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De Gierzwaluw

Van 29 nov. tot en met 21 dec. zat deze Roodkeelduiker bij de 
Amsterdamse Brug. Hij leek blind aan een oog, maar kon daar 
kennelijk wel zijn kostje bij elkaar scharrelen.
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De Gierzwaluw

VVerenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA

GET OUT AND KEEP BIRDING!

Namens het bestuur van de Vogelwerkgroep Amsterdam een gelukkig, gezond 
en vogelrijk 2022 toegewenst!
Het was een vreemd verenigingsjaar, het tweede inmiddels waarin wij ons 

bewogen van ‘lockdown’ naar ‘bijna als vanouds’ en weer terug, via alles wat daar 
tussenin zit. 
Na enige onwennigheid in het begin zijn wij als vereniging aardig ingespeeld geraakt 
op de hybride modus operandi die de pandemie met zich meebrengt. Samenkomsten in 
persoon vinden doorgang als het mag en kan, maar digitaal als het moet. 
Zo moest de jaarlijkse algemene ledenvergadering van maart 2021 helaas voor het 
tweede jaar op rij georganiseerd worden via een ledenraadpleging per e-mail. De 
buitengewone algemene ledenvergadering van 27 oktober 2021, waarin werd gedelibe-
reerd over de bekostiging van de Vogelatlas Amsterdam, kon daarentegen weer plaats-
vinden in onze vertrouwde Buurtsalon Jeltje met een prachtige opkomst èn uitkomst 
en een gezellige borrel na afl oop. Het was goed velen daar weer te zien en te spreken! 
Bijeenkomsten en vergaderingen van het bestuur vinden - al naar gelang de afgekon-
digde maatregelen - thuis bij een bestuurslid plaats, dan wel via Zoom. Misschien niet 
ideaal, maar het werkt goed.
Lezingen, excursies en cursussen worden - waar mogelijk - opgepakt en mogen zich 
telkens in grote belangstelling verheugen. Daarbij hebben wij als vogelaars het grote 
voordeel dat veel van onze activiteiten - het is al eerder gememoreerd - zich in de 
buitenlucht afspelen waarbij het goed mogelijk is om gepaste afstand van elkaar te 
houden en andere voorzorgsmaatregelen te nemen. Fiets- en wandelexcursies, eventu-
eel in kleiner verband (zoals de succesvolle duo-excursies rond Amsterdam: zes keer in 
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Zwarte Zwaan, 5 september 2021, Zeeburg 

Gierzwaluw nummer 
4 van 2021 is wat 
verlaat. Het vorige 

nummer, de Special over het 
tellen van ganzen en zwanen 
van Jip Binsbergen en Jacques 
Grégoire, nam wat meer tijd in 
beslag om goed te redigeren en 
op te maken vanwege de aparte 
opzet en de vele tabellen, maar 
wat is het een prachtig nummer 
geworden! Elk lid van onze 
vereniging heeft deze Special 
op papier in de brievenbus 
gekregen, als kleine attentie van 
de VWGA. Het is een blad om af 
en toe eens door te kijken, voor 
wat specifi eke informatie van 
Jip of gewoon om van de schit-
terende tekeningen van Jacques 
te genieten.
Een najaarsseizoen geeft kans 
op duikers. En die waren er! 
Lees verderop het artikel van Adrie Streefl and, die dit jaar jammer genoeg niet 
zijn jaarlijkse feuilleton over de Steltkluut kon schrijven vanwege het gebrek aan 
een broedgeval op het Landje van Geijsel. Voor de geïnteresseerde in de herkomst 
van woorden heeft Paul Marcus een artikel geschreven over de naam giervalk. 
Gaat u daar maar eens rustig voor zitten. 
Ook vindt u in dit nummer een ‘In Memoriam’; we moesten helaas afscheid ne-
men van een bevlogen vogelaar: Annelies de Kleyn.
Dit is mijn laatste bericht als redactielid. Na zeven jaargangen ga ik het stokje 
doorgeven aan twee enthousiaste redactieleden in spe, Barbara Reijs en Tycho 
Fokkema. Mijn dank gaat uit naar de vaste schrijvers van De Gierzwaluw, alle 
schrijvers van losse artikelen in de afgelopen zeven jaar, de vormgever van dit 
mooie blad Robert Heemskerk met wie ik intensief heb samengewerkt en naar 
mijn grote kracht op de achtergrond, mederedactielid Frank van Groen. Hij blijft 
zijn steun ook geven aan de nieuwe redactie. Veel succes gewenst Barbara en 
Tycho!

Van de redactie
Roely Bos
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2021, en zes duo-excursies voor voorjaar 2022 zijn ook al gepland), konden en kunnen 
gewoon doorgang vinden. De nieuwe instapcursus “Vogels kijken” van voorjaar 2022 
(met één theoriebijeenkomst en vier praktijklessen in de buitenlucht) is al volgeboekt. 
Onder bezielende leiding van het Atlasteam vindt na de tellingen en inventarisaties 
van de afgelopen twee jaar nu het schrijf- en redactiewerk plaats. Naar verwachting 
komt de Amsterdamse Vogelatlas eind 2022 uit. Ik schrijf zelf onder meer een bijdrage 
over het voorkomen van de Zwarte Zwaan in de Amsterdamse regio. Vlak voordat ik 
een aanvang maakte met mijn research en schrijfwerk daarvoor, zag ik begin december 
2021 in de volle ochtendzon een schitterend exemplaar op Het Nieuwe Diep achter het 
Flevopark. Betere inspiratie is niet denkbaar! 
En met bijna de regelmaat van de klok verschijnt de Gierzwaluw boordevol interessan-
te artikelen en andere wetenswaardigheden, met in het afgelopen najaar een prachtig 
themanummer “Ganzen en Zwanen – Vijftig jaar tellen in Waterland”. 
Het is bijna tegenstrijdig, maar de vereniging floreert ondanks, of misschien wel dank-
zij de pandemie. In 2019 groeide de vereniging met per saldo 35 leden, in 2020 met 
53 leden en in het afgelopen jaar met nog eens 52 leden. Per 1 januari 2022 heeft de 
vereniging 546 leden (1/1/2019: 406 leden). Aan alle leden: hartelijk dank voor jullie 
steun, belangstelling, inbreng, inzet, toewijding en enthousiasme. Samen dragen wij de 
Vogelwerkgroep Amsterdam!
Natuurlijk is groei op zich geen doel, maar het is wel een interessante trend. Dat biedt 
natuurlijk ook de uitdaging om in deze tijden onze vereniging interessant en relevant 
voor alle, oude en nieuwe leden te houden. Graag wisselen wij daar verder met jullie van 
gedachten over tijdens de eerstkomende ledenvergadering van woensdag 30 maart a.s.
Tegelijkertijd is het ook een warme uitnodiging aan alle leden om je in te zetten voor 
de vereniging. Periodiek ‘posten’ wij vacatures op website of in de Nieuwsbrief. Dat be-
treft soms doorlopende klussen zoals de Coördinator voor de Commissie Bescherming, 
soms is het een periodiek terugkerend project waar één keer per jaar gedurende enkele 
weken werk aan vastzit (VWGA Coördinator Winterwatervogeltellingen). Andere zaken 
die wij in het bestuur belangrijk vinden blijven soms liggen omdat wij er eenvoudig-
weg de ‘handjes’ niet voor hebben. Dat is jammer en zonde. Er is daarnaast altijd ruim-
te voor eigen initiatieven die de drie pijlers van onze vereniging Bescherming, Educatie 
en Onderzoek/Veldwerk ondersteunen, maar ook op de terreinen Jeugd, Communicatie, 
Interne organisatie en Externe samenwerking is altijd wat te doen. Bepaalde dingen 
kunnen het beste samen in een klein clubje van betrokken leden worden getrokken, 
andere kunnen prima door één persoon worden gedaan. Heb je ideeën, ben of ken je 
iemand die graag de schouders zet onder de activiteiten van onze vereniging, wend je 
dan tot één van de bestuursleden voor meer informatie!
Wat ons uiteindelijk allemaal samenbrengt en bindt in deze club, is dat wij het waar-
devol vinden om vogels in de vrije natuur te behouden en te beschermen. Wij (willen) 
genieten van vogels in de vrije natuur: door te kijken en te luisteren naar vogels, door 
vogels te bestuderen, te onderzoeken en te inventariseren, en over vogels te leren, en 
ook anderen daarover te informeren en te inspireren. 

De Gierzwaluw

Excursies

Vanwege groot succes geprolongeerd: de woensdagexcursies.
Omdat er nog steeds geen grote groep mensen samen op excursie mag, organise-

ren we elke tweede woensdag in de maand van 10 tot 12 uur een excursie in de buurt 
waarbij we met tweetallen op pad gaan. We vormen duo’s van een beginner en een 
gevorderde vogelaar.  
In 2022 zijn de data zijn alvast geprikt: 
9 maart / 13 april / 11 mei / 8 juni 2022
Kijk voor meer informatie een paar weken voor de datum op onze website: 
vogelsamsterdam.nl. Aanmelden kan via de site.

Het zal je toch gebeuren dat terwijl je naar de meeuwen kijkt vlak voor je ogen 
een Havik een prooi slaat. Het overkwam Paul Marcus, die met tegenwoordig-

heid van geest meteen wat foto’s maakte van de Havik, de onfortuinlijke duif en een 
belangstellende Nijlgans. Dit alles gebeurde op het strandje van de Sloterplas, begin 
november 2021.

Havik op strand Sloterplas
Paul Marcus
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Wij ontvingen het verdrietige bericht dat Annelies de Kleyn (de Kleijn -*11 
juli 1948) op 19 oktober 2021 is overleden. 
Annelies’ betrokkenheid bij alles wat leeft zat er al vroeg in. Ze was een 

groot natuurliefhebber, was zeer begaan met het kwetsbare en ook zeer gedreven 
in de bescherming ervan. Ze maakte een aantal jaren deel uit van de Commissie 
Bescherming toen die in 2005 werd opgericht. Ze schreef brieven aan De Nieuwe Oos-
terbegraafplaats over het (niet toegestane) oplaten van ballonnen bij begrafenissen, 
wist een beter maaibeleid in De Bretten voor elkaar te krijgen en was druk met de 
jaarlijkse kaalplukdag op de Kinseldam. Toen ze vanuit de Kerkstraat met een balkon 
op tweehoog naar de Watergraafsmeer kon verhuizen, waar ze een grote tuin achter 
haar huis had, was ze in haar nopjes en begon onmiddellijk met de aanleg van een 
mooie tuin waar vogels alles van hun gading konden vinden.
Annelies is jarenlang trekker, organisator en coördinator van de Jeugdvogelclub van 

In memoriam - Annelies de Kleyn
Marc Menon en Roely Bos

Annelies trok met regelmaat de natuur in met de ‘‘Jeugdvogelclub’’ van de Vogelwerkgroep.

onze Vogelwerkgroep geweest. In die hoedanig-
heid ging zij in sommige jaren wel 10-12 keer 
per jaar met jonge kinderen de natuur in om 
vogels te kijken, op zeker moment in samenwer-
king met IVN Amsterdam, waarmee zij samen 
adverteerde in NRC Handelsblad. Ze was altijd 
heel enthousiast en ze genoot ervan om kinderen 
naar vogels te laten kijken. Ze was bevlogen in 
haar streven kinderen al op jonge leeftijd liefde 
voor de natuur bij te brengen. Ook was zij de 
geestelijke moeder van de VWGA-jeugdfolder 
en de mooie vogelkaarten voor de jeugd waarop 
vogels die tijdens een excursie werden gezien of 
gehoord konden worden aangevinkt. 
Annelies stond eveneens aan de wieg van 
statutenwijziging die wij als vereniging in 2018 hebben doorgevoerd, waarmee het 
jeugdlidmaatschap voor kinderen van 12-16 jaar en jeugdactiviteiten voor kinderen 
van 7-12 jaar definitief binnen de VWGA zijn ingebed. 
Na jarenlang voor haar zieke moeder te hebben gezorgd is ze zelf helaas ernstig ziek 
geworden en vrij snel erna overleden.

IN MEMORIAM - ANNELIES  DE KLEYN

Annelies geeft uitleg met de vogelkaart van 
het  betreffende gebied

Een jeugdexcursie waar verschillende soorten eenden ontdekt konden worden
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Stokje overgedragen

In 2022 breekt een nieuw tijdperk aan. Alweer bijna een jaar geleden gaf Roely 
aan haar werk als hoofdredactie voor De Gierzwaluw te willen beëindigen. Op 
die manier was er ruimschoots voldoende tijd om te zien naar opvolgers. Twee 

mensen zijn bereid gevonden het gat dat Roely laat vallen op te vullen. Met ingang 
van jaargang 60 worden Barbara Reijs en Tycho Fokkema actief als redactieleden, 
nog steeds ondersteund door Frank van Groen.
Zeven jaar gele den namen Roely en ondergetekende het redactiewerk over van Ellen 
de Bruin. Zij deed jarenlang in haar eentje de redactie van ons verenigingsblad De 
Gierzwaluw, belangrijk werk voor de Vogelwerkgroep. Er was enige achterstand opge-
treden en om die in te lopen waren de twee Gierzwaluwen van jaargang 53 dubbel-
nummers, voor het eerst volledig in kleur. Daarna verscheen zes jaar lang keurig elk 
kwartaal een nummer van De Gierzwaluw, waaronder een paar fraaie themanummers. 
Roely nam daarbij het gros van het werk voor haar rekening, met name mailwerk ten 
behoeve van de vaste rubrieken, het uitzoeken van foto’s en de communicatie met 
vormgever Robert Heemskerk. Bij het redigeren van teksten bood ik soms wat onder-
steuning, ook als Roely op vakantie was. Zo was de continuïteit gegarandeerd.
Bij deze wil ik Roely heel hartelijk danken voor het vele werk dat ze heeft verzet voor 
de vereniging, in dit kader met name het redactiewerk. Het was al die jaren prettig 
samenwerken. Op een aardige en positieve manier communiceerde Roely altijd met 
alle betrokkenen.

Frank van Groen

FO
TO

:  
RO

EL
Y 

BO
S

xxxx xxxxx xxxxxxx

Nederlandse vogels in hun domein

Nederlandse vogels 
in hun domein is 
een lijvig boek-

werk van 680 pagina’s. 
De auteurs beschrijven de 
avifauna van de Nederland-
se landschappen. Hiertoe 
baseren ze zich op het werk 
van Luuk Tinbergen. Tin-
bergen onderzocht telkens 
10 hectare bos op de Veluwe 
en binnenduinrand en maakte daar teke-
ningetjes bij die precies aangaven welke 
broedvogels er in welke hoeveelheden 
in de betreffende stukken bos voorkwa-
men. De auteurs wilden dit voor alle 
landschappen doen. Zij onderscheiden 
6 hoofdlandschappen, die in totaal on-
derverdeeld worden in 71 landschappen 
(domeinen). Een enorme klus, waarvan 
het resultaat er mag wezen! 
Per landschap worden de karakteristie-
ken aangegeven voor wat betreft broed- 
en wintervogels. Met behulp van de 
schema’s zie je in een oogopslag hoeveel 
soorten vogels in welke dichtheid er in 
dat landschap voorkomen. Die vogels 
zijn onderverdeeld in schaarse en alge-
mene broedvogels en schaarse en alge-
mene wintervogels. Verder wordt er met 
zogenaamde gildes gewerkt, naar analo-
gie van de gildes die we kennen van de 
Middeleeuwen, maar dan voor vogels. 
Bij broedvogels is de indeling naar de 
nestplaats, dus bijvoorbeeld vogels van 
struiken, vogels van moerasvegetatie etc. 
Bij wintervogels is dat de voedselkeuze, 
bijvoorbeeld zaadeters of insecteneters. 

De trends in het voorkomen 
van die gildes worden in gra-
fi eken weergegeven. Tezamen 
met de beschrijvingen van het 
domein geeft dat een helder 
beeld waarom bepaalde vogels 
zijn toegenomen of afgeno-
men en wat daar de oorzaak 
van zou kunnen zijn. Voor 
de landschappen (domeinen) 
worden ook zoveel mogelijk 

bedreigingen en kansen aangegeven. 
Hiertoe introduceren de auteurs het 
begrip Basiskwaliteit. De Basiskwaliteit 
staat voor de noodzakelijke kwaliteit van 
een leefgebied voor algemene soorten 
om er een geschikt leefgebied te vinden. 
Het idee daarachter is een integrale aan-
pak van bescherming. Niet de soort staat 
centraal, maar het domein waarin de 
vogels leven. Als dat domein voldoet aan 
de Basiskwaliteit, dan kunnen immers de 
algemene soorten er leven.
Nederland verstedelijkt steeds meer, 
daarom wordt in dit boek ook veel aan-
dacht besteed aan de stedelijke gebieden. 
Er worden maar liefst 14 verschillende 
stedelijke domeinen onderscheiden.
Al met al een prachtig boekwerk, een 
mooi naslagwerk. Vooral heel nuttig 
voor beleidsmakers, terreinbeheerders, 
vogelwerkgroepen en een ieder die geïn-
teresseerd is in natuurbescherming.

Nederlandse vogels in hun domein
Robert Kwak en Jip Louwe Kooijmans
Uitgegeven door: KNNV uitgeverij 2021
€ 74,95

Jan Timmer

EEN BOEKBESPREKING

De trends in het voorkomen 
van die gildes worden in gra-
fi eken weergegeven. Tezamen 
met de beschrijvingen van het 
domein geeft dat een helder 
beeld waarom bepaalde vogels 
zijn toegenomen of afgeno-
men en wat daar de oorzaak 
van zou kunnen zijn. Voor 
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Vogelatlas Amsterdam

Het veldwerk voor Vogelatlas Amsterdam is afgelopen zomer met succes afge-
rond. Aan de tellingen in 2020 en 2021 werkten in het totaal 138 vrijwilligers 
mee, voor het merendeel vwg-leden. Slechts één van de 554 kilometerhok-

ken in de Amsterdamse regio is door een misverstand niet geteld op broedvogels. 
Gelukkig waren er voldoende aanvullende gegevens beschikbaar van dit hok, vooral 
omdat een deel het Gaasperpark betreft dat in 2021 integraal is geteld op broedvogels 
volgens de BMP-methode.
Inmiddels zijn alle gegevens uitgewerkt en beschikbaar gemaakt op kaarten en in 
tabellen. Ook zijn veranderingskaarten gemaakt waarin de gegevens worden verge-
leken met die van Sijsjes en Drijfsijsjes uit de periode 1985-1995 en de Atlas van de 
Noord-Hollandse broedvogels uit de periode 2005-2009. Van elke soort is een schat-
ting gemaakt van zowel de winterpopulatie als de broedpopulatie in de Amsterdamse 
regio, met als basis de aantalsklassen in de kilometerhokken waar een soort werd 
vastgesteld. Voor het gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal kon zodoende ook 

een kwantitatieve vergelij-
king worden gemaakt met 
de broedpopulatie in de 
jaren zeventig van de vorige 
eeuw. Eind oktober zijn een 
zestigtal auteurs geïnstrueerd 
om een bijdrage voor in het 
boek over hun soort(en) te 
schrijven. Daar wordt op dit 
moment hard aan gewerkt. 
Een select aantal schrijvers 
is bezig met een aantal inlei-
dende algemene hoofdstuk-
ken. Met veel soorten gaat 
het best goed, mede door toe-
genomen opgaande begroei-
ing. Ook zijn er verliezers en 
zelfs verdwenen soorten zoals 
op bijgaand kaartje van de 
Zomertortel valt te zien. 
In de jaren negentig waren 
nog 22 kilometerhokken be-
zet. Het doek is gevallen voor 

Frank van Groen

VOORTGANG PROJECT
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deze soort bij Amsterdam, en de rest van Nederland zou wel eens heel snel kunnen 
volgen.
Afgelopen 27 oktober vond een bijzondere ALV plaats die geheel in het teken stond 
van Vogelatlas Amsterdam. Er werd een presentatie van de eerste resultaten gegeven. 
Daarna volgde een doorkijkje hoe de te maken publicatie er uit gaat zien. Het idee 
is de gegevens beschikbaar te maken in een boek van 400 pagina’s op A4-formaat, 
professioneel vormgegeven en uitgegeven door Noordboek. Van de oplage van 1500 
exemplaren neemt de Vogelwerkgroep Amsterdam de distributie van 750 exemplaren 
voor zijn rekening. Gelukkig is er voldoende subsidie toegezegd om een en ander fi-
nancieel mogelijk te maken. In een liquiditeitsbegroting werd inzichtelijk gemaakt dat 
gedurende enkele maanden de Vogelwerkgroep geld zal moeten voorschieten maar 
dat na succesvolle verkoop van ons deel van de oplage er winst in het verschiet ligt. 
Het Atlasteam ziet de verkoop van de Atlassen met vertrouwen tegemoet. Op de ALV 
stemden de aanwezige leden unaniem voor continuering van het project.
Eind januari 2022 waren vrijwel alle teksten voor het boek binnen. Na nog enkele 
redactieslagen, het maken van de definitieve kaarten en na toevoegen van de fotose-
lectie gaat het geheel naar vormgever en uitgever. Volgens plan is het boek dan in de 
herfst van 2022 klaar voor distributie.

In de jaren negentig waren nog in 22 km-hokken Zomertortels te zien

 De Zomertortel gaat achteruit door intensieve landbouw en jacht
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De GierzwaluwDUIKERS OP HET IJMEER

In de laatste week van november 2021 werd het IJmeer als het ware ‘overspoeld’ 
door enkele kleinere en grotere duikers. Zo was op 22 november vogelaar 
Lodewijk IJlst op het meertje bij Diemen Haven-Ballast op zoek naar de twee 

Zwarte Zee-eenden die er de vorige dag gezien waren, zij waren echter gevlogen. Wel 
ontdekte hij met de telescoop, tegen de damwand van de koelwater-uitlaat Centrale-
Diemen, een forse donkere duiker, die gedetermineerd werd als Parelduiker; vrij zeld-
zaam in onze regio. Bij de buren verbleef er in 2020 (en 2015) een Parelduiker op de 
Toolenburgerplas te Hoofddorp, en een op de Spiegelplas te Nederhorst ten Berg. Ook 
werd er een in de jachthaven van De Eemhof langs het Gooimeer in Flevoland gezien. 
Deze vogels hadden de gewoonte om wat langere tijd op die locatie te vertoeven. De 
ontdekte Parelduiker bij Haven Ballast dook regelmatig onder, zoals gebruikelijk bij 
deze duiker, daarbij telkens moeiteloos enkele tientallen meters afleggend. Zo stak de 
vogel het meertje over van west naar oost, om telkens op een andere locatie boven te 
komen drijven. Telkens weer wat dichterbij, hetgeen enkele leuke foto’s opleverde. Er 
werden geen prooien waargenomen, dus leken de foerageduiken weinig op te leveren. 
Zo kwam de Parelduiker op een gegeven moment, in het midden van het meertje, tus-
sen een aantal Futen boven water, alweer zonder prooi, en besloot de vogel om wat 
voor reden dan ook op te vliegen en over de bomen richting Muiden te gaan, waar 
hij echter niet meer werd waargenomen; helaas dus niet een wat langdurig verblijf 
in de regio. Wel werd vanaf 11 december, dus 19 dagen later, opnieuw een Pareldui-

ker waargenomen bij Haven-Ballast 
die, zoals een duiker betaamt, 
meerdere dagen aldaar bleef 
rondhangen (red: op 2 februari 
2022 nog aanwezig). Aan het 
wit op de flanken boven het 
dijbeen - een herkenningsteken 
voor de Parelduiker - en andere 
kleedgegevens op de foto’s is 
het nog niet helemaal te bepalen 
of het dezelfde vogel was van 
november. En passant ontdekte 
Lodewijk bij de eerste Parelduiker 
ook nog een Kuifduiker in Haven 
Ballast, een duikertje dat elk 
jaar wel als wintervogel op het 
IJmeer verblijft, vrijwel altijd in 
winterkleed. Maar door alle werk-

Duikers op het IJmeer
Adrie Streefland

De Gierzwaluw
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CE zaamheden aan de Uitdammerdijk, en de daardoor verstoorde biotoop aldaar, zal het 
duikertje de komende jaren moeilijker waar te nemen zijn in de regio. Tenslotte werd 
op 29 november door een ervaren vogelaar, een Roodkeelduiker “onder de brug” - dat 
is onder de Amsterdamse Brug - , ontdekt. Deze duiker toonde zich weinig schuw en 
hield zich op tussen Camping Zeeburg en de woonboten aan de andere zijde van de 
brug. Betere mogelijkheden voor het maken van foto’s en video’s kan men zich niet 
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Parelduiker, 22 december 2021, Haven Ballast

Kuifduiker, 8 januari 2020,  IJmeer
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wensen, vooral omdat het ook nog zonnig weer was. Omdat het daar weinig diep is, 
kon je de vogel meters volgen bij het onderwater-duiken. Hoewel de Roodkeelduiker 
bijna elk jaar wel als ’overvliegend’ wordt gemeld op de trektelpost Vijfhoekwas deze 
duiker al sinds 2004 niet meer ‘aan de grond’ gemeld in de regio. Omdat dit exem-
plaar zo goed te observeren was, werd ontdekt dat er iets scheelde aan het rechteroog, 
het had een melkachtige waas, wat op blindheid kan duiden. Er wordt verondersteld 
dat dit de reden is dat de vogel onder de Amsterdamse Brug wat langer bleef hangen, 
te midden van de vele Futen en Dodaarsjes.
Ook was er op 21 november nog een enkele waarneming van de Geoorde Fuut op het 
IJmeer, boven Muiden-Kruithoorn. Deze is in het haast gelijkend winterkleed als de 
even grote Kuifduiker te onderscheiden vooral door de opgewipte snavel. De Geoorde 
Fuut wordt wel vaker waargenomen in de regio, in winterkleed als wintervogel, maar 
in het voorjaar ook in zomerkleed, alvorens ze naar een broedgebied elders vertrek-
ken. Ook de Roodhalsfuut liet zich in winterkleed vanaf 25 november zien, eerst 
boven de Vijfhoek en daarna vanaf de Bert Haanstrakade op IJburg. Qua formaat zit 
deze fuut tussen de Fuut en de Kuifduiker c.q. de Geoorde Fuut in. Het is meer een 
gedrongen Fuut, met een kortere nek, en zonder pluimen aan het hoofd, en met de 
kenmerkende gele snavelbasis.. In winterkleed lijken die verschillende soorten Futen 
in hun grijs-witte outfit allemaal op elkaar, en als er tussen hen in ook nog de enigs-
zins gelijkende vrouwtjes Nonnetje duiken, heb je vaak toch wel een telescoop nodig 
om een en ander juist te determineren.
Dan ontbreekt er in dit rijtje de dit jaar nog niet waargenomen IJsduiker, een onregel-
matige verschijning in de regio. In 2020 verbleef er een exemplaar meerdere weken 
op De Nieuwe Meer, en in 2016 zat er zelfs enkele maanden een exemplaar aan de 
Uitdammerdijk op het IJmeer. De laatste waarneming is van een jaar geleden op het 
IJmeer, westelijk van Pampus. 
En zoals de Geoorde Fuut zich onderscheidt van de even grote Kuifduiker door de 
opgewipte snavel versus de rechte snavel, zo onderscheidt de Roodkeelduiker zich van 
de Parelduiker door de eveneens opgewipte snavel versus een rechte snavel. De wat 
grotere IJsduiker tenslotte heeft ook een rechte snavel maar die is zwaarder en forser 
dan die van de Parelduiker.
Om het artikel af te maken, mag de laatst niet genoemde duiker/fuut niet ontbreken 
(de Dikbekfuut buiten beschouwing gelaten), de Geelsnavelduiker. Bij de buren in 
1980 op de Loosdrechtse Plassen “nog gezien”, dat is dus 41 jaar geleden….. Deze 
duiker is haast twee keer zo groot als de Roodkeelduiker, en heeft eveneens een 
opgewipte, doch zeer zware snavel, geelachtig van kleur. In de afgelopen eeuw heeft 
hij zich slechts enkele malen zich in het binnenland opgehouden. Hij is wel wat vaker 
aan de kust waargenomen, op sommige plekken ook weer zoals duikers gewend zijn 
langere tijd vertoevend. Het is afwachten of de IJsduiker zich dit jaar nog laat zien, 
en hoelang, een tijd een duiker waardig. De Roodkeelduiker “onder brug” bij Camping 
Zeeburg is sinds 21 december verdwenen.
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Geelsnavelduiker, 22 januari 2022, Stellendam

Roodkeelduiker, 5 december 2021, Amsterdamse Brug
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Twee jaar geleden, op 1 januari 2020, 
begon ik te lopen richting het noorden.
Het eerste vogelrijke gebied dat ik door-
kruiste was het gebied boven Amsterdam 
waar ik altijd samen met Jip Binsbergen 
de ganzen tel. 
Waterland is een bekend gebied voor mij, 
daar weet ik waar de meeste vogels zich 
ophouden. De dag begint mistig en het 
zicht is zeer slecht, maar overal hoor je 
het geluid van de Kolgans, de Brandgans 
en de Grauwe Gans. Uiteindelijk zal ik zo 

ver noordelijk lopen dat ik in de buurt 
kom van de broedgebieden van deze 
vogels, zo’n 3500 kilometer.
Langs de oever van het Markermeer, ter 
hoogte van Volendam, zie ik de eerste 
Wilde Zwanen. Een nieuwe soort voor 
mijn lijst van Europese vogels die ik 
tijdens mijn wandelingen heb gezien.
In het begin was het elke dag raak met 
meerdere toevoegingen, mede door het 
betreden van nieuwe biotopen in andere 
landen. Later liep de aanwas van soorten 

Van Amsterdam naar de Poolcirkel (1)
Column Jacques Grégoire

Jacques Grégoire is kunstenaar en wandelt voor het laatste deel van zijn kunstpro-
ject van Amsterdam naar de Poolcircel. Voor De Gierzwaluw zet hij zijn observaties 

op papier van de vogels en alle bijzonderheden die hij tegenkomt op zijn reis. Deze 
tocht is net als de voorgaande reizen een kunstwerk. Elke dag schetst en aquarelleert 
hij het veranderende landschap en portretteert hij in inkt de vogelsoorten die hij tegen-
komt. De vierde reis in de serie wandelingen vanuit Amsterdam naar alle windstreken 
van Europa is begonnen.

steeds meer terug, omdat alleen nog 
bijzondere of afwijkende vogelsoorten 
konden worden bijgeschreven. Met bij-
zonder bedoel ik de soorten die niet veel 
voorkomen, zeldzaam zijn of alleen in 
heel specifieke biotopen te vinden zijn. 
Gemiddeld zie ik terwijl ik naar het 
noorden loop 31 verschillende soorten 
per dag. 
De aankomst in het donker op Schier-
monnikoog is het begin van een topdag 
wat betreft de soorten en de omgeving. 
Landschappelijk is het een verademing 
na alle weilanden van Friesland, en de 
Wadden zijn toch werkelijk het gebied 
bij uitstek waar natuurlijk Nederland 
zich van zijn beste kant laat zien. 42 
soorten zie ik, waaronder de Rotgans 
waarop ik voorbereid was om deze daar 
tegen te komen. Wat bepaalt nu dat in 
Waterland deze soort niet te vinden is? 
De vogels verblijven op de kwelders 
en eten voornamelijk zeegras in het 
ondiepe water, dat is de reden waarom 
ze ook in Zeeland te vinden zijn. Als je 
dan kijkt waar ze vandaan komen om 

bij ons te overwinteren schrik je van de 
afstanden die ze hebben afgelegd. Deze 
vogels broeden in de korte zomer in het 
arctische poolgebied, de toendra’s met de 
permafrost. 
In de Waddenzee zie ik mijn eerste Eider-
eend, een mannetje met een schitterende 
lichte kleur groen in zijn nek. Terwijl 
ik op de dijk de Eiders aan het bekijken 
ben valt mijn oog op een setje vogels, 
niet al te groot, die met een mooi licht 
verenkleed aan komen huppen. Wanneer 
ze opvliegen zie ik zwarte vleugelpunten 
met een daarvoor een wit vlak. Het zijn 
Sneeuwgorzen die onbevreesd dicht bij 
mij komen. Dit zijn de momenten dat 
ik enorm geniet; in de zon, met de kou 
om me heen, alleen met de vogels in een 
schitterende natuur.
Wanneer ik vervolgens via Groningen 
door de vette zeeklei richting Duitsland 
loop verslechtert het weer en ben ik 
enkele dagen niet in staat om rustig naar 
vogels te kijken. In de regen neemt hun 
activiteit af tot dat wat nodig is om in 
leven te blijven. Het weer is nu wel heel 
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bar, met een harde wind en horizontale 
regen bij een temperatuur die net de 5°C 
aantikt. De zool van mijn nieuwe schoen 
laat na 400 kilometer los, ik krijg van 
mezelf een spoedcursus omgaan met 
tegenslagen. 
Inmiddels is het februari geworden, het 
land is eentonig en de vogelsoorten 
voorspelbaar tot het moment dat ik mijn 
eerste getrompetter hoor! De Kraanvogel! 
Direct na de eerst vogel volgen er meer 
en loop ik een gebied in tussen Bremen 
en Hamburg waar ze neerstrijken in de 
velden waar de stoppels van de mais nog 
boven de grond uitsteken. 
De regen verandert via hagel in natte 
sneeuw, ik overnacht in boerderijtjes 
in pittoreske dorpjes en ik begin in het 
Duits te dromen...

De ochtend begint met Rode Wouw, 
Slechtvalk, Kraanvogels en Groene 
Specht. Het landschap tussen de dorpjes 
is leeg en in de bossen ben ik alleen 
samen met de vogels. Geen sporen van 
wild, terwijl dat er zeker zal zitten, maar 
ik zie het niet.
Ik loop door het gebied waar ik 40 jaar 
geleden in mijn diensttijd zat, Seedorf. 
Ik herken niets van het landschap dat 
me aan die tijd laat denken. Alles ziet er 
mooi uit. De klei is vet, het moeras en de 
natte valleien - ik kan me er geen beeld 
meer bij vormen van vroeger. Misschien 
omdat ik toen naar andere vogels keek. 
Nu heb ik oog en oor voor de Grote 
Bonte, de Middelste Bonte en de Groene 
Specht.
Ik bereik het punt waarbij ik 8000 

kilometer door Europa heb gelopen. Dit 
heuglijke feit vier ik met een slok lauwe 
thee en een stuk boerenbrood. Geen 
tijd om te gaan zitten, want met een 
gemiddelde van 35 kilometer per dag 
moet ik toch aardig doorlopen. 
De volgende dag krijg ik te horen dat 
mijn geplande tocht door Denemarken 
niet door kan gaan. Het land heeft de 
grenzen hermetisch gesloten om de 
Corona-uitbraak te stoppen. Ik kijk wat 
mijn mogelijkheden zijn en besluit mijn 
route te verplaatsen naar een oostelijke 
variant om zo naar Lübeck te gaan. 
Vanuit daar neem ik dan de boot naar 
Malmö. 
Het gebied rond de oude grens 
van het IJzeren Gordijn in Noord-
Duitsland behoort tot de top in het 

aantal vogelsoorten. Van Zeearenden 
tot Wielewalen, alles komt daar in de 
natuurgebieden voor. Groen en rust in 
een spergebied waar gedurende lange 
tijd de natuur rustig de tijd kreeg om 
zich te ontwikkelen. Gelukkig ziet men 
er nu de voordelen van in en genieten 
velen van de bijzondere omgeving en 
ervaar ik hoe natuurlijk herstel het land 
binnen een halve eeuw weer positief kan 
veranderen. 
De volgende keer vertel ik van mijn 
reis door het zuiden van Zweden, 
de eerste stappen in Scandinavië, en 
hoe eenzijdige berichtgeving mijn 
verwachtingspatroon heeft beïnvloed, 
zodat ik niet was voorbereid op wat ik 
tegen zou komen. 
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Het klinkt aanlokkelijk. Giervalk, in oudere geschriften ook Geervalk genoemd, is te 
beschouwen als een doorzichtige samenstelling van geer ‘speer’, en ‘valk’ de vogel. 
Daarmee lijkt de kous af. Maar we zitten toch met die hardnekkige klinkerwisselingen 
in de naam: gier ~ geer. Bovendien, waarom beschouwen C&V het als een leenwoord 
in het Oudnoords? 

Het verdrag uit 1277 tussen de koning van Noorwegen en de aartsbis-
schop van Nidaros 
Op 9 augustus 1277 sloten Haakon Magnusson en Jon Raude een overeenkomst waar-
in onder meer het oude heerlijke recht van de aartsbisschoppen van Nidaros (Trond-
heim) om roofvogels te kopen werd bevestigd. Dit verdrag is de oudste bron van het 
woord giervalk in het Noord-Germaans. Alle attestaties van het woord geirfálki in het 
Oudnoords zijn te herleiden tot die verdragstekst. Het verdrag is in druk gepubliceerd 
in Historia Ecclesiastica Islandiae (HE) en Norges Gamle Love (NGL). 
De Middellatijnse tekst en haar vertalingen in het Oudnoors en Oudijslands luidt vrij 
vertaald: ‘Zo bevestigde hij (de koning) de vergunning aan de aartsbisschop en zijn 
opvolgers om vogels te kopen, giervalken, grijze giervalken en gans-haviken, zoals 
ook zijn voorgangers deden.’ In de Middellatijnse grondtekst van 1277 staan de vo-
gelnamen aves ‘vogels’, gerofalcones ‘giervalken’, grifeos ‘roofvogels (voor de jacht)’ 
en austures ‘haviken’.

EEN ETYMOLOGISCHE VERKENNING

De oorsprong van de woor-
den valk en giervalk is 
duister. Het woord valk 

duikt in het Laat-Latijn op en het 
woord Giervalk in een Romaans-
Germaanse setting in de twaalfde 
eeuw. Waar de woorden precies 
vandaan komen weet niemand. 
Ze waren er opeens. Voor beide 
woorden wordt vaak een Noord-
Germaanse herkomst aangenomen. 
Daarvoor bestaat echter geen 
bewijs. Sterker nog, alles wijst erop 
dat ze in continentaal West-Europa 
zijn gevormd. Met falco werd 
dezelfde vogel aangeduid als de 
niet-reiger herodius. 
De vogelnaam Giervalk is volgens 
de meest gangbare etymologie 
afkomstig uit het Oudnoords, zoals 
Jan de Vries in zijn Altnordisches 
Etymologisches Wörterbuch (AEW) 
schrijft dat Geirfalki, letterlijk 
‘speer-valk’, zo is genoemd naar de (speerpuntvormige) schachtstrepen op het hagel-
witte verenkleed. Het is een leenwoord uit het Oudnoords in het Duits, Nederlands en 
Frans (1). De Vries geeft onder het woord Geirfalki ook aan dat het woord geirfugl 
‘geer-vogel’, bestaat. Dat is ‘Jagdfalke, Alk’ in het Duits. Het is opmerkelijk dat hij als 
eerste betekenis daarvan Jagdfalke ‘giervalk’, geeft, omdat dat woord met die beteke-
nis een hapax (eenmalig voorkomend) is in een late tekst. Met het Duitse Alk wordt 
hier de Reuzenalk bedoeld en niet de Alk, die in het Duits Tordalk heet. 
In Eigenhuis 2004 wordt uitgebreid ingegaan op een aantal theorieën aangaande de 
namen giervalk en geirfugl. Hij vraagt zich af of geirfugl een spotnaam of een taboe-
naam is voor de Giervalk. De eigenlijke geirfugl ‘Reuzenalk’ kon namelijk niet vliegen 
en was een tamelijk onhandige vogel op het land. De Giervalk is daarentegen juist 
heel behendig in de lucht. Deze speculatie is echter irrelevant: geirfugla komt slechts 
in één (vijftiende-eeuwse) vertaling van het Latijnse woord gerofalcones voor. 
Tegenover AEW staat de vaststelling van Cleasby & Vigfusson (C&V, 1874), waar 
onder het woord geir-fálki staat dat dit een vreemd woord is, geleend uit het Middel-
latijn (2).

Giervalk en (Slecht)valk
Paul Marcus
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De woorden grifeos en austures geven de vertalers geen problemen. Ze worden in de 
verschillende handschriften steeds vertaald met grávali ‘grijze giervalken’ en gáshau-
ka ‘(gans)-haviken’, het Engelse goshawk. Het is echter opmerkelijk dat in de Oudijs-
landse en het Oudnoorse versies vier variaties van de vertaling van Lat. gerofalcones 
optreden, te weten geirrfálk (HE), geirfalka (NGL) geifalka (NGL) en geirfugla (NGL). 
De afschrijver, weergegeven in HE, meende in het eerste deel van de samenstelling 
het IJslandse woord geirr ‘speer’ te herkennen en hij gebruikte dit hele woord om 
gero- te vertalen. Er staat dus een dubbele r, terwijl elders de tweede r vervalt. Met 
geslacht en declinatie van fálki had hij meer moeite; hij gaf dit woord geen naam-
valsuitgang, hetgeen erop duidt dat hij dit niet als een mannelijke n-stam herkende, 
maar wellicht als onzijdig. NGL geeft verschillende versies van het woord, waaronder 
één vorm waar een (r) aan ontbrak. Deze variabiliteit in weergaven ondersteunt de 
opvatting van C&V (1874) dat geirfálki een vreemd woord uit het Middellatijn was. 
De vogelnaam geirfugla (vermeld in NGL) werd al eerder in de Edda gebruikt voor de 
Reuzenalk. De naam geirfugl met betekenis geirfálki vinden we pas midden vijftiende 
eeuw. Ik denk dat geirfálki niet alleen in 1277 een vreemd woord was, maar dat dit 
woord nadien ook nooit echt is ingeburgerd in het Oud-IJslands en Oud-Noors. De 
opmerking in De Vries dat geirfugl in de eerste plaats Jagdfalke (Giervalk) betekende, 
lijkt me onjuist. 
In het Nederlands is Geervogel in het Jacht-Bedryff van Van Heenvliet 1636 ge-
bruikt: (Reijgers) “Werden gevlogen metten Geervogel en Geertarssel, oock wel metten 
slechten, maer selden(.) Een slechten is goet om den Reijger te doen klimmen, maer 

den Geervogel om hem met gewelt te haelen, Men vangt se oock met den Havick, dan 
dat is om den Reijger staende te vangen om ander vogelen mede te leeren oft dres-
seren, oft (als sij seggen) om den vogel te treven.” (Swaen, 1948) Hij noemt de naam 
Geervogel in oppositie met Geertarssel; met Geervogel duidt Van Heenvliet dus het 
vrouwtje Giervalk aan. In het Woordenboek der Nederlandse Taal is “geervogel” niet 
gelemmatiseerd. De “slechte” is uiteraard de slechte Valck, de valk zonder meer, falco 
peregrinus. 

Andere oude bronnen van /Giervalk/
In een Elzasser namenlijst uit 1070 komt de mansnaam Gerualcus (spreek uit: gér-
falcoes) voor. De betekenis van deze naam is niet duidelijk. Het is niet zeker of de 
naamdrager naar de vogel is vernoemd. De oudste vermelding van het woord girfalco 
in de Dictionary of Medieval Latin from British Sources, Oxford 1975-2013, dateert 
van 1159. Er staan verder onder meer administratieve gegevens uit de twaalfde en 
dertiende eeuw waarbij de oorsprongsgebieden IJsland, Noorwegen en Rusland ex-
pliciet zijn weergegeven. Het is niet duidelijk of de correspondentie met de koningen 
van Noorwegen uit die tijd woorden van het type girfalco bevatten, maar dat neem ik 
voor het gemak maar aan: het woord gerofalcones in het verdrag tussen de koning en 
de aartsbisschop uit 1277 komt niet zomaar uit de lucht vallen. 

De eerste attestatie in het Nederlands
“Erodius als de glose seget / die vp die uraie bible leget / es de uogel alsict weet /
die met ons gherualke heet / ende es onder dedele uogle / die edelste die ulieget met 
ulogle / so starc es hi ende so groot / dat hi den haren slaet doot / siet hi oec in ere 
scaren / dar uele cranen enen uaren / ofte andre uogle also uele / ende menne werpet 
in uederspele / hi ueltse alle met sire cracht / deen naden andren inder iacht / her 
hi ombert sire uloghe / so esser .i. hont diere toe doghe / die den uoglen alsi vallen 
/ hem den als af bitet met allen / …” (Jacob van Maerlant, Der Naturen Bloeme, hs. 
1287, ed. Gysseling, 1998-2001). Volgens Van Oostrom (Maerlants Wereld, 1996, blz. 
187) is Der Naturen Bloeme, Jacob van Maerlant geschreven even voor 1270.
‘Erodius zoals de glosse zegt, die op de ware Bijbel ligt / is de vogel als ik het weet / 
die bij ons geervalk heet / en deze is onder de edele vogelen de edelste die vliegt met 
vleugelen/ zo sterk is hij en zo groot dat hij de arend slaat dood / ziet hij ook in hun 
scharen daar vele kraanvogels henen vliegen / of andere vogelen zo vele / en men 
werpt ze in het vederspel (jacht met roofvogels) / hij velt ze alle met zijn kracht de 
een na de andere in de jacht / eer hij zijn vlucht staakt / is er een hond die zo goed is 
om de vogels als ze vallen hun alle de hals af te bijten..…’ 
Volgens onze woordenboeken betekent Herodius ‘reiger’. Dit woord wordt in de mid-
deleeuwse literatuur doorgaans echter gebruikt om de grote valken aan te duiden. Met 
name de Giervalk. 
Bedoelden Van Maerlant en degene wiens tekst hij voor ons toegankelijk maakte, 
Cantimpré, daar ook de valk mee die wij heden ten dage nog giervalk noemen? Vol-

EEN ETYMOLOGISCHE VERKENNING

Uitsnede Anglo-Saxon chronicle 
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gens het Vroeg-Middelnederlands Woordenboek zou Van Maerlant zowel de slechtvalk 
F. peregrinus als de giervalk bedoelen. De slechtvalk zou de valk bij uitstek voor de 
hoge jacht zijn: de jacht op hoog overtrekkende vogels (Pijnenburg). Maar lees, wat 
Glutz et al. Band 4, blz. 872 schrijven bij Nahrungserwerb: “Fliegende Beute wird 
meist niedergeschlagen, seltener gebunden (vgl. F. peregrinus S.907) (Glutz von Blotz-
heim et al., 1971). De giervalk kan dus wel degelijk hoog jagen en bovendien slaat hij 
zijn prooien neer, hij pakt ze doorgaans niet, zoals de slechtvalk meestal wél doet. Wat 
Van Maerlant schrijft, komt sterk overeen met hetgeen Van Heenvliet in het Jacht-
Bedryff optekende. 

Herodius en Wealhhafoc
Het Griekse woord voor reiger is herodios. We zien echter tal van teksten vanaf het 
einde van de Oudheid waarin herodius wordt vertaald met een andere vogel. In de 
meeste gevallen gaat het om de Valk, de Giervalk en soms om de Zwaan. Maerlant zegt 
dat het de giervalk is, maar mogelijk wijst de beschrijving zowel op de giervalk (Falco 
rusticolus) als de slechtvalk (Falco peregrinus), daar beide soorten in de Middeleeuwen 
voor de jacht werden gebruikt. De omvang van de vogel zou op de giervalk kunnen 
wijzen terwijl juist de slechtvalk gespecialiseerd was in het jagen op vliegende vogels, 
iets wat als de bijzonderheid van de herodius wordt vermeld. Wellicht waren gier- en 
slechtvalk moeilijk uit elkaar te houden.” (VMNW, s.v. herodius). Het woord /giervalk/ 
is een doorzichtige samenstelling. Zodra echter de eerste analyse heeft plaatsgevonden, 
bezorgen de samenstellende delen ons hoofdbrekens. Welk woord gier- of geer is er 
eigenlijk bedoeld? Nog lastiger is het woord /valk/ te achterhalen. In het Latijn van de 
late Oudheid duikt het voor het eerst op.
In de Germaanse talen zien we /valk/ pas in de negende eeuw verschijnen. Uit de 
achtste eeuw dateert de Corpus Glossary. In de linker kolommen zien we Latijnse, 
en soms Griekse, geleerde woorden, die in de rechter kolom van hun Oud-Engelse 
equivalenten zijn voorzien. Het geleerde woord falc staat in de linker kolom, rechts 
daarvan het Oudengelse walh-habuc ‘wal-havik’ = ‘vreemde havik, havik uit den 
vreemde’. Verderop lezen we herodius links en rechts wederom ‘walch-habuc’ (walch 
nu met een c). Als er één aanwijzing is voor een vreemde herkomst van het woord 
falc in het Oudengels, dan is dat deze verklarende woordenlijst uit de achtste eeuw! 
In latere Oudengelse bronnen is het woord gespeld wealhhafoc. Als Angelsaksisch 
woord komt /valk/ uitsluitend in ten minste één toponiem (fealcnes forda 898AD) voor 
en in een paar namen, ondermeer in de Anglo-Saxon Chronicle, zoals de mythische 
koning Westorfalca Saefugling. We mogen dus aannemen dat in de Angelsaksische 
periode falc, fealcen een woord was dat uitsluitend in een geletterde omgeving werd 
gebruikt. Dat geldt overigens ook voor het Angelsaksische woord wealh-hafoc. De 
vertaling walh-habuc (Corpus Glossary 8ste eeuw) was dus zowel van toepassing op 
falc(o) als op herodius. In De Utensilibus (1180) staan erodius en falco peregrinus 
afzonderlijk vermeld met elk een eigen glosse. In Der Naturen Bloeme (1287) is erodius 
de gherualcke, en Falco de Valke. Het Vroeg-Middelnederlandse Glossarium Bernense, 
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1240 geeft bij Herodjus – valke, en een woord voor giervalk is daar nog niet te 
vinden. 
Volgens Philip Shaw (2013) is wealhhafoc ontstaan als interpretament (toelichting) 
bij herodius, Grieks έρωδιούϛ (Shaw 2013, transcr. herodioús), waarmee de 
mythologische vogels van Diomedes werden aangegeven, die zouden broeden voor 
de kust van Apulia. Zij waren zeer groot, wit en gevormd als de Meerkoet. Zij vielen 
vreemdelingen aan maar lieten de Grieken met rust. In Angelsaksisch Engeland werd 
dit naar analogie van sparrow-hawk (= mus-havik) en gos-hawk (=gans-havik) dus 
via PROOI-havik vreemdelingen-havik. Dat is derhalve de havik die zich toelegt 
op het aanvallen van vreemdelingen, in het Oud-Engels wealh-hafoc. Doordat 
hafoc ‘havik’ bij de Angelsaksen normaliter van toepassing was op roofvogels 
met een kromme snavel, sprong de term herodius aldra over naar deze roofvogels. 
Wealhhafoc bleef in gebruik met een aangepaste betekenis (vreemdelingen-
havik ging toen havik gekocht van vreemdelingen betekenen. Dat gebeurde toen 
de Angelsaksische koningen valken en haviken betrokken uit Wales, IJsland en 
Scandinavië. Dus reeds in de 8ste eeuw werd wealh-hafoc (toen nog geschreven als 
walh-habuc) voor ‘roofvogel in het buitenland gekocht’ gebruikt. Rond 1180 was 
het Alexander Neckam die in zijn De Nomen Utensilibus de naam falco peregrinus 
muntte. In een in Wright (1878) weergegeven versie staat daarbij de Oudfranse glosse 
fawkun peleryn. Erodius wordt in dezelfde regel apart genoemd en geglosseerd als 
gerfauc! 
Ook in het Oudnederlands ontbreekt valk als directe aanduiding van een vogel. Noch 
in de Lex Salica, noch in de Lex Baiuwariorum komt het woord valk voor. Dit zijn 
Nederlandse en Duitse wetboeken uit de vroege middeleeuwen. Zowel in het Duits 
als in het Nederlands zien we valk pas vanaf de 9de eeuw verschijnen. Valkenburg 
Zuidholland heeft, voor zover ik weet de oudste papieren voor Nederland: de 
Utrechtse Goederenlijst uit de 10de eeuw noemt die plaats Ualcanaburg. Je zou 
Ualconoburg verwachten, maar kennelijk werd er destijds in Zuid-Holland nog Fries 
gesproken.
De betekenis van /valk/ is uiteraard afhankelijk van de herkomst van het woord. We 
moeten daarbij rekening houden met processen als volksetymologische verbastering. 
Als het woord uit het Latijn komt, dan is een afleiding van falx ‘sikkel’ aannemelijk. 
Dat zou dan kunnen slaan op de kromme klauwen of op het vliegbeeld. Bij een 
Germaanse herkomst wordt gedacht aan een woord ‘vaal’ en dan zou de kleur het 
benoemingsmotief zijn. Kroonen 2013 geeft onder *falkan- een andere mogelijkheid, 
namelijk verwantschap met het Oudpruisische woord pele ‘wouw, torenvalk’. Uit een 
Indo-Europese woordwortel pel/pol zou dan Oudpruisisch pel- en Germaans *fal- 
voortkomen, waarbij in het Germaans nog het vogelnaamvormende achtervoegsel 
–k- zou zijn gebruikt: *falk-. Dat achtervoegsel –k- vinden we ook in havi-k, al-k, 
Duits Krani-ch.
Deze etymologieën zijn nochtans tamelijk speculatief. In werkelijkheid ligt de 
herkomst van falco verborgen in de woelige tijden van de volksverhuizingen op het 
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eind van de Oudheid. Woorden 
werden overgenomen en weer 
teruggekaatst. 
De vogelnaam giervalk is van 
veel later datum dan valk. De 
oudste vorm van dit woord is de 
eigennaam Gervalcus, die in 1070 
opgetekend is in de Elzas. Het is 
echter een open vraag of de man 
vernoemd was naar de vogel. 
De echte vogelnaam zien we 
pas in 1159 in het Middellatijn. 
Maar daar lezen we girfale en 
girfalcus, dus steeds met een i. 
Ook uit de 12de eeuw stamt de 
oudste Franse attestatie: girfaus 
(Trésor en Le Petit Robert). 
Vanouds is er dus een alternantie 
(wisseling) tussen ger en gir. Dat 
maakt een verband met gier(-ig) 
en begeren aannemelijk. Daarbij 
komt dat in de Middelhoogduitse 
literatuur over de valkerij gër/
gir als een eigenschap van edele 
valken wordt beschouwd: het 
beduidt een felheid en gretigheid 
in de jacht. 

Over het algemeen wordt deze verklaring van gier-/geer- in giervalk echter 
afgewezen, omdat etymologen een voorkeur hebben voor een Scandinavische 
herkomst van het woord: de Giervalk komt uit het hoge noorden dus de naam ook. 
Uit alles blijkt echter dat ten eerste de Noorse en IJslandse afschrijvers en vertalers 
van het verdrag uit 1277 het woord giervalk niet kennen. Ze verbogen het niet 
correct, kozen er in één geval zelfs een bestaande naam voor de Reuzenalk voor uit 
en ze gaven een van de andere genoemde vogelsoorten, namelijk grifeos, een naam 
die bij de grijze Giervalk hoort: grávallr! 

Conclusie 
Het woord valk en het woord giervalk zijn in het contactgebied van het Romaans en 
het Germaans ontstaan en tot ontwikkeling gekomen. In het Oudnoords houden alle 
attestaties van geirfálki verband met een verdragstekst uit 1277! Het simplex fálki 
is ook niet of nauwelijks geattesteerd. In het Oudengels wordt herodius doorgaans 
met wealhhafoc vertaald, een enkele maal is deze vertaling ook van toepassing 
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op Latijns falco. Die dan ook nog eens foutief zijn gepseld: falc i.p.v. falco in het 
Corpus Glossary (Wright 1878) en fulco in een later Angelsaksisch handschrift 
(Wright 1857); zie appendix. Waren falco en herodius in de Angelsaksische wereld 
synoniem? In de Normandische periode (na 1066) verdwijnt wealh-hafoc vrijwel 
spoorloos. In 1180 verschijnt daarvan echter een letterlijke vertaling in de vorm van 
falco peregrinus (Wright 1857). De woorden voor giervalk zien er in het Oudfrans 
en Normandisch-Engelse Frans nogal eens bizar uit: girfaus, girfale, jarfawkon, 
gerfawkun, gerfawkyn, gerfauc. 
 In het Middelnederlands is herodius vertaald met valke (Bern. 1240) en ghervalcke 
(Nat.Bl. 1287). Het woord Giervalk is pas sedert de 12de eeuw in gebruik. Beide 
woorden zijn qua grondbetekenis volstrekt obscuur. 
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Noten:
(1) Uit Altnordisches Etymologisches Wörterbuch: “Geirfalki m., Jagdfalke, Falco rus-
ticolus (norw. Diplomatarium Norvagicum), so genannt nach den schaftstrichen auf 
blendenweissen gefieder. -> mhd. gerualch greiffalk, mnl. gervalke > frz. Gerfaut,…” 
(De Vries) 
Uit Icelandic Dictionary : “geir-fálki, a, m. [for. word; mid. Lat. gyrfalco] a gerfalcon; 
H.E. I, 391, NGL. I, 471.”
(2) De Latijnse tekst met de vertaling in het Oudijslands zoals weergegeven in His-

Frederik II met een Giervalk. Illustratie uit het door hemzelf 
geschreven boek De arte venandi cum Avibus (13e eeuw)
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toria Ecclesiastica Islandiae (HE). “Item concessit, qvod liceat Archiepiscopo & ejus 
successoribus emere aves, gerofalcones grifeos & austures sicut ab antecessoribus 
suis est actenus observatum
Suo mælti hann at lofa skylldi (erkibiskupi) biskupi oc hanns epterkomendum at 
kaupa fugla, geirrfálk. grávali. oc gáshauka. suo sem her til hefer uerit giort af hanns 
formönnum.”
In Norges Gamle Love (NGL) staat na dezelfde Latijnse tekst de Oudnoorse vertaling: 
“Sua iatadi hann ok lofat se erchibyskupi ok hans eptir komandum at kaupa (aves is 
hier niet vertaald) gei(r)falka (hier staat geirfugla in codex 1154 uit midden vijftiende 
eeuw) grauali ok gáshauka sua sem her til hefi r gert uerit af hans formönnum.”
Het woord geirfugla komt alleen voor in een codex uit het midden van de vijftiende 
eeuw. Grávali is accusatief meervoud; dat geldt ook voor gáshauka. Merk op dat het 
woord geirrfálk geen naamvalsuitgang heeft. Codex 354 geeft de vorm geirrfálk, dus 
zonder naamvalsuitgang weer. Bovendien is de tweede r van geirr hier niet wegge-
vallen, zoals gebruikelijk was in dergelijke samenstellingen. Deze versie dateert uit 
het begin van de vijftiende eeuw. 

Appendix
Diverse vroege attestaties en/of verwijzingen naar giervalk, valk en herodius:
Frankrijk:
Trésor – girfaus c.1180; 
Le Petit Robert s.v. Gerfaut – gerfaut – XIIIe siècle; girfaus fi n XIIe siècle 
Nederland: Glossarium Bernense, 1240, Herodjus – valke.
Engeland: 
Wright, Th., A Volume of Vocabularies 1857,
Blz. 29 Alfric’s Vocabulary 10de eeuw Herodius – swan (elders Ardea - hragra - diome-
dea) 
Blz. 30 Falco vel capus wealh-hafoc. 
Blz. 77 11de eeuw Fulco vel capum - hwealhafoc 
Blz. 188: Engl. Vocabulary 15th century Hic herodius – Ae gerfawcun
Blz. 220 : A Nominale 15th century Hic herodius – a jarfawkon
Blz. 252 A Pictorial Vocabulary 15th century Hic herodius – a gerfawkyn 
Blz. 281 10th or 11th century Herodius – wealh-hafuc 
Op bladzijde 100 staat een interessante regel uit De Utensilubus van Neckam uit 1180, 
HS late 13de eeuw en waarschijnlijk ook de Oudfranse glossen uit die tijd, hier tussen 
haakjes weergegeven. Daarin fi gureren erodius (gerfauc) en falco peregrinus (fawkun 
peleryn) naast elkaar. Merk op dat dit de oudste attestatie is van falco peregrinus en 
vermoedelijk ook van fawkun pelerin en dat deze vogelnaam een letterlijke vertaling is 
van het Angelsaksische wealh-hafoc! 
Wright, Th., A Second Volume of Vocabularies 1878
Corpus Glossary Ms.8ste eeuw blz.110: Herodius – walch-habuc; blz. 108 Falc – walh-
habuc 

Voor de beginnende vogelaar zijn 
er eigenlijk twee soorten vogels. 
Vogels die op je pad komen en 

vogels waar je naar moet zoeken. Als je 
een beetje je best doet, wordt de tweede 
groep vanzelf kleiner. In de stad, het Am-
sterdamse Bos en de Bretten herkende ik 
na een paar jaar de meest voorkomende 
soorten. Ik kreeg gevoel voor biotoop en 
wist waar ik welke soorten kon verwach-
ten. En ik ging mijn oren gebruiken. Wie 
goed luistert, ziet meer. Hoorde ik wat 
zingen, dan bedacht ik voor mezelf wat 
het was. Verboden te kijken. Riedelde 
daar een Zwartkop of een Tuinfl uiter? Als 
ik de knoop had doorgehakt, spoorde ik 
de geluidsbron op om mijn aanname te 
controleren.
Zodra je je in geluiden verdiept, ontdek je 
dat vogels veel meer doen dan zingen. Ik 
stuitte op een uitgebreide geluiden-app, 
BirdSoundsEurope. Wat een schatkamer. 
De Koolmees, een van de soorten die ik 
als eerste op gehoor kon herkennen aan 
de simpele, tweetonige zang, is met een 
repertoire van 42 geluidsfragmenten 
vertegenwoordigd. 42! Er ging een wereld 
aan gespannen alarmkreten en hongerige 
bedelroepjes voor me open.

De Grote Bonte Specht is zo’n soort die 
je als beginner nog moet zoeken. Tot je 
z’n roepje kent. Een kort en luid tjék! is 
onmiskenbaar een GBS. Zodra je dat her-
kent, zie je ‘m ook snel. Dat zit een beetje 
in de familie. De Groene Specht leidt een 
onzichtbaar bestaan, maar z’n luide lach 
herken je uit duizenden. In parken en op 
begraafplaatsen schatert ie wat af.
Voor onze andere spechten moet je echt 
op pad. De Kleine Bonte Specht houdt 
zich nog wel eens op in de Diemer Vijf-
hoek. Hij is maatje Huismus, dus het is 
wel even zoeken. Gelukkig is z’n lachje 
herkenbaar. De Middelste Bonte zie je hier 
niet, maar komt steeds meer onze kant 
op. Vanuit het zuidoosten verschuift z’n 
territoriumgrens. Vorig jaar zag ik er een 
in een Bussumse villawijk, op zoek naar 
een geschikte broedplek. Die Middelste 
Bonte had zich gemeld via Waarneming.nl. 
Daar vind je bijna álle vogels, en waar ze 
zitten. Zelf je lijst bijhouden kan ook. Op 
vogelsamsterdam.nl staat een handige link 
naar recente waarnemingen in de regio.
Mijn eerste Zwarte Specht moet ik nog 
zien. De winter is daarvoor perfect. Dan 
hakken ze aan hun nesten en zijn ze 
fl ink met elkaar bezig. De grote, schuwe 
vogel zit het liefst in gemengd beuken- 
en naaldbos. Bijvoorbeeld bij Hilversum 
of op de Veluwe. Ik ben al een paar keer 
gaan zoeken, maar heb er nog nooit een 
echt goed in de kijker gehad. Mijn meest 
succesvolle poging bleef beperkt tot wat 
zwarte schermutselingen bij een omgeval-
len boom. En weg was ie. Om me even 
later, op kilometers afstand, keihard uit te 
lachen. Weer zo’n leuk nieuw vogelgeluid.

Lachen

Groenling

Column  

Belevenissen van een 
beginnende vogelaar
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De lente van 2021 wordt omschreven als “zeer koud, nat en een normale 
hoeveelheid zon”. Was het begin en eind maart nog redelijk goed weer, in de 
tussenliggende periode vroor het. Met name april en mei hadden een tempe-

ratuur ver onder het gemiddelde. Sneeuw, hagel, storm en onweer wisselden elkaar 
af, met heel soms een warme zonnige dag. Aan het einde van deze periode werd het 
eindelijk iets beter (bron: knmi.nl).

Van de 39 soorten waarvoor een bandbreedte is bepaald arriveren er in 2021 twaalf 
vroeg; dat wil zeggen dat de eerste waarnemingsdatum in 2021 vóór de startdatum 
van de bandbreedte (berekend tot en met 2020) valt. Het gaat hier om Kleine Plevier, 
Bontbekplevier, Grutto cq. IJslandse Grutto, Groenpootruiter, Koekoek, Boerenzwaluw, 
Blauwborst, Gekraagde Roodstaart, Snor, Rietzanger, Zwartkop en Bonte Vliegen-
vanger. Oeverzwaluw en Huiszwaluw arriveren exact op de 1e dag van de berekende 
bandbreedte. Er zijn geen soorten met een vroegste waarnemingsdatum die valt ná de 
einddatum van de bandbreedte. De Zomertortel wordt niet gemeld dit voorjaar.

Voorjaarsfenologie 2021
Ellen de Bruin

In 2021 zijn drie datumrecords verbroken. De Blauwborst in de Lutkemeerpolder op 
26 februari is de vroegste waarneming ooit. Ook de eerste datum van Bontbekplevier 
op 2 februari, op het Landje van Geijsel, is de vroegste datum ooit, afgezien van de in 
2015-2016 overwinterende vogel op IJburg. Op ditzelfde “Landje” is de waarneming 
van een Kleine Plevier op 15 februari de 2e vroegste waarneming ooit. 
Van Boerenzwaluw en Snor werd de 2e datum ooit geëvenaard, resp. 4 maart en 30 
maart.
Van Zwarte Roodstaart zijn er waarnemingen vanaf 13 januari, maar de eerste zang 
was op 30 maart, in Buitenveldert en in de Lutkemeer. Deze opmerking geldt ook 
voor Zwartkop: waarnemingen vanaf 6 januari, maar de eerste zang op 24 februari in 
Badhoevedorp; en Tjiftjaf: de eerste zang gehoord op 21 februari, echter al waargeno-
men vanaf Nieuwjaarsdag. 
Bijzonder opvallend is de in de winter gefotografeerde Tuinfluiter, op 31 januari in de 
Gaasperzoom (Ed Roelandse). Deze datum is niet meegenomen in de fenologiebere-
kening. Al jarenlang wordt deze voorjaarsfenologie bijgehouden. Voor de berekening 
en de methode van gemiddelde vroegste waarnemingsdatum (gvd) en bandbreedte 
verwijs ik naar de website van de VWGA (vogelsamsterdam.nl/voorjaarsfenologie). De 
berekende waarden ontving ik zoals ieder jaar van Jan van Blanken, waarvoor dank.
Op de website is ook de zgn. overall fenologielijst te vinden. In deze lijst worden van 
de geselecteerde soorten de eerste en tweede vroegste datum aller tijden genoemd.
Ik zou graag iedereen willen verzoeken vroege voorjaarswaarnemingen van (zang-)
vogels te registreren, mét vermelding of de vogel zingt of niet en bij voorkeur verge-
zeld van een foto- en/of geluidsfragment.

In bijgaande tabel, met daarbij de naam van de waarnemer(s), staat de datum waarop 40 trekvogelsoorten voor 
het eerst zijn waargenomen in het voorjaar van 2021. Alle waarnemingen zijn afkomstig van de website (adam.)
waarneming.nl.

Gebruikte afkortingen in de tabel

AB Alex Buhr HJK Harm Jan Kiewiet PT Paul Tak

AM Annelies Marijnis JG Jeroen Groenendijk RB Rob Baars

BK Bea Koetsier JLK Jip Louwe Kooijmans RR Rutger Rotscheid

DB Dick Bresser JV Jos Vrolijk RuB Ruurd Bennink

DD Daan Drukker JvB Jan van Blanken SH Sander Hietkamp

DvdM David van der Meer LH Leobard Hinfelaar SW Steven Wytema

EH Ewout Huibers LIJ Lodewijk IJlst TJ Tom Jongeling

EV Els Velzing LS Lou Spoor TK Ton Koot

FvG Frank van Groen MS Marten Sikkema WS Will Schep

FW Floris Whitton PG Peter Grubben ZH Zainal Haberham

GK Guido Klerk PL Peter Logtmeijer ZS Zsolt Sebestyen

HJ Han Jacobs PR Paul Ruiters
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Kleine Plevier werd gezien op 25 februari 2021 op het Landje van Geijssel
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Fenologietabel 2021

Deze keer, vanwege de special over ganzen in Waterland, heb ik van twee kwar-
talen waarnemingen verzameld. Eenvoudig is dat niet, dus bij voorbaat excu-
ses voor die ene gemiste waarneming…

In mijn herinnering was het een halfjaar met weinig hoogtepunten. Gezien de hier-
onder genoemde soorten lijkt dit niet terecht; mogelijk speelt het slechte weer in het 
voorjaar en de zomer een grote rol in deze gedachtegang. Op de lijst prijken immers 
opvallende soorten als Zwarte Ooievaar, Zwarte Ibis, Woudaap, een verdwaalde Jan-
van-Gent, Steppekiekendief, Morinelplevier, Gestreepte Strandloper, Vorkstaarmeeuw, 
Witvleugelstern, Draaihals en Ortolaan. En op 19 juni krijg ik uit Abcoude een appje 
binnen “Zeearend jouw kant op”. Snel naar buiten, zo’n grote vogel moet toch terug 
te vinden zijn. Ik krijg de vogel direct in beeld, boven de huizen. Inmiddels is de vo-
gel al lang en breed gedetermineerd als Monniksgier!! Op de fiets gesprongen en er 
achteraan gereden. De vogel langdurig kunnen volgen, het Amsterdam-Rijnkanaal 
over richting Amsterdam-Zuidoost cq. Gaasperzoom. Daar wordt de vogel ook door 
anderen gezien. 
Zorg dat je je waarnemingen van het volgende kwartaal tijdig hebt opgevoerd op 
waarneming.nl. Voeg bij interessante waarnemingen zoveel mogelijk informatie toe, 
zoals aantal, geslacht, kleed, gedrag en telmethode; een kleine moeite maar een waar-
devolle aanvulling. En bij (regionale) zeldzaamheden het liefst een bewijsplaatje of 
een geluidsfragment.

Waarnemingen april-september 2021
Ellen de Bruin
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De Monniksgier is de grootste roofvogel van Europa.  Achter de Monniksgier vliegt een Buizerd

vroegste 
datum locatie

waar-
nemer periode (n) gvd

bandbreedte 
t/m 2020

1 Zomertaling 17-3-2021 Wilmkebreek TJ 1960-2020 (60) 20-3 7/3-2/4
2 Purperreiger 29-3-2021 Gemeenschapspolder EH
3 Lepelaar 17-2-2021 Wilmkebreek TJ 1962-2020 (55) 28-2 30/1-29/3

17-2-2021 Polder Opperwoud EH
4 Boomvalk 10-4-2021 Schinkelbos FW 1960-2020 (61) 13-4 30/3-27/4
5 Kluut 20-2-2021 Bovenkerkerpolder EV 1965-2020 (55) 6-3 9/2-31/3

6 Kleine Plevier 25-2-2021 Landje van Geijsel BK,AM 1959-2020 (60) 27-3 6/3-17/4
7 Bontbekplevier 2-2-2021 Landje van Geijsel WS 1972-2020 (48) 1-3 18/2-12/3
8 Grutto 24-1-2021 Landje van Geijsel SH 1958-2020 (63) 15-2 30/1-3/3
9 Groenpootruiter 19-3-2021 Marken PG 1965-2020 (54) 10-4 26/3-25/4
10 Visdief 5-4-2021 IJburg DB 1957-2020 (64) 7-4 30/3-15/4
11 Zwarte Stern 18-4-2021 Kinselmeer LIJ 1962-2020 (55) 25-4 14/4-6/5
12 Zomertortel 1959-2020 (60) 4-5 24/4-14/5
13 Koekoek 6-4-2021 Golfclub Olympus TK 1957-2020 (64) 20-4 12/4-28/4

14 Gierzwaluw 20-4-2021 Weesp RuB 1954-2020 (65) 18-4 11/4-25/4

15 Oeverzwaluw 24-3-2021 Diemerpark FvG 1958-2020 (59) 8-4 24/3-23/4

24-3-2021 Amsterdam-Zuidoost EV
16 Boerenzwaluw 4-3-2021 Osdorper Bovenpolder PT 1954-2020 (67) 29-3 21/3-6/4
17 Huiszwaluw 3-4-2021 Polder de Rondehoep SH 1959-2020 (62) 16-4 3/4-29/4
18 Gele Kwikstaart 30-3-2021 Eendrachtspark DD 1957-2020 (63) 30-3 18/3-11/4
19 Nachtegaal 13-4-2021 Gaasperpark SW 1956-2020 (65) 15-4 10/4-20/4

20 Blauwborst 26-2-2021 Lutkemeerpolder RR 1982-2020 (39) 21-3 12/3-30/3
21 Zwarte Roodstaart 30-3-2021 Buitenveldert SW 1961-2020 (59) 24-3 8/3-9/4

30-3-2021 Lutkemeerpolder HJ
22 Gekraagde Roodstaart 30-3-2021 Diemerpark EH 1958-2020 (62) 15-4 4/4-26/4
23 Paapje 23-4-2021 Ouderkerkerplas JLK 1965-2020 (49) 27-4 16/4-8/5
24 Tapuit 31-3-2021 Lutkemeerpolder JvB 1963-2020 (57) 7-4 25/3-20/4
25 Sprinkhaanzanger 17-4-2021 Brettenzone PT 1963-2020 (53) 14-4 4/4-24/4
26 Snor 30-3-2021 Lutkemeerpolder GK 1957-2020 (57) 12-4 4/4-20/4

30-3-2021 Brettenzone JG

27 Spotvogel 8-5-2021 De Hoge Dijk WS,LH,JV 1957-2020 (64) 7-5 1/5-13/5
28 Bosrietzanger 30-4-2021 Bovenkerkerpolder EV 1957-2020 (63) 4-5 25/4-13/5

30-4-2021 Diemerpark RB
29 Kleine Karekiet 17-4-2021 Lutkemeer DvdM 1957-2020 (64) 23-4 12/4-4/5

17-4-2021 De Kluut, Halfweg & Brettenzone PT
30 Rietzanger 25-3-2021 Zeedijk, Waterland MS 1957-2020 (64) 8-4 30/3-17/4
31 Braamsluiper 18-4-2021 Muidertrekvaart SW 1956-2020 (65) 19-4 12/4-26/4

32 Grasmus 16-4-2021 Diemerpark PL,PR 1955-2020 (65) 20-4 13/4-27/4
33 Tuinfluiter 19-4-2021 Westgaarde PT 1957-2020 (64) 20-4 15/4-25/4
34 Zwartkop 24-2-2021 Badhoevedorp LS 1957-2020 (64) 1-4 19/3-14/4

35 Fluiter 27-4-2021 Zonneweide Amsterdamse Bos ZH,GK 1959-2020 (56) 1-5 23/4-9/5
36 Tjiftjaf 21-2-2021 Diemen-Noord HJK 1960-2020 (60) 5-3 21/2-17/3

21-2-2021 Polder De Nieuwe Bullewijk JLK
37 Fitis 20-3-2021 De Kluut, Halfweg PT 1957-2020 (64) 26-3 19/3-2/4
38 Grauwe Vliegenvanger 30-4-2021 Nieuwe Oosterbegraafplaats AB 1958-2020 (61) 4-5 24/4-14/5
39 Bonte Vliegenvanger 10-4-2021 Westgaarde JvB 1960-2020 (57) 25-4 16/4-4/5
40 Wielewaal 13-5-2021 Schellingwoude ZS 1957-2020 (61) 11-5 1/5-21/5
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WATERVOGELS & REIGERS
De laatste 3 Kleine Zwanen van het winterseizoen vliegen op 3/4 naar noord over 
Weespersluis (SW).
Op 12/4 zit er een Rotgans op Marken (FvG) en op 1 en 2/8 in Polder IJdoorn (1e wrn. 
Edial Dekker). In de periode 30/5-3/6 is een adulte vogel aanwezig in de Bovenkerker-
polder (1e wrn Floris van Rhijn). De vogel blijkt geringd en recentelijk losgelaten na 
rehabilitatie in een vogelopvang (med. Tijs van de Berg). Op 10/4 en op 23/4 bevindt 
zich een Roodhalsgans resp. in De Nes en op Marken (Monique Petra, EH). Over de 
Aetsveldsche Polder vliegen op 26/9 4 Toendrarietganzen naar zuid en op 27/4 - 
voor wat het waard is - 2 Sneeuwganzen witte fase naar oost (RivD, EdB).
Over de Vijfhoek worden op 19/9 11 Eiders gemeld; vrouwkleed, “knetterhoog” over-
vliegend (WvdW, GvD). De laatste Zomertalingen van deze periode worden gezien 
op 23/8 aan de Muiderkust; 3 vogels naar west (EdB, RivD). Eén juniwaarneming 
van Brilduiker: op 6/6 1 v. in het Schinkelbos (Frank van de Velde). Opvallend is een 
vrouwtje Grote Zaagbek op 23 en 24/6 op de Sloterplas (Jan Timmer, Bep Scheen); 
pas het 4e juni-geval in de regio. Op IJburg de grootste groep Middelste Zaagbek: 30 
ex. op 8/4 (WP). Geen mei-waarnemingen dit jaar. De soort wordt na de zomer voor 
het eerst gezien op 18/9 op Marken (AJ).
Dit halfjaar geen waarnemingen van Geoorde Fuut of Kuifduiker.
Een Zwarte Ooievaar vliegt op 3/8 over de Vijfhoek naar west; “kwam plotseling aan 
vanaf de Vijfhoek en zwaaide af in westelijke richting” (RivD, EdB, GvD). Op 26/8 
vliegen er maar liefst 5 over Varkensland (Nico Dekker). Bezette nesten van Ooievaar 
zijn er in het Amstelpark, Plantage Muidergracht, Frankendael, Kalfjeslaan, Lutke-
meer, Nieuwe Ooster, Osdorper Bovenpolder, Park de Kuil, Vondelpark, De Vrije Geer 
en Westerpark. Nieuw zijn nesten in de Brettenzone, Het Nieuwe Bijenpark. Water-
gang en de Gemeenschapspolder lijken verdwenen als broedlocatie. 
Op 18-23/7 zit een Zwarte Ibis in Polder IJdoorn (1e wrn. Joost Zwanenburg). Op 
3/8 zijn er zelfs 2, maar die blijven maar kort ter plaatse; “de ibissen schrokken van 
een overvliegende Bruine Kiekendief en vlogen om 10:59 op richting zuid west” (LIJ). 
Meer dan duizend waarnemingen van Lepelaar in dit halfjaar, dus nogal lastig om 
daaruit te kiezen; daarom noem ik de waarnemingen met meer dan 50 ex.: 8/4 Aets-
veldsche Polder 57 naar noord (EdB), 3 en 9/7 Kinseldam resp. 63 en 57 (LIJ), 18/7 
Polder IJdoorn max. 70 (AS), 13 en 17/9 Osdorper Binnenpolder-Noord 51 (JvB), 26/9 
Aetsveldsche Polder 64 naar zuid (EdB, RivD). Op 22/4 een geringde Lepelaar op het 
Landje van Geijsel: “Spaanse kleurring. Geringd als pul op 20 juni 2013 bij Cadiz. Op 
30 december 2016 werd de vogel afgelezen in het uiterste noordwesten van Senegal. 
De vogel zit intussen op een nest in de Nieuwkoopse Plassen” (GvD). Bijzonder blijft 
de broedlocatie in een reigerkolonie op de rotonde met een dennenbosje op Business 
Parc Lijnden (PT, RR, PM, JvB). Het aantal nesten is mij niet bekend.
Roepende cq. baltsende Roerdompen worden regelmatig gehoord in het Schinkelbos, 
Lutkemeerpolder, het gebiedje De Kluut in Halfweg, Ilperveld, Polder IJdoorn en de 
Volgermeerpolder. Slechts éénmaal roepend gemeld aan de Muidertrekvaart op 8/5 

(PvdW) en bij het Barnegat op 27/5 (FV). Op IJburg wordt weer een Woudaap waar-
genomen: “werd in nachtelijke uren regelmatig gehoord door bewoner in de periode 
9-23 juni. In overleg met de bewoner is er aan dit geval geen ruchtbaarheid gegeven. 
Dit is exact dezelfde locatie op IJburg als van vier jaar geleden” (WvdS). Op 14 april 
worden Koereigers gezien: over de Vijfhoek 1 naar zuid (GvD, FV, RB) en over Weesp 
4 in noordoostelijke richting (EdB, RivD). In mei volgen meerdere losse waarnemin-
gen en worden op 24/5 max. 4 vogels gezien in Polder Meerzicht (1e wrn. “Hessel”). 
Na een waarneming op Marken op 11/6 (Joep Heldoorn) zijn ze afwezig in juli en 
augustus; op 8/9 vliegt er 1 naar zuid over het Diemerpark (FvG, WP). Kleine Zilver-
reiger wordt voor het eerst waargenomen in de Groote IJpolder: op 10, 17 en 21/4 
(PT, EH, PM). In de periode 10/7-22/8 max. 2 in de omgeving Haven Ballast en Kruit-
hoorn en in de periode 3/8-12/9 max. 4 vogels bij de Kinseldam en omgeving, incl. 
Polder IJdoorn (velen).
Op 26/9 wordt een naar zuid vliegende juveniele Jan-van-Gent waargenomen vanaf 
Eendrachtspark; “wat een gave verrassing! Er was vanochtend goeie trek over Am-
sterdam, dus ik besloot voor het eerst dit najaar op het balkon een beetje te tellen 
(ondanks dat je daar voor najaarstrek niet goed zicht hebt). Ik moest scannen met 
kijker en scoop en op een gegeven moment flapt er opeens een Jan-van-Gent mijn 
scoopbeeld binnen! Bizar beeld met polders en bomenrijen op de achtergrond. Het 
was ver weg, dus voor de documentatie wilde ik digiscopen. Ik heet alleen geen 
Maarten Sluijter, dus dat ging niet heel goed. Intussen flapte de juveniele gent rustig 
door naar zuid richting Westgaarde, maar boog vlak daarvoor af en ging de Osdorper 
Binnenpolder over, wat leidde tot grote paniek onder de ganzen. De gent vervolgde 
zijn weg naar ZO en verdween achter een bomenrij. Ik dacht toen nog dat hij wel 
eens naar beneden kon zijn gegaan op de Sloterplas, maar ik kon hem daar niet terug 
vinden. Dat bleek logisch, want hij was blijkbaar doorgevlogen naar Culemborg en 
later zelfs Wageningen” (DD). Geen idee of dit dezelfde vogel kan zijn die eerder op 
13/9 ziek/gewond werd overgebracht naar vogelopvang De Toevlucht; “slachtoffer 
van visnet en golfballenvangnet, gecrasht op de golfbaan in Spaarnwoude, en opge-
vangen door de Dierenambulance. Thans in vogelasiel, waar de vogel nog niet goed 
wil eten. 23e geval voor de regio Amsterdam” (Ruud Vlek).

ROOFVOGELS & UILEN
Op 8/4 wordt de eerste Visarend van deze periode gezien, al vliegend naar noord te 
Overdiemen (Onno Wildschut). Na de vele waarnemingen in alle maanden van april 
tot en met september wordt de soort voor het laatst waargenomen vliegend in noord-
oostelijke richting over Botshol (WvdS). 
Op 1/5 vliegt de eerste Wespendief over de Vijfhoek (AJ). Later volgen vele waar-
nemingen, waaronder veel in het Amsterdamse Bos, waar broedgevallen opnieuw 
uitstekend zijn gemonitord. Zo wordt in de periode 13/5-20/8 het volgende gemeld: 
16/5 m. en vr. “stegen om 17:16 op, de twee uur erna (of ervoor) niet gezien. Vrouw 
met rui aan vleugel en staart”; op 2/6 4 ex. “om 18:18 twee onbekende vrouwen cir-
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rect daarna een kikker op enige tientallen meters van mijn kijkplek. Die bracht hij om 
14:58 naar het nest, waar hij kennelijk de vrouw afloste. Die kwam om 15:23 langs 
en vloog richting Thijssepark”; 11/7 16:33 “het territoriale mannetje (identificeerbaar 
aan kleeddetails) met een wat onduidelijke prooi, mogelijk gewoon een raat, hoewel 
die schaars zijn in dit abominabele wespenjaar”; op 17/7 een man “met kikker. Ook 
vlinderend, schijnbaar tegen Buizerd maar mogelijk nog een indringer buiten mijn 
zicht”; op 25/7 een “zeer licht exemplaar; al tenminste het tiende exemplaar dat 
hier dit seizoen op foto is vastgelegd. Vandaag de territoriale vogels niet gezien”; op 
27/7 “om 14:25 donker vrouwtje laag cirkelend boven de bomen. Twee minuten later 
verscheen de territoriale man, die haar al vlinderend uitgeleide deed. Om 14:51 ver-
scheen een modaal getijgerde vrouw die sterk op de territoriale vrouw leek, maar met 
ander ruipatroon en subtiel andere kop- en vleugeltekening. Deze cirkelde langdurig 
boven het gebied, bakkeleiend met een juveniele Buizerd. De territoriale vrouw pas 
helemaal aan het eind van de middag gezien, daarna ook dichter bij het nest”; 10/8 
14:55 “vrouw schijnbaar opstijgend op dit tijdstip. Waarschijnlijk andere vogel dan de 
territoriale vrouw, maar helemaal zeker ben ik niet (P1 en P2 groeiend, bij de lokale 
vrouw twee weken geleden nog P1 compleet en P2 ontbrekend). In de buurt van het 
nest geen activiteit, wel een kandidaat-nest gevonden, in slechte staat van onder-
houd. Benieuwd of het jong het ongure weer van de laatste twee weken heeft over-
leefd; uitgevlogen zal het alleszins nog niet zijn”; op 20/8 een man, “een aantal maal 
naar dezelfde plek terugkerend om een wespennest compleet te ontmantelen en in 
delen terug te brengen naar de omgeving van het nest. Kennelijk dus nog wel degelijk 
een jong ter plaatse”. En dan, 3 kwartier later, een melding van een juveniele vogel: 
“plotseling met één van de lokale Buizerds hoog in de lucht. Kleed lijkt identiek aan 
dat van het jong van twee jaar geleden, maar onduidelijk of dit het lokale jong is of 
een passant; helaas niet gelijktijdig met territoriale vogel in de lucht. Daalde wel naar 
de wijde omgeving van het nest, maar ook dat zegt niet alles” (ZH). Na een melding 
van een man Wespendief op 15/7 (JLK) wordt langs de Bosbaan nog een bezet nest 
met jongen gemeld: op 17/7 een mannetje, en “ergens hier in de buurt wordt al het 
voedsel heen gebracht. 13:46 Een kikker, 14:21 een raat”; op 21/7 “nest nu gelokali-
seerd op perceelniveau. Vrouw daalde met raat en steeg op zonder. Man vandaag niet 
gezien” (ZH).
Op 19/6 vliegt een 2kj Monniksgier over de Gaasperzoom (EdB, RivD, WS, Ed Roe-
landse). De gier blijkt geringd te zijn, waardoor herkomst en leeftijd bekend is: de vo-
gel is in de Baronnies, Zuid-Frankrijk in 2020 uit het ei gekropen en op het nest ge-
ringd. Beide ouders van deze Monniksgier zijn ook “wild-hatched”; de één is in 2016 
in de Grands Causses geboren en de ander heeft als 1kj bijna een jaar vertoefd in een 
opvangcentrum in Zuidwest-Frankrijk en werd in 2015 op ca. 500km afstand losgela-
ten in de Baronnies, waar de vogel tot broeden kwam. De Monniksgier waar het hier 
om gaat, werd op 19/5 in de Grands Causses waargenomen en dus een maand later in 
Nederland. De volgende dag, 20/6, is de vogel nog in de buurt van Breukelen gezien, 
en verdween later die dag in oostelijke richting over het Eemmeer. Vervolgens is de 
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kelend, onder begeleiding van Havik. Wat later (18:52) de lokale man, nog iets later 
(18:58) de lokale vrouw, nog te identificeren aan het al wat dichtgegroeide ruigat. De 
territoriale vogels zaten aanzienlijk lager, vrouw ging ook op een gegeven moment 
neer. Nest van de afgelopen jaren wordt niet meer gebruikt (want nu niet meer dan 
een paar losse takken, nadat het grootste deel van de winter uit de boom is gewaaid), 
plek waar de vrouw neer ging ligt een stuk zuidelijker. Alle vogels van de modale 
vorm, maar één van de vreemde vrouwen had een vrij unieke vleugeltekening, met 
een ongebruikelijk hoog aantal banden”; op 3/7 een man “om 11:35 invallend met 
een raat, om 13:01 met een kikker. Locatie van het nest is me nog niet geheel duide-
lijk. Maar goed, er is dus een jong”; op 7/7 een man “keerde enige malen terug naar 
dezelfde plek, naar bleek om steeds een nieuw deel van een wespen- of hommelnest 
mee te nemen. Bleef daar dan een tijdje mee verborgen in de buurt van het oude nest 
zitten, om op een onbewaakt moment richting het nieuwe nest te vliegen. Richting 
van de verschillende voedseltransporten die ik heb gezien is steeds dezelfde. Hoe-
wel Wespendieven niet in rechte lijn naar het nest vliegen wordt de waarschijnlijke 
locatie wel steeds duidelijker. Die is dan wel in een ontzettend onoverzichtelijk stuk 
bos”; 11/7 14:08 “iets na tweeën streek een exemplaar neer in een boomtop en bleef 
daar langdurig zitten. Nog gele washuid en mondhoeken plus wat amberkleurig oog; 
vermoedelijk een 3kj man. Om 14:35 passeerde de territoriale man met een raat. Bij 
het opmerken van de indringer vlinderde hij kort, dropte de prooi op het nest en 
kwam meteen terug. Al vlinderend en roepend verdreef hij de indringer, en ving di-

WAARNEMINGEN APRIL-SEPTEMBER 2021

Wespendief met een deel van de honingraat in de klauwen, 7 juli 2021, Amsterdamse Bos
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gier op 30/6 weer waargenomen in de Baronnies (bron: forum Dutch Birding). Nu nog 
afwachten of de waarneming wordt goedgekeurd door de CDNA…
Een adult vrouwtje Steppekiekendief vliegt op 27/9 over de Vijfhoek (SH, AS); sinds 
2016 een jaarlijkse gast in september. De eerste Rode Wouw van deze periode vliegt 
op 23/4 over Weesp (Joep Duijvesteijn). Op 27/4 en 8/5 1 over de Aetsveldsche Polder 
(EdB, RivD), op 1/5 over het Libellebos in Uithoorn (Fred Scholte). Er zijn 2 juni-waar-
nemingen: 2/6 2 vogels naar oost over het Ilperveld (Onno Steendam) en op 3/6 1 in 
het Gaasperpark (GJ Martens).
Zoals gebruikelijk enkele waarnemingen van Zwarte Wouw in april, en dit voorjaar 
ook in mei: 20/4 Randwijck A’veen (PR), 23/4 Weespersluis (SW), 27/4 Bovenkerker-
polder (Ruud van der Helm), 30/4 Varkensland (René Vos), 8/5 A’damse Bos (René 
Wolbers), 9/5 Aetsveldsche Polder (EdB, RivD). Op 14/9 wordt er 1 gemeld over de A9 
A’veen-Badhoevedorp net iets ten zuiden van de aansluiting met de A10, naar zuid 
(Sander Schagen).
Op 3/4 vliegt een onvolwassen Zeearend over resp. de Overdiemerpolder (LIJ), Polder 
de Rondehoep (SH) en de Vijfhoek (ZH, Jesse Anès), terwijl op 25/4 een adulte vogel 
over de Haven Ballast vliegt (EH). Op 28/4 weer een onvolwassen vogel aan de Mui-
der kust (WS). Twee opvallende waarnemingen uit juni, die onderbouwd worden met 
alleen een beschrijving: 4/6 Driemond (Max Gerzon) en 14/6 2 ex. over Geuzenveld-
Slotermeer (Adie van Veen). In de periode 24/8-20/9 vnl. gezien in de regio op en rond 
de Vijfhoek, met als hoogtepunt 7 stuks, waaronder tenminste 1 adult, in één groep 
overvliegend naar zuid op 4/9 (EdB, RivD, SH). Op 12/9 een jonge vogel op IJburg 
(WvdW). 
Smellekens worden vooral gezien in april en mei, o.a. in de Aetsveldsche Polder in de 
periode 18/4-9/5 en langs Tweeduizend El, Schiphol 6-9/5. Opvallend zijn de waar-
nemingen in augustus; dat komt niet vaak voor: 10/8 Ilperveld (Onno Steendam) en 
14/8 Aetsveldsche polder (EdB, RivD). Bezette nesten van Slechtvalk: Amerikahaven, 
ArenA, Buitenveldert, Hemhavens, A’dam-Noord, Rijksmuseum en Slotervaart.
Jonge Bosuilen worden gemeld in het Beatrixpark (Gertjan van der Baan, JLK), het 
Vliegenbos (“Leki”) en het Amsterdamse Bos (WP, PvdW); jonge Ransuilen in Over 
Bijlmer (1e wrn. LIJ), aan de Durgerdammergouw (“Leki”) en de Nieuwe Gouw (JLK). 
Op 27/4 foerageert een Velduil in de snel bebouwd rakende Bloemendalerpolder (SW). 
Op 30/4 vliegt er een vogel in noordoostelijke richting over de wijk Eendrachtspark; 
“laag opgepikt ver weg boven de Osdorper Binnenpolder thv de Westgaarde. Maakte 
hoogte en vloog toen strak naar noordoost, kwam daarbij exact over mijn flat heen” 
(DD). Andere waarnemingen zijn in Waterland; 6/5 Poppendammerweeren (WvdS) en 
21/9 De Broekermeer (EV). Op Schiphol 20/7 en 14/9 (Steven van Leeuwen, Maarten 
Zorgdrager).

STELTLOPERS
Opnieuw Steltkluten op het Landje van Geijsel, maar helaas hebben ze er dit jaar niet 
gebroed. Ze worden hier gemeld in de periode 13-18/4 en op 27 en 28/4, daarna niet 
meer. Op 20/4 is er 1 aanwezig in de Groote IJpolder (1e wrn. WP). Op dezelfde datum 

ook 1 in de Waterlandtak (1e wrn. SW), waar op 27/6 2 vogels worden gezien (1e 
wrn. Tonny Bakker). Hoge aantallen van Kluut: 1/4 Polder IJdoorn 65 (EH), 8/4 Bo-
venkerkerpolder 54 (AJ), 9/4 Kinseldam 48 (LIJ), 22/4 Kinsel 64 (FvG), 22/5 Legmeer-
polder 22 (Micha de Heus), 
Op 5/4 foerageert een Zilverplevier in de Bovenkerkerpolder (DR), op 24/4 en 8/5 op 
Marken (1e wrn. FvG), op 29/4 en 5/5 op het Landje van Geijsel (AS, GvD) en op 6/5 
langs Tweeduizend El (PM). Overvliegende vogels worden gemeld in het Diemerpark 
op 11, 13 en 15/8, steeds 1 ex. (FvG) en op de Vijfhoek, in de periode 3-24/8 met een 
max. aantal van 7 (GvD, RivD, EdB, SH). De laatste vliegt op 12/9 naar zuid over het 
IJmeer thv het Kinselmeer (FV). Hoogste aantal Bontbekplevier is 35, op 16/8 naar 
zuid over IJburg (EH). Broedgevallen van Kleine Plevier worden gemeld langs Twee-
duizend El, in de Lutkemeer, Westpoort, Zuidoost en een aantal plekken in Waterland. 
Op 9/5 foerageren maar liefst 7 Morinelplevieren langs Tweeduizend El (1e wrn. Peter 
Schrijver). Op den duur vliegen ze op naar noord door een Smelleken. Andere Mori-
nellen worden alleen vliegend in zuidelijke richting gezien: 14/8 2 over de Vijfhoek 
(GvD, WvdW), dezelfde ochtend 1 over het A’dam-Rijnkanaal en op 5/9 1 over de 
Aetsveldsche polder (EdB, RivD).
De enige levende Houtsnip deze periode wordt gemeld in de wijk Keizer Karelpark 
in Amstelveen; “opvliegend” (Bart Kooij). Op 19, 20 en 30/4 een Bokje op het Landje 
van Geijsel “mooi openlijk foeragerend op modderplaatje” (1e wrn. JW). Op 28/4 
wordt er 1 gemeld in het Ilperveld, zonder nadere gedragsomschrijving (FvG).
Behoorlijk wat waarnemingen van Rosse Grutto: in de periode 15-24/4 bevindt zich 
een winterkleed vogel op het Landje van Geijsel (1e wrn. LIJ). Op Marken 2 zomer-
kleed vogels op 24/4 (FV) en een winterkleed vogel in de periode 14/5-12/6 (1e wrn. 
LIJ). Ook nog een winterkleed Rosse Grutto aan de Aandammergouw op 12/5 (SW). In 
de periode 11/8-18/9 max. 1 vogel in de omgeving Kinseldam/Polder IJdoorn (Peter 
Gels, FvG, AJ). En op 28/8 een naar zuid vliegende vogel over IJburg (EH).
Hoogste aantal Regenwulp: 124 op het Landje van Geijsel op 22/4 (GvD). Andere 
hoogste aantallen: Zwarte Ruiter - weinig waarnemingen deze periode - 4 op 18/8 
Kinseldam (AS), Groenpootruiter 25 naar noord op 24/4 (FvG), Bosruiter 30 op 28/4 
en 3/5 Landje van Geijsel (LH), Witgat 15 op 29/7 Polder IJdoorn (ZH). Op de Vijf-
hoek 16 Oeverlopers op 4/8 (GvD, EdB, RivD). 
In Waterland worden Steenlopers gezien in de periode 8-15/5 bij de Kinseldam (SH, 
LIJ, NA), bij Uitdam (1e wrn. WP) en op Marken (1e wrn. AS). Ook op 16 en 21/8 en 
2/9 zit er 1 op Marken en op 31/8 bij de Kinseldam. Op 28/8 vliegt een vogel over de 
Vijfhoek naar noordoost (GvD e.a.). Twee dagen later worden er 4 gezien op de Kruit-
hoorn (HvO) en vliegen er 8 in zuidwestelijke richting over IJburg (EH).
Gedurende de gehele periode - behalve in juni - worden af en toe Kanoeten waarge-
nomen, met name in Waterland. Op 2/8 vliegt er 1 over de Vijfhoek in zuidwestelijke 
richting, samen met een Kleine Strandloper (GvD) en op 30/8 4 naar west aan de 
IJmeerkust bij Muider (EdB, RivD). Een vroege Kleine Strandloper wordt gemeld op 
3/4 op het Landje van Geijsel (Sander Polling). Op 8 en 16/5 een adulte vogel op Mar-
ken (1e wrn. SH, LIJ). In de periode 16/8-12/9 zitten er hier max. 8 (1e wrn. Marcel 
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de Bries). Op 2/8 vliegt er 1 naar zuid over de Vijfhoek (GvD). Op 7 en 8/9 foerageren 
er 6 in De Nes in Waterland (WP, EdB), op 12/9 is er nog 1 aanwezig (LIJ). Krom-
bekstrandloper verschijnt alleen op Marken: 1 vogel op 13/6 (Alfred de Weerd) en 2 
op 20/7 (LIJ). Op 8/5 een Temmincks Strandloper op Marken en later op het Landje 
van Geijsel (WP, EH, PvdW). Op 4/8 wordt een Gestreepte Strandloper ontdekt op 
Marken (WP). De vogel blijft twee weken plakken en is voor het laatst gezien op de 
avond van 16/8 (RB). Hoogste aantal Bonte Strandlopers is 11 op Marken op 3/9 
(WP). 
Hoge aantallen van Kemphaan: Vijfhoek 36 naar noord op 10/4 (GvD, FV, SH), Landje 
van Geijsel 75 op 17/4 (AS), Kinsel 30 op 1/5 (NA), Marken 26 op 5/8 (EV).

MEEUWEN & STERNS
Op 30/8 vliegt een 1kj Vorkstaartmeeuw naar noord bij de pieren van Muiden (HvO); 
het is die dag windkracht 4 uit noordelijke richting. Op 17/4 vliegen in totaal 150 
Dwergmeeuwen over de Vijfhoek (GvD, RB, SH). Een dag later worden er bij de 
Pieren van Muiden ca. 300 vogels gezien (EdB, RivD); hoogste aantal in de periode 
17-28/4 op deze locatie, en op het Kinselmeer ca. 250 (LIJ, JLK); hoogste aantal hier 

in de periode 9/4-8/5. In de trektijd kan deze soort soms dwars over de stad vlie-
gen: 20/4 16 naar noord over Oud-Zuid (Arjan Dwarshuis), 29/4 45 over Bos en 
Lommer (Marten Miske). In het najaar wordt de soort alleen gezien aan de Muider 
kust, met max. 5 vogels op 29 en 30/8 (JBr). Tweemaal een hoog aantal Zwart-
kopmeeuwen: 36 aan de Liergouw en 42 langs de Zeedijk in Waterland (Laurens 
Steijn). Het kan echter niet tippen aan de maxima van vorig jaar: 175 en 160. Op 
11/4 zit kortstondig een 2kj Kleine Burgemeester op het Noordzeekanaal net ten 
westen van de A10 (Ron Gans).
Net als vorig jaar is de enige voorjaarswaarneming van Reuzenstern op de Vijf-
hoek: op resp. 10 en 24/4 vliegt er 1 over de Vijfhoek naar noord (GvD, FV, SH, 
RB). Ze worden pas weer gezien vanaf 19/7 (1e wrn. WvdW) en vanaf augustus 
is de soort niet zeldzaam meer en worden ze veelvuldig waargenomen tot aan 
eind september. Op 23/7 en in de periode 13-26/8 worden max. 1kj en 3 adulte 
Grote Sterns gemeld aan de Muider kust (1e wrn. Rik Wever). In Waterland twee 
meldingen op 23/7 en 30/8 (PT, EV). Op 25/6 foerageert een adult zomerkleed 
Noordse Stern op IJburg; “foeragerend op ca. 50 meter afstand in bewolkt weer 
waardoor kleuren en contrast prima te zien waren. Met blote oog een donkere 
stern (grijs als Geelpootmeeuw), onderdelen en bovenkant hetzelfde grijs, door de 
kijker witte wang als Witwangstern, zwarte kopkap. Staart wit en lang, stuit wit. 
Opvallend andere vlucht dan Visdief, iets langzamer en schijnbaar minder moeite-

Zwarte Stern, 12 juni 2021, Marken
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Gestreepte Strandloper, 13 augustus 2021, Marken
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loos. Knalrode snavel zonder zwarte punt. Vloog na ca. 5 minuten vissen met een visje 
richting ZW, naar een sternkolonie zo leek het” (Lammert van der Veen). Op 8/9 wordt 
hier een 1kj vogel gezien (1e wrn. EH) en wordt daar voor het laatst waargenomen op 
13/9. Andere waarnemingen zijn bij de pieren van Muiden op 28 en 29/8, resp, 1 adult 
en 2 ex. (EdB, RivD, Joris Blokhuis). Op dezelfde plek wordt op 23 en 30/8 een 1kj 
Witvleugelstern gezien(1e wrn. JBr). De eerste Zwarte Sterns van dit jaar foerageren, 
net als vorig jaar, op het Kinselmeer, in de periode 18/4-1/5 (1e wrn. LIJ, JLK), met op 
1/5 een maximum van 26 (NA). Andere hoge aantallen: Muider kust: 27/4-8/5 max. 50 
ex. (Marten Schmitz) en 22-30/8 max. 30 (JBr), Aetsveldsche Polder: op 28/4 64 naar 
west; “36+28 in een kwartier tijd”, op 1/5 33 naar zuid en op 2/5 38 naar noord (EdB, 
RivD); 29/4 14 ex. naar noord over het Centrum (Thijs de Zeeuw). De enige juliwaarne-
ming is op 17/7, aan de Muider kust (WP). De laatste waarneming deze periode is 21/9 
op Marken (EV).

HOENDERS, DUIVEN & SPECHTEN
In de periode 9/4-14/5 worden max. 2 Patrijzen waargenomen in de omgeving van 
Schiphol (velen). Op 18/9 2 adulte en 6 juveniele vogels langs de Loevesteinse Rand-
weg (RR). Op 13 en 14/5 roept een Kwartel op het Schiphol terrein, in de periode 20-
25/5 aan de Poppendammerweeren en 1-3/6 maar liefst 3 ex. in de Bovenkerkerpolder 
(1e waarnemers resp. RR, NH en PPB). Daarna nog drie losse waarnemingen waarvan 
de laatste op 2/6 in de Oosteinderpoelpolder (Christian Kooij).
In de periode 11-17/5 roept een Porseleinhoen in het natuurgebiedje De Kluut bij Half-
weg en in de periode 25/7-30/7 foerageert er 1 in Polder IJdoorn, hier ook nog gezien 
op 6/8 en 1/9 (1e wrn. resp. PM en LIJ).
Het aantal Kraanvogels is dit jaar niet erg hoog: op 1/5 een vogel “gezien vanaf de 
Vijfhoek. Onmiskenbaar met gestrekte hals en lange poten. Vloog richting IJburg” (AJ). 
Op 26/9 weer 1 gezien vanaf de Vijfhoek, nu “richting Muiden/Hollandse brug, ge-
strekte hals, zwarte bovenvleugels contrasterend met blauwgrijs lichaam” (SH).
Een Draaihals is op 20/4 ter plaatse in het Ilperveld (1e wrn. Paul van Dijk); “leuk maar 
lastig. Zat achterin de tuin in hoog gras” (NH). Op 1/4 wordt een Kleine Bonte Specht 
met name op de Vijfhoek waargenomen: op 8/5 (LH, Jos Vrolijk), 25/8 (GvD) en in de 
periode 8-30/9 (velen). Op 12/8 roept er een vogel in het Diemerpark (FvG) en op 27/8 
vliegt er 1 naar zuid over de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD).

ZANGVOGELS
Het voorjaar is een feest qua zingende Wielewalen: 13/5 Schellingwoude (Zsolt Se-
bestyen), 18/5 Gaasperpark 2 ex. (1e wrn. SH, WS, AB), 21 en 31/5 Amstelpark (Laura 
Seinstra, Helena Perez), 23 en 24/5 Diemerbos cq. Gemeenschapspolder, waarschijnlijk 
2 ex. (1e wrn. PR), 23/5 2 ex. heuvel Amsterdamse Bos (1e wrn. DR), 24 en 28/5 Gaas-
perzoom (WS, EdB), 28/5 Vijfhoek (PR) en 31/5 Bosbaan A’damse Bos (Daan Planting).
Roeken nestelen, net als vorig jaar, in het Baanakkerspark, de Buikslotermeer en in 
Weesp. Op 14/6 een hoog aantal van 44 aan de Nieuwe Gouw (WvdW). Na twee ach-

Fluiter, 2 mei 2021, Amsterdamse Bos - Zonneweide
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tereenvolgende jaren te hebben gebroed In het Amsterdamse Bos, lijkt dit jaar het 
broedpaar van Raaf te zijn verdwenen. Na 29/5 worden ze er niet meer gemeld. De 
soort wordt wel veel gemeld op de Vijfhoek en in omliggende gebieden zoals IJburg, 
Diemerpark, Overdiemen, Haven Ballast, Kruithoorn en Bloemendalerpolder. In de 
periode 13-17/4 wordt een vogel gemeld met een oranje kleurring (1e wrn. GvD): de 
vogel blijkt geringd als nestjong in Einde Gooi in 2019 (med. RB). Vanaf 9/5 komen 
de eerste, qua locatie vervaagde berichten over een broedgeval op het terrein van 
Vattenfall te Overdiemen (ZH, LIJ, WvdS). De 4 juveniele Raven worden op 7/6 op de 
Vijfhoek gezien en bij Kruithoorn (AS, ZH) en op 9/6 op het opgespoten zandterrein 
aan de noordkant van IJburg (SW).
Matkop is bekend van Vijfhoek en Diemerpark. Verder wordt de soort ook waargeno-
men in het Schinkelbos op 3/4 en 1/9 (“Linda R”, Kevin Kos) en in het Diemerbos op 
19/4 en 1/7 (Klaas van den Berg, Frans Alst). Een Zwarte Mees wordt zingend aan-
getroffen op 14/4 op Westgaarde (JvB). Dit is tegelijk de enige waarneming van deze 
soort. Ook van Boomleeuwerik slechts één waarneming deze periode, vliegend over 
de Vijfhoek op 27/9 (SH). In de periode 27/4-47/5 zingt er een Fluiter in het Amster-
damse Bos (1e wrn. ZH, Guido Klerk). Leuk om er hier eens één te horen; de laatste 
keer in het Bos is alweer vier jaar geleden. Op Wittenburg zingt er 1 op 28/4 (JLK) en 
op 1/5 in het Oosterpark (FvG). Ook zang op Westgaarde, op 30/4, 1 en 8/5 en op 3/6; 
dit hoeft hier natuurlijk niet altijd hetzelfde exemplaar te betreffen (1e wrn. JvB).
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Gebruikte afkortingen

AB Alex Buhr HvO Hans van Oosterhout PvdW Pierre van der Wielen

AJ Auke Jansen JBr Jeroen Brandjes RB Rob Baars

AS Adrie Streefland JLK Jip Louwe Kooijmans RivD Ricardo van Dijk

DD Daan Drukker JvB Jan van Blanken RR Rutger Rotscheid

DR Dorothee Rabe JW Jan Wies SH Sander Hietkamp

EdB Ellen de Bruin LH Leobard Hinfelaar SW Steven Wytema

EH Ewout Huibers LIJ Lodewijk IJlst WP William Price

EV Els Velzing NA Niels Aagaard WS Will Schep

FV Frank Visbeen NH Nico Hopman WvdS Wim van der Schot

FvG Frank van Groen PM Paul Marcus WvdW Willem van der Waal

GvD Guus van Duin PR Pim Rijk ZH Zainal Haberham

Op 18/5 zingt een Grote Karekiet slechts één dag lang bij de Gaasperplas (1e wrn EV). 
Vorig jaar slechts één, dit jaar meer meldingen van zingende Vuurgoudhanen in het 
voorjaar: 17/4 Westgaarde (RR, PT), 2/5 Muiderpoort/Oost (FvG), 8/5 tussen IJburg en 
Vijfhoek (SH, LIJ), 11 en 12/5 Waardhuizen A’veen (AJ) en 3/6 Beatrixpark (SW). 
Beflijsters worden gezien tot in mei, met twee late waarnemingen van 14 en 16/5, 
resp. in het Diemerpark (ZH) en aan de Loevesteinse Randweg, Schiphol (Frans 
Maassen). Hoogste aantal is 9, in oostelijke richting over de Aetsveldsche Polder op 
10/4 (EdB, RivD). Enkele meldingen zijn er van Grote Lijster, de meeste overvliegend. 
Op 29/6 2 vogels t.p. in het Amsterdamse Bos (Kon Jo Patrick).
Bonte Vliegenvanger wordt op diverse plekken waargenomen; zingende vogels: 19/4 
Westerpark (PvdW) en op 29/5 in Polder Nellestein (Bernard Roelen). Territoria van 
Gekraagde Roodstaart zijn er in ieder geval in het Diemerbos en op de Vijfhoek. 
Opvallend is een zingende vogel in het Vondelpark op 1 en 15/5 (Walter Duijves). Eén 
zangwaarneming van Paapje op 5/5 in de Middelpolder (DR). Meldingen van juveniele 
Roodborsttapuiten: 16/5 Bloemendalerpolder (EdB), 15/6 Tweeduizend El (PM), 4/7 
Landje van Geijsel (WS), 8/7 Lutkemeer (JvB), 16/7 Schinkelbos (NA), 17/7 Haven 
Ballast (WP) en 18/7 Poppendammerweeren (Fred Hout).
Engelse Kwikstaart wordt vnl. gezien op het Landje van Geijsel, in de periode 2-5/5 
minimaal 1 m. en 2 v. (WS, AB, PR, GvD). De soort wordt ook gemeld op meerdere 

Noordse Kwikstaart, 12 mei 2021, Waterland - Aandammergouw
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plekken in Waterland (velen) en in de Aetsveldsche Polder 20/4 en 21/8 (EdB, RivD). 
Op 30/4 in de Haven Ballast bij de Vijfhoek zowel een Engelse als een Noordse 
Kwikstaart (JLK). Deze soort zit vooral op Marken, in de periode 8-12/5, met op 11/5 
zelfs 15 vogels (FvG). En daarnaast op diverse plekken in Waterland, op 6/5 Schiphol 
(GvD), 14/5 IJburg (EdB, RivD) en 15/5 Aetsveldsche Polder (EdB). Het aantal malen 
dat een Grote Gele Kwikstaart wordt waargenomen in een zomerse maand is op 
één, misschien twee handen te tellen. Opvallende waarnemingen zijn aldus Vijfhoek 
14/6 (HJ), Oosterpark 16/6 (Guido Keijl), Polder IJdoorn 21/7 (Jos van Bemmel) en 
Diemerpark 12/8 (FvG). Rouwkwikstaart is een vrij lange periode aanwezig op het 
Landje van Geijsel: 24/4-10/5 (1e wrn. Axel Groenveld). Ze zaten hier echter al vanaf 
24/2.
Er zijn behoorlijk wat waarnemingen van Boompieper deze periode. De enige 
juliwaarneming is een zingende vogel in het Geuzenbos (EV), die daar bivakkeert 
vanaf 24/5 (HJ). Waterpieper wordt minder vaak gezien; 6-9/4 op het Landje van 
Geijsel (SH, PT, JW, AS), 8/4 Bovenkerkerpolder 5 ex. (AJ), en op 9 en 12/4 een 
overvliegende vogel op de Vijfhoek (EdB, GvD).
Op 20/4 wordt een zingende Keep waargenomen op Marken (WvdS). De laatste van 
het voorjaar vliegt op 30/4 over Weesp (Jaap Hamelink) en de eerste van het najaar 
over de Aetsveldsche Polder op 30/9 (EdB).
De enige waarneming van Kruisbek in het voorjaar is op 7/5: 11 overvliegend naar 
west over de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD). Vanaf eind juli worden er meer gezien; 
Kruisbek is een vogel die vroeg in het seizoen broedt, en al vroeg gaat rondzwerven. 
Hoge aantallen worden - overvliegend - gezien op de Vijfhoek: 29 op 10/8, 17 op 
23/8, 28 op 22/9 en 19 op 27/9 en in het Diemerpark 19 vogels op 10/8. Opvallend is 
een waarneming van 2 Sijzen op 3/7, in het Amsterdamse Bos (ZH). De soort wordt 
niet vaak waargenomen in de maand juli.
Op 5/9 wordt het geluid van een doortrekkende Ortolaan vastgelegd, in de 
Aetsveldsche Polder (EdB).

WAARNEMINGEN APRIL - SEPTEMBER 2021
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Wat vinden de buren? John van der Woude

LITERATUUR RUBRIEK

VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 57, 2021 nr. 2 en 3
Broedvogels Landje van Gruijters 
Het Landje van Gruijters, welbekend bij Amsterdamse vogelaars, wordt jaarlijks ge-
inventariseerd op broedvogels om de effecten van de beheermaatregelen van 2018 te 
kunnen peilen. In 2020 werden onder andere de volgende broedterritoria vastgesteld 
op dit terrein van slechts 9 hectaren: Slobeend 1, Wintertaling 1, Kluut 16, Kleine Ple-
vier 1, Tureluur 4, Visdief 2, Koekoek 1, Bosrietzanger 2, Kleine Karekiet 2, Rietzanger 
3, Blauwborst 1, Rietgors 1. Het is een mooie variatie voor zo’n klein gebied.
Eerste geloggerde Nachtegalen 
Nachtegalen overwinteren in Afrika maar er zijn nog nooit terugmeldingen uit Afrika 
geweest van in Nederland geringde Nachtegalen. Daarom zijn nu bij vogelringstation 
Van Lennep in de Kennemerduinen Nachtegalen uitgerust met geolocators. Zo hopen 
we meer te weten te komen over de trekroutes en de overwinteringsplekken. Dan moe-
ten natuurlijk nog wel diezelfde Nachtegalen teruggevangen worden om de geoloca-
tors uit te lezen.
Nieuwe Oeverzwaluwwand Hoofddorp groot succes 
Zoals eerder gemeld heeft de gemeente Haarlemmermeer na de misdadige vernieling 

van de Oeverzwaluwwand aan de Toolenburgerplas een geheel nieuwe en nog grotere 
wand geplaatst. Meteen het eerste broedseizoen (2021) was het al een groot succes: 
van de 144 gaten was 90% bezet.

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 55, 2021 nr. 2 en 3
Oude waarnemingen nu alle in waarneming.nl 
Sinds 2014 hebben vele vrijwilligers van deze vogelwerkgroep de oude waarnemin-
gen gedigitaliseerd, dat wil zeggen in waarneming.nl gezet. Het gaat om bijna 90.000 
waarnemingen van in totaal 298 vogelsoorten. De soortenlijst staat op www.waar-
neming.nl/users/108874/species. Kijk dan eens bij Korhoen en hou je ogen droog: op 
bijvoorbeeld 30 april 1970 zaten op de Aardjesberg twaalf hanen. Na 1985 was het 
afgelopen met het Korhoen in Het Gooi.

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek - De Kieft jg. 45, 2021 nr. 2 en 3
Zaanse Kerkuil in Noorwegen 
Een bij Assendelft als nestjong geringde Kerkuil is zeven maanden later in maart 
2021 dood aangetroffen in een schuur in Noorwegen. Dat is een afstand van 1400 
km, terwijl de meest verre terugmelding van een Zaanse Kerkuil tot dan toe 60 km 
betrof. De vogel werd gevonden in de provincie Vestfold og Telemark, en het was 
daar pas de vierde Kerkuil ooit. Het is de eerste terugmelding van een Nederlandse 
Kerkuil uit Noorwegen. De vogel wordt daar in een regionaal museum tentoongesteld.

Koekoeksjong dat gevoerd wordt door een Kleine Karekiet
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Kerkuil, 22 juli 2019, Assendelft   
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Topjaar voor Oeverzwaluw 
2021 was een heel goed jaar voor de Zaanse broedkolonies van Oeverzwaluw. De 
kunstwanden van Het Twiske en Buitenhuizen telden respectievelijk 53 en 51 bezette 
nesten, de zandbergen van Afvalzorg Nauerna, Kanaaldijk Spijkerboor en Noorder 
IJ-plas telden respectievelijk 54, 30 en 16 bezette nesten. De zandberg van Afvalzorg 
Nauerna is een nieuwkomer. Hopelijk lukt het de vogels daar in 2022 opnieuw, er is 
goed overleg met de beheerder.

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk - De Strandloper jg. 53, 2021 nr. 2 en 3
Wilde Zwanen in de AW-duinen 
Het is een betoverend gezicht in de winterse Amsterdamse Waterleidingduinen: een 
groepje Wilde Zwanen dat statig met hun lange halzen rustig van je wegzwemt in zo’n 
kanaaltje. Soms verblijven er hele families Wilde Zwanen. Sinds 2005 worden de over-
winterende Wilde Zwanen hier systematisch geteld door de Noordwijkse en Zuid-Ken-
nemer vogelaars. Geleidelijk nemen de aantallen hier af, vooral de laatste vijf jaren, 
terwijl de aantallen in Nederland als geheel redelijk gelijk blijven. Dat de AW-duinen 
minder in trek raken bij de Wilde Zwanen kan mogelijk worden toegeschreven aan het 
steeds schonere (voorgezuiverde) water in de infiltratiegebieden en aan de toegenomen 
recreatie aan de randen van de infiltratiegebieden.
Bijzondere broedvogels in 2021 
In de Noordduinen waren minstens twee broedterritoria Houtsnip. Voor Patrijs was het 
een goed jaar, met onder andere drie paren in de polder Hogeweg Noordwijkerhoek. De 
Engelse Kwikstaart had een goed jaar met negen broedparen. Grauwe Vliegenvanger 
beleeft een opmars met minimaal negen broedterritoria, waarvan zeven in de Amster-
damse Waterleidingduinen. Ringmus weet zich nog te handhaven in Kloosterschuur.

De Gierzwaluw

‘In de Noordduinen waren minstens twee broedterritoria Houtsnip’
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Aanbevolen tentoonstelling in Singer Laren, tot 27 februari 2022. 
Getekende vogelboeken geeft een overzicht van de unieke handgete-
kende vogelboeken van Peter Vos (1935-2010).UITJE #


