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Kleine Topper op de Gouwzee

In de ochtend van 23 november 2019 kwam er een berichtje binnen in een van 
de apps op mijn mobiele telefoon, geschreven door Arjan Dwarshuis: “Ik heb 
een mogelijke kleine topper”. De vogel zat tamelijk ver weg op de Gouwzee bij 

Marken en dus waren de kenmerken niet een twee drie goed vast te stellen, maar 
met de volhardendheid van Arjan die er al jaren naar op zoek was, en met vereende 
krachten werd de vogel gedetermineerd. Een Kleine Topper! Deze dwaalgast uit 
noordwest Amerika en Canada is erg zeldzaam, en volgens Waarneming.nl voor het 
eerst in 1994 en tot 2007 slechts vijf maal waargenomen. Een toppertje dus. En dat 
was een inkoppertje.

De foto van William Price toont de Kleine Topper in mooi licht. Hoewel de snavel 
niet zichtbaar is, en dus ook niet de kleine zwarte punt op de nagel, is de hoekige 
kopvorm en de paarse gloed van de kopveren goed zichtbaar. Ook de wat duide-
lijker en grovere tekening van de rug is goed te zien en onderscheidt hem van de 
Topper.
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Kleine Topper in gezelschap van Kuifeenden

Roely Bos
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Onbekend maar niet onbemind
Niet zo heel lang nadat ik aantrad als voorzitter van 
onze mooie vereniging - inmiddels alweer bijna vijf 

jaar geleden - werden mijn medebestuursleden en ik uit onze 
‘comfort zone’ getrokken met de onverwachte vraag/opmer-
king van een wakker lid: “Zeg, wat doet het bestuur eigenlijk? 
We zien jullie niet; jullie zijn niet zichtbaar!” 
Ik herinner mij dat wij dat destijds wel even confronterend en zuur vonden. Alles 
liep toch op rolletjes: mooie excursies, lezingen, cursussen, blaadje, website, en ook 
nog enig beschermings- en veldwerk. Het voelde bijna als een verwijt. Wij staan hier 
echt geen veters te verkopen!
Maar het heeft ons ook aan het denken gezet. Kennelijk schortte er iets aan de com-
municatie met onze leden. Communicatie is natuurlijk geen doel op zich, maar een 
middel. Een middel om te vertellen. Over wie we zijn en wat we doen. En de leden 
van onze vereniging daarbij te betrekken. Daarmee zijn wij als bestuur aan de slag 
gegaan. Ik ben vast niet volledig, maar ik noem:
•  De ledenraadpleging van eind 2016 (hier al vaker bezongen) die ons als bestuur 
tot op de dag van vandaag nog steeds ideeën, inspiratie en richting geeft over hoe 
de leden tegen onze vereniging aankijken en wat zij van hun lidmaatschap van onze 
vereniging verwachten.
•  Digitalisering van ons verenigingsblad De Gierzwaluw (oud èn nieuw) die – wat 
ons betreft – een opmaat is naar verdere laagdrempelige communicatie en korte 
lijnen met de leden. 
•  Een aandachtspunt voor de komende periode is te onderzoeken en uit te wer-
ken of en in hoeverre onze vereniging met moderne communicatiemiddelen verder 
opgestuwd moet/kan worden in de vaart der volkeren, bijvoorbeeld door een eigen 
ledenportal op de website, een eigen VWGA-app voor op de telefoon en/of gebruik 
van social media. 
•   De VWGA Nieuwsflits die is bedoeld als aanvulling op De Gierzwaluw. Daarin 
geven wij laatste nieuwtjes door en maken wij de leden attent op activiteiten die op 
de website zijn geplaatst.
•  Actiever (door)plaatsen en bijhouden van berichtgeving op onze website. 
•  Aanwezigheid van altijd minimaal één bestuurslid (meer is natuurlijk beter) bij alle 
excursies en lezingen van onze vereniging: niet alleen omdat het interessant en gezel-
lig is, maar ook om nieuwe en oude leden de hand te schudden en wegwijs te maken.
•  Bijpraten tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV); daar wisselen wij 
als bestuur van gedachten met de aanwezige leden en ontvangen wij terugkoppeling 
ten aanzien van geformuleerde beleidspunten en de vertaling daarvan naar acties en 
activiteiten van onze vereniging en leggen wij daarover ook verantwoording af. 
•  De Nieuwjaarsborrel vind ik ook altijd een goed moment om samen eens terug te 

De Gierzwaluw

Roely Bos Verenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA

Pluim

ILLUSTRATIE: THEO VAN LENT
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blikken en vooruit te kijken. Hoe zag onze vereniging er uit in het afgelopen jaar? 
Wat ging goed? Ging er ook iets minder goed? Wat zijn onze goede voornemens voor 
het komende jaar? 
•  Divers informeel contact met leden tijdens en buiten de activiteiten van onze vereni-
ging. 
•  En ook met deze column in De Gierzwaluw hoop ik onze leden op zijn tijd een blik 
achter de schermen te gunnen, een blik op wat wij als bestuur nu eigenlijk doen.
Dat laatste brengt mij meteen ook op die enkele tientallen andere leden die actief be-
trokken zijn bij de vele activiteiten van onze vereniging. Als commissielid, organisator, 
spreker, ‘kartrekker’ of anderzins actief lid investeer je tijd en energie in het reilen en 
zeilen van onze vereniging.
Sommigen als vaste standvogel die er altijd is (en op wie je ook altijd een beroep kunt 
doen), anderen regelmatig, vaak jaarlijks, terugkerend als een graag geziene zomer- (of 
winter)gast. En weer anderen als (eenmalige) dwaalgast. Soms nadrukkelijk en luid-
ruchtig op de voorgrond als excursieleider of spreker tijdens een cursus. Maar vaak 
juist ‘verstopt’, zacht zingend in het struweel. Maar dan weten wij weer dat jullie er zijn 
als er weer een prachtige Gierzwaluw in kleur op de mat (of beter: in de mailbox) ploft 
of als de koffie (met koekjes!) weer bruin is tijdens een lezing. De website wordt telkens 
ongemerkt ververst. En sinds kort worden onze lezingen (die open staan voor niet-
leden) ook vermeld en bijgehouden op de website www.buurtgroen020.nl.
Maar sommige van onze actieve leden zijn wel bijzonder ‘geheimzinnig’ te noemen. 
Vaak opereren zij in de luwte. Achteraf lezen wij dan in een jaarverslag wat zij in de 
afgelopen periode weer voor elkaar hebben gekregen. Niettemin doen zij ongelofelijk 
belangrijk werk binnen onze vereniging. Graag zet ik die (commissie)leden hier eens in 
het zonnetje. Het gaat om de jongens en meisjes van Veldwerk en van Bescherming. 
Het moet gezegd worden, Veldwerk timmert de laatste tijd driftig aan de weg met het 
meerjarige Vogelatlas-project. Een prachtig project waar veel leden een steentje aan 
kunnen bijdragen, een uitgelezen kans om met elkaar de huidige avifauna van Groot 
Amsterdam in kaart te brengen en deze (en elkaar) nog beter te leren kennen. Hulde - 
wij gaan hier nog veel van horen!
De Commissie Bescherming is in de afgelopen periode, veelal door voorlichting en 
overleg, betrokken geweest bij diverse projecten aan de Zuidas en elders in de stad 
waar vogels te maken krijgen met de ‘glitter & glamour’ van ramen en spiegelwanden 
(‘killing walls’). Er zijn al successen geboekt. Diverse eigenaren, architecten en ontwik-
kelaars hebben toegestemd in het nemen van maatregelen ter bescherming van vogels, 
zoals het aanbrengen van een anti-schittering folie. Vaak kost het een hoop tijd en 
energie, wat alleen al een grote pluim verdient, maar het resultaat geeft grote voldoe-
ning. 
Een ander aansprekend beschermingsproject betreft het opstellen, indienen en opvol-
gen van een zienswijze namens de Vogelwerkgroep Amsterdam ten aanzien van de 
voorgenomen kap van 14.000 bomen, waaronder twee bomen waarin zich twee jaar-
rond beschermde nesten bevinden van Buizerd en Havik, in verband met de verbreding 
van de A9 en de aanleg van een nieuw tankstation bij Ouderkerk aan de Amstel/Ronde 
Hoep. Dit loopt nog.

Aan allen: doe zo voort! Samen dragen wij de vereniging!
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Activiteiten

Nieuwjaarsborrel 2020
Zoals elk jaar organiseert de VWGA een Nieuwjaarsborrel in januari, dit keer op don-
derdag de 16e. De voorzitter spreekt een woordje, er is wat lekkers te drinken en er zijn 
hapjes, maar het zou onze Nieuwjaarsborrel niet zijn zonder de lezing “Voor en Door 
Leden”. Het is traditie dat onze leden op deze avond een korte lezing houden over een 
grappig voorval, een interessante ontmoeting, een vertederende situatie, een spannend 
reisje of wat ook, als het maar over vogels gaat. Het mooist is als dat lezinkje geïllu-
streerd wordt met foto’s of een filmpje. Er is een jury, want zoals elk jaar zijn er twee 
wisseltrofees te vergeven: de Gierzwaluw (eerste prijs) en de Bosuil (aanmoedigings-
prijs). Zeer gewild!
Opgeven kan tot bijna het laatste moment, tot en met vrijdag 10 januari 2020. Vol is 
vol. Aanmelden kan bij onze secretaris Marion, secretariaat@vogelsamsterdam.nl. De 
avond start om 20:00 uur, de zaal aan de Eerste Helmersstraat 106 M is open vanaf 
19:30 uur.

Lezing:
Op donderdagavond 20 februari 2020 komt Romke Kleefstra een lezing houden over 
de kritieke situatie van de Wulp, en het fabelachtig goede broedseizoen 2019 van de 
Velduil.
Wulpen, hoe lang zullen we nog hun prachtige jodelroep horen? Hun aantallen slinken 
steeds meer. Uit de duingebieden zijn ze al verdwenen. Romke Kleefstra, onder andere 
veldonderzoeker en coördinator vogeltellingen bij Sovon, vertelt ons in deze lezing 
waarom het slecht gaat met de Wulp en wat er gedaan kan worden om bescherming te 
bieden aan deze Vogel van het jaar 2019. Na de pauze gaat Romke verder met het suc-
cesvolle broedseizoen 2019 van de Velduil. De veldmuizen tierden welig in Friesland, 
en daarmee de Velduilen. Alleen al in Friesland telden de onderzoekers zo’n zeventig 
paren. De avond begint zoals gewoonlijk om 20 uur, de zaal is open vanaf 19:30. 
Iedereen is welkom!

Excursies:
 
Kijk voor actuele informatie over excursies op onze website vogelsamsterdam.nl. 
Hier kunt u ook alle gegevens vinden over opgave en wat handig of nodig is bij een 
excursie.
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Roely Bos

Het was leuk nieuws dat we vernamen van Landschap Noord-Holland: samen 
met de pachter van het Landje van Geijsel, boer Jan Geijsel, heeft LN-H de 
negen hectare die het Landje meet gekocht van de provincie Noord-Holland. 

Het heeft er alle schijn van dat het Landje gered is voor de weidevogels en steltlopers 
die vanuit hun overwinteringsgebieden komen en een eerste aanlegplaats zoeken. 
Al 21 jaar heeft boer Geijsel het gebiedje, dat van lieverlede de naam Landje van 
Geijsel kreeg, van half februari tot half april deels onder water gezet (plas-dras), 
zodat broedvogels er een rustplaats vonden, en een rijk gedekte tafel. Dat wordt nu 
gecontinueerd. Als vogelaar ben ik hier erg blij mee, en ik denk dat ik voor veel meer 
mensen spreek. Want we weten allemaal hoe heerlijk het is om op het Landje onze 
lentevogels te begroeten. En het mag wat antropomorfistisch klinken: ik denk ook dat 
de terugkeerders blij zijn hun magen te kunnen vullen op een veilig Landje. In meer 
opzichten veilig. Nu nog de broedgebieden, zodat de Grutto nog lang in ons midden 
mag verblijven!

(IJslandse) Grutto’s boven het Landje, 18 maart 2019

De Gierzwaluw
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Vogelatlas van Amsterdam  Frank van Groen

In de vorige Gierzwaluw is het Amsterdamse atlasproject aangekondigd. Als vogel-
werkgroep gaan we de komende drie jaar alle kilometerhokken op zowel winter-
vogels als broedvogels inventariseren. Dat gaat geweldige kaarten en verhalen 

opleveren over de vogels in en rond onze woonplaats.
Op het moment van schrijven duurt het nog een kleine twee maanden voor het project 
van start gaat. Met ingang van 15 december kunnen namelijk de eerste hokken op 
wintervogels geïnventariseerd worden.
Als Atlasteam (Frank van Groen, Koen Wonders, Marion de Groot en Steven Wytema) 
zijn we nu druk bezig met de voorbereiding. Op de vwg-website vogelsamsterdam.nl is 
de speciale atlascursus aangekondigd en is een pagina ‘Vogelatlas Amsterdam’ toege-
voegd onder het kopje Activiteiten. Hier wordt het project kort en bondig beschreven, 
is een kaart met nog beschikbare en geclaimde hokken in te zien en wordt antwoord 
gegeven op veelgestelde vragen.
Zo hoef je een hok maar gedurende één jaar te tellen, liefst op zowel winter- als 
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broedvogels, maar één van beide tellingen kan natuurlijk ook. Van randhokken hoeft 
alleen maar dat deel bekeken te worden dat in de Amsterdamse regio ligt. En alle hok-
ken moeten geteld worden, of ze nu prioritair zijn of niet.
Veel tijd hoeft het tellen niet te kosten, twee keer een uur je hok bekijken voor de 
wintervogels en vier keer een uur voor broedvogels. In feite maak je bij elk bezoek een 
lijst van alle aanwezige soorten en een grove aantalsschatting per soort in vijf klassen. 
Bij het broedvogelonderzoek noteer je bij elk bezoek de hoogste broedcode. Er hoeven 
dus geen waarnemingen gekarteerd te worden.
De aankondiging in de vorige Gierzwaluw, een oproep op AVN en wat mond-tot-mond 
reclame leverde tot nu toe (stand 11 november) ruim twintig cursisten en ongeveer 
136 geclaimde hokken op. Dat is een mooi begin. Op dit moment worden zo’n 150 
kundige Amsterdamse vogelaars benaderd, zowel per mail als telefonisch, van wie we 
hopen dat ze komend seizoen één of meer hokken voor hun rekening willen nemen.
Dit betekent natuurlijk niet dat je rustig kan afwachten met het claimen van je hok. 
Kijk vast op de website, stel je eventuele vragen over het project via het emailadres 
vogelatlasamsterdam@gmail.com en claim één of meer hokken in je eigen woonom-

geving of in een gebied 
dat je altijd al interes-
sant vond in de Am-
sterdamse regio. Het zal 
je toch niet gebeuren 
dat een andere vogelaar 
dat ene favoriete hok 
voor je neus wegkaapt?
Als je een hok ge-
claimd heb krijg je 
een beknopte handlei-
ding, veldformulieren 
en kaartmateriaal ter 
oriëntatie. In principe 
kan je dan aan de slag. 
Mocht er iets niet dui-
delijk zijn dan geven 
we graag antwoord op 
eventuele vragen.
In de volgende Gier-
zwaluw volgt weer een 
nieuwe update van 
de voortgang van dit 
mooie project. Laten 
we er met z’n allen een 
succes van maken!

De Gierzwaluw

Tellen door een beginner
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Vogelcursus 2020  Frank van Groen

Vogelcursus naar de Pier van IJmuiden
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In het voorjaar van 2020 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam opnieuw een 
cursus Vogels kijken. Elk jaar weer blijkt de cursus zich te kunnen verheugen in 
een behoorlijke populariteit. Wacht dus niet te lang met je op te geven, want met 

35-40 deelnemers is de cursus echt vol.
In 2020 staat de cursus weer in het teken van zangvogelherkenning. Deze cursus is 
dus ook interessant voor de deelnemers aan de vogelcursus van 2019; toen stond de 
herkenning van roofvogels, eenden en steltlopers centraal. Andere soorten die worden 
waargenomen tijdens de excursies worden uiteraard “meegenomen”.
De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten: 2 theorielessen (’s avonds van 20 tot ca. 
22 uur) en 5 praktijklessen (’s ochtends). Bij een volle groep splitsen we tijdens de 
excursies in kleinere groepen, elk begeleid door een ervaren vogelwerkgroeplid. Bij de 
cursus hoort een uitgebreide cursusklapper. Deze krijg je vooraf digitaal toegestuurd.
Voor deze cursus kun je je aanmelden bij het secretariaat, secretariaat@
vogelsamsterdam.nl  en door gelijktijdige betaling van het cursusbedrag (€30 voor 
leden, €40 voor niet-leden) op rekeningnummer NL60INGB0005060400 ten name van 
Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam, onder vermelding van Vogelcursus 2020.
De locatie van de theorie-avonden is Eerste Helmersstraat 106 M (bel Buurtsalon). 
De theorie- en praktijklessen zijn gepland op de volgende data in 2020:
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datum onderwerp verzamelen

Theorie 1 donderdag 19-3 Kennismaking en Presentatie zangvogels 1 20:00u 1e Helmersstr.106M

Praktijk 1 zondagochtend 29-3 fiets/wandelexcursie Amstelpark 08:00u Zorgvlied

Theorie 2 woensdag 8-4 Presentatie zangvogels 2 20:00u 1e Helmersstr.106M

Praktijk 2 zaterdag 18-4 fietsexcursie Amsterdamse Bos 08:00u begin Bosbaan

Praktijk 3 zondag 3-5 fiets/wandelexcursie Diemerpark / Vijfhoek 07:00u Nesciobrug

Praktijk 4 zaterdag 16-5 auto/wandelexcursie Duin en Kruidberg 07:00u IJsbaanpad (kruising 
Amstelveenseweg)

Praktijk 5 zondag 7-6
auto/wandelexcursie Natuurmonumenten 
’s Graveland

07:00u IJsbaanpad

Aanmelden 
Voor deze cursus kun je je aanmelden bij Frank van Groen, fm.vangroen@
kpnmail.nl, en door overmaking van het cursusbedrag (€30 voor leden, €40 
voor niet-leden) op rekeningnummer NL60 INGB 0005 0604 00, ten name van 
Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam, onder vermelding van Vogelcursus  
2020 en de naam van de cursist.

De Kleine Burgemeester die de laatste 
jaren in en om de Kattensloot aan de 
Jacob Catskade in Amsterdam verblijft 

en daarvoor waarschijnlijk aan de Sloterplas 
logeerde is ook dit jaar weer op zijn stekje 
aangekomen. Omdat de vogel als adult op 14 
januari 2018 door Frank Majoor gevangen en 
geringd is, is hij nu goed herkenbaar. De dag 
voordat deze Kleine Burgemeester met gele ring 
D1 aankwam in zijn winterverblijf werd hij 
al waargenomen in Callantsoog door Willem 
Bruul. Via de digitale vogelkanalen werd dit 
natuurlijk meteen doorgegeven aan de Amster-
damse vogelaars, zodat er een welkomstcomité 
klaarstond. In 2019 is deze Kleine Burgemeester 
tot 18 april waargenomen.

De terugkeer van een bekende Roely Bos
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Een late Fluiter  Frank van Groen
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Op 29 augustus 2019 werd tijdens een trektelling in het Diemerpark een Fluiter 
waargenomen. Het betreft een nieuw soort voor dit gebied. Najaarswaarne-
mingen in de regio van dit loofzangertje zijn sowieso bijzonder. Een mooie 

aanleiding eens te duiken in de beschikbare regionale fluiterwaarnemingen.

Mooi en schaars
Van de drie regulier in Nederland broedende loofzangers is de Fluiter bij de meeste 
vogelaars de favoriet. Vergeleken met de algemene Tjiftjaf en Fitis is het maar een 
schaars vogeltje. Veel mensen vinden het uiterlijk mooier, delicater, met de opvallende 
gele wenkbrauwstreep, de fel afstekende gele keel contrasterend met de witte buik, de 
lichte poten en de relatief lange vleugels. Ook de zang die als triller kan worden om-
schreven en prachtig klinkt in een loofbos in het voorjaar spreekt tot de verbeelding.
In de Amsterdamse regio wordt de soort maar weinig waargenomen. Niet ver weg, 
in de duinen en in het Gooi, broeden Fluiters in kleine aantallen. Ook daar is het een 
graag gezien gast, met maar weinig territoria. Overigens kent de soort een invasieach-
tig voorkomen, met in het ene jaar veel meer territoria dan in het andere.
In het voorjaar vallen Fluiters op door hun kenmerkende zang. Als doortrekker wor-
den ze ook in bossig terrein in de Amsterdamse regio opgemerkt, vooral eind april/
begin mei. Toch blijft het een buitenkans een Fluiter te treffen in het Amsterdamse.

in de Amsterdamse regio

Roely Bos
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De waarneming in het Diemerpark
Al zeven jaar tel ik trekvogels in het Diemerpark, meestal vanaf eind augustus tot 
ergens eind november. In augustus zijn de aantallen trekvogels nog niet hoog, maar is 
het aangenaam weer en is er kans op leuke soorten. 
De eerste telling dit jaar was op 21 augustus. Op 23 augustus waren kortstondig twee 
Ortolanen op de telpost aanwezig, een erg leuke waarneming. Op 29 augustus was 
alweer de zesde telling van het seizoen en was ik in gezelschap van telmaatjes Keesjan 
van Bergeijk, Mieke Kranstauber en Piet van der Werf. Regelmatig hopten zangvogels 
van boom tot boom (vbtb in trektellerstermen) of liever gezegd van struik tot struik 
tegen de heuvel van het Diemerpark op. Vaak skulkten ze (red: heimelijk bewegen) in 
zuidelijke richting door een rijtje meidoorns om bij de laatste struik te aarzelen alvo-
rens door te vliegen of soms ook terug te keren. Dit laatste meidoorntje was klein en 
dood en hadden we omgedoopt tot ‘de vertrekstruik’. Omdat het struikje geen blaadjes 
had konden we de zangertjes, die hier even aarzelden voor ze open terrein overstaken 
in zuidelijke richting, redelijk goed zien, zeker door de scopen de we uiteraard bij ons 
hadden. Regelmatig zaten Tjiftjaf, Zwartkop, Kool- en Pimpelmees in de struik, minder 
vaak een Fitis. Tijdens het eerste uur van de telling, rond een uur of half acht, zag ik 

Fluiter (boven) samen met een Koolmees in de “vertrekstruik”
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opeens een Fluiter zitten. Allemaal kijken natuurlijk. Me bewust van het feit dat dit 
een bijzondere waarneming was, pakte ik mijn Canon compact-camera uit m’n tas 
en liep iets dichterbij. Het vogeltje hipte wat rond om na enige aarzeling toch door te 
vliegen in zuidelijke richting. Daarna is de vogel niet meer gezien. Omdat scherpstel-
len niet goed ging vanwege de takken en de achtergrond lukte het me alleen maar een 
paar bewijsplaatjes te maken, ook van het moment van wegvliegen.
Dit was de eerste keer dat een Fluiter in het Diemerpark werd waargenomen. Sowieso  
is de Fluiter na het broedseizoen een soort die maar weinig wordt opgemerkt. Voor-
jaarswaarnemingen hebben meestal betrekking op zingende vogels. In het naseizoen 
gedraagt de soort zich stiekem en laat zich maar mondjesmaat zien.
De Fluiter van 29 augustus in het Diemerpark bleek pas het tweede geval van 2019 
te zijn. Afgelopen voorjaar is slechts één waarneming van Fluiter ingevoerd (met 
geluidsopname), en wel op 29 april in Westgaarde.

Voorkomen in de regio
Om een beter idee te krijgen van het regionale voorkomen zijn de waarnemingen van 
Fluiter uit de database van Waarneming.nl/Amsterdam bekeken, aangevuld met waar-
nemingen zoals gepubliceerd in het Mededelingenblad van de KNNV Vogelwerkgroep 
Amsterdam(1963-1980) en in de waarnemingenrubriek van De Gierzwaluw van voor 
2007. Met ingang van 2007 wordt de waarnemingenrubriek in De Gierzwaluw op basis 
van ingevoerde waarnemingen in Waarneming.nl samengesteld en daarom is ervan uit 
gegaan dat nalopen van de rubriek na 2006 geen aanvullende gevallen zou opleveren. 
Dankzij de digitale beschikbaarheid van alle oude regiowaarnemingen via natuurtijd-
schriften.nl is het een stuk eenvoudiger geworden een overzicht als dit te maken.
Uit het Mededelingenblad (1963-1980) en De Gierzwaluw (1981-2006) zijn 79 regi-
onale fluitergevallen bekend die niet al waren ingevoerd in Waarneming.nl (35 uit 
het Mededelingenblad en 44 uit De Gierzwaluw). Slechts vijf waarnemingen waren 
ten tijde van dit onderzoek zowel ingevoerd in Waarneming.nl als genoemd in De 
Gierzwaluw van voor 2006. Geen enkel geval uit het Mededelingenblad was ingevoerd 
in Waarneming.nl. In de database van Waarneming.nl zijn 69 gevallen van Fluiter 
onderscheiden, waarvan 44 van na de eeuwwisseling (vaak met meerdere waarnemin-
gen per geval). Van deze 69 gevallen zijn er 16 gedocumenteerd met een foto en/of 
geluidsopname.
Dat een Fluiter door Amsterdamse vogelaars als leuke soort wordt beschouwd is wel 
duidelijk als we naar het aantal ingevoerde waarnemingen kijken in Waarneming.nl. 
Sommige gevallen uit het verleden werden druk bezocht zoals een Fluiter die van 1 
t/m 6 mei 2017 in Westgaarde aanwezig was en 24 maal werd ingevoerd.
In totaal zijn 148 gevallen van Fluiter bekend uit deze bronnen, waarvan zes van voor 
1964. Dit betreft anekdotische gevallen die voor een verdere analyse buiten beschou-
wing zijn gelaten. Van de 142 overgebleven gevallen waren er 35 van april, 99 van 
mei en 5 van juni, 2 van augustus en 1 van september.
Het kleine aantal juni-gevallen geeft aan dat de soort eigenlijk geen broedvogel 
is, maar vooral doortrekker in de regio. De vijf juni-gevallen zijn afkomstig uit het 
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Amsterdamse Bos (in 1973, 1974, 1984 en 2010) en de Vijfhoek (2007) en betreffen 
een waarneming op slechts één kalenderdag. Het gaat ook bij deze gevallen daarom 
waarschijnlijk om late doortrekkers.
Er zijn slechts drie waarnemingen bekend van na het broedseizoen. Op 20 augustus 
2014 werd een exemplaar in Artis waargenomen en op 19 september 2014 één op 
de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Het geval van 29 augustus 2019 betreft dus pas het 
derde regionale geval van na het broedseizoen en het eerste dat gedocumenteerd is.

Voorkomen per jaar
Sinds 1964 worden in de meeste jaren Fluiters waargenomen in de Amsterdamse re-
gio. Uit slechts zeven van de 55 jaren uit deze periode zijn geen gevallen bekend. Het 
aantal gevallen varieerde van één tot maximaal acht (in 1984 en 1990). Het aantal 
bekende gevallen per jaar is samengevat in onderstaande grafiek.

Conclusie
De Fluiter is een relatief schaarse soort in de Amsterdamse regio die vrijwel uitslui-
tend als doortrekker voorkomt. Er zijn slechts drie gevallen bekend van na het broed-
seizoen, waarvan er nu één gedocumenteerd is met een bewijsplaatje.
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Voorjaar
Van Valence naar Barcelona

Valence, het zuiden van Frankrijk en het 
zou voorjaar moeten zijn. 
De temperaturen komen dagelijks niet 

hoger dan 7 graden Celsius met af en toe 
een uitschieter naar 14 C. Alle velden 
worden bewerkt, takken worden ver-
brand en de voorbereidingen voor de 
zomer worden gemaakt. 
Aan de zang van de vogels merk je dat 

Van Amsterdam naar Gibraltar 2
Column Jacques Grégoire

Jacques Grégoire is kunstenaar en wandelt voor het tweede deel van zijn kunstpro-
ject van Amsterdam naar Gibraltar, in het spoor van de trekvogels naar het zuiden. 

Voor de Gierzwaluw zet hij zijn observaties op papier van de vogels en alle bijzonder-
heden die hij tegenkomt op deze reis van een jaar. Het is een kunstwerk, deze tocht 
langs de Maas, de Saône en de Rhône en vervolgens de kust van de Middellandse Zee, 
op zoek naar de basis van Europa door onderzoek naar de geomorfologie en de daaruit 
voortkomende verspreiding van vogels over het continent. 
Elke dag schetst en aquarelleert hij het veranderende landschap en portretteert hij in 
inkt de vogelsoorten die hij tegenkomt.
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de lente wel is aangebroken ondanks de 
temperatuur. In het riet hoor ik de Cetti’s 
zanger, en de Europese Kanarie komt in 
zeer grote aantallen plots met een harde 
wind vanuit Noord Afrika binnenvliegen. 
Ik merk aan de begroeiing dat ik ben 
aangekomen in het gebied waarvan je 
kunt zeggen dat er een Mediterraan kli-
maat heerst. Overal zijn struiken, planten 
en bomen die het hele jaar groen blijven. 
Groene Spechten volgen me op mijn pad. 
Een Zwarte Roodstaart wipt met zijn 
staart en IJsvogels vliegen langs de oever 
van de Rhône. In een klein dorpje zie ik 
twee bijzondere soorten in een vijver. Een 
Pijlstaart en een Amerikaanse Smient. 
Gezien hun poten waar geen ringen om-
heen zitten zouden ze wild moeten zijn. 
Elke dag komen er meer lentevogels met 
de trek naar het noorden het land binnen. 
Deze ochtend is het de Alpengierzwaluw 
die in een groep verder vliegt. Plots een 
heel grote groep Ortolanen op een gras-
veld. Ik kan me voorstellen dat Fransen 

denken dat er een overvloed aan vogels 
is, maar in feite is dit het restje dat nog 
over is van de enorme massa trekvogels 
die in de afgelopen vijftig jaar alleen 
maar is afgenomen. 
Na een week lopen kom ik aan in Arles 
waar ik een afspraak heb met Merlijn 
Schneiders van Vroege Vogels Radio. 
Samen gaan we de Camargue in om 
wetenschappers te interviewen en om te 
zien in hoeverre dit gebied invloed heeft 
op de vogelstand in Nederland. Het is 
ontluisterend om te horen in welke staat 
de Camargue zich bevindt. In het kader 
van het Marshallplan is meer dan de helft 
van de Camargue in rijstveld veranderd 
om de hongerige mensen van voedsel te 
voorzien. Het nationale park bestaat voor 
het grootste deel uit water en land, wat 
moeilijk is te bewerken. Alles wordt gere-
guleerd: waterstand, wild en vogels, maar 
voorrang wordt verleend aan de rijst-
bouw. De Camargue is te vergelijken met 
de Oostvaardersplassen, met vergelijkbare 
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Van Amsterdam naar Gibraltar 2

problemen, alleen staan in de Camargue 
de “wilde” paarden s’ avonds in de stal. 
Een hechte groep natuurbeschermers 
doet heel erg zijn best om wat over is te 
beschermen en om er ongecultiveerde 
natuur te ontwikkelen, maar het blijft een 
strijd tussen economische waarden en 
natuurwaarden en die blijft ongelijk. 
Na het bezoek aan de Camargue vertrek 
ik in westelijke richting en zie ik elke 
dag in de verte de Pyreneeën groeien. 
Om me heen vliegen Kleine Zwartkop 
en Kraanvogel en in de ondiepe brakke 
poelen staan Kluut, Steltkluut, Regenwulp 
en zwemmen Pijlstaarten. Het geluid van 
onze Tureluur klinkt over het water. In 
een bos waar ik doorheen loop schrik ik 
een Bosuil op.
Een van de soorten waarop ik gebrand 
ben te zien is de Dunbekmeeuw en ik 
ben alsnog verrast door de mooie ranke 
vogel wanneer ik er een zie. De Zwarte 

Ibis is inmiddels een gewone dagelijkse 
soort aan het worden. De temperatuur 
stijgt, het is inmiddels half maart, het 
loopt tegen de 18 C. Wanneer ik aan 
het eind van de dag weer een kustplaats 
inloop waarvan ik vermoed dat deze best 
gezellig zal zijn in de zomer zie ik een 
Geoorde Fuut en ik hoor en zie ik mijn 
eerste Boerenzwaluwen. 
De plaatsjes waar ik doorheen kom zijn 
over het algemeen arm, veel is verloe-
derd. Terwijl ik langs een half ingestort 
metalen achtbaan loop van een verla-
ten pretpark zie ik voor het eerst een 
Kuifkoekoek. Plaats en emotie komen niet 
overeen. Waar je schoonheid verwacht 
zul je hem niet tegenkomen, maar wan-
neer je de puinhoop wegdenkt is er zeker 
in de vogelwereld nog het een en ander 
te zien. 
Hoe meer ik naar Spanje loop hoe meer 
ik last krijg van de Tra Montana, een 
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harde wind vanuit het land richting de 
Middellandse zee. Dit keer duurde de 
wind drie dagen. Op zulke momenten 
kun je beter maar hard doorlopen, want 
vogels houden zich gedekt. In de rust na 
de wind zie je de natuur weer tot leven 
komen. 
De Pyreneeën steek ik over via een gei-
tenpad. Mijn navigatie geeft aan dat het 
zou moeten kunnen. Ik heb hoogtevrees. 
Ik haat regen. De tocht is in een woord 
uitputtend. In Spanje aangekomen merk 
ik direct dat ik in een ander land terecht 
ben gekomen. De mensen zijn vriendelijk, 
in elk dorp is een restaurant en kun je 
koffie drinken en zijn er lokale winkel-
tjes. De vogels laten zich ook meer zien, 
alhoewel ik denk dat dat toeval is. 
Dagelijks zie ik op de heuvels Rode 
Patrijzen en over me heen vliegen Zwarte 
Wouwen. Nabij Rosas is een mooi na-
tuurterrein waar ik de Nachtegaal hoor 
zingen. Naast Flamingo en tientallen 
Ooievaars zie ik in het moerasgebied Zo-

mertaling, Krakeend en Bergeend. Gemid-
deld haal ik ineens makkelijk 35 soorten 
per dag, met iedere dag een nieuwe soort 
op mijn lijst. Daar zitten ook geïntro-
duceerde soorten bij zoals de Monniks-
parkiet en de Nandayparkiet, soorten die 
je in de omgeving van Barcelona kunt 
tegenkomen. 
De Koereiger is inmiddels een vaste soort 
in de wei. De temperatuur loopt op tot 
boven de twintig graden, maar het is dan 
ook half april. Gierzwaluwen cirkelen 
rond de dorpskernen en langs de kust zie 
ik zwermen vogels noordwaarts vliegen. 
De vogeltrek is echt op gang gekomen. Ik 
ben blij na Frankrijk in Spanje aan te zijn 
gekomen waar alles beter lijkt te zijn. 
Misschien is het een gevoel, maar het kan 
ook met het seizoen te maken hebben. 
Gelukkig ben ik nu in Spanje op weg 
naar de Zomer en op weg naar Gibraltar, 
nog maar 1500 kilometer!
Volgende keer de zomer van Barcelona 
naar Almeria. 
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Voorjaarsfenologie 2019  Ellen de Bruin

Al jarenlang wordt van trekvogels de eerste datum waarop ze in het voorjaar 
worden waargenomen bijgehouden. Van 2019 staan de voorjaarswaarnemin-
gen van 40 trekvogelsoorten vermeld in bijgaande tabel, met daarbij de naam 

van de eerste waarnemer van die soort. Alle waarnemingen zijn afkomstig van de 
website waarneming.nl.
De lente van 2019 wordt omschreven als “zacht, vrij droog en zeer zonnig”. Ze begon 
onstuimig met veel wind en neerslag, maar vanaf de 2e helft van maart werd het 
weerbeeld rustiger. In maart en april was de temperatuur relatief hoog; mei was iets 
koeler dan normaal (bron: knmi.nl). 

Van de 39 soorten waarvoor een bandbreedte is bepaald arriveren er in 2019 twaalf 
vroeg: Lepelaar, Kluut, Grutto, Visdief, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Nachtegaal, 
Zwarte Roodstaart, Snor, Tjiftjaf, Grauwe Vliegenvanger en Wielewaal. Vroeg wil zeg-
gen dat de eerste waarnemingsdatum in 2019 vóór de startdatum van de bandbreedte 
(berekend tot en met 2018) valt. 
Er zijn geen datumrecords verbroken. De eerste waarneming van Kluut dit jaar is op 
de Kinseldam op 5 januari; een evenaring van de 2e vroegste datum (dit was in 2016, 
op dezelfde locatie). De eerste waarneming van Wielewaal dit jaar is op 30 april in het 

zomertortel in Waterland, 3 juni 2019 
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Sloterpark en ook een evenaring van de 2e vroegste datum (1948 en 2012). De waar-
neming wordt ondersteund door een geluidsopname. De enige andere plekken waar 
deze schaarse soort wordt waargenomen is op de Vijfhoek en in De Hoge Dijk.

De eerste Zomertortel arriveert op 3 juni in Waterland. Gezien de bandbreedte, die 
voor deze soort eindigt op 12 april, is dit natuurlijk rijkelijk laat. Deze mooie duif is 
inmiddels echter zo zeldzaam geworden, dat dit niet veel meer zegt. Het was gelijk 
ook de enige waarneming dit voorjaar. Ook van Fluiter is er slechts één waarneming: 
29 april op Westgaarde.

De eerste Zwarte Roodstaart wordt waargenomen op 2 maart in stadsdeel Westerpark. 
Normaliter wordt deze soort al in de wintermaanden waargenomen, maar niet dit 
jaar.
Van Tuinfluiter is - vóór de genoteerde datum van 20 april - een eerdere waarneming 
op Marken: 17 april (WvdS). Daarbij is echter de volgende kritische kanttekening 
geplaatst door een admin van waarneming.nl: “Tot dusverre blijken dit voorjaar 
alle door geluidsopnames (en zelfs foto’s!) ondersteunde claims van Tuinfluiters in 
werkelijkheid Zwartkoppen te zijn die behoorlijk afwijkend kunnen zingen, juist in 
het vroege voorjaar. Onnodig te zeggen dat nog niet één onverbiddelijke foto van 
een Tuinfluiter is geplaatst dit jaar. Daarom de uitdaging aan allen die al Tuinfluiters 
hebben ingevoerd dit voorjaar: ondersteun je waarneming met een duidelijke foto en/
of geluidsopname; eeuwige roem zal je ten deel vallen..:-)”. 
Hij verwijst daarbij naar het artikel op www.knnv.nl/afdeling-voorne/een-tuinfluiter-
toch-een-zwartkop, waarin weer wordt verwezen naar het boek The Sound Approach 
to Birding: “In april komen er ook redelijk veel Zwartkoppen langs op doortrek naar 

Tuinfluiter in Uithoorn op 30 april 2019 
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vroegste 
datum locatie waarnemer periode (n) n gvd

bandbreedte 
t/m 2018

1 Zomertaling 8-3-2019 Landje van Geijsel AS,PT 1960-2018 58 21-3 8/3-3/4
2 Purperreiger 30-3-2019 Vijfhoek-Haven Ballast EdB,RvD,SH
3 Lepelaar 23-1-2019 Waterlandse Zeedijk ADw 1962-2018 53 2-3 2/2-30/3
4 Boomvalk 14-4-2019 Driemond EdB,RvD 1960-2018 59 13-4 30/3-27/4
5 Kluut 5-1-2019 Kinseldam SH 1965-2018 53 8-3 13/2-31/3
6 Kleine Plevier 13-3-2019 Landje van Geijsel JW 1959-2018 58 27-3 6/3-17/4
7 Bontbekplevier 23-2-2019 Polder Omhoog met het Veen WvdS 1972-2018 46 1-3 18/2-12/3
8 Grutto 28-1-2019 Landje van Geijsel EV,IA 1958-2018 61 18-2 6/2-2/3
9 Groenpootruiter 13-4-2019 Odorper Binnenpolder JvB 1965-2018 52 10-4 26/3-25/4

10 Visdief 25-3-2019 Zeeburg WvdW 1957-2018 62 7-4 29/3-16/4
11 Zwarte Stern 16-4-2019 Kinseldam WvdW 1962-2018 53 25-4 14/4-6/5
12 Zomertortel 3-6-2019 Bloemendalergouw JR 1959-2018 58 3-5 24/4-12/5
13 Koekoek 18-4-2019 Schinkelbos AD,PR 1957-2018 62 20-4 12/4-28/4

18-4-2019 Diemerpark HN
14 Gierzwaluw 17-4-2019 Artis WvdW 1954-2018 63 18-4 11/4-25/4

17-4-2019 Entrepothaven FV
15 Oeverzwaluw 28-3-2019 Elsenhove AJ 1958-2018 57 9-4 25/3-24/4
16 Boerenzwaluw 9-3-2019 De Broekemeer RV 1954-2018 65 30-3 22/3-7/4
17 Huiszwaluw 31-3-2019 IJburg AdW 1959-2018 60 17-4 4/4-30/4
18 Gele Kwikstaart 1-4-2019 Landje van Geijsel JW,NvdW 1957-2018 61 30-3 18/3-11/4
19 Nachtegaal 8-4-2019 Diemerpark RB 1956-2018 63 15-4 10/4-20/4
20 Blauwborst 18-3-2019 Schinkelbos GK,DR 1982-2018 37 21-3 12/3-30/3
21 Zwarte Roodstaart 2-3-2019 Westerpark HJ 1961-2018 57 25-3 9/3-10/4
22 Gekraagde Roodstaart 8-4-2019 Vijfhoek HJK 1958-2018 60 16-4 4/4-28/4
23 Paapje 18-4-2019 Schinkelbos ThK 1965-2018 47 28-4 17/4-9/5
24 Tapuit 3-4-2019 Varkensland ND 1963-2018 55 8-4 25/3-22/4
25 Sprinkhaanzanger 6-4-2019 Schinkelbos CK, EV 1963-2018 51 14-4 4/4-24/4
26 Snor 4-4-2019 Nieuwe Gouw JH 1957-2018 55 13-4 5/4-21/4

4-4-2019 Polder IJdoorn WvdS
27 Spotvogel 10-5-2019 De Hoge Dijk WS 1957-2018 62 7-5 1/5-13/5

10-5-2019 Polder De Nieuwe Bullewijk EV,AB
28 Bosrietzanger 4-5-2019 Brettenzone CvdH 1957-2018 61 4-5 25/4-13/5
29 Kleine Karekiet 19-4-2019 Schinkelbos CK 1957-2018 62 23-4 12/4-4/5
30 Rietzanger 31-3-2019 De Hoge Dijk CB 1957-2018 62 8-4 30/3-17/4
31 Braamsluiper 8-4-2019 Vijfhoek-Haven Ballast HJK 1956-2018 63 19-4 12/4-26/4
32 Grasmus 18-4-2019 Lutkemeer JvB 1955-2018 63 20-4 13/4-27/4
33 Tuinfluiter 20-4-2019 Tuindorp Oostzaan TN 1957-2018 62 20-4 15/4-25/4

20-4-2019 Oeverlanden Noord PM
34 Zwartkop 21-3-2019 Watergraafsmeer GvD 1957-2018 62 2-4 20/3-15/4
35 Fluiter 29-4-2019 Westgaarde JvB 1959-2018 54 1-5 23/4-9/5
36 Tjiftjaf 12-2-2019 Holendr.- en Bullewijkerpolder PT 1960-2018 59 6-3 22/2-18/3
37 Fitis 23-3-2019 Vijfhoek HvdM 1957-2018 62 27-3 20/3-3/4
38 Grauwe Vliegenvanger 23-4-2019 Amstelpark EdB 1958-2018 60 4-5 24/4-14/5
39 Bonte Vliegenvanger 23-4-2019 Duivendrecht EL 1960-2018 56 25-4 16/4-4/5
40 Wielewaal 30-4-2019 Sloterpark AML 1957-2018 60 11-5 1/5-21/5
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hun broedgebieden (…). Het gaat om volwassen mannetjes die nog niet seksueel 
gemotiveerd zijn en om jongen van het jaar ervoor die het volledig uitgekristal-
liseerde repertoire van de volwassen Zwartkoppen nog niet beheersen. Zij zingen al 
wel, maar produceren een liedje dat bekend staat als subsong dat iets later overgaat 
in zgn. plastic song. Subsong is over het algemeen rustiger van karakter, met een 
geheel ander notenpatroon en bevat veel meer roepgeluidjes en nabootsingen dan de 
normale zang zoals die op de meeste cd’s staat. De liedjes duren vaak ook langer en 
de toonhoogte varieert meer dan in de normale zang. De meeste vogelaars besteden 
weinig aandacht aan subsong, wellicht ook vanwege de verwarring die deze zang 
oproept. Plastic song is al meer duidelijk herkenbaar als soort specifieke zang doordat 
delen van de zang al elementen bevat van de uiteindelijke volledig uitgekristalliseerde 
zang. Vaak is de timing echter nog niet goed en soms worden delen van de zang nog 
tegelijk en door elkaar gezongen. Vaak vallen ze tijdens de plastic song weer terug 
naar subsong”.
Overigens zijn op soundapproach.co.uk veel interessante artikelen te vinden over 
vogelgeluiden, waaruit vaak blijkt dat het allemaal niet zo simpel is als het lijkt.
Voor de berekening en de methode van gemiddelde vroegste waarnemingsdatum (gvd) 
en bandbreedte verwijs ik naar het artikel Voorjaarsfenologie 2003, gepubliceerd in 
De Gierzwaluw jg. 41 (4) p. 27-38. De uitleg is ook te vinden op de website van de 
VWGA (vogelsamsterdam.nl/voorjaarsfenologie). De berekende waarden ontving ik 
van Jan van Blanken, waarvoor dank.

Op de website is ook de zgn. overall fenologielijst te vinden. In deze lijst worden van 
de geselecteerde soorten de eerste en tweede vroegste datum aller tijden genoemd.

Ik zou graag iedereen willen verzoeken vroege voorjaarswaarnemingen van (zang-)
vogels te registreren, met vermelding of de vogel zingt of niet en bij voorkeur verge-
zeld van foto en/of geluidsfragment.

Gebruikte afkortingen in de tabel 
 
AB Alexander Buhr FV Frank Visbeen PM Paul J. Marcus 
AD Anton Duijnhouwer GK Guido Klerk PR Pim Rijk 
ADw Arjan Dwarshuis GvD Guus van Duin PT Paul Tak 
AdW Alfred de Weerd HJ Han Jacobs RB Rob Baars 
AJ Auke Jansen HJK Harm Jan Kiewiet RvD Ricardo van Dijk 
AML Anne Marie v.d. Louw HN Hans Niekus RV René Vos 
AS Adrie Streefland HvdM Hans van der Meulen SH Sander Hietkamp 
CB Christiaan Both IA Ivan Appel ThK Thomas Kruider 
CK Christian Kooij JH Joop Hotting TN Tello Neckheim 
CvdH Christiaan van der Hoeven JR Jurgen Rotteveel WS Will Schep 
DR Dorothee Rabe JvB Jan van Blanken WvdS Wim van der Schot 
EdB Ellen de Bruin JW Jan Wies WvdW Willem van der Waal 
EL Edwin Leijen ND Nico Dekker   
EV Els Velzing NvdW Nittert van de Water   
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Vogelreis naar Georgië  

In het verleden was het gebruikelijk om in de Gierzwaluw reis- en excursieverslagen 
op te nemen. Een traditie die in ongebruik is geraakt. De twaalf deelnemers van de 
vogelreis naar Georgië vinden het echter leuk om hun ervaringen met de leden van 

de Vogelwerkgroep te delen. Onderstaande weergave is een sterk ingekorte versie van 
het verslag dat inmiddels via een link op de website is geplaatst. Al in september 2018 
werd de reis aangekondigd en in korte tijd was groep compleet, wie wil er nu niet 
vogels kijken in een ver bijzonder land.  We spraken bij vertrek af dat alle reisgenoten 
een kort dagverslag zouden schrijven .  

Dag 1 - dinsdag 10 september PS
We vertrekken aan het eind van de dag van Schiphol om via Istanboel naar Tbilisi (in 
het oosten van Georgië) te vliegen, daar komen wij diep in de nacht aan. We worden 
er verwelkomd door Jos van Oostveen van Kaukasus Plus Reizen, hij is onze reisleider 
en ornitholoog. De chauffeurs Niko en Giorgi zijn ook aanwezig. De koffers verdwij-
nen in de minivan van Giorgi, de deelnemers gaan met de bus van Niko. We rijden 
naar hotel Blossom Inn waar we nog even kunnen slapen. 

Dag 2  - woensdag 11 september PS
Het ontbijt is om 9.00 uur, en als we om 10.00 uur vertrekken, worden gelijk de eerste 
Palmtortels genoteerd. We verlaten Tbilisi met haar 1,4 miljoen inwoners. Bij een 
eerste stop met Witte Kwikstaarten en Huismussen, zien we ook de eerste bellen met 
Zwarte Wouwen. Achter de grazende koeien lopen Koereigers. Wat gelijk opvalt is 

tekst en foto’s: deelnemers vd reis
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dat het landschap apart is. Veel vergane glorie. Grote fabrieken die leegstaan, half 
gesloopte woningen van de vertrokken bevolking, slechte wegen en helaas veel troep 
van vroeger. De eerste echte stop bij een meertje levert gelijk een overvloed aan 
soorten en aantallen. Groepen Alpengierzwaluwen, Kwakken, Bijeneters, Zwarte Ibis-
sen, Grote – en Kleine Zilverreigers en Dwergaalscholvers en verder Vale Gieren, een 
Aasgier en twee Monniksgieren en heel veel roofvogels. We gaan aan de slag om die 
de komende dagen beter te kunnen determineren. We lunchen op een plek aan een 
riviertje met uitzicht op een woud van elektriciteitsmasten, midden in een verlaten 
industriegebied. Niet echt een plek waar je zou willen lunchen en vogels kijken. Maar 
we weten nu beter. Onder het toeziend oog van onder meer een Slangenarend storten 
wij ons op een overdaad aan de door Giorgi en Niko gemaakte lekkernijen. 
Nadat ik mijn camera in de bus heb opgeborgen, worden we even verrast door een 
Balkansperwer. Deze wordt later onze eerste “vogel van de dag”. We noteren verder 
onder meer Grauwe Gorzen, IJsvogel, Scharrelaars, Grauwe Klauwier en Bijeneters. 
Bij het meer op de grens van Azerbeidzjan treffen we Zeearenden en een Roodkop-
klauwier. Ook hier is een overdaad aan steltlopers en eenden (o.a. de Witoogeend). We 
voegen een Steppevorkstaartplevier aan de daglijst toe. De hele dag in de buitenlucht 
zorgt voor een goede trek. Het avondeten in Georgië is uitgebreid, alles komt in één 
keer op tafel: brood, salades met komkommer, tomaat en ui, gebakken champignons, 
kaas, vleeswaren, pizzapunten. Na het avondeten wordt er in het hotel voor het eerst 
“gelijst”. Op deze eerste dag  hebben we 85 soorten gezien, waaronder veel roofvogels 
zoals Dwerg- en Keizerarend, Arend- en Steppebuizerd, Steppekiekendief en Bruine 
en Grauwe Kiekendief. 
De gehele tellijst met soorten en aantallen van onze reis staat op de website. 

Dag 3 – donderdag 12 september AA
Lange reisdag voor de boeg naar Akhalkalaki. Voor het hotel Bijeneters op de tele-
foondraad, eentje heeft een libel gevangen. De sfeer zit er ook deze ochtend goed in. 
Wel of geen politieke discussie, we zijn op vogelreis! Er vliegt een Kaukasische Gaai 
over. We moeten een heel eind door het centrum van Tbilisi (langgerekt, langs de 
rivier) om op de andere oever van de rivier te komen, de bergen in. 
In het centrum blijkt Tbilisi toch best een mooie oude stad te zijn (in tegenstel-
ling tot de buitenwijken die we tot nu toe alleen maar gezien hadden). Veel fraaie, 
oude gebouwen maar ook moderne. Veel kunst in de openbare ruimte en een heuse 
kunstmarkt. Rijdend langs de rivier zien we de Armeense Meeuw, vele reigersoorten 
en een IJsvogel. We rijden langs de dierentuin, die drie jaar geleden is overstroomd. 
Wilde dieren konden ontsnappen, er zwierven tijgers, beren, leeuwen, krokodillen 
en zelfs een nijlpaard door de stad! Een mannetje Slechtvalk zweeft voorbij. Onze 
mooie bergweg slingert omhoog. Dan vliegt er een Montpallier (of Monpal) boven de 
bus, vogelaarstaal voor onzekere Grauwe (Montagu) of Steppekiekendief (Pallid). We 
zien Zwarte Wouwen met daartussen Steppebuizerd (veel), Steppekiek, Balkansperwer 
en er wordt ook Aasgier geroepen. Omdat er ook een kans is op Turkse Boomklever 
nemen we maar meteen koffiepauze. Geen Turkse Boomklever, maar wel Schreeuwa-
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Balkansperwer

rend, Wespendieven en een boze Georgiër, vermoedelijk een jager. Hij leek uit z’n 
hum. In de bosjes de eerste Koolmees. Onderweg een vliegende Raaf, de partner zit 
in de wei. Ook zittend in een wei een man Steppekiekendief, prachtig in beeld. Op de 
hoogvlakte staan hutjes van Azeri’s (Azerbeidzjan). Zij wonen hier en zijn een soort 
nomadische pachters. Het zijn rechthoekige hutjes, afgedekt met blauw plastic. We 
houden een lunchstop op de hoogvlakte en hebben nog een heel eind te gaan. Terwijl 
Niko en Giorgi de lunch bereiden hebben wij alle tijd om achter de telescopen te krui-
pen. Veel van wat we al gezien hebben vliegt op een presenteerblaadje voor en boven 
ons langs, nu ook Vale Gier. En Pimpelmees laat zich horen. Weer onderweg zien we 
een Grauwe Klauwier, met veel moeite gedetermineerd. Terwijl we stil staan jaagt 
een Schreeuwarend een Slangenarend van z’n uitkijkpost in ’t veld. De zon breekt 
een beetje door. Stop bij Tsalka-meer: een jonge Koekoek op een draad (witte vlek in 
nek), Zwarte Roodstaart op een schuurtje, Kneutjes, twee jonge Roodmussen, Grauwe 
Vliegenvanger, Kleine Vliegenvanger, Vink en Groene Fitis. Er zwemmen o.a. zes 
Geoorde Futen op het water. Verderop op het meer zijn Dwergmeeuwen. Weer op weg, 
langs de uitloper van het meer zien we mooie groene vruchtbare gronden, een oase 
voor de vele Buizerden, diverse Kiekendieven op palen en op hoopjes in het gras. Wij 
zijn geluksvogels. Onderweg treffen we een Boomvalk. Tijdens onze klim over de pas 
vliegt een troep lijsterachtigen over, ze zien er groot uit. Helaas is er geen plek om 
stil te staan. Grote Lijster? Op de pas zien we een Tapuit. Bij het Paravanimeer voor 
’t eerst Russische Kauwen, met witte nekvlek. Aan de andere kant van de weg zien 
we Isabeltapuit, Kortteenleeuwerik en een Paapje. Verderop Russische Kauwen met 
Bonte Kraaien en één Roek. We stoppen bij de prachtig groene delta/inlaat van het 
Saghamo-meer, in de zon die al behoorlijk laag staat, het is al 18 uur! Er is een forel-
lenkwekerij. Gezien: Pijlstaarten, Slobeenden, Witwangsterns, Bosruiters, Watersnip, 
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Steppekiekendief 

Kemphaan, Puttertjes en Witte Kwik. In Ninotsminda ooievaarsnesten op de elektrici-
teitspalen, eentje mèt Ooievaar. Verderop koeien op de weg, over de hele breedte, we 
raken er al aan gewend dat ze hier gewoon vrij rondlopen.  De doorgaande weg naar 
ons hotel is weliswaar geplaveid, maar het ene gat volgt na het andere. Wij rijden 
max 50, gemiddeld 35 km/u. En dat terwijl de Chinezen er een giga overslagbedrijf  
bouwen om het Chinese spoor aan te sluiten op het Georgische om de zijderoute 
nieuw leven in te blazen. Het is bijna 19 uur als we Akhalkalaki binnen rijden. Ons 
hotel blijkt een stijlvol oud hotel te zijn, een beetje koloniaal. We eten echter buiten 
de deur in een sprookjesachtig restaurant, aangekleed als kasteel. Het eten is weer 
rijkelijk, de wijn huisgemaakt.
Er wordt natuurlijk volop getoast, een Georgisch gebruik, later worden we allemaal 
wel eens de “toastmaster”. Na het dagelijkse lijsten gauw naar bed. Het was een lange 
dag, een heel mooie met waanzinnig veel vogels. 

Dag 4 - vrijdag 13 september KJvB
Het hotel in Akhalkalaki serveert het ontbijt pas vanaf 8.30 uur, dus gelegenheid om 
voor het ontbijt de buurt te verkennen. Samen met Jos maakt een aantal van ons 
vanaf 7.00 uur een (zoek)wandeling door het tegenover het hotel gelegen stads-
parkje, waar de Syrische Bonte Specht wordt gehoord. We kruisen het riviertje de 
Kirkhbulaki en vanaf het hangbruggetje wordt de eerste nieuwe soort van deze dag 
gezien, een (Kaukasische) Waterspreeuw, met om de hoek een Zwarte Mees. Na het 
ontbijt gaan we gelijk op pad om de meren/reservoirs in deze hoek van het land te 
verkennen. De eerste stop is echter voor een vos, die ’s avonds op de sublijst ‘zoog-
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dieren’ wordt bijgeschreven. Wat mij zoal opvalt is het zeer slechte wegdek (er wordt 
-soms- aan gewerkt), de vele bedrijfsgebouwen en fabrieken welke jaren geleden 
zijn opgeleverd maar leeg staan, en de vele zo plots verlaten woonhuizen van -na de 
onafhankelijkheid in 1991- vertrokken Russen. We stoppen bij meertjes in de buurt 
van de Turkse grens. We ontdekken Waterral en Fitis en horen de Cetti’s Zanger en 
een (Kaukasische) Winterkoning. Uitkijkend op de grenspost met Turkije zien we in 
dit meer Roze Pelikanen. Vogels kijken is ook discussie kunnen voeren over wat we 
nu echt hebben gezien, een lichte voorkant en enigszins grijze kop duiden op een 
Kleine Torenvalk, maar ja, hij had toch zwarte nagels. Hij gaat ’s-avonds op de lijst 
als (gewone) Torenvalk. Het is vandaag trouwens prachtig weer, strakblauwe luchten. 
De lunchbreak is op een heuveltop, we kijken over een gebied waar in het voorjaar 
Kraanvogels verblijven en treffen helaas geen achterblijvers. In de lucht zien we, heel 
mooi, een grote vlucht Roze Pelikanen. Na een tocht door prachtig heuvellandschap, 
met een langs de weg zittende Roodborsttapuit, komen we uit bij Lake Madatapa 
aan de grens met Armenië. We spotten een Kleine Klapekster, die later vogel van de 
dag wordt. Ook Groenpootruiter, Kievit (een bijzonderheid in deze tijd van het jaar) 
Graspieper, Grauwe Gans, Casarca, Kuifeend, Roodhalsfuut en een gehoorde Duinpie-
per gaan voor het eerst op de lijst. Er staat inmiddels een flinke -koude- bries aan het 
meer, helaas sneuvelt door deze wind één van de scopen. We zijn inmiddels flink van 
huis afgedwaald, dus om 18.00 uur volgt het signaal van Jos, vertrekken! en gaan we 
terug richting ons hotel. Het motto is “niet kijken maar rijden”. Na drie minuten volgt 
echter de kreet: Zwarte Wouw op een net geploegde akker, niet één maar tien, ze 
zoeken een slaapplek. Toch even kijken; er komen nog meer exemplaren aanvliegen 
en het eindigt met meer dan 400 Zwarte Wouwen op de akker, in de elektriciteitsmast, 
in de struiken en dit alles vlak voor de bus, geen verrekijker voor nodig. Prachtig! 
We raken al gewend aan de overvolle tafel in het restaurant. De toast-masters doen 
hun best, we delen onze sterke verhalen. Ik krijg nu eindelijk ook door wat bedoeld 
wordt met een MonPal. 

Dag 5 – zaterdag 14 september MV
In de vroege morgen wordt er direct gevogeld in de rivierkloof, er worden Rotskle-
ver en een Europese Kanarie aangetroffen.  Na het ontbijt begint de zonovergoten 
busreis naar het bergdorp Vardzia, waar - zo is beloofd - een idyllisch hotelletje aan 
de rivier op ons wacht... Direct buiten de stad, langs de Paravari-rivierkloof, kan de 
hele groep kennis maken met Rotsklevers, Rotszwaluwen en een goed meewerkende 
Blauwe Rotslijster. Ook de schichtige Waterspreeuw wordt nu door iedereen gezien. 
Vervolgens trekt het ene na het andere adembenemende vergezicht voorbij, terwijl 
Niko’s bus steeds bergachtiger terrein bedwingt. Hier en daar decoreren Schreeuwa-
renden, Steppebuizerden en Zwarte Wouwen de blauwe hemel, badend in helder 
licht. Tijdens de koffiestop kunnen we daar een Steenarend aan toevoegen en worden 
Kleine en Grauwe Vliegenvangers gezien. Bij het fotogenieke fort Khertvisi wordt nog 
even gestopt. Vlak voor het gehucht Tmogvi zoeken we tevergeefs een rietkraag af 
naar Woudaapjes. In plaats daarvan vinden we jonge Cetti’s Zangers, een waterslang 

Vogelreis naar Georgië 10 -21 september 2019
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en een tragische tamme Schreeuwarend met een touw om zijn poot. Iets verderop 
levert de lunch, met uitzicht op het spectaculaire grottendorp van Vardzia, onder 
meer Alpengierzwaluwen, een Vale Gier en een Groene Specht op. Een Bidsprink-
haan zorgt voor extra amusement. Het kan niet op! Alhoewel…  Het hotelletje aan de 
wild stromende Mtkvari blijkt de voorkeur te hebben gegeven aan een grotere (lees 
lucratievere) groep reizigers. Weg rivieridylle: er moet halsoverkop een hotel in het 
dichtstbijzijnde stadje gezocht worden.  We kiezen echter unaniem voor nog twee 
uurtjes extra blijven vogelen boven een eventuele excursie naar het grottendorp. 
In een nabijgelegen canyon treffen we een vogelwalhalla aan.  Zo blijkt er - naast 
bijvoorbeeld Roodborsttapuiten en een Oostelijke Blonde Tapuit - een gezin Aziati-
sche Steenpatrijzen met wel twaalf jongen te resideren. We zien de Grijze Gors, een 
Steenarend zeilt in de verte en een Grasmus wil ook graag op onze lijst. Het kan niet 
op! Na een overvloedige en door de toastmaster van diepgang voorziene maaltijd 
wordt het tijd om het bed op te zoeken. 

Dag 6 – zondag 15 september ED
We staan vroeg op in hotel My House in Achaltsiche, want we moeten veel rijden 
vandaag: naar Batumi aan de kust van de Zwarte Zee. We rijden eerst naar onze 
ontbijtlocatie, waar echter nog niet op ons gerekend is. Daarom doden we de tijd met 
wat rondslenteren in de buurt, wat nog twee nieuwe reissoorten oplevert, namelijk 
Tuinfluiter en Roodborst. Na een goed ontbijt rijden we naar Bordjomi, een streekcen-
trum, waar we boodschappen inslaan. Terwijl de meesten van ons zich bezighouden 
met het bekijken van Witte Kwikken en Bergtjiftjaffen, wordt er nota bene door twee 
deelnemers een otter gezien. Helaas is de otter slechts een halve minuut te volgen, 
zwemmend in het riviertje dwars door het centrum van het stadje. Voor de anderen is 
het behoorlijk slikken om zo’n bijzonder dier te moeten missen.  
Onderweg zien we in een thermiekbel zo’n 300 Zwarte Wouwen, gevolgd door een 
groep van 30 Bruine Kiekendieven. Wederom zien we leuke “MonPal’s”, kiekendieven 
waarvan je uit moet zoeken of het om Steppekiekendieven gaat (Pallids) of Grauwe 
(Montagu’s). 
Aan het eind van de dag is er nog zo’n drie kwartier over om te vogelen langs een 
strand-lagune (Zwarte Zee) onder Poti. Dit levert dertien Zwarte Ibissen op, evenals 
onder andere Reuzenstern en Kanoet. Enkelen hebben het geluk een paar Zwarte-Zee 
Tuimelaars uit zee te zien opspringen. Helaas voor de anderen, maar gelukkig zien we 
enkele dagen later bij Batumi zelf alsnog de Tuimelaars. 
We arriveren aan het eind van de dag in een goed hotel, prachtig gelegen op een 
heuvel met mooi uitzicht over de baai van Batumi. We zijn super benieuwd naar de 
volgende dag, naar onze eerste ervaring op de beroemde Batumi telpost en dromen 
alvast over grote groepen arenden die rakelings over ons hoofd vliegen.

Dag 7 – maandag 16 september FvG
Het wordt de eerste volle dag in het gebied bij Batumi. De verwachtingen zijn hoog 
gespannen. Met ruim 1 miljoen passanten is Batumi de beste plek van Europa om 
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roofvogels te zien langstrekken. Na het ontbijt (om 7.30 uur met pap) vertrek met 
de bus naar telpost 1 bij Sakhalvasho waar we rond de klok van negen aankomen. 
Het laatste stuk gaat via een trap van 200 treden steil een heuvel op. Hier zijn twee 
vrij nieuwe platforms, verbonden met een trap, van waaraf de vogels gespot kunnen 
worden. We zijn niet de enigen. Een 70-tal vogelaars vergaapt zich aan de langsvlie-
gende roofvogels, vaak ver weg, soms dichterbij. We vermaken ons zeven uur op de 
telpost, tot vier uur ’s middags. Met een vrijwel geheel bewolkte hemel, weinig wind 
en een temperatuur van 20plus graden is het aangenaam telweer en blijft het droog, 
ondanks de veel slechtere voorspellingen van de afgelopen dagen. We houden de 
waargenomen vogels per uur bij. Vooral Zwarte Wouwen schitteren door hun massale 
aanwezigheid. Een continue stroom wouwen beweegt onder de telpost langs de kust 
in zuidelijke richting. Ook meer in het binnenland voor de heuvel ‘Big Mama’, die 
vandaag vaak deels in wolken is gehuld, vliegen groepen voorbij. We zien minimaal 
10.000 exemplaren langskomen. Zelf meegebrachte koffie, koek en lunch smaken pri-
ma tussen de bedrijven door. Leuk is dat op een groot bord op het onderste platform 
genoteerd staat wat de afgelopen dagen langs deze telpost is gevlogen. Hier tellen 
ook de professionele tellers van Batumi Raptor Count, in nauw overleg met de tellers 
op een meer in het binnenland gelegen heuvel bij Shuamta, telpost 2. ’s Middags 
komt een Georgische tv-ploeg een rapportage maken over de aanwezige vogelaars 
en hun passie. Na afloop van het spektakel op de telpost zijn we nog niet verzadigd. 
De laatste vogelstop is daarom een strand bij Batumi waar we een half uurtje over 
zee kijken. Om zeven uur staat het diner op tafel. Er valt weer genoeg te toasten. De 
Zwarte Wouw wordt verkozen tot soort van de dag, hoe kan het ook anders met die 
aantallen! Even voor half tien roept een Bosuil.

Kleine Klapekster

Vogelreis naar Georgië 10 -21 september 2019



Jaargang 57   Nummer 4   December 201932

De Gierzwaluw

Dag 8 – dinsdag 17 september EP
Vandaag is het Prinsjesdag en het is bewolkt. Na het ontbijt staan we om acht uur op 
de bus te wachten. Er trekken eindeloze stromen Boerenzwaluwen en ook groepen 
vrolijk roepende Bijeneters over het terras van het hotel en enkele Zwarte Wouwen. 
Vanochtend beproeven we ons geluk langs het strand en de boulevard van Batumi, 
waar allerlei verrassende trekvogels kunnen opdoemen, afhankelijk van de weersom-
standigheden. Op een veldje met rondrennende honden zitten onder meer Tapuiten 
en Paapjes die deze ochtend naar beneden zijn gekomen en vannacht weer verder 
trekken. Op een ander veldje zien we een prachtige Hop. In de struiken en boompjes 
ontdekken we na veel turen Kleine Spotvogel en Groene Fitis, Gekraagde Roodstaart, 
Braamsluiper en een Tuinfluiter. Ook de Zwartkopjes laten zich goed zien, ook aan 
een langsvliegende Sperwer die een greep naar ze doet. Er zitten Grauwe Klauwieren 
die ik eerder op het strand zag, helaas geen mannetjes. Er vliegt een Kwartel op. In 
de verte komt vanuit zee een sperwerachtige bruine vogel vreemd fladderend naar 
de kust en ik zie twee witte vlekken op de staart: Nachtzwaluw! Op zee komen zeven 
Yelkouan Pijlstormvogels in de verte langs en we zien een prachtige groep van on-
geveer tien Zwarte-Zee Tuimelaars vlakbij de kust die gedeeltelijk of helemaal boven 
water komen met hun grote rugvin. Iedereen is verrukt! Deze intelligente wezens 
kunnen wel 35 km hard zwemmen en tot 5m hoog springen… Ik las dat ze wel 250 
kg wegen bij een lengte van 3 meter. Ze jagen langs de kust op vis, inktvis, garnalen 
en weekdieren met hun grote rijen tanden (tot wel 100 zoals we later zagen bij twee 
skeletten op het strand bij Poti in het noorden). Over een meertje fladdert plots een 

Steppevorkstaartplevier 
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bleke Nachtzwaluw tegen een houten gebouwtje en vliegt de drukke verkeersweg over, 
maar zoeken in een boom levert ons niets op. Wel nog twee elkaar najagende IJsvo-
gels. We rijden door naar het einde van de boulevard, weg van de muur van vreemde 
torens voorbij de landingsbaan waar de weg stopt, want er moet nog een brug komen. 
Hier loopt een riviertje, met IJsvogel, Geoorde Fuut en Bosruiter, dat uitkomt op een 
lagune en met links een grote vuilnisbelt met zowaar een kudde koeien. Deze trekt 
veel aasetende Zwarte Wouwen aan en een gigantische wolk van Geelpootmeeuwen. 
Erachter ligt een natuurgebied met een rivier waar een Visarend boven jaagt. Na een 
lunch in het hotel gaan we weer op pad, naar Poti in het noorden. Als we het grote 
zandstrand oprijden zien we vanuit de bus tot onze vreugde een zeldzame Terekruiter 
tussen andere steltlopers, waaronder Breedbek-, Drieteen-, Krombek- en Bonte Strand-
lopers maar ook Bontbekplevieren en een Oeverloper. Er vliegt weer een volwassen 
Visarend langs die in een boom gaat zitten. We trekken in één lijn verder het strand 
op met onze telescopen, waardoor we Gele-, Citroen- en Witte Kwikstaart zien en een 
vrouwtje Tapuit tussen al het aangespoelde vuil en takken. Een eigenaardig dichte 
formatie van 20 Dunbekmeeuwen vliegt bijna ongemerkt langs. Langs de oever ook 
weer een witte lijn van Dwergmeeuwen, Visdieven, Witvleugelsterns en Grote Sterns 
die steeds onrustig roepend opvliegen. Dan gaan we met de bus van Niko weer terug 
naar het hotel. Tijdens het diner sta ik op om als toastmaster enkele traditionele toasts 
uit te brengen, waaronder één heildronk op de teamspirit van onze groep vogelaars, 
die met groot enthousiasme en toewijding elkaar helpen bij het spotten van de bijzon-
dere vogels en zo met veel genoegen deze reis tot een mooie belevenis maken onder 
leiding van onze goed geïnformeerde voorman Jos. Na het lijsten besluiten we dat de 
Terekruiter met zijn iets opgewipte snavel en gele pootjes de vogel van de dag is.

Dag 9 – woensdag 18 september MK
Naar telpost 2, Shuamta. Na een korte busrit maken we een fikse klim omhoog, met 
een trap aan het eind. Boven zijn er drie uitkijkpunten: het tel-platform, dat is nog 
een trapje hoger. Een plek met twee bankjes waar je uitkijkt over het dal tussen post 
1 en post 2, en iets verderop het café met stoeltjes en tafeltjes en prachtig zicht op 
het andere dal. Er zijn ook twee overdekte eettafels waar je weer naar de andere kant 
kunt kijken en waar je heerlijk in de schaduw zit. Ondanks het warme zonnige weer 
is er niet zoveel trek. Er vliegt een gestage stroom van losse Zwarte Wouwen over de 
rand van de zee, een paar Steppebuizerds en een enkele kiek. Opvallend veel Sperwers, 
meest gewone, maar ook een groep van 18 Balkansperwers. Diverse arenden: Slan-
gen-, Steppe- en Dwerg- komen af en toe langszeilen, mooi te onderscheiden met de 
scoop. Dan schuift er iets groots en wits in mijn scoop: een Aasgier! En nog één. Twee 
tegelijk in één scoop beeld. Prachtig! Rond één uur valt de trek bijna helemaal stil en 
houdt siësta tot ongeveer vier uur. Jos had ons omstreeks vijf uur een piek van Slan-
genarenden beloofd en jawel, al om half vijf komt er een prachtig exemplaar langs. 
Helaas blijft de verwachte stroom, die er achteraan zou komen, uit. Wel zien we nog 
een groepje van zeven Zwarte Ooievaars heel hoog overtrekken. ’s Avonds eten we bij 
een Georgische familie thuis. Jos wordt als goede bekende begroet. Hij komt hier al 
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vele jaren. Het is weer de gebruikelijke overdaad aan gerechten, die niet allemaal op 
de tafel passen. Deze keer ook nog met soep vooraf en koekjes en chocolaatjes toe.

Dag 10 – donderdag 19 september JB / MK
Een echt vroegertje vandaag. We verzamelen om 06.15 uur voor een bezoek aan 
de delta. Ontbijt en lunch gaan mee voor onderweg. De autorit naar de delta is 
zeker in het laatste deel niet zonder schok of stoot maar we raken eraan gewend. 
Als we uitstappen is het weer prima, met wat meer wind dan de voorgaande dag. 
Veel Gele Kwikken en een aantal kieken laten zich goed bekijken. Erg jammer dat 
een jager met twee honden ervoor zorgt dat we in het moerasgebied minder vogels 
zien dan verwacht en gehoopt. Onder andere de Grijskoppurperkoet blijft vandaag 
onzichtbaar. Toch komen er twee nieuwe soorten voor de lijst bij: Grote Karekiet en 
Steltkluut. 
Voor velen van ons is het hoogtepunt van de ochtend de Slechtvalk die te midden 
van een aantal verbaasde meeuwen een (rosse?) vleermuis slaat. Een uniek tafereel. 
Vanmiddag gaan we nog een keer naar telpost 2, Shuamta. Alle scoops, rugzakken 
en de lunch gaan weer in een bus. Onze bus stopt vlakbij het cafeetje van telpost 2. 

Terekruiter
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De anderen stappen in de minivan en worden iets onder de top van de berg afgezet, 
wat een luxe. Vandaar lopen ze in 15 minuten naar boven. Als iedereen er is staat 
de lunch al klaar op een tafel achter het café. Boven de bergen hangen veel wolken 
en daar komen heel veel vogels uit, o.a. Bastaardarenden, Keizerarend, Steppearend, 
Dwergarend, meer dan 200 Schreeuwarenden, leuke groepen Bijeneters en natuur-
lijk Zwarte Wouwen. Vanaf het terras vergapen we ons aan al die langstrekkende 
vogels. Ze blijven maar komen, er komt geen einde aan. Om 17.30 uur is het tijd 
om terug te keren naar het hotel en ‹s avonds eten we voor de tweede keer bij het 
gastgezin. Heerlijke soep en andere gerechten, fris en wijn staan op de mooi gedekte 
en overvolle tafel en ook dit keer lukt het niet om alles op te eten. Morgen om 7.30 
uur ontbijt en om 8.30 uur vertrek  naar Tbilisi. De vogel van de dag is de Slechtvalk 
(met vleermuis!)

Dag 11 – vrijdag 20 september MK
Koffers pakken, ontbijt met de laatste bordjes pap, afscheid nemen van de familie 
en dan is het tijd om te vertrekken. Gelukkig eerst nog een lange vogelstop bij het 
strand iets ten zuiden van Poti. Niko rijdt ons een flink stuk het strand op zodat er 
tijd genoeg is om helemaal naar het eind te lopen, waar de rivier in de zee uitmondt. 
Een nieuwe soort: de Zilverplevier. Daarna op weg naar Tblisi, een flinke reis. Twee 
uurtjes later is het echter al weer tijd voor de lunch en behendig zet Niko de bus 
op een mooi stukje langs de snelweg. De -dagelijks- door Niko en Giorgi verzorgde 
lunch bestaat uit gebakken brood, wentelteefjes, gebakken worstjes en natuurlijk 
kaas, komkommer, tomaat en nog meer, koffie en thee ontbreken niet. Om 18.30 uur 
komen we bij een laatste vogelstop. Boven een waterreservoir kunnen we nog wat 
Meerkoeten ontdekken en aan de andere kant van de weg loopt een Kuifleeuwerik. 
Voor de laatste keer wordt voor ons de tafel volgebouwd met allemaal heerlijke 
gerechten en drankjes. Chacha wordt (gelukkig) in kleine glaasjes geschonken maar 
het is wel de bedoeling die in een keer leeg te drinken! Een mooie afsluiting in Tbilisi 
van een fantastische reis in Georgië.

Dag 12 – zaterdag 21 september – MK
Om 9.00 uur vullen we de laatste kolom (vrijdag 20 september) van de vogellijst in.
Vogel van de (vorige) dag is de Zilverplevier.  Vogel van de week is een gedeelde eer-
ste plaats voor de Terekruiter en de Aasgier. Op twee komt de Balkansperwer en op 
drie de Steenpatrijs. In totaal zijn 191 vogelsoorten gezien.  De rest van de ochtend 
is vrij te besteden. Een paar gaan naar het centrum, anderen lopen een rondje in de 
buurt van het hotel of rusten nog wat uit op de hotelkamer.
Daarna worden we naar het vliegveld gebracht en uitgezwaaid door Jos. Wat een 
geweldige reis met een geweldige groep vogelaars!
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De gebiedsnaam IJburg komt relatief veel 
voor in deze rubriek. Ten behoeve van 
woningbouw wordt bij Blijburg zand 

opgespoten voor de aanleg van het zgn. Strandei-
land. Dit trekt veel vogels aan; het is een rust-
plaats voor aalscholvers, meeuwen en sterns, en 
soms Slechtvalk en Visarend. En er verschijnt een 
variëteit aan steltlopers. Tot de tijd dat er woningen 
zullen verrijzen  moeten we hier nog maar even 
van genieten. Want normaliter is Polder IJdoorn 
in het vroege najaar dé plek voor steltlopers, maar 
blijkbaar lukt het Natuurmonumenten niet meer 
om hier een gunstig waterpeil te beheren; het water 
staat hier voortdurend te hoog.
Steeds meer verschijnen er geanonimiseerde namen 
op waarneming.nl, of alleen een voornaam. In deze 
gevallen kies ik ervoor de namen tussen aanha-
lingstekens te plaatsen. 

Zorg dat je je waarnemingen van het 4e kwartaal 2019 tijdig hebt opgevoerd op waarneming.nl. 
Voeg bij interessante waarnemingen zoveel mogelijk informatie toe, zoals aantal, geslacht, kleed, 
gedrag en telmethode; een waardevolle aanvulling. En bij (regionale) zeldzaamheden het liefst 
een bewijsplaatje of een geluidsfragment. 

WATERVOGELS
In de periode 12-21/8 foerageert een Kleine Rietgans aan de noordkant van Botshol (1e wrn. Arie 
Dorsman). 
Op 26/7 een Wilde Zwaan in de Aetsveldsche Polder (NvdW). 
Hoogste aantal van Pijlstaart deze periode: 18 over de Vijfhoek 22/9 (GvD).  
Zomertaling hoogste aantal: 8 opvliegend Poppendammerweeren 8/8 (WvdS). 
Krooneend hoogste aantal: 251 op 27/9 op de Gouwzee (FV), vrijwel hetzelfde aantal als vorig 
jaar. 
Een vroege waarneming van Topper op de Gouwzee: 15/9 2 man en 1 vrouw (LIJ). Op 22/8 
zwemt een man Grote Zee-eend in de Haven-Ballast bij de Vijfhoek, “en op door speedboot” 
(GvD). Twee waarnemingen van Brilduiker in juli: 16/7 Haven-Ballast 1 man in zuidoostelijke 
richting (GvD), 23/7 Vijfhoek 1 vrouw naar noord (EdB, RivD, GvD). 
Op 16/8 een juveniele Geoorde Fuut in de Volgermeer; “kort ter plaatse, en weer doorvliegend 
naar zuidwest” (WvdS). Bij de pieren van Muiden 1 vogel op 22/8 en 6/9 (FD, CdV) en 1 op de 

Waarnemingen juli-september 2019
Ellen de Bruin
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Gouwzee op 15, 25 en 30/9 (LIJ, Martijn Terhorst, Alwin Borhem). Op 18/8 staan er 2 Flamin-
go’s in de Kinselbaai, waarvan één pootringen draagt, links een dubbele kleurring, rechts een 
blauwe ring met code VHT (1e wrn. Philip Plenckers). Naar mijn weten is nog niet achterhaald 
waar deze vogel vandaan komt. Op 7/9 staat er een andere geringde flamingo (rood ZV97), een 
2e generatie hybride: een kruising tussen een Europese Flamingo en een hybride Flamingo x 
Caribische Flamingo, afkomstig uit Zwillbrocker Venn (Ernest Vinje).
Op 11/8 vliegen twee 1kj Zwarte Ooievaars over De Munt in Waterland, “opgepikt vanuit de 
Blijkmeerpolder en achtervolgd over de dijk, wat vanwege windkracht 6 tegen nog relatief goed 
te doen was; vogels kwamen moeilijker tegen de wind in dan ik op de fiets. Na een afgebroken 
poging het Kinselmeer over te steken zwaaiden ze bij de Kinseldam af naar zuidoost, omringd 
door een steeds groeiende wolk meeuwen. Om ca. 16:48 raakten ze uit beeld ter hoogte van de 
Diemer Vijfhoek” (ZH).
Roerdompen worden gezien in de Lutkemeer, het Schinkelbos en Waterland. Op 24/7 en 4/8 
wordt de soort vastgelegd op een nachtrecorder in de Watergraafsmeer (GvD). Naast de bekende 
Artis- en Duivendrecht-gevallen is de Kwak regelmatig te zien in het Flevopark: 2/7, 7/7, 9/7, 
13/7 max. 2 vogels; 1 ad. en 1 juv. (ML, FvG, Hylke Draaisma, KB).
Vanaf 2/8 en gedurende de rest van het kwartaal pleisteren er 2 adulte Koereigers in Waterland 
aanwezig, meestal in de Blijkmeer (1e wrn. MS). Op 16/8 worden er 2 onvolwassen vogels 
gezien, ook in de Blijkmeer “leken niet gebonden aan de adulten. Vlogen even later ook weg 
naar west” (MS, WvdS). 
De Kleine Zilverreiger blijft een schaarse vogel in de regio; naast enkele waarnemingen in 
Waterland duikt er een vogel op in de Lutkemeer 13 en 14/8 (1e wrn. RR), 17-19/8 in de Wa-
terlandtak (1e wrn. Ton Koot), 20-23/8 Osdorper Binnenpolder-Noord (JvB), 2-3/9 Kruithoorn 
(“Boy”) en 6/9 op IJburg (AS, WS). Door iemand die zich “hansfoto” noemt, wordt op 4/7 bij de 

Flamingo’s op de Kinseldam, 18 augustus 2019
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Nesciobrug een Ralreiger gefotografeerd (red: het betreft Hans-Christian Bouton, wiens foto op 
de cover van De Gierzwaluw van afgelopen september staat).

ROOFVOGELS & UILEN
Vanaf 24/8 2 pleisterende Visarenden op de Vijfhoek, waaronder een 1kj die met twee nestge-
noten op 1/7 is geringd in een hoogspanningsmast nabij Bredereiche, Brandenburg, Duitsland 
(ZH). Ze maken regelmatig uitstapjes naar IJburg, Diemerpark, Kruithoorn en Waterlandtak. 
Het is echter niet vanzelfsprekend dat het altijd om deze vogels gaat, want op 31/8 vliegt een 
2kj vogel over de Vijfhoek, die ook geringd is (GvD, RB, SH). In de periode 26/8-6/9 1 adult 
in de Afrikahaven (1e wrn. CMA Reinboud). Op 7, 20 en 22/9 vliegt er een Visarend over de 
Aetsveldsche Polder (EdB, RivD). Verder nog wat losse waarnemingen her en der.
De Wespendief wordt op vele plekken waargenomen: 15/7 een vogel bij Schiphol (WvdW). Op 
21/7, 23/8 in Botshol 2 vogels (AS, Wouter Kortleve), opvallend na de twee waarnemingen in 
juni 2019; zou hier een broedgeval mogelijk zijn? 24/7 Watergraafsmeer 2 vogels “overvlie-
gend, cirkelend op thermiek en roepend hoog ‘fluitend’ pieuw” (Marc Menon), hier ook op 29/8 
1 naar zuid (Remco Oosterlaar). 31/8 1 juv. over A’dam-Zuidoost (Tohar Tal). 1 en 16/9 1 in 
Waterland (WS, ADw). 8/9 een 1kj over Westgaarde in noordwestelijke richting (RR). Vijfhoek 
en omgeving: 15/8 (WvdS), 21/8 (AS), 24/8 (WvdS); hier vanaf 27/8 bijna dagelijks door de 
startende trektellingen (max. 5 op 31/8 en 1 en 2/9). Twee pleisterende (jonge) vogels, mogelijk 
met een adulte vogel, vanaf eind augustus tot in ieder geval 2/9. Op 14/9 in totaal 4 over de 
Aetsveldsche Polder (EdB, RivD). Op 20/9 op de Vijfhoek de laatste waarneming van het seizoen 
(GvD).
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Twee Visarenden op 2 september 2019, boven de baai van de Kruithoorn
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Drie waarnemingen van Blauwe Kiekendief in dit kwartaal: 7/9 en 22/9 een vrouw en een 1kj 
over de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD), en op 23/9 vrouw naar zuid over de Middelpolder (Axel 
Groenveld). Op 24/8 wordt er een 1kj Steppekiekendief op een huislijst in A’dam-Oost bijgeschre-
ven, overvliegend naar noord (Laurens Steijn). Ook over de Vijfhoek vliegt een 1kj over; op 13/9 
in zuidoostelijke richting (WvdW, KB). Beide gevallen zijn vastgelegd op de foto. Op 2/9 vliegt 
een man Grauwe Kiekendief naar zuid over de Vijfhoek/Haven-Ballast (GvD, EdB).
De enige waarneming van Rode Wouw deze periode was op 26/7, net als vorig jaar in het Am-
sterdamse Bos (door ZH); “bij mijn aankomst om 7:24 in de verte zichtbaar, cirkelend en afglij-
dend naar zuidwest. Om 7:48 plots terug, en dichtbij. Nam even plaats in boom die helaas langs 
het pad van een hondenuitlater lag, die onbedoeld het beest de boom uit joeg. Vogel daarna een 
tijdje in de lucht, hoogte winnend, en weer weg richting zuidwest. Kakelverse juveniel, met gaaf 
kleed, lichte randen aan de dekveren en donkere ogen. Wellicht voor het onweer van gisteren-
avond uit gevlogen” (ZH).
Op 12/9 hangt er een Zeearend boven de Kinseldam, “daarna opschroevend en richting Uitdam” 
(AS). Twee dagen later, op 14/9, vliegt er een adulte vogel over de Aetsveldsche Polder (EdB, 
RivD), waar op 23/9 een juveniele vogel overvliegt (Gert Lagerweij). Over de Vijfhoek worden op 
21/9 2 vogels gemeld (LIJ). Een Smelleken wordt gemeld op 11/9 vliegend naar west over de Pop-
pendammerweeren (Ron Mes), en op 21/9 vliegt er 1 naar zuid over het Geuzenbos (AJ). 
In het Schinkelbos vliegt een Velduil naar zuid op 27/8 (PR). En op 18/9 een vogel over het 
IJmeer, gezien vanaf IJburg (AS, RR, AJ). In de nachtelijke uurtjes wordt het geluid van Kerkuilen 
vastgelegd op een recorder in Watergraafsmeer in de periode 22/8-10/9 (GvD) en in Leeuwenveld 
te Weesp 15 en 19/9, (SW). 
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STELTLOPERS
Hoge aantallen van Kluut: max. 15 in de Legmeerpolder in de periode 2-28/7; Polder IJdoorn 
slechts max. 6. Laatste waarneming is op 17/9, terwijl er vorig jaar slechts één waarneming 
was in augustus, en in september nul. Opvallend is een waarneming van 18 hoog overvliegende 
vogels over de Vijfhoek op 21/8 (GvD). 
Op 6 en 23/8 een Zilverplevier over de Vijfhoek (WvdS, GvD). Op 16 en 27/9 een vogel op IJburg 
(Jesse Zwart, AS, WP). Ook op IJburg een groep van max. 40 Bontbekplevieren in de periode 7/8-
30/9 (1e wrn. Els Velzing). 
Jonge Kleine Plevieren worden gezien op Schiphol 13/7 (Mark Zevenbergen), Kinsel 9/7 (EdB), 
Polder Omhoog met het Veen 20 en 27/7 (Matthijs van der Wulp). In de periode 17-20/9 wordt 
er op IJburg een Strandplevier gezien, op het daar opgespoten zand (1e wrn. AS); niet altijd mak-
kelijk te vinden door “een aantal instinkbontbekjuvenielen met donkere snavel en onderbroken 
halsring” (ZH).
Op 9/7 vliegen er 2 Rosse Grutto’s naar zuid over de Kinseldam (FvG). Op 8/9 wordt een roepende 
vogel gehoord in het Diemerpark (FvG). Hoogste aantal van Regenwulp: op 20/8 16 op de Kinsel-
dam (LIJ, SH). Laatste waarneming 18/9: een naar zuidwest vliegende vogel op IJburg (AJ). 
In de periode 13-24/7 max. 2 Zwarte Ruiters in Polder IJdoorn (1e wrn. KdJ e.a.); hier ook 1 op 
30/8 (ED). In de periode 7-28/9 verblijven er Steenlopers op IJburg (1e wrmn. RB, SH); met een 
maximum van maar liefst 20 vogels op 8/9 (WP, SH, GvD, AS, EdB, RivD). Op 23/8 en 8/9 een 
vogel op de Kinseldam (FvG, ED, RB, EdB, RivD).
Op 19/8 worden 6 overvliegende Kanoeten gemeld in Polder IJdoorn (Ellen Tanger). Over de 
Vijfhoek vliegt een vogel op 3 en 22/8 (EdB, RivD, GvD). In de periode 4-19/9 zijn er max. 13 op 
IJburg (1e wrn. AB, WS). Op 17/9 vliegen er 
3 naar west langs de Muider kust (NvdW). 
Op 8/9 op IJburg 8 foeragerende Drieteen-
strandlopers (EdB, RivD, GvD, WP, AS). In 
de periode 18-30/9 hier nog eens max. 6 
op 19/9 (RR). Op 17/9 4 vogels naar west 
achter de pieren van Muiden (NvdW).
Op IJburg in de periode 3-30/9 max. 4 
Kleine Strandlopers (1e wrn. WvdW). Op 7 
en 15/7 resp. 2 en 1 Krombekstrandlopers in 
Polder IJdoorn (1e wrn. KdJ). In de periode 
12-20/9 maar liefst max. 10 op IJburg 
(1e wrn. Niels Aagaard). Een Temmincks 
Strandloper wordt slechts op 1 dag gezien 
op IJburg: 7/9 (1e wrn. WP). De meeste 
waarnemingen van Bonte Strandloper ko-
men van IJburg; max. 40 op 28/9 (LIJ).
Een zeer zeldzame Bairds Strandloper wordt 
mogelijk waargenomen op IJburg (WP, 
WS, AS, EdB, RivD, LIJ, PR). De vogel zat 
helaas vrij ver weg voor een duidelijke foto. 

Kanoet in zomerkleed, Marken, 5 mei 2019
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Kenmerken die genoemd worden zijn: langgerekte strandloper, vrij lichte bovendelen/bovenzijde 
egaal grijsbruin (zonder/weinig tekening), donkere keel/keel met geelbruine tint, witte onderde-
len. Geen streping op flanken, wat Bonapartes uitsluit. Geen wenkbrauwstreep. Rechte snavel, 
donkere poten en plat lichaam/platte rug. In vergelijking met Bonte Strandloper, die er even 
naast stond: grootte vergelijkbaar maar de bewuste strandloper oogde aanzienlijk plomper, stond 
lager op de poten, en was langgerekter. Enfin, de waarneming is ingediend; we wachten geduldig 
af.
Het maximale aantal van Kemphaan in Polder IJdoorn is 25 (Rob Beers); een schril contrast met 
vorig jaar: 190.

MEEUWEN & STERNS
Vanaf 14/7 worden Dwergmeeuwen gezien, vooral aan de Muider kust. Hoogste geschatte aantal 
hier slechts 20 op 17/8 (WS); vorig jaar werden hogere aantallen genoteerd. 23/8 1 over het 
Diemerpark (FvG), 8/9 1 over de Vijfhoek (EdB, FV, GvD, RivD, SH). Hoogste aantallen Zwartkop-
meeuw: 8 op 7/9 en 7 op 18/9 op/langs het IJ (Han Jacobs, WvdW).
De eerste Reuzenstern van deze periode wordt gezien op 3/8 op Zeeburg (WvdW). Vanaf 5/8 zitten 
ze ook op IJburg: max. 8 vogels op 5/9 (AS), en af en toe uitstapjes naar Diemerpark, Zeeburg 
en de Vijfhoek tot aan Muiden en de Waterlandtak. In de periode 7/8-30/9 op de Kinseldam en 
omgeving (1e wrn. ML). Op 21/8 vliegt een vogel over Schiphol; “bizarre plek” (Paul Bohre). Op 
6/9 een melding van een Grote Stern bij de pieren van Muiden, “in groepje van 8 Visdieven; na 
enkele minuten door naar west” (CdV).
Op 15 en 16/9 wordt een adulte Witvleugelstern gezien langs de kust bij Muiden; “zwarte on-
dervleugeldekveren contrasterend met wit kleed opvallend in de zon. Veel witter dan de talrijke 
even grote Zwarte Sterns hier aanwezig” (WvdS, NvdW); op 19/9 een 1kj vogel (SW). In augustus 
grote aantallen Zwarte Sterns aan de Muider kust: in de periode 15-22/8 max. 400 (WvdS, SW, 
WS, FD e.a.). Op 15/8 ca. 100 tussen IJburg en de Vijfhoek (André van Vliet). Op 7/7 1 vogel in 
Polder Nellestein (Marisa Stoffers). Op 21/8 en 8/9 max. 6 vogels in Waterland (WP, EdB, RivD). 
Een Grote Jager vliegt over de Vijfhoek, op 6/9 naar west en op 18/9 in zuidoostelijke richting 
(GvD, FV).

HOENDERS, DUIVEN & SPECHTEN
Van Patrijs alleen meldingen van Schiphol in de periode 13-27/8, met op 19/8 4 en op 21/8 6 
juveniele vogels (RR, PM). Op 16/9 nog 7 vogels opvliegend (PM). Op 25/8 wordt op Schiphol een 
dode (juveniele) Kwartel aangetroffen; “tegen raam van de vertrekhal gevlogen (en nooit meer 
vertrokken helaas)” (Theo Ruppert).
1 juv. Waterral in Polder IJdoorn in de periode 7/7-1/9 (1e wrn. KdJ). Op 8, 9 en 31/8 wordt in 
Polder IJdoorn een Porseleinhoen waargenomen (1e wrn. SvdB). Op 7/8 in de Volgermeer (“Mau-
rik”) en op 25/8 in Varkensland (Nico Dekker).
Kleine Bonte Specht wordt gemeld in de periode 22/8-15/9 op en over de Vijfhoek (GvD, SH, AS, 
LIJ, WvdW). Op 13/8 een melding van een foeragerend mannetje in Buitenveldert. Bij navraag 
wordt er een omschrijving toegevoegd: “gezien op meter of 4 afstand (helaas geen foto!): klein 
exemplaar specht (ongeveer 15cm) met duidelijk rood petje. Ovale witte schoudervlekken afwe-
zig, buik geheel wit/licht, roze of rood afwezig” (“Erik”).

Waarnemingenrubriek
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ZANGVOGELS
De laatste Koekoek wordt overvliegend gezien op 6/9 aan de Muider kust (Tonny Bakker). De 
laatste waarnemingen van Raaf in het Amsterdamse Bos, waar dit jaar werd gebroed, was op 
8/9 bij de Kleine Vijver (“duBois”), en op 19/9 in het ernaast gelegen Thijssepark (RRe). Op 
29/8 vloog er 1 over de Watergraafsmeer (JLK) en op 18/9 1 over IJburg (WP). Op 4/8 en 14/9 
2 overvliegende vogels in de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD). Hoog aantal van Roek: 48 in de 
Landsmeerderpolder op 7/8 (Frank Schuring).
Twee waarnemingen van Zwarte Mees op dezelfde datum, 28/9: 3 vliegend over de Vijfhoek 
(EdB, FV, RivD, SH) en 2 op de Nieuwe Ooster (JLK). Buiten de Vijfhoek en het Diemerpark wordt 
Matkop waargenomen in het Diemerbos op 30/8 (“Chris Z”) en in de Brettenzone op 14/9 (Paul 
Tak). 
De meeste waarnemingen van Baardman zijn afkomstig uit Waterland: max. 10 op 15 en 19/9 
(Marie-José Snijders, Willem Wind) en de Vijfhoek max. 10 op 15/9 (GvD, WvdW). Op 4/7 wordt 
in de Haven Ballast een 1kj gevonden; “lag dood op de stalen dam, niet aangevreten” (GvD). 
Van 1-16/7 max. 4 vogels in het gebied De Kluut (PM). Op 10/7 2 gezien en gehoord in het Oude 
Dorp van Amstelveen, een onverwachte plek (René Wolbers). 
Op 20/9 vliegt een Boomleeuwerik over zowel de Vijfhoek (GvD) als over de Aetsveldsche Polder 
(EdB, RivD), en op 22/9 vliegen er 2 over de Vijfhoek (GvD). 
Een Fluiter wordt gefotografeerd in het Diemerpark op 29/8 en omschreven als “opvallend gele 
keel, contrasterend met witte onderdelen, lange vleugel, opvallend lichte poten” (FvG). Op 29/9 
wordt een Bladkoning gemeld in Geuzenveld-Slotermeer: “duidelijke tweetonige roep goed her-
kenbaar tussen groep mezen en Tjiftjaf, vogel niet gezien”; helaas geen geluidsopname (Rutger 
Polder). Een vroege Vuurgoudhaan op Westgaarde: 28/8 (RR).
De eerste (2) Beflijsters van het najaar vliegen op 28/9 over de Vijfhoek (EdB, RivD). Het blijft de 
enige september-waarneming van dit jaar. Op 27/8 worden 2 Grote Lijsters gemeld op Westgaar-
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de (JvB). Op 15/9 vliegen er 2 in noordwestelijke richting over het Diemerpark (LIJ) en op 21 en 
22/9 resp. 2 en 1 over de Vijfhoek (EdB, RivD, GvD). 
Jonge Grauwe Vliegenvangers worden gemeld vanuit Botshol op 1/7 (PR), De Hoge Dijk 9/7 (AB) 
en de Aetsveldsche Polder 15/7 (FvG). Bonte Vliegenvanger wordt op 16 verschillende plekken 
waargenomen in de deze periode, te veel om op te noemen dus. Op 28/8 valt een vrouwelijk 
raamslachtoffer te betreuren in het centrum (Peter Busink). Op 24/7 foerageert een jong man-
netje Gekraagde Roodstaart in de Haven Ballast (EdB, RivD, GvD, José Bakker). In die omgeving 
worden in de periode 20-30/9 max. 3 vogels gezien. In het Schinkelbos in de periode 23/8-21/9 
steeds 1 ex. (RR, PR, SvdB). Op 29/8 en 13/9 max. 2 in het Diemerpark (FvG, PvdW). Op 19/9 
een raamslachtoffer - ook een vrouwtje - in Sloterdijk (“Alicja”).
Een vroege melding van Grote Gele Kwikstaart in Polder IJdoorn op 14/7; “grijze bovenzijde en 
lichte onderzijde, lange staart en karakteristieke staartbewegingen” (Frank van Duivenvoorde). 
De eerstvolgende waarneming is op 15/9 in De Baarsjes (Age Niels Holstein). Op 27/8 vliegt een 
Duinpieper over de Bovenkerkerpolder; “flinke pieper met lange staart kwam laag over. Licht 
golvende vlucht. Door tegenlicht geen tekening kunnen zien. Enkele keren luid roepend als een 
rauwe mus. Iets dalend in toonhoogte en volume” (AJ). In Botshol zingt nog een Boompieper op 
1/7 (PR).
Vorig jaar niet waargenomen in deze periode, maar dit jaar zijn er enkele waarnemingen van 
Kruisbek: al op 1 en 5/7 resp. 3 over Thijssepark en 1 roepend Amsterdamse Bos (RRe, WvdS). In 
augustus één waarneming: 12/8 3 vrouwtjes aan de rand van Artis (WvdW). In september zijn er 
meerdere meldingen van deze soort.
Op 23/8 worden 2 Ortolanen gezien in het Diemerpark; “verder gevlogen in westelijke richting, 
2x zittend in struik, even 1 in de scoop, op de grond foeragerend, duidelijke oogring, lichte 
snavel, fijne, dunne streping op borst, warmbeige grondkleur, bovendelen met duidelijke stre-
ping, lichte keel, slanke gors” (FvG). Op 27/8 wordt een roepende vogel gehoord bij de Distelweg 
plasjes; “paar keer het put roepje afgewisseld met slie” (PvdW). Overtrekkende Ortolanen worden 
’s nachts met behulp van geluidsopnamen vastgelegd, tweemaal op 24/8 4:55 en 22:47 over de 
Watergraafsmeer; “fraaie tsrp-roep” (GvD) en op 31/8 over Leeuwenveld in Weesp (SW)

Waarnemingenrubriek
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Vogelbeschermingswacht Zaanstreek -  De Kieft jg. 43, 2019 nr. 3
Kunstwanden Oeverzwaluw in 2019 
In 2019 is in de oeverzwaluwkunstwand van het Twiske na een teleurstellend 2018 weer 
volop gebroed, met 53 bezette nestgaten. De kunstwand bij Buitenhuizen leek in 2019 
niet gebruikt te zullen worden, maar uiteindelijk waren er toch 22 gaten bezet. In zand-
wanden van de Noorder IJplas waren 18 nestgaten bezet.

VWG Alkmaar en omstreken - De Kleine Alk jg. 37, 2019 nr. 3
Oeverzwaluwen 
In Alkmaar, Heiloo en Heerhugowaard hebben in 2019 ongeveer 360 paren Oeverzwa-
luwen gebroed (in 2018 ongeveer 280). De grootste kolonie is die van de Kanaalweg in 
Heiloo, met 170 nesten in 2019. Hier zijn in 2015 drie grindrijke zandhopen aangelegd 
voor de zwaluwen. Afwisselend wordt elk jaar één hoop vers afgestoken, met succes dus.

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk - De Strandloper jg. 51, 2019 nr. 3
Beheeradviesgroep AW-duinen 
Er is voortdurend discussie over het natuurbeheer van de Amsterdamse Waterleiding-
duinen, het enorme gebied tussen Zandvoort en Noordwijk, waar je urenlang kunt 
wandelen zonder ander verkeer tegen te komen. De discussies gaan over het veel te 

Wat vinden de buren? John van der Woude
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grote aantal damherten (leidend tot het kaalvreten van de vegetatie op veel plekken), 
het verwijderen van Amerikaanse Vogelkers, het kappen van dennenbos, etc. Daarom 
is er een beheeradviesgroep gevormd waarin natuurorganisaties, recreanten, buren, 
onderzoekers en vrijwilligers zitting hebben. Omdat uiteindelijk de gemeenteraad van 
Amsterdam beslist over het beheer van het gebied, lijkt mij dat toch ook Amsterdam-
mers zitting zouden moeten hebben in deze adviesgroep.  

VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 55, 2019 nr. 3
Broedvogels Houtrakpolder 
In 2017 werd de Houtrakpolder, aan de rand van het westelijk havengebied van Am-
sterdam, weer eens volledig geïnventariseerd op broedvogels. Het gaat om 211 hectare 
met een grote diversiteit, van grasland en akkers tot boomgaarden en de Westhoff-
plas. Van 44 soorten zijn 382 territoria vastgesteld, waaronder Rode Lijstsoorten zoals 
Koekoek, Veldleeuwerik, Nachtegaal en Spotvogel, en mooie aantallen van Boompie-
per, Rietzanger, Bosrietzanger, Kleine Karekiet en Goudvink.
Ringmus in huiszwaluwnest 
Aan de rand van de Hekslootpolder zit de laatste jaren een huiszwaluwkolonie van 
rond de vijftig nesten, aan de Vondelweg. In een oud huiszwaluwnest pal naast een 
bewoond kunstnest broedde in 2019 een Ringmus. Begin augustus werden er jongen 
gevoerd.

In de Houtrakpolder verblijft af en toe zelfs een Orpheusspotvogel, 19 mei 2019
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Vogelwacht Utrecht - De Kruisbek jg. 62, 2019 nr. 4
Grauwe Klauwier, Paapje, Tapuit 
Naar aanleiding van de nieuwe Rode Lijst van Nederland worden hier drie soorten be-
sproken die elke vogelaar aanspreken. Grauwe Klauwier was tot ca. 1950 een niet erg 
zeldzame broedvogel in Midden-Nederland. Daarna ging het snel bergafwaarts maar 
sinds 2005 is er een voorzichtige comeback, aanvankelijk op de Leusderheide en later 
op het Leersumse Veld en op de Vliegbasis Soesterberg. Voor het laatste gebied meldt 
het Utrechts Landschap zelfs vijf territoria in 2018. 
Paapje broedde in 1970 nog met 45-50 paren in Midden-Nederland, en ruim daarvoor 
was het zelfs een talrijke broedvogel (zoals ik dit voorjaar in Letland meemaakte, het 
kan dus wel!). Maar na 1950 was het snel afgelopen. In de beide laatste broedvogelat-
lassen (2002 en 2018) staat Paapje zelfs nog maar op twee plekken genoteerd voor de 
provincie Utrecht. 
Tapuit was rond het begin van de vorige eeuw een algemene broedvogel op de 
Utrechtse Heuvelrug toen die nog voornamelijk uit heidevelden bestond. Daarvan 
is vrijwel alleen het militair oefenterrein Leusderheide nog van overgebleven. Daar 
broedden in 1982 nog tien paartjes, in konijnenholen. Al in 1992 viel hier het doek 
voor Tapuit, en de meldingen van onzekere broedgevallen in de laatste paar jaar kun-
nen ook op late doortrekkers betrekking hebben.
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