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Dit keer een niet heel bijzondere vogel op de cover, een Tureluur. Het is nog een 
pulletje, vertederend, en dat maakt het al wat bijzonderder. Vol vertrouwen stapt 

het voort. Hoe lang gaan we dit nog zien? Is dit over twintig 
jaar wèl een heel bijzondere voorplaat? 
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Voor deze uitgave was het lastig een voorplaat te kiezen. Er was geen zeld-
zame vogel die mooi op de foto was gezet, en mijn idee om een uitvliegende 
Slechtvalk van het Rijksmuseum te gebruiken werd bemoeilijkt door het late 

legsel. Gelukkig was daar de foto van Dorothee met het aandoenlijke tureluurpulletje 
dat zonder zorgen over het fietspad stapte. Ik hoop dat hij groot en sterk wordt, en 
slim. 
Omdat er zo op het allerlaatst, wanneer ik dit rubriekje schrijf, nog wel wat tussenge-
frutseld kan worden, kan toch een van de eerste vluchtjes van een juveniele Slecht-
valk op het Rijksmuseum getoond worden. Op 11 juni maakte ik foto’s van de eerste 
reizen van Slechtvalk CEJ, langs de torens en over de daken van het museum, uitge-

daagd door zijn moeder, met een duidelijke 
leercurve wat doelgerichtheid betreft. Ook 
voor hem en zijn zusje hoop ik dat ze groot, 
sterk en slim worden, en voor mezelf dat ik 
in de toekomst nog eens van ze terug hoor.

Van de redactie
Roely Bos

Slechtvalk CEJ op een van zijn eerste vluchtjes
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VVerenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA

PLANNEN MAKEN!

Het vaccinatietempo gaat fl ink omhoog, de ziekenhuisopnames en de IC-bezet-
ting omlaag; de eerste versoepelingen zijn een feit. Langzaam gaat Nederland 
weer van het slot. 

In het voltallige bestuur in nieuwe samenstelling, ik schreef daar eerder al over, durven 
wij weer langzaam vooruit te kijken naar het tijdperk na de Corona-pandemie. Naar 
activiteiten waarbij wij weer samen naar buiten kunnen op een excursie om vogels 
te kijken, misschien zelfs weer een buitenlandse vogelreis, of samen genieten in ons 
knusse lezingenzaaltje van een leuke lezing of cursus.
In dat kader van dat vooruitkijken heeft het bestuur het VWGA Beleidsplan 2019-2021 
dat wij begin 2019 voor deze jaren hadden opgesteld aan de vergetelheid ontrukt. Zoals 
je je misschien nog herinnert, is dit Beleidsplan tijdens de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) van begin 2019 gepresenteerd en het heeft – als ik mij goed herinner – destijds 
ook zijn weg gevonden in Gierzwaluw of Flits en op onze website. 
Het voordeel van zo’n Beleidsplan is – naar voorbeeld van een eerder 10-puntenplan 
dat wij in de jaren daarvóór hanteerden - dat het toch enig houvast biedt, een paar 
stippen op de horizon plaatst van zaken die wij als vereniging belangrijk vinden en 
die wij in een komende periode zouden willen bewerkstelligen. Zonder de focus van 
een strategisch plan loop je toch iets te gemakkelijk het risico dat je je handelen (te 
veel) laat sturen door ad hoc-ontwikkelingen, door de waan van de dag. Nadat ik het 
Beleidsplan zelf al even had afgestoft, bleek dat wij - voordat Corona roet in het eten 
gooide - toch al een aardig eind op streek waren met de implementatie van de diverse 
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doelen die wij ons gesteld hadden en dat 
sommige acties om die doelen te bereiken 
– verrassend of niet! – in die vreemde afge-
lopen periode toch doorgang hebben kun-
nen vinden. Zo heeft het omschreven doel 
“Onderzoek (veldwerk) prominenter op de 
kaart” een enorme boost gekregen van het 
enorme Atlas-project waar velen hun steen-
tje aan hebben bijgedragen en nog steeds 
aan bijdragen, is met het opstellen van een 
Jeugdreglement, na de eerdere aanpassing 
van onze verenigingsstatuten de onderlig-
gende infrastructuur gelegd voor het verder 
inrichten van (door de leden uitdrukkelijk 
gewenste) Jeugdactiviteiten voor kinderen 
van 7-12 jaar en een Jeugdlidmaatschap 
voor kinderen van 12-16 jaar, en is heel 
hard gewerkt aan de verbetering van de communicatie met de leden, onder meer door 
de volledige digitalisering van De Gierzwaluw en voorganger, waarmee alle jaargangen 
tot tientallen jaren terug digitaal te raadplegen zijn en dit erfgoed voor toekomstige 
generaties is veiliggesteld, en de inzet van nieuwe en moderne communicatiemiddelen 
zoals Facebook.
Het bestuur gaat in de komende periode dit Beleidsplan updaten en zal vervolgens een 
nieuwe versie presenteren voor de komende 2-3 jaar. We zullen kijken welke oude, nog 
niet-uitgevoerde acties kunnen worden doorgerold en welke nieuwe doelen en acties 
kunnen worden toegevoegd. 
Een zorgenkindje daarbij is Bescherming, één van de drie pijlers van onze vereniging, 
naast Educatie en Onderzoek/Veldwerk. Behoud en bescherming van vogels in de vrije 
natuur staat met stip op Nummer 2 op het lijstje van zaken waar onze leden belang aan 
hechten. Wij hebben een uitmuntende Commissie Bescherming die buiten de publiciteit 
veel goed en belangrijk werk verricht. Wij hebben daar echter ook te maken met het 
aangekondigde aanstaande vertrek van de voorman die kar vele, vele jaren heeft ge-
trokken, en zijn dan ook naarstig op zoek naar een opvolger. Ligt vogelbescherming je 
na aan het hart en ken je een beetje de weg in de regelgeving en procedures met betrek-
king tot natuurbescherming, meld je dan bij het bestuur of bij de Commissie Bescher-
ming! Binnenkort zal ook een functieprofiel worden gepubliceerd.
Hou nog even vol! Binnenkort staan wij weer schouder aan schouder over onze teles-
copen gebogen in het vrije veld. Blijf gezond, doe voorzichtig, maar probeer in deze 
buitengewone tijden ook een beetje van onze bijzondere (stads)natuur te genieten! Ter 
inspiratie nog enkele plaatjes die ik in de afgelopen periode schoot van foeragerende 
Halsbandparkieten in de boom voor mijn huis en een Sperwer op de schutting in de 
achtertuin!

knoppensnoeper Halsbandparkiet
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Activiteiten

Het gaat uitstekend met het initiatief van de maandelijkse duo-excursies in 
deze tijden van Corona. Het uitje naar het Landje van Gruijters op de tweede 
woensdag van de maand mei werd maar liefst door 31 mensen gemaakt. Een 

verslag hierover staat op onze website.
Aan het concept van deze duo-excursies, met een beginnende en al wat gevorderde 
vogelaar, is zelfs aandacht besteed door de Vogelbescherming Nederland. Kirsten 
Dorrestijn schreef er een stukje over, te vinden op de website van Vogelbescherming, 
onder het tabblad Actueel. 
Omdat de zomer (hopelijk...) is ingetreden als dit nummer verschijnt, is de doorgang 
van de excursies wat onzekerder. Kijk vooral af en toe op de website voor actuele 
informatie, ook in verband met eventuele verdere versoepelingen van de coronamaat-
regelen.
Het is verheugend te kunnen melden dat er weer wat gebeurt op het gebied van de 
lezingen. Het zijn twee digitale lezingen, eentje gepland op 16 juni, die is dus al 
geweest als dit nummer uitkomt, en eentje op 6 juli, van de boswachters van het 
Amsterdamse Bos. Hopelijk is het eenvoudig inloggen op een digitaal kanaal. Let voor 
meer informatie op de website, en op de Nieuwsflits.

Roely Bos

Volgermeer, Waterlandexcursie.
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Dit is het zevende voortgangsverslag van het project Vogelatlas Amsterdam. Op het 
moment van schrijven is het voorjaar begonnen, hoewel het nog koud is.

Gelukkig zijn de hokken die nog resteerden om op broedvogels te tellen allemaal ge-
claimd. Hopelijk lukt het de komende tijd iedereen zijn of haar hokken te tellen zodat 
we aan het begin van de zomer kunnen zeggen dat de telklus geklaard is.
Na afloop van telseizoen 2021 worden verspreidingskaarten gemaakt die zullen 
worden aangevuld met gegevens uit Waarneming.nl, BMP-inventarisaties en andere 
aanvullende waarnemingen. We proberen zoveel mogelijk gegevens uit de jaren 
2020 en 2021 te betrekken. Als de kaarten klaar zijn en ook vergelijkingskaarten zijn 
gemaakt met eerdere tellingen kan begonnen worden met de soortteksten. Er zijn nog 
steeds enkele soorten beschikbaar om te beschrijven, dus als je interesse hebt neem 
dan contact op met het Atlasteam.
Hieronder volgen enkele leuke resultaten die naar voren komen uit de gegevens van 
de wintervogeltellingen. Eind februari waren alle telformulieren binnen. Aanvullende 
gegevens van Sovon en Waarneming.nl uit de winters van 2020 en 2021 (ruim 40.000 
waarnemingen) zijn gebruikt om de dataset compleet te maken. Dat leverde 19.504 
unieke soort-kmhok-combinaties op. Daarvan bleek het grootste deel afkomstig van 
waarnemingen van Atlastellers (ruim 75%), tegen ruim 24% van Waarneming en 0,6 
% van Sovon.

Vogelatlas Amsterdam
Frank van Groen
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VOORTGANG PROJECT VOGELATLAS AMSTERDAM
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klasse
! 1-5 exx

! 6 - 50 exx
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Bij dit verslag als voorproefje twee kaartjes met de winterverspreiding van twee heel 
verschillende eenden, een soortgroep waar ik een zwak voor heb. De Krakeend is wijd 
verspreid, behalve in het centrum van Amsterdam, bij Schiphol en lokaal elders. Daar 
is waarschijnlijk te weinig te eten voor de soort. De winterverspreiding van de Mid-
delste Zaagbek in de Amsterdamse regio beperkt zich tot het IJmeer en de Gouwzee.
Soorten met hoge scores voor Vogelatlas zijn Wilde Eend (97,4% van de unieke 
kmhok-soort-combi’s), gevolgd door Zwarte Kraai, Koolmees, Ekster, Merel, Meerkoet, 
Pimpelmees, Stadsduif, Waterhoen en Soepeend (94,8%). Van enkele veelal wat zeld-
zamere soorten zijn alleen aanvullende waarnemingen zoals Roodhalsgans, IJsduiker 
en Bonte Strandloper.
Soorten met relatief veel aanvullende waarnemingen zijn Lepelaar (91,7%), Houtsnip 
(91,5%), Rietgans, Geoorde Fuut, Kemphaan, Krooneend, Bokje, Bosuil, Zwarte Zwaan 
en Wilde Zwaan (80%).
De Meerkoet heeft de grootste verspreiding (485 van de 554 kmhokken), gevolgd door 
Wilde Eend, Zwarte Kraai, Kokmeeuw, Ekster, Blauwe Reiger, Aalscholver, Koolmees, 
Waterhoen en Roodborst.
Op basis van de aantalsklassen is het mogelijk de winterpopulatie in de Amsterdamse 
regio uit te rekenen. Dan blijkt de Spreeuw de grootste populatie te hebben, met mini-
maal 33.942 tot maximaal 154.630 vogels, gevolgd door Smient, Kokmeeuw, Grauwe 
Gans, Meerkoet, Brandgans, Kolgans, Kievit, Kauw en Wilde Eend.
Natuurlijk kunnen dezelfde (groepen) vogels in meerdere hokken geteld zijn. Aan de 
andere kant kunnen ook vogels zijn gemist bij de tellingen. In de soortteksten zal te 
zijner tijd een en ander op deskundige wijze moeten worden toegelicht.
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Middelste Zaagbek, IJburgbaai, 23 januari 2021
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Drie jaar vogelen
De afgelopen jaren kwam ik 
wekelijks op woensdag in het 
Dorpshuis, Badhoevedorp. In 
de directe omgeving van het 
Dorpshuis bevinden zich een 
school, een kinderboerderij, 
tot voor kort een groot 
ANWB Wegenwachtstation 
en een flink groengebied, het 
Wandelbos (zie figuur 1). De 
geluidswanden van de A9 
vormden de zuidwestelijke 
begrenzing van het gebied. In 
2015 werd besloten de A9 te 
verleggen en het Wandelbos 
te veranderen in een luxueuze 
woonwijk, Quatrebras. Dit zou 
ongetwijfeld grote gevolgen voor de flora en fauna van het gebied hebben. Ik besloot 
daarom de vogelstand rondom het Dorpshuis in de gaten te houden om te zien welke 
consequenties het bouwproces met zich mee zou brengen.
Mijn wekelijkse rondje voerde mij vanaf het Dorpshuis in eerste instantie langs de 
kinderboerderij, door het Wandelbos en rond de vijvers terug naar het Dorpshuis. Na 
de bomenkap en het verdwijnen van de geluidswanden en het ANWB-station, liep 
ik via een nieuw bruggetje over het nu kale terrein en de eerste fase van Quatrebras 
terug naar het Dorpshuis. Naast mijn waarnemingen (aantal soorten en aantallen) 
noteerde ik ook de weersgesteldheid, (temperatuur, zon, bewolking, wind en neer-
slag). De waarnemingsperiode loopt van augustus 2017 tot mei 2020, met enkele 
onderbrekingen. 
In deze bijdrage wil ik de grote lijnen van mijn observaties, afgezet tegen de ver-
anderingen in de omgeving, beschrijven. In totaal heb ik in die jaren 72 soorten 
waargenomen.

Korte voorgeschiedenis
In een Bestuursnota van 2005 staat het besluit tot omlegging van de A9, die op dat 
moment Badhoevedorp in tweeën deelde. Er zou op deze manier veel ruimte vrijko-
men voor bebouwing en herinrichting van het gebied. Eén van de veranderingen 
betrof grootschalige kap van het Wandelbos, een geliefd gebied voor wandelaars en 

Vogelen rondom het dorphuis
Syta en Simon Troelstra
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VOGELEN RONDOM HET DORPSHUIS IN BADHOEVEDORP

Blauwborst, voorjaar 2020
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natuurliefhebbers. In en rond het bos bevonden zich een kinderboerderij, sportvelden 
en vijvers met eilandjes. In figuur 1 is de situatie in 2015 te zien, met de nog intacte 
A9, het ANWB station, de vijvers en het Dorpshuis. In hetzelfde jaar heeft Grontmij 
Nederland B.V. een Natuuronderzoek Wandelbos Badhoevedorp uitgevoerd. Het bos en 
omgeving bleek onder andere een belangrijk foerageergebied voor vleermuizen te zijn. 
Wat de vogelstand betreft werden tijdens veldbezoeken door Grontmij nesten van 
Ekster, andere kraaiachtigen en Houtduiven aangetroffen. De eilanden waren bezet 
met nesten van Blauwe Reiger- en Aalscholver. Vanwege het ontbreken van gebouwen 
met dakpannen en holtes kwamen soorten als Huismus en Gierzwaluw in het gebied 
niet voor als broedvogel. Van de (zang)vogels werden soorten als de Ekster, Koolmees, 
Pimpelmees, Boomklever, Merel, Roodborst, Winterkoning, Zwarte Kraai, duif, Vink 
en een jagende Buizerd aangetroffen. Het rapport suggereerde dat de kans bestond 
dat door het kappen van het bos uiteindelijk ook de vogelstand in de wijde omgeving 
achteruit zou gaan door het verdwijnen van geschikt foerageergebied of voedselaan-
bod voor roofvogels. Nader onderzoek werd niet nodig geacht.

Kantelpunten
Zoals gezegd is in figuur 1 is de situatie in 2015 voorafgaand aan de omlegging van 
de A9 te zien. Sportvelden, vijvers en Dorpshuis zijn nog in oude staat. Het ANWB-ge-

Figuur 1: De situatie in 2015 (Google Earth) De A9 is nog in bedrijf, het ANWB-station bevindt zich middenonder. Het bos, de 
vijvers en sportcomplexen zijn duidelijk herkenbaar. De gele pin staat bij het Dorpshuis.
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bouw is nog in vol bedrijf. In augustus 2018 werd een groot deel van het bos gekapt 
en startte de eerste fase van de bouw van Quatrebras. In 2019 werd het ANWB-com-
plex gesloopt en ontstond de situatie zoals aangegeven in figuur 2. 

In 2020 werd met de tweede fase van Quatrebras begonnen op de locatie van de oude 
A9 en het gebied rondom het ANWB-complex. Dit gebied was inmiddels verworden 
tot een ruig begroeid terrein waarin een rietzoom was ontstaan langs een gegraven 
slootje, en struweel. Tijdens een bezoek op 22 mei 2020 werd duidelijk dat deze 
nieuwe habitat veel nieuwe soorten had aangetrokken, zoals twee nestelende paartjes 
Blauwborst, Kleine Karekiet, Rietgors, Zwarte Roodstaart en enkele Grutto’s, Wulpen, 
Kieviten en Graspiepers.
Op 26 mei waren nestelende Puttertjes aanwezig, een soort die de afgelopen jaren al-
leen in het najaar van 2017 was waargenomen. Op 22 mei was de eerste waarneming 
van een Fazant in het gebied. Alle rietvogels waren verdwenen en het terrein werd 
bouwrijp gemaakt. In het najaar van 2020 was alle vegetatie uit het oude A9-traject 
verdwenen. Er waren grote zandvlaktes ontstaan waar bouwverkeer af en aan reed 
voor de tweede fase van Quatrebras. De eerste fase was inmiddels vrijwel voltooid.

VOGELEN RONDOM HET DORPSHUIS IN BADHOEVEDORP

Figuur 2: De situatie in 2019 (Google Earth) na omlegging van de A9. De eerste fase van Quatrebras is gestart, het gebied van 
de vroegere A9 en het ANWB terrein liggen braak.
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Seizoensvariatie
In de periode augustus 2017 – mei 2020 zijn in totaal 97 rondjes gelopen, waarbij alle 
waargenomen soorten en hun aantallen werden genoteerd. Dit leverde een uitgebreide 
database op die op het eerste gezicht niet gemakkelijk te interpreteren is. Vogels die 
permanent in het gebied verblijven zijn Blauwe Reiger, Aalscholver, Nijlgans, Wilde 
Eend, Krakeend, Meerkoet, Houtduif, Halsbandparkiet, Merel, Koolmees en Zwarte 
Kraai. De aantallen verschillen in de loop van de tijd. Zo verhuisde de kolonie Blauwe 
Reigers naar een nabijgelegen rotonde met dennen. Flinke groepen Grauwe Ganzen en 
Nijlganzen waren ieder jaar aanwezig van februari-juni. Groepen Kokmeeuwen kwa-
men in de winters van 2017/18 en 2019/20 voor. De Boerenzwaluw arriveerde iedere 
lente bij de stallen van de Kinderboerderij, evenals Tjiftjaf, Zwartkop en Fitis. Naast 
de bouwactiviteiten in het gebied zal ook de temperatuur een rol hebben gespeeld 
bij de aanwezigheid van vogels. Zoals uit onderstaande tabel blijkt waren de winters 
zacht tot extreem zacht, evenals de lente en de herfst. De zomers waren zeer warm tot 
extreem warm.

Dit zal zeker een effect hebben gehad op de vogelpopulatie. In figuur 3 staat het aan-
tal waargenomen soorten vermeld in de maand augustus (Z), de herfst (H), de winter 
(W) en de lente (L) (blauwe kolom). De oranje kolom betreft het gecorrigeerde aantal 
soorten, dat is minus eenmalige waarnemingen. Daarbij valt op dat het aantal soorten 
in de zomer relatief laag is. Het aantal soorten in herfst- en lente is in de drie onder-
zochte jaren gestaag afgenomen, terwijl het aantal soorten in de wintermaanden fluc-
tueerde. Opvallend is het verschil tussen waargenomen en gecorrigeerde waarden in de 
lente van 2020. Dit wordt verklaard door de beschikbaarheid van een tijdelijke nieuwe 
habitat, ruig begroeid terrein met struweel en riet, waar soorten als Blauwborst, Kleine 
Karekiet, Rietgors, Zwarte Roodstaart, Putter en Fazant onmiddellijk gebruik van 
maakten. Grutto, Wulp en Kievit werden alleen overvliegend waargenomen. In juni 
werden de bouwwerkzaamheden hervat met het egaliseren van het terrein, waardoor 
de vegetatie en de daarvan afhankelijke vogels verdwenen. Het was wel opvallend hoe 
snel een ontstane nieuwe habitat door vogelsoorten werd benut.

Het weer was in de onderzochte jaren zeer zacht
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Waarnemingen
Hieronder worden de in de periode 2017-2020 waargenomen soorten onderverdeeld 
in soortgroepen. Er is onderscheid gemaakt tussen soorten die regelmatig zijn gesig-
naleerd en soorten die alleen af en toe of maar éénmaal zijn gesignaleerd.

Watervogels
Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Grote Ca-
nadese Gans, Bergeend, Mandarijneend, Wilde Eend, Krakeend, Smient, Wintertaling, 
Kuifeend, Meerkoet, Waterhoen.
In de herfst van 2017 een eenmalige waarneming van Slobeend en Tafeleend.
Van de grote reigerkolonie van voor de herinrichting is weinig over. Aalscholvers 
en Nijlganzen zijn het meest talrijk en lijken elkaar in de loop van de seizoenen in 
aantallen af te wisselen.

Hoenders
Fazant (een enkele waarneming op 22/6/2020).

Roofvogels
Buizerd, Torenvalk (beide overvliegend).

Meeuwen
Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw.
Eenmaal: Visdief.
Flinke groepen Kokmeeuwen zijn ieder jaar van november tot februari aanwezig.

Steltlopers
Scholekster.
Na het verdwijnen van het ANWB-station ontstonden na regenbuien ondiepe plassen 
op het terrein, waar al spoedig een Oeverloper op af kwam (2018). Een paartje Schol-

Figuur 3. 
In blauw het totaal aantal 
soorten per seizoen; in oranje 
het aantal gecorrigeerd voor het 
voorkomen van eenmalige waar-
nemingen in de onderzoeksperi-
ode. De start van de waarnemin-
gen is in de zomer van 2017.
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eksters nestelde in 2019 op een plat dak in de directe omgeving (Acaciastraat). In het 
voorjaar van 2020 een Bontbekplevier en (overvliegend) Kievit, Grutto en Wulp.

Duiven, spechten en andere soorten
Houtduif, Stadsduif, Halsbandparkiet, Grote Bonte Specht.
De Groene Specht is alleen waargenomen in de herfst van 2017. In de herfst van 2018 
een enkele Turkse Tortel. Op 28 februari 2020 een paartje IJsvogels op verkenning bij 
een omgevallen boom op het eiland in de hoofdvijver. De grote groep Halsbandparkie-
ten is permanent aanwezig.

Zangvogels
Boerenzwaluw, Witte Kwikstaart Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Merel, Zwart-
kop, Fitis, Tjiftjaf, Koolmees, Pimpelmees, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Vink en 
Putter.
Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Goudhaan, Staartmees, Witkopstaartmees en 
Boomklever zijn soorten die na de lente van 2018 niet meer zijn waargenomen. Na 
mei 2018 zijn Roodborst, Heggenmus, Groenling en Winterkoning niet meer regelma-
tig aanwezig, vermoedelijk als gevolg van de start van de bomenkap in het Wandel-
bos. Een enkele Spreeuw in de winter van 2018/19. In maart 2020 een groepje Ring-
mussen. In het voorjaar van 2020 verschenen voor het eerst Graspieper, Blauwborst, 
Zwarte Roodstaart, Kleine Karekiet en Rietgors.

Conclusie
Concluderend kan gesteld worden dat de activiteiten in het gebied wel degelijk gevol-
gen hebben gehad voor de vogelpopulatie. De grote reigerkolonie is verdwenen, veel 
kleine zangvogels hebben het veld geruimd of komen nog slechts sporadisch voor. 
Hoopgevend was dat het terrein, nadat het enige tijd met rust werd gelaten, onmid-
dellijk gekoloniseerd werd door een flinke groep nieuwkomers, zoals Blauwborst, 
Rietgors en Kleine Karekiet. Ze hebben allen hun broedseizoen voltooid, maar zullen 
niet snel terugkeren, nu de bouwactiviteiten daar zijn begonnen. Het valt te hopen dat 
de toegezegde groene strook in het gebied, het Groene Lint, ook werkelijk die functie 
zal krijgen.

Tenslotte
Omdat we het niet laten konden hebben we op 26 april 2021, een zonnige, frisse dag, 
aanvullend nog een rondje gelopen. Quatrebras 1 is al vrijwel geheel bewoond en het 
vroegere A9 traject is al aardig bouwrijp gemaakt. Van het Groene Lint nog slechts 
een flauw spoor. We namen 21 soorten waar, waaronder een groepje Putters bij het 
bouwterrein en een door Zwarte Kraaien verjaagde Buizerd. De aantallen waren erg 
laag, een paar Grauwe Ganzen en Aalscholvers, geen Blauwe Reigers. Ook de Boe-
renzwaluwen bij de Kinderboerderij ontbraken. Wel gezang van Zwartkop, Tjiftjaf en 
Groenling.

Tekst Simon Troelstra, waarnemingen Syta Troelstra.

De Gierzwaluw
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Vrijdag 19 maart 2021: 
vanochtend liep alles 
ineens heel anders.

Ik was zoals elke dag rond 
07:30 mijn wandeltje aan het 
doen in Park Frankendael in 
Amsterdam-Oost. Ik zocht naar 
de prachtige groen/blauwe 
eierschalen van de Blauwe 
Reiger. Deze wil ik gebruiken 
in een kunstwerk want ik werk 
graag met dierlijk materiaal*.  
Er zit in Frankendael al jaren-
lang een kolonie en ik geniet zó 
van die oer-baltskreten als het 
nog winter is. Ik snap niet dat 
mensen reigers lelijk vinden, ze 
hebben zoiets prehistorisch. Ja! 
Ik zag weer een schaaltje, wel 
een beetje een oude dit keer. Ik 
stuitte daarnaast plots op een 
ongelofelijk en bij nader inzien best zeldzaam fenomeen: vier verse dode jongen op de 
grond onder één boom (met vijf nesten) van ongeveer vier weken oud. Zó mooi zagen 
ze eruit! Maar waarom lagen ze daar?  Zou het komen omdat er die nacht nog weer 
vorst was geweest, was er weinig eten en een te grote populatie, zouden ze een ziekte 
hebben, waren het té veel jongen om te onderhouden, was er concurrentie van andere 
volwassen vreemde reigers die erop in waren gaan hakken? Maandag vond ik daar 
nog een reigerbraakbal tussen de eierschalen, met plastic en elastiek. Ik keek naar dit 
vanitas gebeuren en tot mijn verbazing was er nog een die ademde, wat was dát een 
raar moment. 
Direct pakte ik het rillertje op om het op te warmen. Minuten stond ik daar met het 
arme beestje in mijn handen, wat nu? Geen telefoon, geen mensen (daarom wandel ik 
graag zo vroeg). Ik besloot het slappe diertje mee naar huis te nemen. Het had wonden 
op ‘t koppie en beide ogen zaten raar achter een opgezwollen vlies. Er zat maar bar 
weinig actie in deze dreumes en het was er slecht aan toe en verkeerde denk ik in een 
soort shock. De lange grijze tenen met scherpe nagels had het diertje ferm om mijn 

Het verhaal van Punkie
Linda Molenaar

Gewond reigerjong opgevangen bij De Toevlucht
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Blauwe eierschalen van de Blauwe reiger Reigerbraakbal met plastic en elastiek

vingers geknepen, alsof ik de laatste strohalm was. Ik voelde het hartje flink tekeer-
gaan in mijn hand, een vechtende levensdrang dacht ik. Door mijn warmte werd het 
tijdens mijn nog best lange weg terug huiswaarts af en toe wat gebekter, het pikte 
zelfs soms in mijn jas. Ik hield het kopje recht en de vleugels mooi dicht, zodat hij 
die niet kon gaan uitspreiden.
Thuis een oude theedoek eromheen en op mijn warme buik laten rusten met een 
wollen deken erover, samen rustig op de bank wachtend op de dierenambulance 
(gebeld door een nieuwsgierige voorbijganger). Mijn moeder vertelde uit haar eigen 
ervaring met een Bosuiltje, dat ik het water moest geven. Met klein injectiespuitje 
ging ik aan de slag, lastig gedoe met één hand, want hij wilde niet. Toch gelukt, en 
hopla, meteen een grote flats poep (op mijn broek natuurlijk); ha, dat stelde me ge-
rust: iets erin - iets eruit, dat werkte gelukkig nog. Nog een keer proberen: een kreet, 
want ik spoot het te hard erin. Daarna stevig rechtop onder mijn zwarte bodywarmer 
in de zon samen achter de computer. Af en toe kwamen er wat geluidjes en gespartel, 
soms moest ik even kijken of ie nog wel leefde, of wordt ie misschien nu té warm? 
Wát een verantwoordelijkheid gelijk. Tja, had ik wel het goede gedaan?
Ik stuurde een bericht met foto naar vogelaar en teller Pieter van der Linden van 
Park Frankendael (waar ik volgende week mijn eerste vogeltelafspraak mee heb). 
Die belde me gelukkig direct terug. “Dit gebeurt niet vaak”, zei hij. “Zou je het op 
waarneming.nl willen zetten?” Dus ik heb nu eindelijk een account aangemaakt. Hij 
zou het ook gedaan hebben, en de dierenambulance reageerde gelukkig ook heel po-
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sitief. Het reigertje is opgehaald en gaat naar de Vogelopvang in Z-O ‘De Toevlucht’, 
Ik ben er nog vol van, zo’n mooi jong, vechtend voor zijn leven, een echte Amster-
damse punker. Ik ruik hem nóg. 
‘Rox’ vertelde me de volgende dag dat ‘Punkie’ nog leefde en dat ie een braakbal had 
gespuugd (hij was dus nog door zijn ouders gevoerd). Het was een goed teken dat hij 
de nacht overleefd had met zalf op de gezwollen oogvliezen, antibiotica en pijnstil-
lers. Nu krijgt hij dwangvoeding en zal ik duimen voor zijn herstel.

De afloop. 
Een mailtje van Linda van 2 april: De reiger Punkie is niet meer....Hij was heel erg 
levendig, maar had toch een soort beschadiging aan zijn hersenen
want hij at zelf niet, liep rondjes en stond scheef, dus einde verhaal. Niet zelfstandig 
levensvatbaar.

Bij deze een verzoek aan de lezers om gebruikte of ongebruikte vogelringen te bewaren 
en hierover contact op te nemen met Linda. Zij is ze aan het sparen om ze uiteindelijk 
in een kunstwerk te gebruiken. 
 
https://lindamolenaar.nu

Kunstwerkje gemaakt door Linda, reigerschedel beplakt met eischaalfragmenten

DREUMES GEVONDEN



Jaargang 59   nummer 2  juni 2021Jaargang 59   nummer 2  juni 202120

De Gierzwaluw



De Gierzwaluw

Jaargang 59   nummer 2  juni 2021Jaargang 59   nummer 2  juni 2021 21

“Geluksvogel”, Martin Melchers
Roely Bos

EEN KLEINE BIOGRAFIE VAN DE AMSTERDAMSE NATUUR

Het eerste boek van Martin 
Melchers dat ik las, was niet 
alleen door hem geschreven. 

Rob Chrispijn en Fred Nordheim 
waren net als Martin “spuitveld-
jongens”, die in de jaren vijftig hun 
jonge jeugd op de spuitvelden van 
Amsterdam-West doorbrachten en 
daar onverklaarbaar geluk beleefden. 
Zo heet ook het boekje, “Onverklaar-
baar gelukkig”, en ik schafte het bij 
Rob Chrispijn aan voor de somma van 
tien euro. Ik heb het ooit uitgeleend 
en ik heb het nooit meer terug ge-
kregen. De verhalen raakten me stuk 
voor stuk, tomboy die ik was. Was ik 
tien jaar ouder geweest, dan was ik 
meegegaan.
Nu is er weer een boek over geluk, dit 
keer geschreven door Martin alleen, 
een verzameling verhalen van zijn 
jonge jeugd tot de oudere jongere die 
hij nu is, nog steeds met een baldadige 
inslag en sterke opvattingen over menselijk gedrag. “Geluksvogel” heet het, en daar-
mee bedoelt hij zichzelf. Op de kaft het kopje van een Kleine Plevier, een foto gemaakt 
door zijn leermeester J. Walters, met als onderschrift “Een kleine biografie van de 
Amsterdamse natuur”. Maar het is net zo goed, en misschien nog wel meer, een kleine 
biografie over Martin Melchers. 
In net meer dan honderd verhalen beschrijft Martin de natuur in Amsterdam, het ver-
dwijnen ervan en het ontstaan van nieuwe natuur, want overal waar de mens met zijn 
handen vanaf blijft ontluikt groen en klein dierenleven. Je moet er alleen oog voor 
hebben, en de bereidheid eens te kijken wat de natuur er zelf van maakt. Martin heeft 
een grote opmerkingsgave, belangstelling voor alle aspecten van natuur en een passie 
voor struinen, als kind al. Hij geeft ook een inkijkje in zijn jeugd, zijn schooltijd en 
zijn persoonlijke relaties en die met de overheid. Honderd verhalen van een of twee 
bladzijden, geïllustreerd met foto’s van mensen en dieren, en met tekeningen; herin-
neringen vanaf eind jaren veertig tot mijmeringen van nu.
Geluksvogel, Martin Melchers. KNNV Uitgeverij Zeist, ISBN 978 90 50118118.
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Wie ooit een Hop heeft gezien, 
vergeet dat nooit meer. Mijn 
Hop zat ergens begin mei in 

een weiland bij Bordeaux. Ik was toen 
nog geen vogelaar, had zelfs geen ver-
rekijker bij me. Maar een Hop heeft geen 
kijker nodig om gezien te worden. Bijna 
zo groot als een duif, zwart-wit gestreep-
te vleugels en een oranje-rose torso. En 
dan ook nog getooid met een enorme 
verenkroon. Rustig zat de Hop op een 
paal naast mijn camper. Door het raam 
kon ik hem bespieden. Het leek alsof deze 
vogel zich gewoon wílde laten bekijken. 
Logisch, met zo’n outfi t.
Na die eerste Hop lieten de vogels me 
niet meer los. De kijker, die ergens lag 
te verstoffen, behoorde voortaan tot de 
standaarduitrusting. Samen met mijn 
nieuwe ANWB-vogelgids. Al maakte die 
in het veld snel plaats voor de app met 
dezelfde inhoud, de Collins Bird Guide. 
Waarin je naast op kleur en afmetin-
gen ook op locatie, seizoen en biotoop 
kunt zoeken. Geluiden zitten er ook in. 
Handig!
Die zomer was ik een ware campingvo-

gelaar. Ik wist inmiddels dat je er vroeg 
bij moest zijn als je echt wat wilde zien. 
Met camoufl agejas, kijker en vogelgids 
liep ik in alle vroegte over de camping 
municipale. Op een toiletganger na was 
die verder in diepe rust. Nu ja, de vogels 
waren wakker. Ik kende zang en roepjes 
toen nog niet goed, maar hoorde genoeg 
en vertrouwde op mijn oren. Geen idee 
wat ik tegemoet liep.

Langzaam liep ik langs de houten vakan-
tiehuisjes, daarachter in het bos hoorde 
ik een specht. Maar zien? Ho maar. En 
daaronder in het kreupelhout, was dat 
een Nachtegaal? Het geluid kende ik 
uit de duinen, als je ‘s nachts vanaf het 
strand naar je tent fi etste. Wat het was 
zal ik nooit weten. De vogel liet zich niet 
zien. Gelukkig vloog er een troostmees 
voorbij.

Gedesillusioneerd liep ik terug richting 
koffi e. Veel gehoord, weinig gezien. 
Tot ik, hoog in de boom bij het speel-
tuintje, een fantastisch vogeltje zag. Ik 
had ‘m al gehoord, maar kon de zang 
niet thuisbrengen. Ik richtte de kijker 
omhoog. Tegenlicht. Ik draaide om de 
boom en zag de vogel nu in de volle 
zon. Een staalblauwe kop glansde in het 
ochtendlicht. En de forse rood-oranje 
borstpartij straalde op een vrolijke manier 
superioriteit uit. Dit had ik nog nooit 
gezien. Maar wat was het? Welke exoot 
zat hier de longen uit z’n lijf te zingen? 
Via m’n app zocht ik op locatie, seizoen, 
biotoop, kleur en de driehoekige snavel. 
Gevonden! Dit. Was. Een. Vink. Ging ik 
daarvoor naar Frankrijk? Voor deze wel. 
Zo’n eerste Vink vergeet je niet.

De campingvogelaar

Column  

Groenling

Belevenissen van een 
beginnende vogelaar
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Vorig jaar winter/lente kwam een paartje Slechtvalken het Rijksmuseum ver-
kennen en controleren op broedmogelijkheden. In De Gierzwaluw van juni 
2020, jrg 58-2, heb ik beschreven hoe er twee nestkasten werden geplaatst, en 

onder een foto van het aanvliegrooster met een Slechtvalk erop het bijschrift plaatste: 
Zullen hier volgend jaar juveniele Slechtvalken uitvliegen? Verheugend nieuws: op 11 
juni 2021 is de eerste (m) van de twee jongen daadwerkelijk uitgevlogen. Ik maakte 
niet zijn allereerste hoogtewinnende vluchtjes mee, maar wel de oversteek van de 
klokkentoren (oost) naar de vlaggentoren (west) en wat vluchtjes rondom de daken, 
waarbij hij goed bochtenwerk leverde, maar nog een beetje moeite had met de landin-
gen. Zijn zusje zal later volgen. 
Het paar Slechtvalken, het wijfje met ringcode N|S, geboren 2018 in Laken, België, 
en man BVE uit Den Haag, eveneens geboren in 2018, vierde kalenderjaar vogels op 
dit moment, bleef in de buurt van het museum. Het rekende zowel de Westertoren 
als het Rijksmuseum tot zijn territorium. Het aanvliegrooster onder de klok kreeg 
meer dan gemiddelde aandacht, en het mannetje deed vaak pogingen het vrouwtje 
de kast in te lokken, maar ze vond het er allemaal maar verdacht en zette geen poot 
over de drempel. Ik vond het jammer, maar kreeg ook in de gaten waaróm ze de zaak 
niet vertrouwde. De nestkast is gebouwd achter een voorstelling van twee beelden, 

Slechtvalkjes in het Rijksmuseum
Roely Bos
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De jonge Slechtvalkjes vlak voor het ringen
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een man en een vrouw in middeleeuwse kledij, die met een hamer op een bel slaan 
die tussen hun inhangt. Het is allemaal niet echt, want van steen, ook de bel, maar 
toch bewogen de hamers ieder half uur een beetje, en dát verontrustte de valken zo 
dat ze als ze op het rooster aanwezig waren ervandoor spoten zodra het mechaniek 
in werking trad. Goede raad was niet duur in dit geval, en de projectleider gebou-
wenbeheer Igor Santhagens vroeg de firma Eijsbouts het mechaniek stil te zetten. Dat 
gebeurde op donderdag 18 maart, en vrijdag de 19e zag ik wijfje N|S de kast binnen-
gaan. Verbazingwekkend hoe snel N|S in de gaten kreeg dat de oorzaak van de onrust 
weggenomen was. Vanaf dat moment ging alles snel. Op 26 maart kreeg ik de indruk 
dat er aflossingen waren, als het mannetje de kast binnenging verdween het wijfje en 
andersom, een goede aanwijzing voor een legsel. Het echte broedbegin was dan nog 

Foto links: 
Het zogenaamde ringformulier, 
waarop alle meetgegevens van de 
jongen kunnen worden genoteerd
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Jongedame CEN bleef zitten waar ze zat, haar broertje ging aan de wandel
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een beetje de vraag, maar volgens mijn berekening zouden er dan eind april, begin 
mei jonge Slechtvalken geboren kunnen worden. Zonder webcams blijft het gissen. 
Begin mei werden er inderdaad kleine prooitjes of prooirestjes aangevoerd door het 
mannetje, een indicatie voor kuikens, en omdat de ringer graag wilde weten wanneer 
hij precies moest komen om de eventuele jongen te ringen, het best is met drie weken, 
zijn Igor en ik naar de klokkenzolder getogen om te kijken hoeveel jongen er waren 
en hoe oud ze ingeschat moesten worden. Er lagen twee jongen in de nestkast, uit een 
legsel van twee eieren want er lag verder niks meer, waarvan ik van de grootste een 
vleugelhand heb gemeten, waarna onze Assendelfste ringer Jos besloot op dinsdag 25 
mei, Pinkster-drie, de kuikens te meten, te wegen en te registreren.
Omdat de plaatselijke media, Parool en NH Nieuws/AT5, al eerder hadden bericht over 
het bestaan van dit slechtvalkenpaar, werden ook zij uitgenodigd aanwezig te zijn bij 
de ringsessie. Na de ontvangst in een van de kantoren van het Rijksmuseum achter het 
Zuiderbad gingen we via de tuin naar een achteringang waar iedereen een pasje kreeg, 
en vandaar op excursie door het Rijksmuseum via de kortste route naar de klokkento-
ren, wat toch wel wat tijd kostte. De kast staat op een zolder van 10 bij 10 meter, en is 

SLECHTVALKJES IN HET RIJKSMUSEUM De Gierzwaluw
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Alarmerende moedervalk op het torenhoekje, van waaruit ze goed zicht had op het rooster van de kast
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prima bereikbaar. Iedereen was getuige van het uitnemen van de jongen, die door de 
ringer in twee linnen tasjes werden gedaan. Zo kunnen ze goed worden vervoerd en 
worden ze niet angstig. Voor het prooienonderzoek werd de kast helemaal ontdaan 
van prooiresten en veren, maar heel veel werd niet gevonden, omdat rond de kast 
royale goten zijn waar het voor de valken goed plukken is. De geplukte prooi wordt 
dan de kast ingedragen. De goten moeten nu wel regelmatiger worden schoonge-
maakt, op straffe van verstopping.
De jongen werden een verdieping lager naar een spreekkamer gebracht, een lichtere 
ruimte dan de zolder. Jos kon al zijn ringattributen kwijt op de tafel en legde aan 
alle belangstellenden uit wat hij ging doen. De Slechtvalkjes hielden zich intussen 
koest in hun tasjes, wat veranderde toen Jos er eentje uitnam om te laten zien. De 
sirene ging aan en om het jong weer stil te krijgen en wat gerust te stellen legde Jos 
een stukje van het linnen tasje over de kop van het jong, zodat het een valkenkapje 
nabootst, een hoesje dat valkeniers over de kop van hun valk plaatsen. Er zijn zeer 
fraaie exemplaren van bekend. Omdat de poten en klauwen al goed ontwikkeld zijn 
op deze leeftijd moeten die bij het ringen goed worden vastgehouden, ter voorko-
ming van lelijke wonden bij de ringer. Er wordt bij een jong van alles gemeten: 
klauwmaat met en zonder nagels, dikte en lengte van de tarsus, vleugellengte, lengte 
van middelste staartpen en de achtste handpen; hij wordt ook gewogen, en aan de 
hand van de uitkomsten kan worden bepaald of het een mannetje of een vrouwtje 
betreft. Er zijn inmiddels zoveel meetgegevens verzameld, dat dit vrijwel altijd duide-
lijk is. Een vrouwtje is groter en zwaarder, en krijgt een iets grotere ringstationring 
dan het mannetje. De kleurring is gelijk. 
Bij het Rijksmuseum konden we een mannetje en een vrouwtje verwelkomen! Ze 
hebben elk een duidelijk afleesbare kleurring gekregen, witte ringen met zwarte let-
ters, CEJ voor de man en CEN voor de vrouw. Het zijn tot nu toe goed gedocumen-
teerde jongen, die al op de foto kwamen toen ze nog maar acht of negen dagen oud 
waren. In de toekomst gaat dat nog beter worden, want er zijn door het Rijksmuseum 
webcams besteld die, zodra deze jongen de wijde wereld zijn ingetrokken en er geen 
kans meer is op verstoring, bij de nestkast gemonteerd zullen worden zodat een 
toekomstig broedsel al vanaf het begin gemonitord kan worden. 
Nu komt een spannende periode aan. Zullen de twee jongen goed uitvliegen? Elk jaar 
zijn er weer brokkenpiloten die gered moeten worden, of het niet redden. Geluk-
kig blijft er weinig onopgemerkt in dit drukbevolkte land, en is een schepnet of een 
handdoek of jas al voldoende om een ongelukkige te redden en terug te plaatsen. Als 
de jongen eenmaal goed kunnen vliegen, erg leuk om dit proces te volgen, moeten 
ze leren jagen. Hun ouders zijn de leermeesters en halen prooien die de juvenielen 
vervolgens in de lucht over moeten nemen. Om dit jagen goed te leren jakkeren ze 
ook achter elkaar aan en buitelen ze met uitgestrekte klauwen om elkaar heen in de 
lucht, een prachtig gezicht om ze hierbij allerlei capriolen te zien uithalen. Ik hoop 
dat het met deze twee Rijksvalken zover gaat komen!
Mijn dank gaat uit naar het Rijksmuseum, dat dit allemaal mogelijk maakt, en naar 
mijn mede-slechtvalkliefhebbers die hun waarnemingen met me delen!
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Nieuwjaarsdag begint direct met een spannende braamsluiper, die na DNA-onderzoek een 
Vale Braamsluiper blijkt te zijn. Volgens DBA is dit de ondersoort halimodendri van de 

Humes Braamsluiper. Op waarneming.nl, die een andere lijst hanteert, staat het vermeld als 
een ondersoort van de ‘gewone’ Braamsluiper. (Red.: In Gierzwaluw 59-1 is hieraan aan-
dacht besteed.)
Het eerste kwartaal wordt verder niet heel spannend, de langdurig aanwezige Europese Ka-
naries daargelaten. Na de tweede week van februari - ijskoud met een sneeuwstorm - wor-
den ze helaas niet meer gezien.

Zorg dat je je waarnemingen van het volgende kwartaal tijdig hebt opgevoerd op waarne-
ming.nl. Voeg bij interessante waarnemingen zoveel mogelijk informatie toe, zoals aantal, 
geslacht, kleed, gedrag en telmethode; een kleine moeite maar een waardevolle aanvulling, 
en bij (regionale) zeldzaamheden het liefst een bewijsplaatje of een geluidsfragment.

Waarnemingen januari-maart 2021
Ellen de Bruin
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Europese Kanarie, 31 januari 2021, Zeeburg

Jaargang 59   nummer 2  juni 2021



28

De Gierzwaluw

jaargang 59   nummer 2  juni 2021

WATERVOGELS
Op 12/1 foerageert een 2kj Rotgans in De Nes in Waterland (1e wrn. AD), op 18/2 1 op 
Marken (NA) en op 28/2 vliegt er 1 in zuidelijke richting over Aalsmeer (ChrK). 
In de periode 12-15/1 worden 2 adulte Roodhalsganzen gezien aan de Poppendammergouw 
(1e wrn. AD), in de periode 19-27/2 op meerdere plekken in Waterland en op 8/3 de laatste 
in de Binnen-/Buitengouw. De enige 2kj vogel die als zodanig wordt gemeld is op Marken 
19/2 (PR). Langs de Burg. Peereboomweg loopt een adulte vogel soms náást het hok met 
2 witte soepganzen waar hij normaliter in zit; niet geringd maar duidelijk niet wild. Het 
blijft dus opletten…
Hoogste aantal van Kleine Rietgans over Eendrachtspark: 80 overvliegend op 4/2 (DD). 
Hoogste aantal van Toendrarietgans over het Diemerpark: 240 op 22/2 (FvG).
In vergelijking tot vorig jaar veel meldingen van Kleine Zwanen; hoogste aantallen 15 tot 
20 vliegend over Volkstuinen Duivendrecht (8/2 AS), het Diemerpark (20/2, FvG), de Vijf-
hoek (20/2 GvD, FV), tot op 21/2 er in totaal 49 over de Aetsveldsche Polder vliegen (EdB, 
RivD). Wilde Zwanen zijn met name waargenomen in de Aetsveldsche Polder met max. 12 
vogels op 28/1 (EdB); de laatste er werden waargenomen op 20/3, een familie met 3 jonge 
vogels, die er verbleven vanaf (in ieder geval) 5/2 (EdB).
De eerste Zomertaling wordt gezien op 12/3 in de Wilmkebreek (“Stef B”), een week later in 
het Diemerpark (EV) en pas op 31/3 op het Landje van Geijsel (1e wrn. LH).

Wilde Zwanen, 27 januari 2021, Weesp   
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Er overwinteren wat Krooneenden in de regio, maar niet de hoge aantallen van vorig jaar 
op de Gouwzee (130-150). Op 8/1 worden maar liefst ca. 1700 Toppers gezien op de Gouw-
zee (LIJ). 
De enige Kuifduiker die gemeld wordt, is een opvliegende vogel op de Gouwzee op 3/1 
(AdW). 
Maximaal 2 Geoorde Futen in de buurt van de Kruithoorn in de periode 19/1-5/2 (1e wrn. 
Pieter Baalbergen, Jelle Aalders); op 15/3 zit er 1 in broedkleed (AS). Op 28/3 maar liefst 
5 vogels in zomerkleed “compact groepje, deels nog in overgang naar zomerkleed” op De 
Poel in Amstelveen (1e wrn. Peter-Paul Boermans).
De eerste Lepelaars verschijnen op 17/2 in de Wilmkebreek en Polder Opperwoud (Tom 
Jongeling, EH). Hoogste aantal gemeld is 26 op de Kinseldam op 27/2 (EdB, RivD).
Roerdompen worden o.a. gezien in de Lutkemeer, Vijfhoek Haven Ballast, en Waterland. 
Een vroege Purperreiger vliegt op 29/3 over de Gemeenschapspolder (EH), en 2 dagen later 
over de Vijfhoek (GvD).

ROOFVOGELS & UILEN
Blauwe Kiekendief wordt veel gemeld in de omgeving van Schiphol in de periode 2/1-16/3; 
en in Waterland. 
Op 3/1 vliegt een Rode Wouw over Osdorp (PM) en op 12/1 over De Poel in Amstelveen 
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Overwinterende Waterral in Frankendael, afgelopen winter waren er twee.
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(Gerard van Buuren). Op 18/2 over Weesp (Joep Duijvesteijn) en op 23/3 over Diemerpark 
(FvG).
Zeearend is in de regio erg schaars in de maand januari; nog geen handjevol sinds de 1e 
vastgelegde waarneming in 1968. Toch enkele waarnemingen dit keer: op 5/1 wordt er 1 
gemeld in het Ilperveld (Remco Daalder) en op 8 en 17/1 vliegt een onvolwassen vogel 
over de Aetsveldsche Polder, resp. naar zuidwest en naar noord (EdB, Fons de Meijer). In de 
periode 1/2-20/3 meerdere waarnemingen van meest onvolwassen vogels en tweemaal een 
adult: op 9/2 in het Gaasperpark (Jan Brandenbarg) en op 19/3 Amerikahaven (PM). Op 
21/2 vliegen in totaal maar liefst 5 onvolwassen Zeearenden over de Aetsveldsche Polder 
(EdB, RivD); een Nederlands trektelrecord dat alweer op 19/3 wordt verbroken naar 6 op 
een telpost in Muntendam, Groningen.
Op 22/2 wordt een Ruigpootbuizerd gemeld in de Gemeenschapspolder; “grote lichte bui-
zerd, witte staart met duidelijke zwarte rand en donkere vlek op de buik” (Raoul Kluivers). 
Gezien de locatie lijkt het een waarneming vanuit de auto op de A9 te zijn. 
In de periode 7/1-27/3 wordt in de buurt van Schiphol regelmatig een Smelleken gezien 
(1e wrn. GvD). Op 27/1 jaagt er 1 in de Bovenkerkerpolder (AJ). Op 28/2 en 24/3 een vogel 
in de Lutkemeer (EV, RR). In februari op 3 verschillende plekken in Waterland (Cathy Wier-
sema, Tom Visbeek, Joep Heldoorn).
In de Bovenkerkerpolder worden er max. 2 Velduilen waargenomen (1e wrn. 5/1 AJ). Op 
31/1 een vogel vliegend in oostelijke richting over Uitdam (AS) en op 1/3 een vogel in 
Weespersluis (SW).

Jaargang 59   nummer 2  juni 2021

Cetti’s Zanger is inmiddels heel gewoon geworden. Lange Bretten, 30 mrt 2021
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STELTLOPERS
Op 20/3 vliegen 4 Zilverplevieren in noordelijke richting over de Aetsveldsche Polder; 
“zwarte buik, zwarte oksels” (EdB, RivD). De eerste Regenwulpen vliegen op 30/3 over 
Varkensland (RVos) en de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD), resp 1 en 2 ex.
In de periode 18/1-5/2 foerageert een Zwarte Ruiter in de zuidpunt van de Bovenkerker-
polder (1e wrn. AJ). Op 1/2 een vogel in de Duivendrechtsche Polder (AJ) en op 9/3 max 2 
op het Landje van Geijsel (WvdW e.a.).
Vroege waarnemingen van Oeverloper: 18/1 IJburg (Hein Masseling), 20/1 Vijfhoek 
(AdW). Op 12/2 wordt er 1 in de sneeuw gefotografeerd aan de Muider kust (Dorothea van 
Griethuysen).
Op Marken zit een Kanoet op 14 en 20/3 (NA); op 19 en 27/3 op het Landje van Geijsel 
(LH, AS,WS, EdB), op 22-27/3 in De Nes (1e wrn. NA), en op 23/3 nog 1 in de Lutkemeer 
(RR). Hoogste aantal van Bonte Strandloper is 25 vliegend over het Landje van Geijsel 
(Fred Scholte). Op Marken max. 15 op 21/3 (LIJ). Hoge aantallen van Kemphaan: 27/3 Rij-
perweg 74 (FV) en 31/3 Landje van Geijsel 63 (Vincent Schieveen, Sander Hietkamp).

MEEUWEN & STERNS
Op 28/3 vliegen 16 Dwergmeeuwen in westelijke richting over het IJmeer, gezien vanaf 
Muiden (EdB, RivD).
Een dag later worden er 3 gezien op IJburg (WvdW).
De eerste Zwartkopmeeuw wordt gezien aan de Albardagracht op 7/2; de vogel is nog in 

WAARNEMINGEN JANUARI - MAART 2021
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Dwergmeeuwen kwamen in het tweede kwartaal veel langs. IJburg, 17 apr 2021
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winterkleed (DD). Op 7/3 30 vogels aan de Durgerdammergouw (WP).
Bij Schiphol wordt op 18/1 een jonge Stormmeeuw met een opvallend kleed waargeno-
men, waardoor gedacht wordt aan een Russische Stormmeeuw (ondersoort heinei); “opval-
lend licht beest met witte kop met wat donkere streping achter in de nek en lijkt ook wat 
lichte streping op achterhoofd te hebben. Ongetekende witte ondervleugel/oksel contras-
terend met donkere armpennen. Ongetekende flanken, staartbasis en onderstaartdekveren. 
Buitenste staartpennen volledig wit. Oranje/roze snavelbasis met duidelijk afgesneden 
donkere punt. Grijs op de schouders doorbroken door bruine tweede generatieveren met 
lichte randen” (Han Jacobs). Nadien door velen gezien en gefotografeerd, maar de combi-
natie van de kenmerken blijkt niet voldoende te zijn voor een zekere determinatie. Laatste 
waarneming is 30/1. 
Op 19/3 vliegt een jager over het Ilperveld (Anton Telder). Op basis van de foto’s wordt de 
vogel door Rob van Bemmelen gedetermineerd als een adulte Kleinste Jager: “egale on-
dervleugels en de afwezigheid van een lichte vlek aan de basis van de onderkant van de 
handpennen sluit Kleine Jager uit. Bovendien is net te zien dat de dekveren op de boven-
vleugel lichtgrijs zijn en sterk contrasteren met de zwarte armpennen”. Superwaarneming!

HOENDERS, DUIVEN & SPECHTEN
Grote aantallen Patrijzen rondom Schiphol, maximaal zo’n 24 vogels. Het doet sommigen 
de wenkbrauwen fronsen; gaat het hier om uitgezette exemplaren? Op 31/1 een waarne-
ming van 10 vogels in - gezien de foto bij de waarneming - een achtertuin in Badhoeve-
dorp… (“Christel”).
Een vroege datum voor een overvliegende Kraanvogel: 21/2 over de Aetsveldsche Polder, in 
oostelijke richting (EdB, RivD). Ook op 27/3 vliegt er een vogel, dan over Weesp (GL).
In de periode 27/1-20/3 wordt een vrouwtje Kleine Bonte Specht op de Vijfhoek waarge-
nomen (1e wrn. “Ruben”). Enorm veel waarnemingen van Groene Specht, te veel om op te 
noemen.

ZANGVOGELS
Wederom relatief hoge aantallen van Roek in het noordelijke deel van Amsterdam. Interes-
sant is het ontstaan van een nieuwe, kleine kolonie van 4 nesten in Weesp: “kleine roeken-
kolonie op de Fijnvandraatlaan in Weesp. In 2020 heeft er 1 paar gebroed en was er dus 
1 nest. Dit jaar zijn er 3 nesten bijgekomen. Het is een gezellig kabaal in de buurt” (Onno 
Wildschut).
De Raaf neemt duidelijk toe in aantal. De soort wordt pas sinds vorig jaar regelmatig 
waargenomen in januari. De eerste Raaf van dit jaar vliegt dan ook al op 1/1 over de Aets-
veldsche Polder (EdB, RivD). Op 26/3 wordt een vogel met een oranje ring waargenomen 
in Polder IJdoorn; “zat in het veld bij een stuk aas” (Koen Wonders). Naar mijn weten de 
eerste (vastgelegde) vogel in onze regio boven het IJ. En dan tel ik de uit Artis afkomstige 
vogel van 18-1-1999 uiteraard niet me: “baltsend met Zwarte Kraaien”. Het ging toen om 
een Raaf die met de hand was grootgebracht, “vrij rondvliegend in en rond Varkensland 
nam hij het ervan. Regelmatig ging hij op bezoek in de Roekenkolonie van Het Schouw” 
(FV, WvdW). 
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Overvliegende Boomleeuweriken worden gezien op de Vijfhoek op 20, 21 en 4 op 22/2 
(GvD, FV) en in de Aetsveldsche Polder op 21/2 en 2/3 (EdB, RivD). Op 23/2, 24/2 en 1/3 
is er een vogel ter plaatse in het Diemerpark (1e wrn. FvG). Witkopstaartmezen worden 
gezien op de Vijfhoek, in Frankendael en Zuidoost.
Twee waarnemingen van Snor dit kwartaal: 30/3 in de Brettenzone (Jeroen Groenendijk, 
Alwin Borhem) en 30 en 31/3 in de Lutkemeer (GK, RR). 
Op 1/1 foerageert een braamsluiper-soort in het Diemerpark (1e wrn. FvG). Omdat een 
gewone Braamsluiper in de winter niet voor de hand ligt, wordt al snel gedacht aan een 
Siberische Braamsluiper. Ook worden uitwerpselen verzameld (SW) waardoor begin feb-
ruari door de DBA bekend wordt gemaakt dat het hier een Vale Braamsluiper betreft, een 
nieuwe soort voor de Amsterdamse regio, en de derde voor Nederland.
Een vroege Blauwborst meldt zich in de Lutkemeer op 26/2, de eerste februariwaarneming 
ooit in de regio (RR). 
Net als vorig jaar één waarneming van Tapuit dit kwartaal: op 31/3 in de Lutkemeer (Jan 
van Blanken).
Rouwkwikstaarten, zowel man als vrouw, worden gemeld op het Landje van Geijsel in de 
periode 24/2-10/3 (1e wrn. Nelly van Brederode), in de Lutkemeer 11-26/3 (1e wrn. RR) en 
in het Schinkelbos op 12/3 (o.a. John van der Woude).
Een Oeverpieper wordt o.a. gezien in Waterland 17/2 (EH), aan de Muider kust 24/2 en 
13/3 (EdB, RivD) en op Marken max. 4 vogels in de periode 8-20/3 (1e wrn. WP). 

Blauwborst was extreeem vroeg dit jaar, 26 februari 2021, Lutkemeerpolder
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Een vroege Boompieper en man Beflijster worden gemeld vliegend over De Kinsel (AD). 
Veel meldingen van Rouwkwikstaart: in de periode 20/2-31/3 o.a. in de Aetsveldsche Pol-
der, op het Landje van Geijsel, de Kinsel, Lutkemeer, Schinkelbos en Rijperweg.
Meldingen van barmsijzen: 7/3 vliegend over de Landsmeerderpolder (FV) en op 28/3 aan 
De Derde Diem, gemeld als Kleine (LH).
Veel vogelaars schrijven er een nieuwe soort bij in de regio na de ontdekking van Europese 
Kanarie op 12/1 op Zeeburg (EH). Er worden er maximaal 3 gezien in de periode t/m 4/2, 
zowel aan de oostkant als aan de westkant van de A10, vaak in een grote groep Vinken.

Gebruikte afkortingen

AD Arjan Dwarshuis EV Els Velzing PM Paul Marcus

AdW Alfred de Weerd FV Frank Visbeen RivD Ricardo van Dijk

AJ Auke Jansen FvG Frank van Groen RR Rutger Rotscheid

AS Adrie Streefland GvD Guus van Duin SW Steven Wytema

DD Daan Drukker LH Leobard Hinfelaar WP William Price

EdB Ellen de Bruin LIJ Lodewijk IJlst WvdW Willem van der Waal

EH Ewout Huibers NA Niels Aagaard

Rouwkwikstaart, 25 februari 2021, Landje van Geijssel 
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Wat vinden de buren? John van der Woude

VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 57, 2021 nr. 1 
Grote Pieper overwintert in de regio 
Grote Pieper is een schaarse doortrekker met in Nederland zo’n 100 exemplaren per 
jaar. Maar tijdens de afgelopen winter verbleven er langdurig drie Grote Piepers 
in de regio, twee in de akkers langs de Noorderweg in Spaarndam, en één in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen (Groot Zwarteveld). Overwinteren is zeldzaam in 
Nederland, met ca. 5-10 vogels per jaar.

Nieuwe oeverzwaluwwand Hoofddorp 
De kunstmatige oeverzwaluwwand van de Toolenburger Plas in Hoofddorp is vorig 
jaar door vandalen vernield. Dit was een grote schok en de daders zijn nooit gepakt. 
De gemeente Haarlemmermeer heeft op dezelfde plek nu een geheel nieuwe en nog 
grotere kunstwand geplaatst, met maar liefst 144 nestgaten. 
 
VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 55, 2021 nr. 1 
Klapeksters in het Gooi 
Overwinterende Klapeksters zijn in de afgelopen twee decennia op negen locaties 
aangetroffen in het werkgebied van deze VWG. In de laatste paar jaren was dat 
beperkt tot drie gebieden: de omgeving van het Naardermeer, de noordelijke 
heidevelden, en de polder Achteraf/Egelshoek. Bij het Naardermeer betreft het 
de Hilversumse Bovenmeent en de Nieuwe Keverdijkse Polder, dus de bekende 

Overwinterende Klapekster bij het Naardermeer, 22 jan 2021
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natuurontwikkelingsgebieden aan de rand van het Naardermeer. Hier worden de 
Klapeksters van het Gooi het vaakst aangetroffen. Deze natuurontwikkelingszone van 
het Naardermeer zal vanuit Amsterdam het dichtstbijzijnde gebied zijn waar je een 
redelijke kans maakt op deze interessante wintergast.

Rijke broedvogelstand in de Horstermeer 
Het zuidelijke deel van de Horstermeer bij Nederhorst Den Berg is een weinig bekend 
vogelgebied, maar het is er prima vogelen. Daar ligt de stille want doodlopende 
Radioweg, waarvan het oost-west gedeelte (1,5 km lang) tussen allerlei opslag van 
half natte natuur loopt. De Horstermeer staat bekend om de ‘overlast’ door kwelwater, 
en in dit deel van de polder is zo’n tien jaar geleden de strijd tegen het kwelwater 
opgegeven. In 2020 is het gebied geïnventariseerd op broedvogels. Naast allerlei 
kleine moerasvogels zoals Bosrietzanger, Blauwborst, Snor en Sprinkhaanzanger 
kent het gebied in de bosschages ook een aardige populatie Nachtegaal en werden 
daar ook Goudvink, Spotvogel en Matkop als broedvogel genoteerd. Bovendien zijn 
onverwacht ook Roerdomp, Kwartelkoning en Baardman aangetroffen. Kortom een 
aantrekkelijk excursiegebied, niet ver van Amsterdam. Het gebied is alleen vanaf de 
stille Radioweg te bekijken, er zijn geen zijpaden. Maar gewoon rustig de Radioweg 
heen en weer lopen levert al veel op, is mijn ervaring. Het is een klein uur fietsen 
vanaf metrostation Gaasperplas, en 20 minuten met de auto. Parkeren kan het beste 
op 52.242264, 5.087266, de knik in de Radioweg. Als bonus kom je eerst nog langs 
de grote oeverzwaluwkolonie van het grondbedrijf Cito. 
 
Vogelwacht Utrecht - De Kruisbek jg. 64, 2021 nr. 1 
Grote Karekiet in de Loosdrechtse Plassen 
Jarenlang waren de oostelijke Vechtplassen het bolwerk van Grote Karekiet in 
Nederland, met 40 tot 60 broedgevallen. Vanaf 2013 ging het een stuk minder 
goed, maar met 10-15 broedgevallen, vooral rond de Loosdrechtse Plassen, nog 
altijd heel goed voor Nederlandse begrippen. Het probleem was dat de rietkragen 
te lijden hadden onder vraat door Grauwe Ganzen, maar de rietkragen worden nu 
beter beschermd en herstellen zich goed, ze groeien weer het diepe water in. Er 
waren in 2020 weer iets meer broedgevallen dan in 2019. Maar een ander, meer 
recent knelpunt is de matige reproductie van Grote Karekiet hier, dus de aantallen 
uitgevlogen jongen. Of de populatie zich echt kan herstellen is daarom nog de vraag. 

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek -  De Kieft jg. 45, 2021 nr. 1 
Wisselvallig broedseizoen 2020 van roofvogels en uilen 
Qua aantallen uitgevlogen jongen van roofvogels en uilen laat 2020 in deze regio 
meer minnen dan plussen zien. Met Steenuil en Sperwer ging het beter dan in de 
voorgaande jaren, maar met Buizerd, Havik, Ransuil, Bruine Kiekendief en Kerkuil 
slechter. Dit is deels te wijten aan de overvloedige regenval in februari en maart, waar 
de veldmuizenstand sterk onder leed. De roofvogelwerkgroep heeft een eigen website, 
kiekenkaike.nl, kijk daar voor meer details.
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VWG Midden-Kennemerland - De Winterkoning jg. 56, 2021 nr. 2 
Roofvogelinventarisatie 2020 
De roofvogelwerkgroep hier inventariseert jaarlijks het hele duingebied tussen Wijk 
aan Zee en Camperduin op broedgevallen. In 2020 werden de volgende aantallen 
territoria vastgesteld, met tussen haakjes het aantal aangetroffen nesten: Wespendief 
6 (4), Havik 20 (20), Sperwer 10 (7), Buizerd 54 (35), Torenvalk 17 (3), Boomvalk 8 (0). 
Het paartje Slechtvalk op het Tata Steel-terrein bracht dit jaar vier jongen groot, het 
paartje in de Laurentiustoren van Heemskerk twee jongen. 
 
VWG Alkmaar en omstreken - De Kleine Alk jg. 39, 2021 nr. 1 
Dwergganzen bij Petten 
Als gevolg van Scandinavische herintroductieprojecten zien we geleidelijk meer 
overwinterende Dwergganzen in Nederland. Jonge vogels worden opgevoed door 
Brandganzen en volgen deze naar de overwinteringsgebieden in Nederland. De 
Dwergganzen zijn dan overwegend in drie gebieden te vinden: bij Anjum in 
Friesland, in het Oude Land van Strijen en bij Petten. Bij Petten gaat het om de 
polders achter natuurreservaat De Putten (tussen Camperduin en Petten) en ze zijn 
daar meestal vanaf oktober tot in april in groepen van enkele tientallen vogels te 
zien. In de laatste twee winters was dit beperkt tot de periode van half december 
tot eind februari, met de grootste aantallen in de maand januari. In de winter 
van 2019/2020 zaten ze vooral in de Harger- en Pettemerpolder, in de winter van 
2020/2021 ook in Polder Q (dichter bij Petten). Door de polders lopen kronkelende 
weggetjes, het gebied is per auto in drie kwartier vanaf de ring A10 te bereiken, en 
per fiets vanaf station Alkmaar in een uur.

WAT VINDEN DE BUREN?

Steenuil deed het in de Zaanstreek niet slecht
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Toch geen 41 jaar oud… 
In Alkmaar was een geringde Zilvermeeuw aangereden. De vogel leefde nog en werd 
door de dierenambulance opgehaald. De ring werd afgelezen en daaruit bleek dat de 
vogel erg oud was, wel 41 jaar, en geringd op Schouwen-Duiveland. Inmiddels had 
de vogel een spuitje gekregen omdat de verwondingen te zwaar waren voor een kans 
op herstel. Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam vond die leeftijd van 41 jaar zo 
bijzonder dat ze de vogel helemaal uit Alkmaar kwamen ophalen. In Rotterdam werd 
de ring nog eens opnieuw afgelezen, en wat bleek, bij de eerdere melding waren 
twee cijfers verwisseld. Ineens was de vogel niet meer zo bijzonder, want geringd in 
2017, op Texel. Maar de vogel had behalve een gewone ring ook nog een kleurring 
(F.BBH), en had daardoor in haar korte leven heel wat aandacht getrokken van de 
vogelaars. Eerst nog op Texel bij de zandsuppleties, maar al gauw in Alkmaar op de 
daken. Daar bleek ze enig contact te hebben met een man Zilvermeeuw die ook een 
kleurring droeg, dus nu zouden die twee hopelijk als paartje te volgen zijn. Maar dit 
mannetje gaf uiteindelijk de voorkeur aan een ongeringde Zilvermeeuw. Later legde 
ons vrouwtje het aan met een andere gekleurringde man Zilvermeeuw en hadden ze 
samen enkele broedsels. Ze is nog her en der tussen Texel en Alkmaar waargenomen 
maar kwam op 17 januari 2021 te dicht bij het verkeer. 

Twee Zilvermeeuwen, geringd op het Forteiland IJmuiden. Zeeburg, 2 mei 2021
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