5 Landje van Geijsel (ED, MKr), 1 en 
19/6 Vijfhoek en Kruithoorn (velen) en in de periode 7-12/6 Lutkemeer (PT, PS, EdB).

ROOFVOGELS & UILEN

Op 29/5 vliegen over het westen van de regio 13 tot 15 Vale Gieren. Als eerste gezien over 
het Eendrachtspark (DD), daarna over Sloterdijk (AS, WP, GK, Ewout Huibers). Spectaculair 
gezicht natuurlijk; meestal gaat het bij dergelijke groepen om projectvogels; vogels die 
zijn uitgezet en de weg kwijt zijn. Op 6/4 wordt de eerste Visarend van deze periode 
waargenomen boven het Eendrachtspark (DD) en Bos & Lommer (MM); ’s middags vliegt 
een vogel over de Gaasperzoom (WS) en over Weespersluis: de nieuwe woonwijk in de 
Bloemendalerpolder (SW). De laatste waarneming in dit kwartaal is op 16/6 boven het 
Sloterpark (PM). 

In het 2e kwartaal van dit jaar substantieel min-
der waarnemingen dan vorig jaar. Wellicht bleef 
men meer thuis vanwege het coronavirus? Een 

vaste ploeg waarnemers hield stug vol om toch af en 
toe even lekker naar buiten te gaan. Als thuiswer-
kende had ik daar in ieder geval grote behoefte aan. 
Voordeel was wel dat ik in de lunchpauze naar een 
Struikrietzanger kon! 
Er was meer leuks deze periode: Middelste Jager, 
Kwartelkoning, Nachtzwaluw, en zuidelijke vogels 
als Vale Gier, Bijeneter en Hop. Het wachten is op de 
Scharrelaar!
Rest mij te melden dat de waarneming van een mo-
gelijke Bairds Strandloper op IJburg 18 september 
vorig jaar helaas niet is geaccepteerd door de CDNA: 
“de afwezigheid van een lange handpenprojectie en 
de vergelijkbare grootte/verhoudingen ten opzichte 

van de omringende strandlopers deden dit geval de das om” (info via PR).

Zorg dat je je waarnemingen van het volgende kwartaal tijdig hebt opgevoerd op waarne-
ming.nl. Voeg bij interessante waarnemingen 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.

WATERVOGELS & REIGERS
Op 26/4 en 15/5 zit er een Rotgans op Marken (WvdW, FV). Op 24 en 25/4 bevindt zich een 
Roodhalsgans langs Dijkeinde resp. in Polder De Peereboom (Somer Schram Ouweneel, Frank 
Roosendaal), nagenoeg dezelfde plek als februari dit jaar. De laatste Grote Zaagbek van dit 
seizoen wordt gezien op 8/5 op het IJmeer tegenover het Kinselmeer, een man in eclips-
kleed (EdB); toch ruim twee weken later dan vorig jaar. Van Middelste Zaagbek één mei-
waarneming: op 16/5 1 man en 1 vrouw op de Gouwzee (EV). 
Geoorde Futen worden gemeld bij de Vijfhoek, 8/4 en 17/6 (FV, PT) en op 11/4 een vogel op 
het Kinselmeer (Sanne Koolwijk). Geen waarnemingen van Kuifduiker deze periode.
Bezette nesten van Ooievaar met name in het Amstelpark, Plantage Muidergracht, 
Frankendael, Kalfjeslaan, Lutkemeer, Nieuwe Ooster, Osdorper Bovenpolder, Vondelpark, 

Waarnemingen april-juni 2020
Ellen de Bruin
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Matkop met nestmateriaal, Diemerbos, 12-04-2020

Een grote groep Vale Gieren vliegt over Sloterdijk, 29 mei 2020
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nemingen van Zwarte Wouw in april; ik noem er een aantal. Op 11/4 wordt een in Aalsmeer 
opgemerkte Zwarte Wouw (MM) ook gezien boven het Schinkelbos (AJ, NA, ED, MKr, EH). 
Op diezelfde datum ook een vogel over de Aetsveldsche Polder, daar ook op 19/4 (EdB, 
RivD). De enige mei-waarneming is vanaf het Landje van Geijsel: 22/5 “ver cirkelend. Een 
ietwat gehavend beest. staart nauwelijks gevorkt voor zover te zien. Bovenvleugeltekening 
(met lichtere dekveerbaan), vleugelhouding en lichte onderhand maken dit muisbruine beest 
tot een Zwarte Wouw. Te ver voor film en/of foto” (GvD).  
Was er vorig jaar maar één melding van Zeearend, nu zijn er iets meer. Op 10/4 vliegt er 
een 4kj vogel over de Vijfhoek (ZH, GvD, SH, RB, WW). Op 11/4 beweegt er een over Aals-
meer (MM), later over het Eendrachtspark (DD), en aan het eind van de middag over de 
Aetsveldsche Polder (EdB, RivD). Ook op 27/4 vliegt er daar één over. Op 7/5 een vogel over 
Polder Nellestein (DJR) en 8/5 over Marken (WvdS). Het betreft allemaal nog niet volwassen 
vogels, maar zeker niet allemaal dezelfde vogel.
Een mannetje Roodpootvalk wordt gemeld op 12/4 aan de Nieuwe Gouw: “met onmisken-
baar grijze onderzijde met iets roodbruins richting donkere staart op pakweg 10 meter 
hoogte. Het formaat van een boomvalk. Lange smalle staart” (“Jim Sneglov”). Wat te den-
ken van deze waarneming van iemand die in totaal 5 vogelsoorten in de regio heeft opge-
voerd, en dan ook nog eens een ‘leuke’ naam verzint? (red: lees ‘m achterstevoren). Op 10/5 
dan een echte, over het Entrepotdok: “vanuit W. een in eerste instantie op een Boomvalk 
lijkende valk die tegen de inmiddels steeds sterker wordende en draaiende wind (van Z naar 
WNW) worstelend/vliegend. Bij het dichterbij komen bleek snel dat het geen Boomvalk was. 
Voor mijn dagelijkse Slechtvalk was hij te klein en vanwege de roodbruine gloed even aan 
een Torenvalk gedacht. Ook dat is in de binnenstad een zeldzaamheid tegenwoordig, dus 
extra goed opgelet! Valk met roodbruine onderzijde, vaag masker op de kop, staart licht 
gebandeerd, en daarom op 2e kj vrouw Roodpootvalk uitkomend. Boomvalkachtige vlucht 
met een vaag Torenvalk uiterlijk. Geen foto’s want eerst kijken, dan verbazen en dus geni-
eten en weg is de Roodpootvalk!” (WvdW).
Aardig wat Smellekens, alle in april: de eerste is een 2kj vrouw op 3/4 Schiphol (GvD), de 
laatste ook een vrouw over Marken op 26/4 (FvG, WP). Bezette nesten van Slechtvalk: Ameri-
kahaven, ArenA, Buitenveldert, Hemhavens en ZuiderAmstel. Territoria o.a. bij De Omval, 
Lelylaan en Westertoren/Rijksmuseum. Het Rembrandtpark lijkt Slotervaart geworden.
Jonge Bosuilen worden gemeld in Osdorp, Sloterpark en Sloterplas, jonge Ransuilen in de 
Brettenzone, Frankendael, Oeverlanden Nieuwe Meer, Rembrandtpark, Schellingwoude, 
Westpoort en Holysloot. 
In de periode 3-10/4 worden 1 à 2 Velduilen gezien in de Bovenkerkerpolder (1e wrn. FvG). 
Een opvallende waarneming is die in het Centrum, op 21/4: “midden in de binnenstad, 
achterna gezeten door verschillende soorten meeuwen en een aantal kraaien” (Wout Bakker).

STELTLOPERS
Opnieuw een broedgeval van Steltkluut op het Landje van Geijsel; zie het artikel van AS 
elders in dit blad. Maar liefst 3 jongen, waarvan er eentje het laatst gezien wordt op 20/6. 
Op 1/7 heeft het gehele gezin het Landje verlaten. Verder waren er enkele waarnemingen in 
Waterland: 18/4 Volgermeer (HJ), 4/5 De Kinsel (HJK, AS, MSch) en op 8/5 2 vogels zowel 

In het Amsterdamse Bos keert de hier jaarlijks broedende Wespendief terug op 17/5 (ZH). 
Toelichting op 20/5: “lijkt het paartje van de afgelopen twee jaar (man gaat al langer mee). 
Vrouw volgde man, die haar later met een kikker als bruidsgeschenk onder het uitstoten 
van de typische zachte lokroepjes een nest op lokte”. Op 14/6: “op dit tijdstip alleen staart 
van adult op nest zichtbaar. ‘s Middags was in elk geval de man identificeerbaar. Eieren 
zijn nu op de helft van de incubatietijd, als het goed is”. En dan op 30/6 het onthutsende 
bericht dat het vrouwtje overleden is: “bij mijn aankomst een Buizerd (met jongen vlakbij) 
fanatiek uitvallend naar iets in het nestbos. Wespendievennest lag er verlaten bij. Onder 
het nest het halve kleed van de vrouw, duidelijk slachtoffer van predatie door Havik (veren 
uitgetrokken, niet afgebeten). Gelet op de uitstekende staat van veren, en het feit dat alles 
onverwaaid bij elkaar lag ondanks de sterke wind, heeft de treurige gebeurtenis vermoede-
lijk slechts kort ervoor plaatsgevonden. Mogelijk viel de Buizerd uit naar de nog aanwezige 
dader” (alle wrn. ZH). Goed dat dit broedgeval zo intensief gemonitord wordt! (red: Uitein-
delijk blijkt het mee te vallen en wordt vrouw Wespendief als voddenbaal teruggezien.)
Een 3kj man Steppekiekendief vliegt op 22/4 over de Gemeenschapspolder (AS) en wordt 
iets later opgepikt boven Weespersluis (SW). Op 24/4 vliegt een man Grauwe Kiekendief 
over bij Schiphol (Gerjon Gelling) en op 10/5 vliegt een vrouwtje over de Aetsveldsche 
Polder (EdB, RivD).
De eerste Rode Wouw van deze periode vliegt op 4/4 over de Aetsveldsche Polder (EdB, 
RivD). Na vele waarnemingen in april en een kleiner aantal in mei is er één juni-waarnemi-
ng: 11/6 over de Bovenkerkerpolder (H. van Haastrecht). Net als vorig jaar aardig wat waar-

Verenhoopje van een door een Havik toegetakelde Wespendief , Amsterdamse Bos, 30 juni 2020
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in Ilperveld (J. Poelstra) als in Polder IJdoorn (MD). Hoge aantallen Kluut: 9/4 Kinsel 44 
(FV), 11/4 Polder IJdoorn 50 (Colin Aalbers), 17/4 Bovenkerkerpolder 50 (Jan Wies), 8/5 
Marken 20 (RB) en 7/6 Ilperveld 27 (Perry de Kort).
Aardig wat meldingen van Zilverplevier: 16/4 Binnen-/Buitengouw (Sjirk van der Burg), 
25/4 een 2kj op Landje van Geijsel (GvD), 4/5 een 2kj op de Kinseldam (MSch), en in de 
periode 13-15/5 max. 2 vogels op Marken (1e wrn. WP); hier ook een zomerkleed vogel 
op 1/6 (LIJ). Hoogste aantal Bontbekplevier: zeker 30 op het Landje van Geijsel (GvD, 
EdB).
Op 2/4 wordt een baltsende Houtsnip gemeld in het Schinkelbos; “geknor” (EV). Een 
geluidsopname had leuk geweest; ook vorig jaar schreef ik dat er naar mijn weten geen 
broedgevallen van Houtsnip bekend zijn in de regio; de digitale vogelatlas laat een witte 
vlek zien. Op 3/4 2 foeragerende Bokjes op het Landje van Geijsel (GvD); op 15/4 wordt er 
hier 1 gezien (1e wrn. LIJ). 
Op 19/4 vliegen 7 Rosse Grutto’s over het Diemerpark (FvG). Op het Landje van Geijsel 
zitten er max. 3 in de periode 25/4-3/5 (GvD, EdB, WS) en op 5, 6 en 16/5 zit er 1 vogel 
op Marken (1e wrn. WvdW). Genoemde plekken zijn ook goed voor Steenloper: in de peri-
ode 28/4-7/5 1 vogel op Marken (1e wrn. EH) en op 29/4 7 onrustige vogels op het Landje 
van Geijsel (GvD, EdB).
Hoogste aantal Regenwulp: 60 in de Volgermeer op 29/4 (ZH). Andere hoogste aantallen, 
alle op het Landje van Geijsel: Zwarte Ruiter 6 op 19/4 (GvD), Groenpootruiter 42 op 29/4 
(GvD, EdB), Bosruiter 68 op 7/5 (GvD), Witgat 13 op 9/4 (GvD). Op Marken 18 Oeverlopers 
op 8/5 (WvdS). 
Een Kanoet zit op 4/5 op Marken (EH); vorig jaar was dat 5/5! Op 4 en 5/5 zit er ook 1 
op het Landje van Geijsel (1e wrn. Jan Wies). Op 6/5 vliegt er 1 over de Watergraafsmeer; 
geluidsopname (GvD). Op 5 en 13/5 is er een Drieteenstrandloper aanwezig op Marken 
(WvdW, WP, DD). Op 4/5 worden hier 2 Kleine Strandlopers gefotografeerd (DR), en op 7/5 
is er 1 aan de Binnen-/Buitengouw (Joep Heldoorn) en op 19/5 1 aan de Rijperweg (MS). 
Krombekstrandloper verschijnt op twee plekken: 29/4 1 op het Landje van Geijsel (GvD, 
EdB) en in de periode 3-14/5 max. 3 op Marken (1e wrn. PR). Op 7/5 3 Temmincks Strand-
lopers, ook op Marken (EH, NA) en in de periode 3-10/5 max. 10 vogels op het Landje van 
Geijsel (nl. op 7/5, GvD). Hoogste aantal Bonte Strandlopers is slechts 7; 4/4 op Marken 
(FV). 
Hoge aantallen van Kemphaan: Bloemendalergouw 45 op 19/4 (AJ), Marken 52 op 26/4 
(FvG, WP), Landje van Geijsel 90 op 29/4 (GvD).

MEEUWEN & STERNS
Op 26/4 foerageren ca. 800 Dwergmeeuwen op de Gouwzee (WvdW); hoogste aantal in 
de lange periode dat ze aanwezig zijn: 19/4-8/6. Tweemaal een hoog aantal Zwartkop-
meeuwen: 175 vogels foerageren op 13/4 aan de Poppendammergouw (GvD), op 14/4 160 
vogels in Polder IJdoorn (LS). 
De adulte Kleine Burgemeester die al geruime tijd pleistert in stadsdeel Westerpark wordt 
daar voor het laatst gezien op 19/4 (WP). Tot ziens in de winter! Vorig jaar keerde de 
vogel terug op 8/12.

Een adult zomerkleed Middelste Jager wordt op 8/6 gefilmd vanaf de Vijfhoek (GvD). Geen 
algemene soort, zeker in juni. Het filmpje is te vinden op (old.)waarneming.nl; de kenmerk-
ende staartpennen in de vorm van lepels zijn goed te zien. 
Op 26/4 vliegt een Reuzenstern over de Vijfhoek naar noord (FV), de enige waarneming 
dit voorjaar. Op 19/4 vliegt een Lachstern en op 9/5 2 Noordse Sterns over de Aetsveldsche 
Polder (EdB, RivD), beide in noordelijke richting.  
Op 29/5 en 1/6 bevinden zich 2 Dwergsterns op Marken (WP, LIJ). Gelukkig blijven 2 Wit-
vleugelsterns in adult zomerkleed hier wat langer hangen: ze zijn aanwezig in de periode 
11-15/5 (1e wrn. NA).
Zwarte Sterns foerageren op het Kinselmeer in de periode 19/4-2/5 (1e wrn. AJ), met op 
22/4 een maximum van 30 (MM). Op 19/4 vliegen 19 vogels in noordoostelijke richting 
over de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD); opmerkelijk want op dezelfde dag vorig jaar 
vloog hier hetzelfde aantal over.

HOENDERS, DUIVEN, SPECHTEN & VARIA
In de periode 5-21/4 worden max. 4 Patrijzen waargenomen bij Tweeduizend El (PS op 
18/4). Op 26/4 1 foeragerende vogel aan de zuidkant van Schiphol, Rozenburg (Piet van 
Vliet).
Op 23/4 een Kwartel in Polder IJdoorn: “vlak voor mijn voeten opvliegend en snel weer 
invallend in oud riet. Geen geluid gehoord. Opvallend vliegbeeld met puntige vleugels en 
staart. Kleur als van oud riet” (WvdS). Op 15 en 16/6 baltst een vogel in de Bovenkerk-
erpolder (WvdS, AS, DR). ’s Nachts worden er vogels overvliegend gehoord op 12/6 in de 
Watergraafsmeer (op geluidsrecorder, GvD) en op 19/6 in Zuidoost (Pierre van der Wielen).  

Witvleugelstern, Marken, 15 mei 2020
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Op 5/5 wordt een baltsende Kwartelkoning gehoord in de Brettenzone (1e wrn. PM). De 
vogel wordt door velen beluisterd; de laatste waarneming is op 12/5 (André van Vliet). 
Op 26 mei wordt een Kleinst Waterhoen gehoord op het Landje van Geijsel (1e wrn. Arjan 
Dwarshuis). De exacte gegevens heb ik niet; ook een lokale admin kan embargo-waarne-
mingen niet zien. Ik weet dus niet of er geluidsopnamen zijn gemaakt. Op 7/5 wordt een 
wat afwijkend Porseleinhoen gehoord op het Landje van Geijsel (1e wrn. DD).  Soms is de 
vogel ook overdag te horen. Laatste waarneming 20/5 (AS).
In april meerdere overvliegende Kraanvogels. Meer dan 1 ex.: op 5/4 3 over de Aetsveld-
sche Polder (EdB, RivD), op 9/4 3 over de Baarsjes (Joop Hart) en op 19/4 2 over de Pop-
pendammerweeren (“ArneM”). Eén mei-waarneming: 8/5 Landje van Geijsel, 1 ex. over- 
vliegend (WS).
Op 9/5 vliegt een Zomertortel in noordoostelijke richting over de Aetsveldsche Polder (EdB, 
RivD). Op 11/5 vliegt er 1 over Diemen-Noord (Ferenc Scheeren) en op 14/5 nog 1 over De 
Hoge Dijk (SH). Relatief veel waarnemingen van deze steeds schaarser wordende soort.
Op 1/4 wordt een Kleine Bonte Specht op de Vijfhoek waargenomen (EdB) en op 8/4 in het 
Amsterdamse Bos, Zonneweide (GK). 
Een Nachtzwaluw wordt gezien op 13/5 in het Schinkelbos “rond 9:30 per ongeluk op-
gestoten, vloog 5 à 10 meter verder en streek toen opnieuw neer en bleef even ter plaatse, 
waarvan deze foto. ‘s Avonds teruggegaan naar dezelfde plek en daar vloog rond 22:00 
een vogel rond waarvan het vliegbeeld aan een vleermuis deed denken. In de daarop vol-
gende drie weken heb ik de vogel niet meer t.p. gezien of gehoord” (Gerda de Bruijn). De 
waarneming is vervaagd opgevoerd. Zie het artikel van de waarneemster elders in deze 
Gierzwaluw.
Bijeneters worden gemeld in het niemandslandje tussen de A1 en het spoor bij Knooppunt 
Diemen (Alex Buhr; geluid staat op een youtube-filmpje van Kneu, code 3oLh4tzLkZo), 
later opgemerkt op IJburg (AS) en Vijfhoek (Jeroen Bonnema). Op 17/6 wordt een vogel 
gemeld in het Schellingwouderpark: “dacht eerst aan een IJsvogel ivm felgekleurde borst, 
maar kleur was iets minder fel en duidelijk groter in formaat. Zijn vlucht was ook duidelijk 
anders dan dat van een IJsvogel, eerder gelijkend op de vlucht van een bonte specht: af-
wisselend vleugelslagen, dan zwevend, in een golfpatroon” (Thijs van Velzen).
Een Hop wordt op 13/4 gefotografeerd in het Schinkelbos “grote verrassing; plotseling een 
paar meter vóór me opvliegend, daarna nog een paar keer gezien. Op basis van patroon op 
staart en vleugeldekveren een volwassen man” (ZH). Later dit seizoen kwam in het nieuws 
dat er een Hop succesvol heeft gebroed in de Amsterdamse Waterleidingduinen; 5 jongen!

ZANGVOGELS
Op 1/5 wordt een overvliegend mannetje Wielewaal gezien in het Amstelpark (MKr), 
een dag later over de Vijfhoek (Fred Scholte). Op 7/5 wordt een vogel gehoord in Polder 
Nellestein (DJR). Een - voor de regio - late zangwaarneming wordt gemeld op 9/6 in het 
Diemerbos (Klaas van den Berg).
Roeken nestelen deze periode in het Baanakkerspark, de Buikslotermeer en in Weesp. Op 
30/6 een hoog aantal van 22 in de Poppendammerweeren (NA). In het Amsterdamse Bos 
broedt, net als vorig jaar, de Raaf (GK, ZH). Ze krijgen 4 jongen, die op 1/5 zijn voorzien 

van oranje kleurringen met de codes H97, H98, H99 en J01 (med. GK). Opletten dus!
Op 18/4 wordt een Pestvogel gemeld in het Centrum; “vogel kwam vanuit noordelijke rich-
ting en landde bovenin monumentale plataan in Eerste Weteringplantsoen naast beeld van 
Carmiggelt. Na ongeveer een kwartier vloog de vogel naar Boerenwetering/Rijksmuseum 
in ZZW-richting weg”. Een opvallende plek maar de beschrijving klinkt niet slecht: “ik 
zag duidelijk het zwarte oogmaskertje, de zwarte keelvlek en de opstaande kuif. Hij was 
duidelijk kleiner dan de gaaien die hier ook langskomen” (Jan van Raamsdonk). 
Gelukkig laat Matkop weer wat meer waarnemingen zien op verschillende plekken; 
zingende vogels in Diemerpark, Diemerbos, Vijfhoek, IJburg en een wat minder bekende 
plek: Natuurtuin Klarenbeek. 
Een onbevestigde waarneming van een Buidelmees op 2/5 in het Diemerpark: “saw and 
heard an adult female calling in a willow tree. That is all I have” (MD).
Een Boomleeuwerik is even t.p. op het Landje van Geijsel op 21/4; “kwam golvend aange- 
vlogen. Wilde landen in het natte gebied, maar koos toch voor de droge dijk. Korte staart. 
In zit op de dijk: zwart-geelbruin gestreepte bovenkop; zwart-wit op handpendekveren; 
stevige, lichte/witte wenkbrauwstreep” (GvD). Op 26/4 vliegt er één in noordwestelijke 
richting over de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD). Dit voorjaar duikt de Fluiter op de meest 
onverwachte plekken op. Helaas worden er weinig vastgelegd. Van de vogel op Westgaarde 
op 21/4 is een geluidsopname (HJ); kleine moeite, groot plezier.
In de periode 23/5-4/6 zingt een Grote Karekiet de longen uit zijn lijf in Polder Omhoog 
met het Veen, Ilperveld (1e wrn Janneke Vorst). Op 16/6 een fantastische ontdekking van 
een zingende Struikrietzanger in het Flevopark (Ewout Huibers , zie zijn verhaal over de 
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Man Paapje, 27 april 2020, Haven-Ballast
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ontdekking elders in dit blad)! De vogel blijft aanwezig tot in ieder geval 21/6 en wordt 
door vele vogelaars bekeken en beluisterd. Ook op andere plekken in het land worden ze 
waargenomen: o.a. op Texel, Den Helder, Voorschoten en langs de Leidse Vaart, gemeente 
Teylingen. Een oprukkende soort?
Eén melding van een baltsende Vuurgoudhaan: op 13/4 in het Diemerpark (RB).
Behoorlijk wat waarnemingen van Beflijsters dit voorjaar; en op 11/4 maar liefst 15 over de 
Vijfhoek (GvD, FV, WvdW). Geen zingende Grote Lijsters dit jaar, wel enkele meldingen. Eén 
melding van 2 ex: op 7/4 in de Osdorper-Binnenpolder (Jan van Blanken).
Een aantal meldingen van Bonte Vliegenvanger; éen zingende vogel in het Diemerpark op 27/4 
(Tobias Woldendorp). Weinig meldingen van Gekraagde Roodstaart: 13-19/4 Schinkelbos (1e 
wrn. ZH), 10/4 en 11/5 De Hoge Dijk (AS, BdV) en 20/4 Vijfhoek (1e wrn HJK).
Twee zangwaarnemingen van Paapje: op 8/5 in de Brettenzone (Carla Stort) en op 23/4 in 
Monnickendam, waarnemer onbekend; helaas is het tegenwoordig mogelijk om anoniem 
waarnemingen op te voeren.
Meldingen van juveniele Roodborsttapuiten: vanaf 24/5 in het Schinkelbos (1e wrn. EdB), 
26/5 Afrikahaven (Roely Bos), 29/5 Botshol (Hans Dijkstra). Ongetwijfeld zijn er nog veel meer 
broedgevallen in de regio. 
Op 11/4 wordt een adulte man Engelse Kwikstaart gezien langs Tweeduizend El (PM), de vaste 
jaarlijkse plek. Het blijft echter bij deze ene keer; alleen nog op 13/5 wordt deze waargenomen 
(“HansFXX”). Gelukkig wordt de soort nog wel op andere plekken gezien, het meest op 
Marken: in de periode 22/4-13/5 max. 2 vogels (1e wrn. M. Swart). Ook redelijk veel meldin-
gen van Noordse Kwikstaart, op 9/5 zelfs 7 vogels op Marken (FvG).
Een opmerkelijke melding (geen foto) van een familie Grote Gele Kwikstaart in de Holendrech-
ter- en Bullewijkerpolder (BdV). Op 11/6 foerageert een juveniele vogel in de wijk Hogewey in 
Weesp (Louis Blommenstein). Rouwkwikstaart zit o.a. op het Landje van Geijsel in de periode 
28/4-12/5 (1e wrn PR, LS).

Gebruikte afkortingen

AJ Auke Jansen GvD Guus van Duin PS Peter Schrijver

AS Adrie Streefland HJ Han Jacobs PT Paul Tak

BdV Bob de Vries HJK Harm Jan Kiewiet RB Rob Baars

DD Daan Drukker LIJ Lodewijk IJlst RivD Ricardo van Dijk

DJR DJ van Roest LS Laurens Steijn SH Sander Hietkamp

DR Dorothee Rabe MD Massimiliano Dettori SW Steven Wytema

ED Edial Dekker MKr Mieke Kranstauber WP William Price

EdB Ellen de Bruin MM Marten Miske WS Will Schep

EH Erik Hölscher MS Marianne Slot WvdS Wim van der Schot

EV Els Velzing MSch Marten Schmitz WvdW Willem van der Waal

FV Frank Visbeen NA Niels Aagaard WW Willem Wind

FvG Frank van Groen PM Paul Marcus ZH Zaïnal Haberham

GK Guido Klerk PR Pim Rijk

Wat vinden de buren? John van der Woude

LITERATUUR RUBRIEK

Vogelwacht Utrecht - De Kruisbek jg. 63, 2020 nr. 3
Natuurontwikkeling Bethunepolder 
De Bethunepolder, tussen Maarssen en Tienhoven, levert tweederde van het Amster-
damse drinkwater. Het grondwater is erg zuiver doordat het, onder andere vanaf de 
Utrechtse Heuvelrug, via de ondergrond als kwelwater naar boven komt. Het is dus ook 
een natte polder, en op sommige plekken is het waterpeil nog verder verhoogd voor 
een plas-dras situatie. Op andere plekken is grasland geplagd om schraallandvegetaties 
te bevorderen, en langs de sloten is het oeverareaal vergroot om meer riet te krijgen. 
Broedvogelterritoria waren er in 2019 o.a. van Grutto (16), Zomertaling (2), Sprinkhaan-
zanger (4), Snor (6), Rietzanger (54), Blauwborst (10), Waterral (6), Cetti’s Zanger (5).

Waternet/AWD – Struinen nr. 105 (zomer 2020)
Proefvlakken in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
Op zestien plekken in de AWD zijn grote proefvlakken ingericht met een flinke om-
heining eromheen, zodat damherten er niet meer kunnen komen. Zo kan eindelijk 
kwalitatief en kwantitatief worden vastgesteld hoe groot in de AWD de jarenlange 
vraatschade is van de damherten. Ook al is het voor elke wandelaar in dit immense 
verkeersvrije natuurgebied evident dat deze ooit ontsnapte exotische herten grote 
schade toebrengen aan de vegetatie, het moest kennelijk maar eens goed worden 
uitgezocht. De gemeenteraad 
van Amsterdam heeft het 
afschot uit volgens mij pure 
onkunde steeds belemmerd, 
dus hopelijk kunnen deze 
proeven de doorslag geven 
om de damherten definitief 
uit het gebied te verwijderen. 
Het is wel een proef van vijf 
jaren. Ik hoop dat er al sneller 
conclusies kunnen worden 
getrokken en aan de gemeen-
teraad worden voorgelegd, 
want het is de vraag wat 
er nog over zal zijn van de 
duinvegetatie na nog eens vijf 
jaren vraat. Met grote proefvlakken wordt vraatschade door Damherten onderzocht
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Colofon

LedenmutatiesVWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 54, 2020 nr. 2
Ooit weer Patrijzen in het Gooi? 
Op enkele plaatsen in Nederland (onder andere de Achterhoek) wordt geprobeerd 
het landschap weer aantrekkelijk te maken voor Patrijzen. Patrijs is in het Gooi 
waarschijnlijk al in de jaren ’80 van de vorige eeuw uitgestorven. Omdat er in het 
Gooi heel veel met loslopende honden gewandeld wordt, zou volgens de auteur een 
poging Patrijs hier weer terug te krijgen zinloos zijn. De laatste broedparen Wulp 
op de heidevelden werden ook de hele dag opgejaagd door loslopende honden. Ui-
teraard zijn er meer oorzaken voor zulke achteruitgang, maar de auteur heeft zeker 
een punt.

VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 56, 2020 nr. 2
Wintervoedselakkers in de Haarlemmermeer 
Een boerencollectief in de Haarlemmermeer heeft 35 hectare wintervoedselakker 
ingezaaid. Dat zijn zomerakkers die niet geoogst worden, dus in de winter kunnen 
de vogels het graan eten. Aanvankelijk ging het om vier akkers bij Nieuw Vennep, 
met alleen haver, maar op nieuwe percelen wordt een afwisseling van gras, graan 
en kruidenstroken toegepast. Hopelijk zullen ook Patrijzen ervan profiteren.

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk - De Strandloper jg. 52, 2020 nr. 2
De Strandloper digitaal 
Het blad van deze vereniging staat nu op natuurtijdschriften.nl, dat wil zeggen als 
losse pdf’s per artikel, en geheel up-to-date. Kijk in dit nummer bijvoorbeeld eens 
in het artikel over Tapuiten en nestkasten. Daar zie je hoe die nestkasten in het 
duin zijn ingegraven. De Tapuiten zijn al komen kijken, dus wie weet gaan ze er 
weer broeden, na een decennialange afwezigheid.

IVN Amstelveen - De Groene Zegge jg. 36, 2020 nr. 2
Weidevogels Amstelland 
In 2020 deden de weidevogels het in de polder Rondehoep slechter dan in de Bo-
venkerkerpolder (Amstelveen). Nestpredatie is er o.a. van Vos, Hermelijn en Zwarte 
Kraai. Over langere termijn bezien gaat Kievit achteruit, wat misschien ook komt 
doordat het beheer zich vooral richt op Grutto.
Boeren van Amstel 
In het Amstelland besloten 21 boeren een eigen natuurvriendelijke coöperatie op te 
richten. Ze produceren nu dagverse melk en yoghurt voor supermarkten en horeca 
in de omgeving. Het liep aardig maar toen kwam de coronacrisis en viel de vraag 
vanuit de horeca weg. Met een crowdfundingactie proberen ze het hopelijk tijde-
lijke gat in de begroting weg te werken: vanaf €100 kun je een klein aandeel in de 
coöperatie kopen. Kijk hiervoor op boerenvanamstel.nl, en daar zie je ook in welke 
supermarkten je hun zuivel kunt kopen.
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