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Van de redactie

De Gierzwaluw

Het Landje van Geijsel stond al 
weer vanaf eind januari volop 
in de belangstelling van de vo-

gelaar, wie zou de eerste Grutto’s zien? 
28 januari was het zo ver, de eerste drie 
Grutto’s streken neer op dit zo belan-
grijke gebiedje. Vanaf 10 februari waren 
grotere groepen te zien. Ook goed te 
zien daar zijn overwinterende Wulpen. 
Deze soort is door de Vogelbescherming 
uitgeroepen tot de vogel van het jaar, 
2019 is het Jaar van de Wulp, zoekt u 
het eens op op de website van Vogelbe-
scherming.
In de vorige Gierzwaluw,nummer 56-
4, beloofde ik u een artikel over het 
digitaal archiveren van oude Mededelin-
genbladen en Gierzwaluwen. Omdat dit 
iets meer voeten in de aarde had dan 
verwacht is plaatsing uitgesteld tot het 
volgende nummer.
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Verenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA

Nieuwjaarsspeech 2019

Afgelopen zomer had ik het genoegen enkele weken door te mogen brengen op 
het eiland Mauritius, een vliegenpoepje in de Indische Oceaan, ongeveer 800 
km ten oosten van Madagascar. De eilandengroep waartoe Mauritius behoort is 

in 1507 ontdekt door de Portugezen die de stormen van Kaap de Goede Hoop hadden 
doorstaan en op weg waren naar de specerijenkusten van Zuid-India en Ceylon. De 
Portugezen waren echter niet geïnteresseerd en lieten het eiland al snel links liggen. In 
1598 werd Mauritius herontdekt, deze keer door de Hollanders, die het eiland vernoem-
den naar de stadhouder en prins Maurits. De Hollanders hielden het - met wisselend 
succes - langer vol dan de Portugezen, maar verlieten het eiland uiteindelijk toch ook 
weer in 1710. Frankrijk nam het stokje over in 1715 en de Engelsen in 1810 (tot 1968 
toen het eiland onafhankelijk werd).
Waar wij - als vogelaars - Mauritius natuurlijk allemaal van kennen is van het droe-
vige lot van de Dodo. De Dodo is voor het eerst beschreven door Hollandse zeelieden in 
1598. En hoewel de laatste levende Dodo waarschijnlijk al in 1662 (dus in de Hollandse 
tijd) het loodje legde als gevolg van overmatige bejaging, invasieve soorten en habi-
tatvernietiging (de aanwezige oerwouden werden voor meer dan 95% gekapt om plaats 
te maken voor suikerriet- en andere plantages), kan je vandaag de dag op Mauritius 
geen winkel, stad of dorp binnenstappen zonder te worden geconfronteerd met beelden 
en beeldjes, fluitjes, boeken, schilderijen, gravures, bedrukte kleding en handdoeken, 
mascottes, vlaggen en logo’s, het wapen van het eiland, bankbiljetten en speelgoed met 
de Dodo in de hoofdrol. 
Het uitsterven van de dodo binnen een kleine eeuw na zijn ontdekking heeft op termijn 
wel voor het eerst de aandacht gevestigd op - en de Dodo tot symbool gemaakt van - 
de daarvóór niet erkende problematiek van directe betrokkenheid van de mens bij het 
uitsterven van diersoorten.
Weet u trouwens wat de oude benaming was voor Dodo?  Ja, ook walgvogel, maar 
ik doelde eigenlijk op “Dodaars”. Het zou - vanuit taalkundige optiek - iets te maken 
hebben met het nogal zware achterlijf dat beide soorten gemeen hebben … En met de 
Dodaars zijn wij weer in het heden beland. 
Afgelopen weekend (half januari; red.) was het midwinterwatervogeltelling. In mijn 
telgebied - de Bovenkerkerpolder - geen Dodaarzen, maar wel weer duizenden andere 
watervogels verspreid over zo’n 30-35 soorten. Wat minder dan andere jaren, maar het 
was ook erg regenachtig en winderig. En daarmee is het vogeljaar voor mij weer pas-
send begonnen. De start van het nieuwe jaar is vaak een moment van terug- en vooruit 
kijken. Eind 2016 heeft het bestuur een ledenraadpleging doen uitgaan. Naar aanlei-
ding van de resultaten daarvan, had het bestuur een plan met tien (10) beleidspunten 
voor de jaren 2017-2018 opgesteld. Ik heb dat eerder tijdens de algemene ledenverga-
dering en in de Gierzwaluw toegelicht.
Terugkijkend zie ik dat de meeste van die beleidspunten inmiddels zijn ingevuld.
De Gierzwaluw is gedigitaliseerd. Wie dat wil kan de Gierzwaluw digitaal (in Pdf per 
e-mail) ontvangen. Het gaat veel sneller, is veel milieuvriendelijker en ook nog eens 

Oproep betalen contributie 2019

E
en nieuw contributiejaar! De penningmeester verheugt zich op het spoedig 
ontvangen van de contributie voor dit jaar. Heeft u er al een periodieke over-
schrijving van gemaakt? De contributie is voor 2019 ongewijzigd en bedraagt 

€17,50 per jaar; voor leden met een Stadspas is het €15,00 per jaar. Als ook een 
huisgenoot lid wordt, betaalt deze €4,50 en wordt de contributie samen €22,00. 
Graag overmaken op NL60 INGB 0005 0604 00 t.n.v. Vogelwerkgroep Amsterdam 
o.v.v. ‘contributie 2019’.

KeesJan van Bergeijk

FO
TO

: R
OE

LY
 B

OS

Overwinterende Wulpen bij het Landje van Geijssel

Roely Bos
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In april gaan we op de fiets via de Middelpolder naar Botshol en Waverhoek . 
Veel broedvogels zijn dan weer terug in ons land.  

De excursies in mei zijn nog niet bekend.  
In juni gaan we op zoek naar de Nachtzwaluwen (auto- en wandelexcursie). 
We gaan ‘s middags eerst een paar uur wandelen en vogels (Zwarte Specht) kijken in 
het Leersumse Veld met zijn hei, bos en vennetjes. Om 19.00 uur gaan we pannen-
koeken eten in Leersum en rond 21.00 uur wandelen we onder begeleiding van iemand 
die de omgeving goed kent naar de Nachtzwaluwen. Zelfs in de schemering kun je ze 
wel zien vliegen. Naast de Nachtzwaluwen horen we misschien ook (jonge) uilen. 
In juli gaan we met de auto naar de Biesbosch om hopelijk jonge Visarenden te zien. 
We maken wellicht een boottocht of bezoeken andere plekken in dit mooie gebied. Kijk 
voor de aanvullingen en wijzigingen, en de algemene aanwijzingen omtrent excursies, 
op onze website vogelsamsterdam.nl.

Excursies: Vertrek om 
08:00 uur precies, tenzij 
anders vermeld. Alleen 
toegankelijk voor leden 
van de VWGA. Zorg zelf 
voor eten, drinken, verrekijker, warme en/of regenkleding, en evt. een bandenplaksetje. 
Meld je tijdig aan bij de excursieleider, met name voor auto-excursies. Vermeld hierbij 
naam en telefoonnummer, of je een auto ter beschikking hebt en hoeveel mensen er 
kunnen meerijden. Autokosten worden gedeeld, scholieren en studenten aangepast ta-
rief. Vragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom bij Mieke Kranstauber, miekekrans-
tauber@hetnet.nl. Neem contact op als je zelf een excursie wilt begeleiden. Houd voor 
wijzigingen in het excursieschema onze website in de gaten: www.vogelsamsterdam.nl.

voor wijzigingen en aanvullingen: www.vogelsamsterdam.nl

Excursiesveel goedkoper. Inmiddels is een kwart van de leden om, en wij hopen dat de ande-
ren spoedig volgen. De vrijgekomen middelen kunnen in andere activiteiten van onze 
vereniging worden gestoken.
Ook is de mega-klus om alle artikelen uit de oude Gierzwaluwen en Mededelingenbla-
den (die waren al ingescand) digitaal doorzoekbaar te maken vrijwel voltooid. Chapeau 
bas voor KeesJan van Bergeijk en Ruud Wolterman die hier lange avonden en weeken-
den mee in de weer zijn geweest. Meer daarover in de volgende Gierzwaluw, maar een 
voorproefje van wat er straks allemaal te vinden zal zijn, viel al te lezen in de afgelo-
pen Gierzwaluw, met twee historische bijdragen uit oude nummers over de Ruigpoot-
buizerd. Naast de reguliere excursies, zijn er in verschillende delen van de stad pilots 
gehouden met zogenaamde postcode-ommetjes gekomen, laagdrempelige excursies in 
de eigen buurt. Bij onze lezingen proberen wij - eveneens ingegeven door suggesties 
uit de enquête - bewust een gevarieerd menu aan onderwerpen aan te bieden, van 
breed en algemeen tot specifiek en diepgaand.
Ook zijn onze statuten gemoderniseerd. Belangrijkste aanpassingen betreffen het for-
maliseren van jeugdactiviteiten / jeugdlidmaatschap van onze vereniging, het mogelijk 
maken van digitale communicatie met onze leden (dus per e-mail in plaats van per 
‘snail-mail’), en de mogelijkheid om slagvaardiger in beschermingszaken op te treden.
En tussendoor hebben wij ook afgelopen jaar weer mogen genieten van een waaier 
aan activiteiten, want ook de coördinatoren van de commissies, de organisatoren van 
activiteiten en andere betrokken en actieve leden hebben niet stil gezeten met diverse 
geweldige excursies (inclusief de vogelreis naar Tarifa in Spanje), jeugdexcursies, 
cursussen, lezingen, veldwerk en tellingen, standwerk, Gierzwaluw en website. Een 
speciaal woord van dank aan de Commissie Bescherming. Het is een Commissie die 
een beetje in de luwte opereert, vaak ad hoc in actie moet komen, maar geregeld een 
succesje boekt. 
Hartelijk dank allen weer voor jullie inzet! Wij hopen dat jullie je ook komend jaar 
weer zo geweldig willen blijven inzetten voor onze vereniging! Naar de komende peri-
ode kijkend staan onder meer op stapel:
• verdere implementatie binnen onze vereniging van de Algemene verordening gege-
vensbescherming (AVG) en privacy;
• integreren van de leden- en de financiële administratie;
• differentiatie ook bij de cursussen tussen inleidend en verdiepend;
• verdere uitrol van de ‘postcode’-ommetjes;
• meer onder de aandacht brengen van belangrijk, maar vaak onderbelicht werk van de 
Commissie Bescherming, maar ook Veldwerk; 
• het opstellen van een reglement voor de jeugdactiviteiten en een huishoudelijk regle-
ment voor de overige activiteiten van onze vereniging.
Nog even terug naar die Dodo: terwijl ik zaterdagochtend nog vóór zonsopkomst langs 
de Amstel fietste op weg naar mijn telgebied voor de midwintertelling (het was nog 
droog!), en genoot van het uitzicht over rivier en velden, realiseerde ik mij weer hoe 
belangrijk het is om ook in onze volgebouwde en nog steeds uitdijende stad aandacht 
te blijven vragen voor habitatbehoud voor onze vogels. Ik vraag ieder van u daar zijn 
steentje aan bij te dragen.
Ik wens u een voorspoedig en vogelrijk 2019!
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Op zaterdag 11 mei vindt de Big Day plaats: in 24 uur zoveel mogelijk vogel-
soorten zien waar te nemen. In de afgelopen jaren hebben zich steeds diverse 
teams aangemeld om per fiets of auto de uitdaging aan te gaan. U kunt een 

twaalfde Big Day in Amsterdam beleven, maar ook voor het goede doel een Big Day op 
Texel doen (zie site Vogelbescherming). Wie het dit jaar in Amsterdam organiseert is nu 
nog niet bekend, houd daarom onze website en de nieuwsgroep AVN in de gaten.

Big Day
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Lezingen

Locatie lezingen: de lezin-
gen vinden plaats in het 
voormalige WG-gebouw 

aan de Eerste Helmersstraat 
106M. Betaald parkeren tot 
24:00 uur. OV: tram 1, tram 11, 
halte J.P. Heijestraat. Aanvang 
20:00 uur; zaal open 19:30 
uur. Toegankelijk voor leden 
en niet-leden. Meer informatie 
bij Marion de Groot, secreta-
riaat@vogelsamsterdam.nl, 
06-13740370

Woensdag 10 april 2019: 
25 jaar “sijsjes en drijfsijsjes”, lezing door Remco Daalder.

In 1995 kwam de Amsterdamse vogelatlas “Sijsjes en Drijfsijsjes” uit, waar veel leden 
van de VWG aan meewerkten. Sinds die tijd is er veel veranderd in de stad. IJburg 
kwam erbij, het Zeeburgereiland werd bebouwd en het Havengebied werd steeds in-
tensiever gebruikt. Groen verscheen en groen verdween. En er staat nog veel meer te 
gebeuren. Amsterdam staat voor de grootste groeispurt in zijn bestaan. Wat zal dit voor 
invloed hebben op de natuur en de biodiversiteit, en hoe kan de vogelwerkgroep mee-
praten over de toekomst van de stad? 
Na de pauze gaat de lezing verder over de Meerkoet. De Meerkoet heeft een enorm ver-
spreidingsgebied en waar hij voorkomt is hij gelijk heel algemeen. Wat is het geheim 
van deze zo succesvolle soort? Om hierachter te komen bekijken we de gewoonten en 
de afkomst van de pontkoeten, de koeten in de Gouwzee en een kleine populatie koeten 
in Amsterdam-Noord. 
 
Remco Daalder is sinds 1974 lid van de Vogelwerkgroep. Hij werkte zes jaar als be-
heerder in het Amsterdamse Bos en de laatste twintig jaar bij de gemeente Amsterdam, 
eerst als stadsecoloog, later vooral in de ruimtelijke ordening en de planning van 
toekomstige ontwikkelingen in de stad. Hij schreef monografieën over de Gierzwaluw 
(2014) en de Meerkoet (2017). 

Er staat nog een lezing in het tweede kwartaal op de planning. Meer gegevens hierover 
verschijnen t.z.t. op onze website.
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‘‘Wat is het geheim van deze zo succesvolle soort?’’

Verslag van de midwintertelling in de Ronde Hoep

De Midwintertelling 2019

De Midwintertel-
ling is de oudste 
watervogeltelling 

die in Nederland wordt 
georganiseerd en loopt 
al sinds 1967. De telling 
maakt onderdeel uit van 
een internationale tel-
ling in grote delen van 
Europa, Azië en Afrika. 
De internationale telling 
wordt gecoördineerd 
door Wetlands Interna-
tional, die in Nederland 
grotendeels door Sovon. 
De midwintertelling in 
Nederland is onderdeel 
van het Meetnet Water-
vogels en vindt plaats 
binnen het Netwerk 
Ecologische Monitoring 
(NEM). Doel is de aantal-
len en verspreiding van 
overwinterende watervo-
gels eenmaal per winter 
zo compleet mogelijk vast 
te leggen. De telling vindt plaats in vaste telgebieden en betreft alle watervogels met 
binding aan het terrein, inclusief exoten. Het betreft onder meer futen, aalscholvers, 
reigers, zwanen, ganzen, eenden, steltlopers, meeuwen en rallen. Ook enkele andere 
soorten die aan water zijn gebonden, zoals Zeearend, IJsvogel en Grote Gele Kwik-
staart worden geteld. Hoog overvliegende vogels worden uiteraard niet geteld.
Waar zich precies watervogels ophouden hangt onder meer af van het weer vooraf-
gaande aan de telling, met name dat in december en de eerste weken van januari. Zo 
kan ijsbedekking betekenen dat vogels weg moeten trekken. Extreem zacht weer kan 
juist tot gevolg hebben dat watervogels die normaal gesproken wegtrekken langer in 
noordelijke streken blijven hangen. Ook de effecten van klimaatverandering worden 
steeds meer zichtbaar op de verspreiding over de flyway van watervogels, ook in de 

Brandganzen die bij ons overwinteren zijn vooral afkomstig van Nova Zembla 
en Zweden
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Frank van Groen



Jaargang 57   Nummer 1   Maart 201910

De Gierzwaluw

11Jaargang 57   Nummer 1   Maart 2019

De Gierzwaluw

winter. Op basis van de telresultaten is het mogelijk schattingen te maken voor de 
flyway-populaties van de diverse soorten watervogels.
Afgelopen januari telde ik voor de 10e maal Polder de Ronde Hoep bij Ouderkerk aan 
de Amstel in het kader van de midwintertelling, een mooie aanleiding eens iets op 
papier te zetten over de telresultaten.

Tellingen
In 2009 ben ik begonnen met het tellen van ganzen en zwanen in de winterperiode 
in de Ronde Hoep. De zogenaamde ganzen- en zwanentelling start in oktober en 
loopt door tot en met maart. Teldagen liggen ongeveer in het midden van de maand. 
Half januari is traditiegetrouw de midwintertelling. Met ingang van 2010 telde ik ook 
de overige watervogels in de Ronde Hoep in het kader van deze telling. Zodoende is 
nu een reeks ontstaan van 10 jaar midwintertellen van watervogels in januari in de 
Ronde Hoep.
Twee jaar later ben ik begonnen met het tellen van de boezemwateren die grenzen 
aan de Ronde Hoep zoals de Amstel. Omdat ik op weg naar de Ronde Hoep met de 
fiets toch al langs de Groot Duivendrechtse Polder kwam kon ook dit gebied op die 
manier mooi worden meegenomen. Het bleek dat er in de regio Amsterdam nog meer 
vacante telgebieden waren. Dit is tegenwoordig eenvoudig op de website van Sovon 
op te zoeken. Aangezien het tellen van watervogels een leuk tijdverdrijf is en na-
tuurlijk niet in de laatste plaats vanwege het belang van de telling, heb ik hier vanaf 

N     

Veldkaart datum begintijd eindtijd

waterstand sneeuw ijs

de telgebieden vanaf 2015

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Soort \ datum 16-1 15-1 14-1 12-1 18-1 17-1 16-1 17-1 13-1 12-1

Aalscholver 1 4 2 1 2
Grote Zilverreiger 5 7 11 8 13 32 14 17 20 17
Blauwe Reiger 7 18 1 8 57 14 15 16 12
Ooievaar 1
Knobbelzwaan 97 115 98 80 42 101 82 82 97 97
Klein Zwaan 3
Wilde Zwaan 4
Grauwe Gans 2140 660 32 5 396 72 960 870 285 358
Indische Gans 1 4 4
Soepgans 11 6 4 4 2 1 3 16 10
Kolgans 1610 1300 15 3400 1685 80 3200
Toendrarietgans 1 4
Kleine Rietgans 25 1
Brandgans 6000 2300 1 50 73 10
Rotgans 1
Grote Canadese Gans 50 10 1
Nijlgans 47 18 12 13 22 18 14 14 31 42
Bergeend 6 4 12 2 10 7 3
Krakeend 30 4 11 22 2 28
Wilde Eend 200 115 69 51 63 48 54 208 70 139
Slobeend 1
Soepeend 10 8 4 7 14 1 13 12 23
Smient 250 80 2070 190 2075 7000 3000 2070 950
Wintertaling 30 35 8 3 1
Kuifeend 7 2 1
Meerkoet 600 235 41 67 24 160 32 14 123 29
Waterhoen 7 16 30 36 23 16 19 49 67 49
Kievit 1800 6000 1100 70 4700 6500 1100 2500 6000
Goudplevier 1200 400 700 1900 28 2000
Wulp 12 110 60 19 54
Kemphaan 15 3
Houtsnip 1
Witgat 1 1
Kokmeeuw 1150 700 885 1445 1800 2700 25 1020 130
Stormmeeuw 180 68 80 484 820 260 53 290 7
Zilvermeeuw 20 9 4 2 18 2
Kleine Mantelmeeuw 2
Grote Mantelmeeuw 1 1
IJsvogel 1
Slechtvalk 2
Grote Gele Kwikstaart 1 1 1

Aantal exemplaren 10834 8222 8530 4879 2841 10707 23009 7316 6737 13114
Aantal soorten 14 26 22 18 20 20 21 28 24 24

Tabel 1 : Midwintertelling Ronde Hoep

Verslag van de midwintertelling in de Ronde Hoep
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2015 nog een aantal vacante telgebieden aan toegevoegd ten zuidoosten van Am-
sterdam. Het gaat om Diemerpolder, Overdiemerpolder, Gemeenschapspolder, Gein en 
Gaasp, Aetsveldsche Polder West en Aetsveldsche Polder Oost. Dat betekende dus twee 
dagen full time tellen. Vanwege mogelijk slecht weer is het mogelijk de telling uit te 
voeren van vrijdag t/m maandag. Om die reden tel ik sinds 2018 ook twee gebieden 
in de Watergraafsmeer. Tot nu toe lukte het elk jaar al deze gebieden te tellen, zelfs in 
2019, ondanks het matige weer in het telweekend van de afgelopen midwintertelling.
Het aantal door ondergetekende getelde gebieden liep dus op van één in de jaren 2010 
t/m 2012, vijf in de jaren 2013 en 2014, elf in 2015 t/m 2017 tot dertien in de jaren 
2018 en 2019.

Resultaten
In Tabel 1 staan de resultaten van de tellingen in de Ronde Hoep van 2010 t/m 2019. 
De Ronde Hoep is 1182 ha groot en bestaat geheel uit grasland. Alleen langs de dijk 
rond het gebied is enige bebouwing aanwezig. Vanaf deze rondlopende dijk werden 

Soort \ jaar 2015 2016 2017 2018 2019 Soort \ jaar 2015 2016 2017 2018 2019
Dodaars 5 6 6 4 11 Wintertaling 35 4 12 11 1
Fuut 49 33 26 41 38 Wilde Eend 2368 1930 1813 1776 1256
Aalscholver 26 35 29 28 34 Soepeend 195 176 149 285 144
Grote Zilverreiger 39 18 34 45 41 Tafeleend 2 3 2 5 12
Blauwe Reiger 107 55 57 89 60 Kuifeend 394 424 387 428 636
Koereiger 1 Topper 1
Ooievaar 3 4 Grote Zaagbek 1
Knobbelzwaan 212 223 199 214 239 Slechtvalk 2
Wilde Zwaan 12 4 3 3 6 Nonnetje 1
Kleine Zwaan 2 1 7 Waterral 2 1 2 1 1
Kolgans 5446 7116 4842 2646 6600 Waterhoen 207 176 280 336 250
Grauwe Gans 1210 2220 1692 1756 1486 Meerkoet 1429 1308 1106 1630 1229
Toendrarietgans 4 12 Goudplevier 700 1980 28 2000
Kleine Rietgans 2 Kievit 4700 6500 1172 2500 6045
Indische Gans 4 4 Kemphaan 15 3
Soepgans 61 21 20 39 25 Witgat 2 1 2 1
Grote Canadese Gans 1 38 1 Wulp 54
Brandgans 45 510 153 400 90 Houtsnip 1
Rotgans 1 Watersnip 2
Nijlgans 331 128 200 189 179 Kokmeeuw 2537 3146 343 1506 743
Casarca 1 1 Stormmeeuw 871 692 329 462 663
Kaapse Casarca 1 Zilvermeeuw 33 21 12 115 55
Bergeend 2 10 11 3 Pontische Meeuw 1
Mandarijneend 1 1 Kleine Mantelmeeuw 1
Smient 2564 7519 3542 2801 1767 Grote Mantelmeeuw 2 1 3 1
Krakeend 411 397 563 638 550 IJsvogel 1 2 2 2 2
Slobeend 5 12 49 10 17 Grote Gele Kwikstaart 3 2 4
Kaneeltaling 2

Aantal exemplaren 24058 34671 17133 18033 24234 Aantal soorten 34 38 41 44 39

Tabel 2 : Resultaten Midwintertelling in 11 telgebieden de watervogels steeds geteld. 
Het centrale deel van de 
Ronde Hoep is een weidevo-
gelreservaat met een hogere 
waterstand. Hier houden zich 
vaak grote groepen Smienten, 
Kieviten en Goudplevieren 
op. Ze zijn moeilijk te zien 
vanwege de grote afstand tot 
het reservaat. Het is ruim een 
kilometer vanaf de dijk. Vaak 
werden de aantallen van deze 
soorten geschat wanneer ze 
in grote groepen opvlogen 
bij verstoring, bijvoorbeeld 
als gevolg van een jagende 
roofvogel.

Het totale aantal getelde soorten varieerde van 14 in 2010 tot 28 in 2011 en 2017. Het 
totaal aan watervogels varieerde van 2855 vogels in 2014 tot 23009 in 2016. Gemid-
deld werden ruim 9600 vogels geteld. Met gemiddeld 2977 vogels was de Kievit de 
talrijkste soort gevolgd door Smient (1768) en Kolgans (1129). De andere soorten ein-
digden gemiddeld onder de 1000 exemplaren. 14 soorten waren vrijwel altijd in het 
gebied aanwezig, zoals Knobbelzwaan, Blauwe Reiger en Grote Zilverreiger, Grauwe 
Gans, Nijlgans, Wilde Eend, Smient, Kievit, Kokmeeuw en Stormmeeuw. Negen soor-
ten werden maar eenmaal vastgesteld. Vermeldenswaard zijn enkele Kleine Zwanen 
en Wilde Zwanen (in 2011), Ooievaar (2014), Rotgans (2018), Houtsnip (2016), Kleine 
Mantelmeeuw (2011) en IJsvogel (2016).
Vanaf 2015 telde ik elk jaar elf gebieden ten zuiden en zuidoosten van Amsterdam. 
Alleen in 2019 werd de Gemeenschapspolder geteld door Kabula Mol. De ligging van 
deze gebieden is aangegeven op bijgaande figuur en de telresultaten in Tabel 2.
De boezemwateren rond de getelde polders werden meegenomen tijdens de tellingen. 
Hier verblijven soms verrassend grote aantallen Wilde Eenden, Soepeenden en Meer-
koeten. De Aetsveldsche Polder Oost tussen Weesp en Nigtevecht is een goed ganzen-
gebied waar ook regelmatig enkele Wilde en Kleine Zwanen verblijven.
Als we de vijf jaren uit Tabel 2 vergelijken zien we dat 2018 met 44 soorten het soor-
tenrijkst was en 2015 met 34 soorten het minst soortenrijk. In 2016 werden de meeste 
vogels geteld (34671), in 2017 de minste (17133). Opvallend is dat van de Wilde Eend 
elk jaar minder exemplaren werden geteld. De score voor deze soort daalde van 2368 
in 2015 tot 1256 in 2019. Daarbij moet gezegd worden dat het lage aantal in 2019 
mede veroorzaakt is door de soms barre telomstandigheden die daarom, in tegenstel-
ling tot andere jaren, deels per auto werd gedaan. Andere soorten laten schomme-
lende aantallen zien.
In 2015 waren opvallend veel Blauwe Reigers aanwezig (107), met name in de Ronde 

Behalve vis eten Grote Zilverreigers ook muizen
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Hoep (56), net als het geval was met Grote Zilverreigers (32) en Buizerds (36) in dat 
gebied. Dit had te maken met de toen extreem hoge stand van Veldmuizen die erg 
aantrekkelijk waren als voedsel voor deze soorten.

Conclusie
De vraag is nu of er enige conclusies zijn te trekken uit de hierboven samengevatte 
telresultaten. Zoals gezegd hangt het onder meer af van het weer voorafgaande aan 
de telling in welke mate en waar watervogels aanwezig zijn. In onderstaande tabel 
is daarom aangegeven hoe de maand december voorafgaand en januari tijdens een 
telling verliepen (bron www.knmi.nl). De eerste jaren werden deze maanden vaker als 
koud gekarakteriseerd dan de laatste vijf jaren. De laatste jaren werden ook meerdere 
malen warmterecords verbroken in deze maanden.

MWT dec / jan MWT dec / jan 2012 en 2013 zeer nat

2010 k / k 2015 vz / z zk = zeer koud

2011 zk / vz 2016 zz / z k = koud

2012 z / z 2017 z / k vz = vrij zacht

2013 z / k 2018 z / zz z = zacht

2014 zz / zz 2019 zz / z zz = zeer zacht

De eerste vijf jaren werden gemiddeld 7061 vogels geteld in de Ronde Hoep, de laat-
ste vijf jaren gemiddeld 12176. Er lijkt dus sprake van een toename van het aantal 
getelde vogels. In de eerste teljaren kwam het soms voor dat sloten in de polder 
waren bevroren en dat er nauwelijks Smienten en Kieviten te bekennen waren, zoals 
in 2010 en 2014. Soorten waarvan er meer dan tien zijn geteld en die in de tweede 
periode van vijf jaar meer dan tweemaal zoveel voorkwamen als de eerste periode 
zijn Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Kolgans, Soepeend, Smient, Kievit en Goud-
plevier. Andersom zijn soorten die minder dan tweemaal zoveel voorkwamen Kleine 
Rietgans, Brandgans, Grote Canadese Gans, Meerkoet en Wulp. Alleen in beide eerste 
teljaren werden grote aantallen Brandganzen in het gebied gezien. Voorafgaande aan 
de tellingen was het toen koud tot zeer koud. Deze vogels weken vanwege de kou 
waarschijnlijk uit vanuit andere gebieden.

Slotwoord
De telresultaten van alle telgebieden in Nederland worden jaarlijks door Sovon 
gepubliceerd in een rapport met gedegen analyses. Dat rapport krijgen alle tellers 
thuisgestuurd. Hopelijk vormt dit artikel een stimulans voor mensen om voorafgaande 
aan de midwintertelling van 2020 de website van Sovon te bezoeken en enkele 
vacante telgebieden te claimen en te tellen. Ook tellingen in stedelijk gebied vormen 
een welkome bijdrage aan de midwintertelling. Hier zijn soms verrassende aantallen 
watervogels aanwezig.

De Gierzwaluw Eerste waarnemingen van het jaar in de regio Groot-Amsterdam

Voorjaarsfenologie 2018 Ellen de Bruin

Ieder voorjaar is het 
weer een feest als 
trekvogels terugkeren 

uit het zuiden. Interes-
sant is het om van deze 
soorten de eerste datum 
te noteren waarop ze 
waargenomen worden 
en de trend op lange 
termijn te bekijken. Van 
2018 staan de voorjaars-
waarnemingen van 40 
trekvogelsoorten vermeld 
in de tabel, met daarbij 
de naam van de eerste 
waarnemer van die soort. 
Alle waarnemingen zijn 
afkomstig van de website 
waarneming.nl. Buiten 
deze bron zijn tevens 
vroege waarnemingen 
beschouwd op trektellen.
nl. Dat leverde echter 
geen nieuwe data op. 

De lente van 2018 wordt 
omschreven als “extreem 
zacht, vrijwel de normale hoeveelheid neerslag en zeer zonnig”. Maart begon winters 
met twee ijsdagen. Een ijzige oostenwind maakte dat de gevoelstemperatuur rond 
-15°C lag. Ook op 17 maart kwam de temperatuur overdag niet boven nul graden 
uit. De rest van de maand bleef het aan de koude kant. Eerste paasdag, 1 april, was 
met een graad of 7 koel; zelfs iets kouder dan de afgelopen eerste kerstdag. Mei was 
echter de warmste meimaand sinds 1706 (bron: knmi.nl). 

Van de 39 soorten waarvoor een bandbreedte is bepaald arriveerden er in 2018 elf 
vroeg: Kluut, (IJslandse) Grutto, Visdief, Koekoek, Nachtegaal, Zwarte Roodstaart, 
Tapuit, Braamsluiper, Zwartkop, en Grauwe en Bonte Vliegenvanger. Vroeg wil zeg-
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eerste vroegste datum aangepast 
naar 3 april. 
Tapuit  De vroegste datum ooit 
(was 13 maart) werd ook verbeterd 
met 1 dag: op 12 maart werd een 
vogel gezien en gefotografeerd aan 
de eerder genoemde Rijperweg (MS).
Zwarte Roodstaart  Op 21 janu-
ari wordt in Noord een exemplaar 
waargenomen (Tello Neckheim), 
zeer waarschijnlijk een overwinte-
rende vogel. Net als Tjiftjaf wordt 
deze soort pas in de datumreeks 
opgenomen vanaf 1 maart; eerdere 
waarnemingen tellen alleen als het 
zang betreft. Vandaar dat de vroeg-
ste datum in 2018 5 maart is.
Zwartkop  Al vanaf 1 januari wordt deze overwinterende soort waargenomen in de 
regio. De Zwartkop wordt in de datumreeks opgenomen vanaf 1 april; maart-waarne-
mingen alleen als het zang betreft. En dat is dit jaar ook het geval op 10 maart.
Tjiftjaf  Er is een zangwaarneming op 23 januari in Tuindorp-Oostzaan (PT). Waar-
nemingen in januari en februari worden echter niet opgenomen in de datareeks; het 
betreft dan waarschijnlijk een overwinterende vogel. Eerste datum in 2018 van een 
zingende Tjiftjaf is dan 8 maart.
Voor de berekening en de methode van gemiddelde vroegste waarnemingsdatum 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.

De Gierzwaluw

  vroegste 
datum locatie waarnemer periode (n) gvd 

bandbreedte 
t/m 2017 

1 Zomertaling 22-3-2018 Diemerpark  SN 1960-2017 (57) 21-3 8/3-3/4 
2 Purperreiger 15-4-2018 Uitdammerdijk HJK    
3 Lepelaar 18-2-2018 Landje van Geijsel WvdS 1962-2017 (52) 2-3 1/2-31/3 
4 Boomvalk 16-4-2018 Amstelpark  WvdS 1960-2017 (58) 13-4 30/3-27/4 
5 Kluut 8-1-2018 Bovenkerkerpolder  AS 1965-2017 (52) 9-3 15/2-31/3 
6 Kleine Plevier 15-3-2018 Landje van Geijsel EV 1959-2017 (57) 28-3 7/3-18/4 
   Westpoort EK    

7 Bontbekplevier 22-2-2018 Broekergouw  RV 1972-2017 (45) 2-3 19/2-13/3 
8 Grutto 3-2-2018 Landje van Geijsel WP 1958-2017 (60) 18-2 6/2-2/3 
9 Groenpootruiter 10-4-2018 Landje van Geijsel PT 1965-2017 (51) 10-4 26/3-25/4 

10 Visdief 28-3-2018 Marken  EP 1957-2017 (61) 7-4 30/3-15/4 
11 Zwarte Stern 16-4-2018 IJburg  NA 1962-2017 (52) 26-4 14/4-8/5 
12 Zomertortel 8-5-2018 Rijperweg SH 1959-2017 (57) 3-5 24/4-12/5 
13 Koekoek 10-4-2018 Golfclub Olympus TvB 1957-2017 (61) 20-4 12/4-28/4 

   De Hoge Dijk CB    
14 Gierzwaluw 16-4-2018 Westerpark RdR 1954-2017 (62) 18-4 11/4-25/4 
15 Oeverzwaluw 25-3-2018 Vrije Geer  PT 1958-2017 (56) 9-4 25/3-24/4 
16 Boerenzwaluw 28-3-2018 Marken EP 1954-2017 (64) 30-3 22/3-7/4 
17 Huiszwaluw 5-4-2018 Bovenkerk MB 1959-2017 (59) 17-4 4/4-30/4 
18 Gele Kwikstaart 29-3-2018 Diemerpark  FvG 1957-2017 (60) 30-3 18/3-11/4 
19 Nachtegaal 6-4-2018 Science Park  TV 1956-2017 (62) 15-4 10/4-20/4 
20 Blauwborst 17-3-2018 Lutkemeerpolder RR 1982-2017 (36) 21-3 12/3-30/3 
21 Zwarte Roodstaart 5-3-2018 Lutkemeerpolder PT 1961-2017 (56) 25-3 9/3-10/4 
22 Gekraagde Roodstaart 7-4-2018 ZuiderAmstel FW 1958-2017 (59) 16-4 4/4-28/4 
23 Paapje 20-4-2018 Rijperweg  SW 1965-2017 (46) 28-4 17/4-9/5 
24 Tapuit 12-3-2018 Rijperweg  MS 1963-2017 (54) 8-4 26/3-21/4 
25 Sprinkhaanzanger 8-4-2018 Vijfhoek SH 1963-2017 (50) 14-4 4/4-24/4 
26 Snor 7-4-2018 Ilperveld SH 1957-2017 (54) 13-4 5/4-21/4 

   Oosteinderweg, Aalsmeer CK    
27 Spotvogel 3-5-2018 Bloemendalergouw JR 1957-2017 (61) 7-5 1/5-13/5 

   Overleek FvG    
28 Bosrietzanger 3-5-2018 Science Park HJ 1957-2017 (60) 4-5 24/4-14/5 
29 Kleine Karekiet 19-4-2018 Holendrechter- en Bullewijkerpolder WS 1957-2017 (61) 23-4 12/4-4/5 
30 Rietzanger 2-4-2018 Vijfhoek Haven Ballast  WvdS 1957-2017 (61) 8-4 30/3-17/4 
31 Braamsluiper 10-4-2018 Schellingwoude  WvdS 1956-2017 (62) 19-4 12/4-26/4 
32 Grasmus 13-4-2018 Diemerpark SH 1955-2017 (62) 20-4 13/4-27/4 

   Brettenzone PJM    
   Schinkelbos NA    

33 Tuinfluiter 17-4-2018 Oeverlanden-Noord PM 1957-2017 (61) 20-4 15/4-25/4 
34 Zwartkop 10-3-2018 Bos en Lommer  EdB 1957-2017 (61) 2-4 20/3-15/4 
35 Fluiter 3-5-2018 Amstelpark  WvdS 1959-2017 (53) 1-5 23/4-9/5 
36 Tjiftjaf 8-3-2018 IJmeerkust Muiden  HvO 1960-2017 (58) 6-3 21/2-18/3 
37 Fitis 30-3-2018 Broek in Waterland  RV 1957-2017 (61) 26-3 19/3-2/4 
38 Grauwe Vliegenvanger 18-4-2018 Bijlmerpark  JHvO 1958-2017 (59) 4-5 25/4-13/5 
39 Bonte Vliegenvanger 15-4-2018 Landscroon RB 1960-2017 (55) 25-4 16/4-4/5 
40 Wielewaal 1-5-2018 Vijfhoek  SH 1957-2017 (58) 11-5 1/5-21/5 

 

gen dat de eerste waarnemingsdatum in 2018 voor de startdatum van de bandbreedte 
(berekend tot en met 2017) valt. Ter vergelijking: in 2017 arriveerden er vijftien 
soorten vroeg, dus vier meer. Geen enkele soort arriveerde laat ten opzichte van de 
bandbreedte.
Er zijn twee datumrecords verbroken, voor de Tapuit en voor de Nachtegaal. 
Hieronder worden een paar soorten uitgelicht.
Ik zou graag iedereen willen verzoeken vroege waarnemingen van (zang-)vogels te 
registreren, en dan het liefst zo exact mogelijk, met name of de vogel zingt of niet.

Zomertortel  Deze zeldzaam wordende soort werd dit jaar toch weer gezien (en 
gefotografeerd), op 8 mei, aan de Rijperweg in Waterland. Ook op 21 mei werd er een 
vogel op beeld vastgelegd, overvliegend in de Aetsveldsche Polder (Ricardo van Dijk).
Nachtegaal  De tweede vroegste datum ooit (was 7 april) werd verbeterd met 1 dag: 
op 6 april werd een vogel waargenomen in het Science Park (TV). Vorig jaar werd de 

Gebruikte afkortingen in de tabel

AS Adrie Streefland HvO Hans van Oosterhout RR Rutger Rotscheid
CB Christiaan Both JHvO Jan-Hendrik van Oers RV René Vos
CK Christiaan Kooij JR Jurgen Rotteveel SH Sander Hietkamp
EdB Eelco den Boer MB Marjon Brugman SN Stijn Nollen
EK Edwin Kerssens MS Marten Schmitz SW Steven Wytema

EP Eefje Pinkster NA Niels Aagaard TvB
Theo van Bok-
hoven

EV Els Velzing PJM Paul J. Marcus TV Tom Visbeek
FvG Frank van Groen PM Peter Murzan WP William Price
FW Frank Warendorf PT Paul Tak WS Will Schep
HJ Han Jacobs RB Ruurd Bennink WvdS Wim van der Schot
HJK Harm Jan Kiewiet RdR Ruben de Rover

Een Zwarte Roodstaart op 5 maart 2018 werd in de lijst opgeno-
men als vroegste datum 
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vloog uit het nestje of de volgende zat al weer klaar voor zijn of haar aandeel. 
In een ooghoek dacht ik echter nog een derde meesje te zien in de boom. En ja hoor, 
terwijl ouder 1 de voerbeurt in het nestje verrichtte, zat ouder 2 al klaar op de pergo-
la en ouder 3 (!) wachtte op zijn of haar beurt in de boom. Toen het me duidelijk was 
dat drie meesjes aan het voeren waren verscheen er ook nog een vierde op het toneel.
Ik stelde vast dat nummer 1 het nest inging met voer, nummer 2 klaar stond op het 
afhangende takje (station3), nummer 3 op de pergola sprong (station 2) en nummer 4 
ongeduldig wippend in de boom (station 1) zijn beurt af moest wachten.
Kortom vier volwassen meesjes voerden de jongen in één nest.
Het was voor mij een nieuwe waarneming, maar na enig zoeken op internet bleek 
dat het voeren door meerdere ouders vaker is beschreven bij Staartmezen. Het blijken 
meestal paartjes te zijn waarbij de nestbouw of het broedsel is mislukt en de drang 
tot voederen niet te onderdrukken is.
Vaak helpen de broers van de vader van het nestje, zo begreep ik van de diverse sites. 
Buiten het broedseizoen trekken Staartmeesjes rond in familiegroepen en als bij een 
paartje in de familie om wat voor reden dan ook geen nakomelingen zijn gaan ze 
andere familieleden helpen met voeren. Prachtig toch? En erg leuk om dit te observe-
ren in de eigen achtertuin. 

Staartmees wacht tot hij aan de beurt is om te voeren

In het voorjaar van 2018 had een staartmezenpaartje een cypres in mijn tuin uit-
gekozen om hun nestje te gaan bouwen.
Op een zonnige zaterdagochtend (die waren er heel veel dat jaar) installeerde 

ik me met camera en telelens en schoot leuke plaatjes van beide ouders die allerlei 
materiaal kwamen aanslepen. Vooral mos, veertjes en spinrag. Na enige weken was 
de rust weergekeerd en was, nam ik aan, het broeden begonnen. Met enige regel-
maat werd de broedende partner gevoerd en verder was er weinig beweging rond het 
nestje.
Na enkele weken begon de drukte, de eitjes waren uitgekomen en het voeren van de 
jongen nam een aanvang.
Opnieuw installeerde ik me op de tuinbank (wéér op een zonnige zaterdagochtend),  
met prima uitzicht op de ouders die om de haverklap met een bekje vol insecten kwa-
men aanvliegen. Er was een vaste aanvliegroute: vanuit een grote boom in mijn tuin 
(station 1) vlogen ze op mijn pergola (station 2) en vervolgens wachtten ze op hun 
beurt op een afhangend takje van de cypres (station 3). Via dit takje bereikten ze het 
nestje middenin de struik.
Het viel me echter op dat de ouders wel héél snel met voedsel terugkeerden. De een 

Staartmees brengt nestelmateriaal.
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Broedgevallen van roofvogels en uilen in 2018 De Gierzwaluw

Als lid van de Veldwerkcommissie VWGA heb ik een overzicht gemaakt van de 
broedgevallen van roofvogels en uilen in de regio Amsterdam in 2018. Hierbij 
is gebruik gemaakt van rechtstreekse meldingen door leden van de vogelwerk-

groep en voorts door het zorgvuldig napluizen van meldingen van roofvogels en uilen 
in het werkgebied van VWGA op Waarneming.nl. Aan de hand van SOVON inter-
pretatiecriteria heb ik de verzamelde gegevens beoordeeld. Resultaat is het hieronder 
staande overzicht van al dan niet geslaagde broedgevallen van roofvogels en uilen.
Dit overzicht zal zeker niet volledig zijn, want ongetwijfeld zijn er territoria gemist, 
zeker van uilen zal het aantal meldingen ‘onderbelicht’ zijn.

Torenvalk  40 territoria
10 territoria zuidkant Amsterdam: Amsterdam-ZO, Groot Duivendrechtsche Polder, 
Bovenkerkerpolder, Ronde Hoep, Holendrechter- en Bullewijkerpolder, Amsterdamse 
Bos/Amstelveen en Botshol.
5 territoria omgeving Schiphol.
3 territoria aan de oostkant van Amsterdam: Vijfhoek/Muiden, Gemeenschapspolder / 
Bloemendalerpolder en Aetsveldsche Polder.
1 territorium op Zeeburg.

Roofvogels en uilen in 2018

Havik bezig met nestbouw. Vliegenbos, 19 februari 2019
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Broedgevallen van roofvogels en uilen in 2018

 Teun van Dijk
15 territoria in Amsterdam-Noord en het poldergebied benoorden Amsterdam: Dur-
gerdam, Uitdam, Bloemendalergouw/Uitdammerdijk, De Munt, Ransdorp, Zunderdorp, 
Volgermeer, Ilpendam, Broek in Waterland, Volgermeer, rond de Gouwzee en op 
Marken.
6 territoria in het Westelijk Havengebied en de Lutkemeerpolder.

Boomvalk  23 territoria  
5 territoria aan de zuidkant: Amsterdam-ZO, Duivendrecht, Uithoorn/Bovenkerkerpol-
der, Holendrechter- en Bullewijkerpolder, Middelpolder, Amstelveen en Botshol.
2 territoria in het Amsterdamse Bos.
8 territoria aan de oostkant van Amsterdam; Science Park,  Amsterdam Oost, Zuide-
ramstel, Diemerpark/Vijfhoek, Diemerbos en Weesp.
5 territoria in Amsterdam Noord en het poldergebied ten noorden van Amsterdam: 
Uitdammerdijk/Durgerdam/Bloemendalergouw, Broekermeer/Volgermeer, Zuider-
woude en Ilperveld.
3 territoria aan de westkant van Amsterdam: Osdorper Bovenpolder / Lutkemeerpol-
der en Westelijk Havengebied.

Slechtvalk  9 territoria
Westelijk Havengebied AEB en Hemwegcentrale, Slotervaart, Steigereiland IJburg, 
Arena, Mondriaantoren, Zuidas, Weesp en Schiphol.

Sperwer  34 territoria
6 territoria aan de westkant van Amsterdam: Lutkemeerpolder, Sloterpark, Erasmus-
park, Westerpark, Rembrandtpark, Bretten en 
Geuzenbos.
2 territoria aan de oostkant: Science Park en 
Nieuwe Oosterbegraafplaats.
3 territoria aan de zuidkant van Amsterdam: 
Beatrixpark, Amstelpark en Zuideramstel.
1 territorium centrum.
10 territoria ten zuiden van Amsterdam: 
Gaasperpark, Holendrechter/Bullewijkerpol-
der, Hoge Dijk, Schinkelbos, Amsterdamse 
Bos, Uithoorn/ Bovenkerkerpolder, Middel-
polder en Botshol.
4 territoria ten oosten van Amsterdam: Die-
merpark, Vijfhoek, Diemerbos  en Weesp.
1 territorium zw hoek Schiphol.
7  territoria in Amsterdam Noord, IJdoorn, 
Ransdorp, Rietbroek, llperveld, Uitdam en 
Zeedijk/De Nes. Sperwer(m) zoekt takjes voor zijn nest, Beatrixpark, 23-02-2019
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Wespendief (v), in het avondlicht, Amsterdamse Bos, 17 augustus 2018

Havik  21 territoria
6 territoria aan de westkant van Amsterdam: Westgaarde, Eendrachtpolder, Sloterpark, 
Rembrandtpark, Bretten en Geuzenbos/Spaarnwoude.
7 territoria aan de zuidkant van Amsterdam: Amsterdam-ZO, Ronde Hoep, Hoge Dijk, 
Groot Duivendrechtsche Polder, Middelpolder, Amstelveen en Botshol.
4 territoria in het Amsterdamse Bos.
1 territorium aan de oostkant van Amsterdam: Diemerpark/Vijfhoek.
3 territoria in Amsterdam Noord en het gebied ten noorden van Amsterdam: Water-
land en Ilperveld.

Buizerd  64 territoria
13 territoria aan de westkant van Amsterdam: Sloterpark, Rembrandtpark, Westgaarde/
Lutkemeerpolder, Westelijk Havengebied, Geuzenbos, Bretten, Eendrachtpolder, en Noor-
delijke Oeverlanden.
4 territoria rond Schiphol en Badhoevedorp.
1 territorium Vondelpark.
7 territoria in het Amsterdamse Bos/Schinkelbos.
8 territoria aan de oostkant/ten oosten van Amsterdam: Watergraafsmeer, Diemerpark, 
Diemerbos, Overdiemerpolder, Weesp, Kruithoorn/Muiden, Vijfhoek en Weesp.
15 territoria zuidkant van Amsterdam: Buitenveldert, Amsterdam-ZO, Hoge Dijk, 
Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Bovenkerkerpolder, Middelpolder, Groot Duivendrecht-
sche Polder, Holendrechter- en Bullewijkerpolder, Ouderkerk, Ronde Hoep en Botshol.
16 territoria in Amsterdam Noord en het gebied ten noorden van Amsterdam: Uitdam/
Bloemendalergouw, Poppendammergouw, Rijperweg, Barnegat/De Munt, IJdoorn, Zun-
derdorp, Volgermeer/Broek in Waterland, Zuiderwoude, Monnickenmeer, Rietbroek en 
Ilperveld.

Wespendief  1 territoria
1 territorium: Amsterdamse Bos.

Bruine Kiekendief  12 territoria
Ilperveld, Uitdammer Die/Barnegat, Volgermeer/Zuiderwoude/Broekermeer, Bloemen-
dalergouw, IJdoorn/Uitdammerdijk, Lutkemeerpolder, Schiphol, Bovenkerkerpolder, 
Middelpolder, Ouderkerk/ Ronde Hoep, Aetsveldsche Polder en Botshol.

Steenuil  15 territoria
Bovenkerkerpolder, Ouderkerk – Ronde Hoep, Durgerdam en Rietbroek.

Velduil  3 territoria
Rond Gouwzee, Ronde Hoep en Aetsveldsche Polder.

Ransuil  12 territoria
Amsterdam-ZO, Amstelpark, Weesp, Ronde Hoep, Bovenkerkerpolder, Middelpolder, 

Amstelveen, Groot Duivendrechtsche Polder, Ouderkerk, Uithoorn, Badhoevedorp, 
Amsterdamse Bos, Osdorperbinnenpolder, Bretten, Noordelijke Oeverlanden, Amster-
dam-Noord en Waterland. 

Bosuil  21 territoria
Vondelpark, Reinier Vinkeleskade e.o., Amstelpark, Gijsbrecht van Aemstelpark, Am-
sterdamse Bos, Amstelveen, Amsterdam-ZO, Diemen, Middelpolder en Badhoevedorp.

Kerkuil  12 territoria
Weesp, Groot Duivendrechtsche Polder, Ouderkerk, Ronde Hoep, Uithoorn, Bovenker-
kerpolder en Waterland.

In totaal zijn van dertien soorten roofvogels en uilen territoria vastgesteld. Het ging 
hierbij om  63 territoria van uilen en 204 territoria van roofvogels. Het is verheugend 
dat in een door mensen zo dicht bevolkt gebied zoveel roofvogels en uilen aanwezig 
zijn in de broedtijd.
Van de jaren 2003 en 2004 publiceerde Paul M. Marcus een overzicht. Als we die 
gegevens naast de getallen van de afgelopen jaren zetten, ontstaat de tabel op pagina 
24. We moeten echter wel in het oog houden dat Paul Marcus in zijn artikel zelf al 
aangeeft dat de gegevens verre van volledig zijn. In acht jaar tijd kan er heel wat 
veranderen. Hoe het Sperwer, Torenvalk en Boomvalk in de tussen liggende jaren 
verging weten we helaas niet. Het is heel goed denkbaar dat deze soorten in de tussen 
liggende jaren een hoger aantal territoria hebben gekend. Vooral mede door Waarne-
ming.nl kon vanaf 2012 een vollediger beeld worden verkregen.
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Het valt erg te betwijfelen of bij de uilen de aantallen reëel zijn. De toename kan 
wellicht grotendeels worden toegeschreven aan toenemende meldingen op Waarne-
ming.nl en aan een toenemende belangstelling voor uilen. Een bijkomend punt is dat 
in toenemende mate mel-dingen rond uilen worden vervaagd, waardoor het lastiger 
wordt om territoria te bepalen.
Hoe verhouden deze Amsterdamse cijfers zich tot het landelijk beeld van deze soor-
ten? Landelijk geeft de Torenvalk sinds 1990 een dramatische afname te zien, terwijl 
in onze regio gemiddeld een vrij stabiel aantal broedparen aanwezig blijft. Ook de 
Boomvalk neemt sinds 1985 gestaag af, terwijl die soort bij ons heel stabiel is. De 
Slechtvalk loopt netjes in de pas met het landelijk beeld. Bij de Sperwer zien we 
landelijk sinds 2000 een dalende lijn, terwijl het die soort bij ons goed lijkt te gaan. 
Het blijkt dat de Sperwer vanwege predatie door Havik steeds meer stedelijk gebied 
verkiest, i.p.v. bebost gebied. Landelijk lijkt de Havik zijn top te hebben bereikt, ook 
bij ons is nu een daling te zien. Vanaf de eeuwwisseling laat de Bruine Kiekendief 
een dalende lijn zien, terwijl bij ons de populatie min of meer stabiel blijft en in 2017 
zelfs een topscore behaalde. Na een gestage toename blijft de Buizerd landelijk sinds 
2006 op dezelfde lijn. Dat komt overeen met het Amsterdamse plaatje.
En hoe zit dat regionaal en landelijk met de uilen? Landelijk is de Steenuil sinds 2001 
stabiel en ook bij ons is dat het beeld. Bij de Velduil is landelijk na de daling tot 2007 
weer enige toename zichtbaar. Dat klopt dus ook met de spaarzame broedgevallen 
in ons werkgebied. In 2017 trad landelijk een dip in. In elk geval toonde de Velduil 
in 2018 de nodige belangstelling voor ons werkgebied. In hoeverre er sprake is van 
geslaagde broedgevallen is onbekend.
Landelijk is de Bosuil sinds de eeuwwisseling stabiel, maar bij in de Amsterdamse 
regio kun je spreken van een duidelijke toename. De soort werd in 2016 ook verba-
zend vaak gemeld binnen de grachtengordel zonder dat meteen sprake was van een 
broedgeval. In 2017 ging de Bosuil landelijk afname vertonen. In 2018 is dat ook in 
ons werkgebied duidelijk het geval. 

Landelijk gaat het droevig met de Ransuil, die sinds 1990 alleen maar een dalende 
trend te zien geeft. In ons werkgebied is de stand van de Ransuil vrij stabiel.
De Kerkuil laat landelijk een heel grillig patroon zien. Gelukkig is hij in ons werk-
gebied de laatste vier jaren stabiel. Helaas werden maar liefst 10 Kerkuilen gemeld 
als verkeersslacht-offer. Op enkele plaatsen in het land is men nu hectometerpaaltjes 
aan het voorzien van een doorrollende bovenkant, waardoor uilen hier niet meer op 
willen landen. Het blijkt te helpen om uilen op veiliger afstand van snelverkeer te 
houden.  Bijzondere dank voor het aanleveren van gegevens gaat uit naar; Jan van 
Blanken, Roely Bos, Philipp Derks, Frank van Groen, Frank Visbeen, Frank Waren-
dorf,  Mark Kuiper, Ruud Smit, Martin Kempe, Fons Bongers en Zainal Haberham.
Raak je op de hoogte van broedgevallen in 2019, dan deze graag doorgeven via 
tr.vandijk@planet.nl 
Voorts heb ik nog een verzoek om broedgevallen van roofvogels en uilen niet meer 
te vervagen, maar ze dan liever onder embargo tot een datum na het broedseizoen 
te plaatsen. Zodoende kunnen dan die waarnemingen beter worden meegenomen in 
deze jaarrapportages.

Geraadpleegde bronnen:
De Gierzwaluw nr. 1, juni 2005 pag. 15

Paul M. Marcus – Broedgevallen van roofvogels in Amsterdam in 2003 en 2004

Sovon: Broedvogels in Nederland 2011, pag. 144

Grafieken van Nederlandse indexen

Sovon: Broedvogels in Nederland 2012, pag. 76 (Kerkuil) en 114 grafieken van Nederlandse indexen

Sovon: Broedvogels in Nederland 2013, pag. 124, 125 en 127. Grafieken van Nederlandse indexen.

Sovon: Broedvogels in Nederland 2014, pag. 51, 78-81 en 126-129 Grafieken van Nederlandse indexen. 

Sovon: Broedvogels in Nederland 2015, pag. 54-55 en 130-131 Grafieken van Nederlandse indexen.

Sovon Broedvogels in Nederland 2016, pag. 77-79

Sovon Vogelbalans 2014 pag 14 e.v.

Sovon Vogelbalans 2015, pag. 16-17

Sovon Vogelbalans 2016, pag. 10 e.v.

Sovon Vogelbalans 2017, pag. 10 e.v.

Sovon Vogelbalans 2018

Soort \ Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Steenuil 13 11 12 17 16 12 15

Velduil 0 0 2 0 2 0 3

Bosuil 13 11 10 19 37 30 21

Ransuil 14 13 21 22 16 15 12

Kerkuil 5 5 5 11 12 9 12

Totaal 45 40 50 69 83 66 63

Soort \ Jaar 2003 2004 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bruine Kiekendief 8 10 10 14 11 18 12 23 12

Havik 9 10 31 27 27 33 37 29 21

Sperwer 22 16 32 29 28 30 35 38 34

Buizerd 9 8 71 57 58 64 63 69 64

Wespendief 0 0 0 0 1 2 1 1 1

Torenvalk 1 4 23 27 28 45 31 36 40

Boomvalk 7 7 26 23 23 23 22 21 23

Slechtvalk 1 1 4 3 3 4 5 6 9

Totaal 57 56 197 180 179 219 206 223 204
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In 2018 werd voor de 20e maal op rij BMP-plot Diemerbos geteld, uiteraard vol-
gens de BMP-methode van Sovon. In 1999 werd het plot van 43 ha in het toen 
nog jonge nieuwe Diemerbos uitgezet. Dit gebeurde op initiatief van de IVN-groep 

Diemen. Het plot ligt ten oosten van de A9 in een relatief rustig deel van het Die-
merbos. Elk jaar werkten meerdere inventarisanten mee aan de inventarisatie, vaak 
in tweetallen. Cathy Wiersema coördineerde de tellingen vanaf het begin t/m 2008. 
Daarna nam Frank van Groen de coördinatie van haar over. Jaarlijks worden acht 
tot tien bezoeken uitgevoerd, waarvan één avond/nachtbezoek. De gegevens worden 
gebruikt in het broedvogelmeetnet van Sovon, op basis waarvan jaarlijks indexen 
worden opgesteld van de meeste regulier in Nederland voorkomende broedvogels.

Het gebied
Het Diemerbos is aangelegd tussen 1993 en 1997. Voor die tijd was het een uitgestrekt 
poldergebied, de Gemeenschapspolder. Het Diemerbos wordt in tweeën gedeeld door 
de snelweg A9. Het grootste deel van het gebied bestaat nu uit jong loofbos. Veel 
aangeplante boomsoorten zijn Gewone es, Canadese populier, Zwarte els, wilgen en 
Zomereik. Tussen de bospercelen lopen sloten. Voor een deel worden deze sloten niet 
meer onderhouden waardoor ze steeds meer verlanden zoals de centrale brede sloot in 
het plot. Hier is nu sprake van een moerasvegetatie. In het plot liggen voorts enkele 

Twintig jaar vogels tellen in het Diemerbos

Naast jong loofbos heeft het Diemerbos enkele mooie waterpartijen
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Resultaten inventarisatie BMP-plot

 Frank van Groen

graslandpercelen. Hier wordt meestal in de loop van het broedseizoen mestvee inge-
schaard. Door het gebied lopen fietspaden, verharde en onverharde wandelpaden en 
ruiterpaden. Verder loopt door het plot een hoogspanningslijn waaronder laagblijvend 
struweel is aangeplant (onder meer Bittere wilg). In de hoogspanningsmasten broeden 
meestal enkele paren Zwarte Kraai en in 2017 ook een Boomvalk. In de meer open 
delen van het plot zijn daarnaast rietkragen, ruigtes en natte oeverzones aanwezig. 
Hier voelen moerasvogels zich thuis.
In verband met de verbreding van de A9 is aan de noordwestzijde van het plot sinds 
2015 een strook land veranderd van bestemming. Nu liggen er een sloot, een weg-
berm en een rijbaan in plaats van bos. Als compensatie voor de wegverbreding zijn 
enkele extra waterpartijen in het plot aangebracht waar eerst sprake was van gras-
land. Voorts zijn enkele nieuwe fiets-, ruiter- en wandelpaden aangelegd, waardoor 
het gebied toegankelijker werd. Enkele andere wandelpaden raakten in onbruik en 
zijn in de loop der jaren overwoekerd door bos.

Resultaten
In Tabel 1 zijn de gemiddelde aantallen vastgestelde territoria per periode van vijf 
jaar gegeven. Bij de soorten is vermeld of deze op de Rode Lijst van 2017 voorkomen 
en in welke categorie (GE = gevoelig, KW = kwetsbaar, BE = bedreigd).
In totaal zijn in de loop der jaren van 69 broedvogels territoria vastgesteld in het plot. 
Het aantal soorten varieerde van 35 in 2009 tot 46 in 2000 en 2003. Het gemiddelde 
aantal soorten per jaar was 41,5, het gemiddeld aantal territoria 307. In 2008 werden 
de minste territoria vastgesteld (242), in 2015 de meeste (379).
Als we naar de vier periodes van vijf jaar kijken nam het aantal soorten eerst af om 
recent weer toe te nemen. Ook het aantal territoria nam af van periode 1 op 2, om 
daarna weer toe te nemen. In de laatste periode lag het gemiddeld aantal territoria per 
jaar ruim 14% hoger dan in de eerste periode van vijf jaar.
Twaalf soorten werden in slechts één jaar vastgesteld. Het betreft Wintertaling (2009), 
Zomertaling (2002), Sperwer (2008), Boomvalk (2017), Waterral (2015), Porseleinhoen 
(2013), Kleine Plevier (2015, eerste jaar na compensatiemaatregelen), Visdief (2004), 
Holenduif (2004), Groene Specht (2007), Grote Lijster (2016), Grauwe Vliegenvanger 
(2017) en Kneu (2016). Andere soorten die in minder dan vijf van de twintig jaar 
werden vastgesteld in het plot zijn Soepgans (2 jaar), Buizerd (2), Bosuil (4), Rood-
borsttapuit (2) en Braamsluiper (3). Er zijn 24 vaste soorten die elk jaar als broedvogel 
worden vastgesteld in het plot.

Veranderingen
Voor 1993 bestond het gebied vooral uit veenweidelandschap. In 1999 was het toen 
net aangeplante Diemerbos nog erg jong. Door het ouder worden van het bos en het 
meer besloten raken van het landschap namen veel vogels van het open veenwei-
degebied (sterk) af. Zo zijn Knobbelzwaan, Krakeend, Wilde Eend, Kuifeend, Meer-
koet, Kievit en Tureluur soorten die in elke periode van vijf jaar gemiddeld in lagere 
aantallen zijn vastgesteld. Slobeend, Scholekster en Grutto zijn alleen in beide eerste 

Twintig jaar vogels tellen in het Diemerbos



Jaargang 57   Nummer 1   Maart 201928

De Gierzwaluw

Jaargang 57   Nummer 1   Maart 2019 29

De Gierzwaluw

De bosontwikkeling in BMP-plot 
Diemerbos was logischerwijs gun-
stig voor veel vogels van bossen 
en struwelen. Soorten die in elke 
periode van vijf jaar gemiddeld in 
hogere aantallen zijn vastgesteld zijn 
Winterkoning, Heggenmus, Merel, 
Zwartkop, Tjiftjaf, Pimpelmees, 
Koolmees, Boomkruiper (sinds 2008), 
Gaai, Vink en Goudvink (sinds 2005, 
jaarlijks sinds 2010). Een soort die 
ouder bos prefereert, de Appelvink, 
is sinds 2012 is vastgesteld. In deze 
categorie valt ook het recente, tot nu 
toe eenmalige, voorkomen van Grote 
Lijster (2016) en Grauwe Vliegenvan-
ger (2017).
Moerasvogels als Blauwborst, 
Sprinkhaanzanger, Rietzanger, 
Bosrietzanger, Kleine Karekiet en Rietgors zijn elk jaar aanwezig maar in wisselende 
aantallen, onder meer afhankelijk van de hoeveelheid geschikt biotoop. 
Andere soorten met schommelende aantallen zijn Grauwe Gans (na aanvankelijke 
sterke toename), Nijlgans, Fazant, Waterhoen, Koekoek, Grote Bonte Specht, Nach-
tegaal (recente toename), Zanglijster (recente toename), Spotvogel (na afname weer 
toename), Grasmus (na afname weer toename), Tuinfluiter (afhankelijk van jong bos), 
Staartmees, Matkop, Zwarte Kraai en Groenling (in 2015 en 2016 erg hoge stand).

Toekomstige ontwikkelingen
Twintig jaar vogels tellen heeft de grote veranderingen die in het gebied zijn opge-
treden op het gebied van broedvogels gedocumenteerd. Ook de komende jaren zal de 
broedvogelstand veranderen. Ontwikkelingen als klimaatverandering, voortschrijdende 
vegetatiesuccessie, toename van recreatie en wellicht opnieuw aanpassing van beheer 
en inrichting kunnen allemaal van invloed zijn op het vóórkomen van broedvogels. 
We zijn dan ook van plan te blijven tellen om de gevolgen van al deze ontwikkelin-
gen voor broedvogels in het gebied aan het licht te brengen, en uiteraard ook om ons 
steentje bij te dragen aan het vaststellen van populatietrends van algemene soorten 
broedvogels in Nederland.

Dankwoord
Mensen die in de loop der jaren meewerkten aan de inventarisatie van BMP-plot 
Diemerbos zijn Ann van Echtelt, Arjen Kikkert, Cathy Wiersema, Frank van Groen, 
Janneke Dijs, Lodewijk IJlst, Marisa Stoffers, Onno Wildschut, Petra Snijder en Ruud 
Wolterman.

Tabel 1 : Gemiddeld aantal vastgestelde territoria per periode van vijf jaar in BMP-plot Diemerbos
Soort / Periode 99-03 04-08 09-13 14-18 Soort / Periode 99-03 04-08 09-13 14-18

Knobbelzwaan 1,4 1 0,6 Roodborst 5,4 11 5,4 11,8
Grauwe Gans 0,4 3,8 2,8 4,2 Nachtegaal, KW 0,4 0,2 1 1,2
Soepgans 0,6 Blauwborst 0,4 1 1,4 1,2
Nijlgans 1 0,6 0,8 0,6 Roodborsttapuit 0,2 0,2
Bergeend 1 0,4 Merel 11,4 13 14,8 19,4
Krakeend 11,2 9,8 9,2 7 Zanglijster 5,2 7,8 7,4 9,4
Wintertaling, KW 0,2 Grote Lijster, GE 0,2
Wilde Eend 35,4 25 17,6 11 Sprinkhaanzanger 2,6 2,6 5 3,2
Soepeend 2,2 1 0,6 1,8 Rietzanger 7 5,6 8,4 7,4
Zomertaling, BE 0,2 Bosrietzanger 10 7,2 9,8 8,6
Slobeend, KW 1,6 0,2 Kleine karekiet 5,2 4,4 7,6 8,4
Kuifeend 2 1,8 0,4 Spotvogel, GE 6,6 2,2 0,4 2
Buizerd 0,2 0,2 Braamsluiper 0,2 0,2 0,4
Sperwer 0,2 Grasmus 7,6 2,4 10,4 14
Boomvalk, KW 0,2 Tuinfluiter 15 15,6 13,6 16
Fazant 3,2 2,8 3,4 2,2 Zwartkop 13,2 20 25 40,6
Waterral 0,2 Tjiftjaf 18,2 18,4 24,6 28,8
Porseleinhoen, KW 0,2 Fitis 42,6 29,6 26,6 18
Waterhoen 1,2 0,8 0,4 1,2 Gr. Vliegenvanger, GE 0,2
Meerkoet 27,4 9,4 7,2 6,6 Staartmees 1,6 1,6 2,4 1,2
Scholekster 2,6 1 Matkop, GE 4 1,6 3,8 3
Kleine Plevier 0,2 Pimpelmees 2,4 4,4 5,2 6,6
Kievit 3,6 1,2 0,2 0,2 Koolmees 6,6 9,6 9,8 11,8
Grutto, GE 2,4 0,2 Boomkruiper 0,2 1,6 5,6
Tureluur, GE 1,4 0,2 0,2 0,2 Gaai 1,4 1,6 2,2 2,2
Visdief, GE 0,2 Ekster 1 1,2
Holenduif 0,2 Zwarte Kraai 2,2 2,6 2,4 2
Houtduif 1,6 1,8 1,2 1,2 Vink 2 7,2 9,4 13,6
Koekoek, KW 1,8 1,4 2 1,4 Groenling 3,8 3 3,8 13,2
Bosuil 0,2 0,4 0,2 Putter 3,8 0,4 0,8
Groene Specht 0,2 Kneu, GE 0,2
Grote Bonte Specht 1,8 1,8 2,2 1,8 Goudvink 0,2 1,6 3,2
Witte Kwikstaart 0,4 0,2 0,2 0,4 Appelvink 0,6 1,2
Winterkoning 17,2 21,6 24,4 41,4 Rietgors 4 2,6 3 2,4
Heggenmus 5,6 5,8 9 15,2

Aantal territoria 310,6 270 291,4 355,4 Aantal soorten 45,2 40,6 38,8 41,4

periodes vastgesteld, in sterk afnemende aantallen. Ook de Ekster werd in 2007 voor 
het laatst vastgesteld als broedvogel in het plot.
Een andere soort die gestaag afnam is de Fitis. Er vond een ruime halvering plaats van 
de stand. Dat heeft onder meer te maken met het ouder worden van het bos, waardoor 
het minder geschikt is geworden als broedgebied voor Fitis. In de eerste jaren was er 
veel jong bos beschikbaar, optimaal habitat voor deze soort. In 2002 werden zelfs 52 
territoria vastgesteld, in 2007 en 2008 slechts 11. Daarnaast speelt ook de algemene 
afname van de soort in Nederland een rol. De Fitis neemt landelijk met 1-5% per jaar 
af, zowel op lange als korte termijn. Tussen 1999 en 2017 daalde de landelijke index 
van 74 naar 64 (1990 = 100). De afname in het Diemerbos in dezelfde periode was dus 
aanzienlijk groter.

BMP-plot DiemerbosBMP-plot Diemerbos tussen A9 en Amsterdam-Rijn kanaal
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Het najaar werd gekenmerkt door 
mooi weer en spannende 

bruine pietjes, zoals Bruine Boszanger, 
Bladkoning, Humes’ Bladkoning en 
Siberische Tjiftjaf; wie wordt daar niet 
warm van! Ook is er een torenhoge 
piek qua doortrek van Rode Wouw. 
Een aantal schaarse soorten worden 
maar op één dag gezien, zoals Grote en 
Zwarte Zee-eend, Kleine Zilverreiger, 
Klapekster en Strandleeuwerik.

Zorg dat je je waarnemingen van het 
1e kwartaal van 2019 tijdig hebt op-
gevoerd op waarneming.nl. Vermeld 
bij interessante waarnemingen zoveel 

mogelijk informatie, zoals aantal, geslacht, kleed, gedrag en telmethode. En voeg bij 
(regionale) zeldzaamheden het liefst een bewijsplaatje of een geluidsfragment toe.

WATERVOGELS
Kleine Rietganzen vliegen met name over de telposten in en rondom de stad. Vogels 
ter plekke: 2 in de Aetsveldsche Polder op 28 en 29/12 (EV, GL). In Waterland wordt 
een Ross’ Gans gemeld die een kwekersring blijkt te hebben. Wat doet dit met de 
waarneming op de Big Day van 12 mei 2018…?
Rotganzen worden overvliegend gezien vanaf de Vijfhoek op 27/10 21 ex. en op 
28/10 15 ex. (GvD, SH, EdB). Eerder op 28/10 11 stuks over Amsterdam-Zuidoost (EV). 
Een Roodhalsgans wordt gezien aan de Broekergouw op 27/11 (MSc), en waarschijn-
lijk dezelfde vogel op 16/12 in De Nes in Waterland (Jip Binsbergen).
Wilde Zwanen worden gemeld in het Geuzenbos op 31/10: 2 ex. (Edwin Leijen). Op 
22/11 waren er 9 vogels t.p. in de Aetsveldsche Polder; later die dag schoof een fami-
lie aan van 2 adult en 5 (!) jongen (EdB); laatste waarneming hier 21/12. Op 19/12 
op de Kinseldam 2 ex. (FvG). Kleine Zwanen worden o.a. waargenomen in Waterland: 
3-12/11 Marken max. 7 (AS, LIJ, SH), 13 en 17/12 Kinseldam max. 3 adulte en 1 ju-
veniele vogel (EdB, WvdS). 24/12 Gouwzee 5 (LIJ). In de Aetsveldsche Polder op 18/11 
2 adulte en 2 juveniele (EdB, RivD); en 7 vogels t.p. op 10/12 (EV) en overvliegend 
in zuidwestelijke richting op 30/12 (EdB). Alhoewel het gros van de Kleine Zwanen 
helaas zo’n slordige 600 km verder oostelijk overwintert, zijn er meer waarnemingen 
dan vorig jaar. Vanwege de kwetsbaarheid van deze soort heeft het extra toegevoegde 

Waarnemingen oktober-december 2018
Ellen de Bruin
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Strandleeuwerik,  Marken, 9- november 2018

waarde de leeftijden van de waargenomen vogels te vermelden; helaas gebeurt dat 
niet altijd. 
Was vroeger de Gouwzee de beste plek voor hoge aantallen Krooneend in oktober, 
nu is het hoogste aantal te vinden op het IJmeer, grofweg t.h.v. Blijkmeer. Op 6/10 
worden ca. 400 vogels gemeld (Henri Wals). Omdat dit wellicht een grove schatting 
is noem ik ook het aantal van 360 op 7/10 (FvG). Toch worden ze ook nog wel op de 
Gouwzee gezien, een slordige 200 vogels op 21/10 (Elly Rozemeijer, Geertje Dekker), 
en een waarschijnlijk exacter aantal van 164 op 19/10 (RBe). Tellen mensen! Deze 
najaarsgroepen zijn best uniek op landelijk, en zelfs op Europees niveau.
Op 18/11 wordt aan de Zeedijk in Waterland een Witoogeend gemeld, maar op basis 
van de foto’s (grote kop) zou het ook een hybride met Tafeleend kunnen zijn. Hoogste 
aantallen van Topper zijn op de Gouwzee: 57 op 4/11 (FvG), 17 man en 21 vrouw (38 
in totaal) op 17/11 (LIJ).
Terwijl half Nederland in de file staat voor Sinterklaas foerageert op 5/12 een vrouw 
(-kleed) Grote Zee-eend in de Haven Ballast (EdB). Op 4/11 worden 3 vrouwtjes 
Zwarte Zee-eend gezien net achter de Kinseldam (RivD, EdB). 
Een 1kj IJseend wordt gezien op het IJmeer t.h.v. de Uitdammer Die op 29/10 (EdB), 
op 13/11 een vogel t.h.v. het Kinselmeer (SH); op basis van de foto’s lijkt het om een 
andere vogel te gaan.
Het eerste Nonnetje van deze periode wordt gezien op 4/11 op de Gouwzee (EdB, 
RivD). Op 19/12 hier 95 ex. (FvG). Hoogste aantal Middelste Zaagbek is 16, op het 
IJmeer in Waterland (Jan Fekke Ybema), een soort waarvan het aantal in de winter 
enorm is toegenomen sinds de jaren 90, zeker in het Deltagebied, en daar nu met 
enkele tientallen paren broedt. 

Wilde Zwanen, Aetsveldsche Polder, 11 december 2018
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Op 10/12 ca. 12:30 zwemt een 
Roodhalsfuut op het IJmeer iets ten 
zuiden van Monnickendam (RBe). 
Om 16:10 wordt er één gezien ten 
noorden van de Kinseldam (FvG). 
Dezelfde?
Kuifduiker wordt gezien op 12/10 
Haven Ballast (WP), 4-15/11 Gouw-
zee 1 (EdB, RivD, Sven Valkenburg, 
MSc) en op 17/11 IJmeer t.h.v. Bar-
negat (AS). De eerste Geoorde Fuut 
in deze periode wordt gemeld op 
19/10 bij Kruithoorn (Alex Buhr). 
In Waterland, op het IJmeer vanaf 
20/10 (WvdS), laatste waarneming 
10/12 (FvG). 
In de gehele periode zijn er veel 
Ooievaars in de Osdorper Binnen-
polder-Zuid; max. 14 op 28/10 en 
1/11 (PM, PT). De laatste waarne-
ming van Lepelaar zijn 6 overvlieg-
ende vogels over het centrum op 

18/10 (Ton Lakeman).
Roerdomp wordt met name waargenomen in de Middelpolder, Lutkemeer, Vijfhoek en 
Waterland. Enkele waarnemingen zijn in het Schinkelbos 17/10 (NA) en Botshol 18/11 
(Sander van Vliet). Een Kwak vliegt op aan de Kalfjeslaan op 9/11 (Axel Groenveld). De 
Purperreiger wordt voor het laatst waargenomen in het Ilperveld op 20/10 (WD). 
Veel Grote Zilverreigers zijn ter plaatse in de Bovenkerkerpolder: 19 op 15/10 (AJ). Op 
17/10 11 op slaapplaats IJmeerkust (RB). Eén waarneming van Kleine Zilverreiger: 13/10 
Kinseldam (WP, LIJ, MH).

ROOFVOGELS & UILEN
Eind oktober wordt een waar Rode Wouwen-festijn: zodra je naar buiten gaat kom 
je er één tegen, ljkt het wel. Zelf zie ik in de Aetsveldsche Polder maar liefst 10 
vogels in oktober (hoogste aantal 5 op 30/10) en 1 in november. Andere aantallen 
met meer dan 1 ex.: 4 naar zuid A9 t.h.v. de Bullewijk op 30/10 11:00 (Tjebbe de 
Boer), 4 jagend Barnegat op 30/10 12:45 (Jan Meekel) en 2 vogels Sciencepark op 
2/11, ook naar zuid (RB). Ook landelijk valt deze ongebruikelijke westelijke trekbaan 
op: er worden dagaantallen gemeld tussen de 10 en 30 exemplaren. De Rode Wouw 
broedt nagenoeg alleen in Europa. Nemen ze in Zuid-Europa iets af in aantal, in 
Zweden en Groot-Brittannië gaat het ze voor de wind. Dit kan verklaren dat er de 
laatste jaren meer vogels op trek worden gezien. Dat het er dit jaar zoveel waren, had 
mogelijk ook te maken met weersomstandigheden in Duitsland (bron: naturetoday.
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com). Eén decemberwaarneming van Rode Wouw: 29/12, ’s middags langs de A9 
noordkant Polder de Rondehoep (Maurice Prins) en afslag Ouderkerk a/d Amstel (Bas 
Engels). Waarschijnlijk waarnemingen vanuit een rijdende auto; voorzichtigheid 
qua determinatie is dan vaak geboden. De vogel is echter door twee verschillende 
personen gemeld, met slechts een kwartier ertussen.
De Zeearend wordt vaak waargenomen deze periode. De meeste waarnemingen 
komen - gedurende het gehele kwartaal, vanaf 6/10 - vanaf de Vijfhoek en Muider 
kust, een gebied dat zeer geschikt lijkt voor deze soort. Met af en toe een uitstapje 
naar Waterland, soms via Diemerpark of IJburg; twee keer klapwieken en je bent 
er. Het gaat om zeker 3 vogels; 2 adulte en 1 jongere vogel. Laatste waarneming 
was op 21/12 Vijfhoek (LIJ). Andere plekken zijn 11/10 Ouderkerkerplas 1 NW (Arne 
Egberts), 30/10 Amsterdam-Oost een 1kj NO (ZH), 18/11 Aetsveldsche Polder 1 ZW 
(EdB, RivD) en 15/12 een 3kj in Botshol (JV).
De laatste waarnemingen van Bruine Kiekendief zijn op 18/11: een adulte vrouw naar 
ZW over de Aetsveldsche Polder (EdB) en 1 ex. op Marken (F&S Martens). De Blauwe 
Kiekendief laat zich veel vaker zien dan vorig jaar. Gedurende de gehele periode 
zijn er veel meldingen van overvliegende en jagende vogels vanuit Waterland, 
de Vijfhoek en de Aetsveldsche Polder, en iets minder uit de Bovenkerkerpolder 

en Schiphol. Een verder niet 
gedocumenteerde waarneming van 
een adulte man Steppekiekendief 
over Botshol op 13/10: “hele 
lichte, slanke kiekendief met maar 
een paar zwarte slagpennen” (Rre). 
Ik vraag me af of deze summiere 
beschrijving voldoende zal zijn.
Na wat losse waarnemingen 
her en der van Ruigpootbuizerd 
in oktober, o.a. op 8/10 IJburg 
1kj naar NO (GvD) en op 2/11 
Diemerpark (FvG), wordt op 2/11 
een 1kj gefotografeerd in Polder de 
Peereboom, Waterland (EV). Deze 
goed meewerkende vogel wordt 
veel gemeld, ook in De Nes, tot 
27/11 (WvdS). Op 12/11 een adulte 
vrouw in de Aetsveldsche Polder 
(EV), waar op 17/11 een 1kj vogel 
naar oost vliegt (EdB, RivD). 
Een melding van een juveniele 
Roodpootvalk “zittend op hoge 
scherm langs toerit A9” op 13/10: 
“een kleine zeer lichtgekleurde 
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Ruigpootbuizerd in de Polder Peereboom op 22 november 2018
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valkachtige, beige kop met bijna witte wang, iets donkerbruin in de wang maar geen 
duidelijke baard, borst ook erg licht beige, lange vleugels bruin met vreemd soort 
‘tekening’ ” (EV).
Met name Schiphol is goed voor Smelleken: 1e waarneming 11/10 (PM), laatste 24/12 
(ZH), vaak gemeld als een adult vrouwtje. Op telposten wordt deze soort ook gezien: 
8/10 Diemerpark (FvG, WP), 13/10 en 23/10 Aetsveldsche Polder resp. 2 vogels 
(waarvan 1 man) en 1 vrouwtje (EdB, RivD, NA) en 6/11 Vijfhoek (GvD, SH, EdB).
Op 9/10 een laatste Boomvalk over de heuvel in het Amsterdamse Bos (Arjan 
Dwarshuis). Mocht je een drone zien, kijk dan nog eens goed of het geen Slechtvalk 
is: “Alle Kieviten en Spreeuwen gingen uit de akkers op de wieken. Korte tijd later 
werd ik door de politie aangesproken of ik soms een drone had opgelaten. Zij hadden 
daar melding van gekregen. Ik vermoed dat de melder de valk voor een drone heeft 
aangezien. In ieder geval heb ik nog even gezellig kunnen babbelen met een paar 
vriendelijke politieagenten”; 19/10 Tweeduizend El (PM).
Een spannende melding van een mogelijke Giervalk in de Poppendammerweeren op 
26/10: “zeer grote valk. Werd furieus verjaagd door een paartje Slechtvalk, die luid 
roepend stootduiken uitvoerden op deze indringer. De valk in kwestie was duidelijk 
veel groter dan het vrouwtje Slechtvalk. Zwaar gebouwd. Onderzijde wit, grijs gevlekt. 
Bovenzijde grijsbruin. Waarneming op onzeker, omdat ik een ontsnapte valkeniersvogel 
of hybride niet kan uitsluiten” (JLK). Later daar nog een keer gemeld op 22/12, zonder 
duidelijke omschrijving (Paul Saager).
Naast een aantal waarnemingen in Waterland vliegt een Velduil naar NO over het 
Diemerpark op 8/10 (WP) en wordt er 1 gezien op Schiphol op 12/10 en 9/11 (PM). Op 
24/12 is er een vogel bij de Distelwegplasjes; “pleisterend in de oevervegetatie, daar 
opgepest door Ekster en Kraai, en vervolgens verjaagd door meeuwen. Na wat rondjes 
weggevlogen richting ZO” (Ruud Vlek).

STELTLOPERS
Deze periode één waarneming van Kluut: 3 op de Kinseldam op 4/12 (AS).
Een Zilverplevier vliegt naar zuid over het Diemerpark op 8/10 (FvG, WP). Twee 
waarnemingen van Bontbekplevier: 10/10 1 over de Vijfhoek (FV, EdB), 13/10 2 op de 
Kinseldam (WP, MH).
Er worden behoorlijk wat Houtsnippen gemeld: 40 meldingen waarvan 8 dood 
gevonden en 1 verkeersslachtoffer. Bokjes worden met name gemeld vanuit Waterland 
(o.a. JA) en Schiphol (Rutger Rotscheid).
De enige Regenwulp van deze periode vliegt op uit Polder IJdoorn op 2/10 (EdB), de 
enige Zwarte Ruiter zit in dezelfde polder op 14/10 (JA).
Een roepende Bosruiter wordt gezien over de Vijfhoek op 27/10 (SH, FV). Rijkelijk 
laat voor deze soort maar gelukkig is er een geluidsopname. Het is zelfs de laatste 
waarneming ooit in de regio. Eerder is deze ruiter wel gezien op 18-10-2010 in het 
Diemerpark (Willem van der Waal) en gehoord op 20-10-1975 bij de Gaasperplas 
(GvD).
Een Oeverloper lijkt te overwinteren op de Kruithoorn: vanaf begin november tot eind 
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december daar aanwezig.
Hoogste aantal van Bonte 
Strandloper is ca. 80 op de 
Kinseldam op 21 en 22/12 (SH).
Op 6/12 worden er 105 
Kemphanen geteld op 
een slaapplaats in de 
Bovenkerkerpolder (AJ).

MEEUWEN & STERNS
De laatste waarneming dit jaar 
van Zwartkopmeeuw betreft 
een adulte vogel in noordelijke 
richting op 3/11 over de Amstel 
tussen de Utrechtsebrug en 
de Spaklerweg (ZH), toch niet 
een algemene plek voor deze 
soort; hij is hier één keer eerder 
waargenomen op 24-04-2013 
(Wouter Teunissen).
Op 1 en 3/10 zijn de sinds 25/9 
pleisterende Dwergmeeuwen 
(max. 2 adult en een 1kj vogel) 
en 1kj Zwarte Stern nog steeds 
aanwezig op IJburg (SH, WP, 
EdB). Op 1 en 2/10 max. 5 
Dwergmeeuwen aan de Muider 
kust (WP, SH). Op 10/10 een 
adult winterkleed Zwarte Stern 
langs de dijk naar Marken (Perry 
de Kort). Tussen 27/10 en 3/11 een 1kj, ook winterkleed uiteraard, aanwezig rond de 
Vijfhoek (HJ, AS, EdB, RivD).
Onze eigen in Amsterdam gekleurringde Kleine Burgemeester, inmiddels volwassen, 
keert weer terug aan de Kattensloot in Westerpark op 26/10 (WP). Volgens mij is het nu 
een 6kj beest. 

HOENDERS, DUIVEN & SPECHTEN
Patrijs wordt spaarzaam waargenomen, met een maximum aantal van 11 op 19/10 
(PM), uiteraard in de omgeving van Schiphol, waar de akkers in een rap tempo 
worden volgebouwd en omgetoverd tot parkeerplaats; je houdt je hart vast. Het laatste 
Porseleinhoen van 2018 wordt gefotografeerd op 16/10 in Polder IJdoorn (EdB). Best 
laat in het jaar voor deze soort, maar het is dan ook nog schitterend weer…
Op 18/11 een melding van 4 overvliegende Kraanvogels boven knooppunt 
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Kleine Bonte Specht op de Diemer Vijfhoek , 14 januari 2019
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Badhoevedorp, ongetwijfeld een waarneming uit de auto (Edwin Snoek).
Op de Vijfhoek wordt zowel een mannetje als een vrouwtje Kleine Bonte Specht 
gemeld; 1e waarneming 20/10 (Massimiliano Dettori). Groene Specht wordt 
met name gemeld in het Amstelpark, Diemerpark en Sloterpark. Op de Nieuwe 
Oosterbegraafplaats en de Vijfhoek soms meldingen van 2 vogels.

ZANGVOGELS
Een niet nader bepaalde soort gierzwaluw wordt gezien op 15/10 ’s middags op de 
Vijfhoek: “te hoog voor een foto”, “niet meer dan een silhouet” (WD, Ellen Huisman) 
en op 11/11 in Geuzenveld-Slotermeer “ca. 1 minuut behoorlijk laag cirkelend 
en foeragerend boven mijn hoofd, soms even achter de bomen; achter de bomen 
in zuidelijke richting verdwenen. Niet kunnen uitmaken welke soort” (P. Derks). 
Gezien de tijd van het jaar is een Gierzwaluw bijna net zo zeldzaam als een Vale 
Gierzwaluw; jammer dat er geen foto’s beschikbaar zijn.
Een Klapekster zit aan de rand van de Uitdammer Die op 27/10 (Onno Wildschut).
Er is duidelijk een toename van waarnemingen van de Raaf in onze regio. Ze laten 
zich grofweg zien in het zuidwestelijke deel van onze regio (Amsterdamse Bos, 
Amstelveen, Bovenkerkerpolder) en het oostelijke deel (IJburg, Diemerpark, Vijfhoek 

Een Klapekster in Waterland op 27 oktober 2018
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en de polders rondom Weesp). Er is één waarneming binnen de ring A10: 3/11 2 
vogels over de Watergraafsmeer (ZH). Op zicht is determinatie soms best nog wel 
lastig, sommige Zwarte Kraaien zijn ook behoorlijk groot. Bij een Raaf moet in ieder 
geval de snavelbevedering verder dan 50% van de snavellengte reiken. Je kan ze 
maar het beste fotograferen of horen roepen, maar dat laatste doen ze helaas niet 
altijd. 
In de korte periode 30/10-1/11 zijn er max. 4 Pestvogels aanwezig in Weesp, 
omgeving Utrechtseweg (Nittert vd Water, GL, EdB, EV). De vogels zijn lastig 
te vinden. Op 3, 4 en 24/10 zit er een Zwarte Mees op Westgaarde (PT, EV), 
en op 18/10 1 op Landscroon (Wil Makkinje). Ook worden ze op de Vijfhoek 
waargenomen, op 16/10, 18/10 en 3/11 (EdB, RivD, RB).
Baardman huist vooral in Waterland en wordt soms op en in de buurt van de 
Vijfhoek gezien. Andere plekken: 14/10 Lutkemeer 1 mannetje (JvB) en op 6 en 8/10 
resp. 4 en 8 over het Diemerpark (FvG, WP).
Boomleeuweriken vliegen met name over de telposten in en rondom de stad, de 
meeste in oktober. Laatste waarneming 17/11 1 naar zuid Aetsveldsche Polder 
(EdB, RivD). Op 9/11 zit er een Strandleeuwerik op Marken, op de dijk langs de 
Minnebuurt (LIJ).
De laatste waarneming van Huiszwaluw zijn 2 overvliegende vogels over de Vijfhoek 
op 6/10 (GvD, SH).
Opmerkelijke plekken van Cetti’s Zanger: Koenenkade Amsterdamse Bos 20/10, 
23/12, 28/12 (PM, duBois, PR), Ouderkerkerplas 8/11, 13/11, 25/12, 27/12 (Sietse 
Nagelkerke, JV, PR, Michiel Kooreman), Zeedijk Waterland 20/10, 4/11 (WvdS, FvG) 
en Botshol 14 en 15/10 (Jaap Kranenborg, AO de Boer). De soort wordt voor het 
eerst (zingend) waargenomen in De Hoge Dijk op 5/11 (Arjen van Ooyen).
Witkopstaartmees is weliswaar een ondersoort, maar omdat ze zo mooi zijn noem 
ik ze toch even. Langs de Muider kust foerageert vanaf 21/12 (SH) een clubje van 
maximaal 4 vogels.
Een Siberische Tjiftjaf wordt in de periode 11-13/11 gezien en gehoord in de 
‘walvissenbuurt’ in Amsterdam-Noord (Rob Bekebrede, SH, AS, EdB).
Bruine Boszanger is een zeer zeldzame gast, die broedt in het oosten van Siberië. 
In Nederland wordt de soort meestal in de herfst waargenomen. Bijzonder is 
dan ook dat deze begin december gezien wordt in Buitenveldert, tegens de grens 
van Amstelveen aan. Het is een nieuwe soort voor onze regio; «opgemerkt door 
roep. Meerdere malen vrij foeragerend in het wilgje boven het water, daarbij veel 
roepend. Later in de middag wat meer teruggetrokken in het braamstruweel.» Na 
deze ontdekking door George Tanis op 4/12 aan de rand van het Koenenbos cq. 
Amsterdamse Bos wordt de vogel door velen aanschouwd, soms met moeite. Want 
hij speelt behoorlijk verstoppertje (Luuk Punt 8/12: «gedraagt zich zoals het een 
BruBo betaamt: flink skulkerig, af en toe roepend, zich af en toe even showend») en 
het geluid is niet altijd goed te horen door de vele omgevingsgeluiden. Aan de rand 
van het water lijkt hij zijn ideale stekje te hebben gevonden. Tot in het nieuwe jaar 
wordt de vogel waargenomen.

Waarnemingenrubriek
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Ook Humes Bladkoning is een zeer zeldzame soort voor de regio. In het Amstelpark 
zat hij, in de periode 27/11-1/12 (gevonden door Patrick Bergkamp). Soms 
veelvuldig roepend, soms niet, met enig geduld goed te zien, vaak hoog in 
naaldbomen, maar rusteloos. Frappant is dat dezelfde ontdekker bijna 20 jaar 
geleden ook een Humes’ meldde, aan de Koenenkade in het Amsterdamse Bos op 
24-11-1999. En op 20-1-2016 is er één gefotografeerd in Osdorp door Linda Chang 
Sing Pang-Lim. 
De meeste meldingen van Bladkoning komen dit najaar uit het Thijssepark in 
Amstelveen (RRe), Frankendael (JLK), de Nieuwe Oosterbegraafplaats (GvD) en 
Landscroon (EV); ik noem alleen de eerste waarnemers. Maar ze worden ook wel op 
andere plekken waargenomen. Opvallend daarbij is een waarneming op 17/10 in de 
buurt van Hortus Botanicus, hartje Amsterdam (Lars Buckx).
In Amsterdam-Noord zit een late Braamsluiper: 14 en 18/10 (Stan van Remmerden).
Op 14/10 vloog een mogelijke Roze Spreeuw in zuidwestelijke richting over de 
Vijfhoek: “vogel kwam vrijwel recht op ons aan uit NO, met redelijk goed licht. 
Vogel vloog met drie Spreeuwen. Onderzijde lichaam vurenhoutachtig gekleurd, 
borst en buik het lichtst. Slagpennen donkerder getint, dekveren waarschijnlijk 
ook (niet genoteerd). Onderstaartpennen donkerder. Snavel licht en korter dan van 
Spreeuw, een eventuele donkere punt niet gezien. Vogel leek iets kortstaartiger dan 
de spreeuwen waarmee hij vloog. Het structurele verschil was opmerkelijk: vogel 
oogde meer gedrongen” (GvD).
Nog enkele Beflijsters op trek over de Vijfhoek; op 28/10 de laatste (GvD, SH, EdB, 
RivD). Op 12/10 een mannetje op Landscroon (EV) en op 20/10 een vogel in de 
Brettenzone (PT).
Op 18/11 vliegen 2 Grote Lijsters naar zuid over de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD); 
de laatsten dit jaar.
Late decemberwaarnemingen van Zwarte Roodstaart in het Science Park 1 en 2/12 
(Klaas Oudshoorn, EdB, RivD), 3 en 11/12 Westerpark (Ton Denters, HJ).
De laatste Gekraagde Roodstaart is een mannetje op 17/10 aan de 
Poppendammergouw (Marianne Slot), het laatste Paapje zit op 15/10 in 
de Lutkemeer (JvB). Een opvallend late waarneming van Tapuit langs de 
Uitdammerdijk, grofweg tussen Uitdam en Blijkmeer, op 10 en 14/11 is het 5e geval 
ooit voor de maand november (HJ, Rbe).
In de periode 20-27/10 verblijft een Grote Pieper in de Poppendammerweeren (1e 
waarnemer WvdS). Blijkbaar is dit een geschikt gebied voor deze soort; ook in jan/
feb 2014, in de winter van 2014-2015 en op 3-12-2016 werden hier Grote Piepers 
waargenomen. De laatste Boompieper van dit jaar vliegt op 10/10 over de Vijfhoek 
(EdB). Oeverpieper wordt voornamelijk gezien langs de Uitdammerdijk in Waterland: 
1e waarneming 7/10 (FvG), laatste 23/12 (Tom Visbeek). Een andere plek is IJburg, 
op 25/10 en 11/11 (Avery Bartels, EdB, RivD).
Kruisbekken vliegen op 10, 20 en 28/10 over de Vijfhoek, op 17/11 4 ex. (EdB, FV, 
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RB, GvD, RivD, SH). Ook in het Diemerpark hadden ze geluk op 28/10: 2 ex. (WP, 
PvdW), en in de Aetsveldsche Polder op 17/11 met 1 ex (EdB, RivD). Op 29/12 een 
roepende vogel in het Amsterdamse Bos (EdB, RivD) en op 31/12 een vogel over 
Weesp (Ruurd Bennink).
IJsgors is niet altijd een jaarlijkse verschijning in de regio. Gelukkig lukte het dit 
najaar wel. Op 14/10 en 4/11 vloog er 1 over de Vijfhoek en op 28/10 2 (SH, RB, 
EdB, RivD, GvD). Op laatstgenoemde datum vloog er ook 1 over het Diemerpark (WP, 
PvdW). Op 4/11 een vogel in zuidwestelijke richting over Botshol (WvdS).

Een Bladkoning op de Nieuwe Oosterbegraafplaats op 17 oktober 2018
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Gebruikte afkortingen

AJ Auke Jansen JLK Jip Louwe Kooijmans PvdW Piet van der Werf

AS Adrie Streefland JV Jos Vrolijk RBe René Beekvelt

EdB Ellen de Bruin JvB Jan van Blanken RivD Ricardo van Dijk

EV Els Velzing LIJ Lodewijk IJlst RRe René Reekers

FV Frank Visbeen MH Maarten Hotting SH Sander Hietkamp

FvG Frank van Groen MSc Marten Schmitz WD Willem Doelman

GL Gert Lagerweij NA Niels Aagaard WP William Price

GvD Guus van Duin PM Paul Marcus WvdS Wim van der Schot

HJ Han Jacobs PR Pim Rijk ZH Zaïnal Haberham

JA Jelle Abma PT Paul Tak
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VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 54, 2018 nr. 4
Nachtzwaluwen in de duinen 
Het gaat steeds beter met de Nachtzwaluw in Nederland, sinds de dip van circa 1970 
tot 2000.  Ook in de duinen is de Nachtzwaluw weer terug. Daar was al eerder een 
tijdelijke opleving, rond 1980, maar sinds 2014 gaat het sneller. Sovon komt voor 
2017 voor het hele duingebied van Nederland uit op 27 broedparen. De VWG is heel 
benieuwd of in hun duingebied de Nachtzwaluw ook weer een vaste bewoner wordt, 
zeker nu de soort er in 2018 gehoord is. Men wil dit jaar (2019) in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen en de Kennemerduinen gericht gaan inventariseren op late avon-
den, vooral in juni. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn steeds 
meer stukken vergrast duin afgeplagd, wat geschikte jachtgrond oplevert voor de 
Nachtzwaluw (voor kevers en nachtvlinders). Als er dan ook nog wat dennenbos in de 
buurt staat om te nestelen, dan zijn dat de kansrijkere stukken duingebied. Mochten 
Amsterdamse vogelaars willen helpen zoeken dan kunnen ze contact opnemen met 
Wim de Groot (wim.de.groot@kpnmail.nl).

De metamorfose van het Landje van Gruijters 
Het Landje van Gruijters bij Spaarndam is ook voor Amsterdamse vogelaars een 
bekende plek voor met name steltlopers, maar het raakte de laatste jaren wat in de 
versukkeling. Bovendien droogde het in de zomer vaak helemaal uit, wat juist voor de 
spannende steltlopertijd in augustus jammer was. Dankzij een subsidie van €50.000 
uit het Ruigrok Fonds is het gebied opgeknapt en is een beter waterpeilbeheer moge-
lijk gemaakt. Behalve voor de doortrekkende steltlopers is het gebied ook bekend als 
broedgebied. In 2018 waren er broedterritoria van bijvoorbeeld Waterral (1), Kluut 
(12), Kleine Plevier (1), Visdief (1), Koekoek (1), Bosrietzanger (2), Kleine Karekiet 
(4) en Rietgors (1). Aan deze aantallen is wel te zien dat het maar een klein gebied 
is, maar samen met de doortrekkende steltlopers is er dus wel sprake van een mooi 
divers vogelgebied vlakbij Amsterdam. Met natuurlijk kans op zeldzaamheden zoals 
Poelruiter. Veel vogelaars kennen het Landje van Gruijters van de Terekruiter in 2013.

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek -  De Kieft jg. 42, 2018 nr. 4
Guisveld-veenlanden, rijk aan vogels en planten 
Dit complex van vooral veenmosrietlanden, schraalgraslanden en rietzomen kende in 
2018 weer een rijk vogelleven met Roerdomp, Bruine Kiekendief, Waterral, Baardman, 
Blauwborst, Snor, Bosrietzanger, Sprinkhaanzanger etc. De flora is al even gevarieerd: 

Wat vinden de buren? John van der Woude
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Op 14 februari 2019 waren de eerste twee Grutto’s van dit jaar weer aanwezig op het Landje van Gruijters
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Ronde Zonnedauw, Welriekende Nachtorchis, Rietorchis, Dopheide, Kraaiheide.
Kluut in de Zaanstreek  
Een overzicht van broedgevallen van Kluut van de laatste acht jaar laat zien dat er 
verspreid over elf gebieden in de Zaanstreek jaarlijks gemiddeld zo’n 25 broedgeval-
len waren. In 2018 waren het er 23 in vijf gebieden, met de hoogste aantallen in de 
Krommenieër Woudpolder (10) en de Zaandammerpolder (5).

VWG Alkmaar en omstreken - De Kleine Alk jg. 36, 2018 nr. 4
Slaapplaatsen van Boomkruiper 
Een onderzoek naar slapende Boomkruipers op muren van huizen en gebouwen in 
Bergen laat zien dat de slaapplaatsen zich vooral daar bevinden waar twee schuine 
dakdelen bij elkaar komen. Daar kruipen de vogels in de nok dicht tegen elkaar aan, 
tegen de muur. De slaapplaatsen spoor je op door overdag naar de witte strepen 
van de uitwerpselen te zoeken, en dan ’s avonds met een zaklamp te kijken of er 
Boomkruipers slapen. Uiteraard moet je hiervoor meestal wel even overleggen met 
de bewoners, die trouwens blij zijn als ze horen dat die witte sporen niet van vleer-
muizen zijn maar van kleine vogeltjes. De slaapplaatsen zijn natuurlijk vooral in de 
winter in gebruik, maar toch ook nog voor een deel in het broedseizoen. Sovon wil 
er graag meer van weten, en je kunt je waarnemingen het gemakkelijkst doorgeven 
door op Waarneming.nl bij Gedrag ‘slaapplaats’ te kiezen.

VWG Midden-Kennemerland - De Winterkoning jg. 54, 2019 nr. 1
Doortrek van Duinpieper en Grote Pieper 
Sinds het jaar 2000 zijn er in deze regio (Castricum en omstreken) 33 doortrekkende 
Duinpiepers gemeld en 198 doortrekkende Grote Piepers. Duinpieper trekt vooral 
eind augustus en begin september door, Grote Pieper vooral eind september en 
eerste helft oktober (maar tot in november). In september is er dus een overlapping 
in de doortrek van beide soorten. Het is dus fijn dat ze vaak roepend overvliegen. 
De roep verschilt, maar het is wel even oefenen op dat verschil, bijvoorbeeld op 
xeno-canto.org.

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 52, 2018 nr. 4
Vogelhospitaal Naarden
In Naarden bevindt zich het Vogelhospitaal van het Vogelopvangcentrum Midden-
Nederland. Jaarlijks worden circa 5500 vogels opgevangen, waarvan de meeste 
weer vrijgelaten kunnen worden. In het broedseizoen gaat het vooral om verstoorde 
broedsels van nog niet vliegvlugge jongen. Ook net uitgevlogen jonge vogels wor-
den binnengebracht, vaak omdat ze door katten zijn verwond. Verder gaat het om 
slachtoffers van maai- en oogstwerkzaamheden, en slachtoffers van botsingen met 
ramen en voertuigen. Zo gauw de vogels weer zelfstandig zijn worden ze losgelaten 
in leefgebieden die bij ze passen. In de afgelopen zeven jaar zijn er 150 verschil-
lende vogelsoorten opgevangen, waaronder 37 van de Rode Lijst.
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