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Dit was een leuk begin van de jaarlijst van Frank van Groen, de ontdekking van een 
Vale Braamsluiper, velen zouden deze vogel niet als bijzonder herkend hebben.
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Oproep betalen contributie 2021

E
Ook in 2021 doet de penningmeester weer een beroep op u om, als u dat nog 
niet gedaan heeft, nu de contributie voor het lidmaatschap van de vogelwerk-
groep over te maken. Voor 17,50 euro krijgt u weer een jaar lang De Gierzwaluw 

in uw mailbox, digitaal of van papier. Bent u tweede lid in het gezin, dan betaalt u 
slechts 4,50 euro. U steunt er de  werkzaamheden van de Amsterdamse vogelwerkgroep 
mee. We hopen dat we straks weer samen kunnen komen voor lezingen en excursies, 
en dat de nieuwe leden de herkenningscursus kunnen gaan volgen. Hartelijk dank voor 
de overmaking!
Banknummer: NL60 INGB 0005 0604 00

Roely Bos

Het eerste nummer van jaargang 59 ligt voor u. Deze jaargang zal de laatste 
zijn die onder mijn redactie samengesteld gaat worden, want na zeven jaren 

wordt het tijd voor vers bloed. We hebben nog even om een nieuwe redacteur/
trice te vinden, maar de ervaring leert dat een vacant gestelde functie niet een 
twee drie is vervuld is, vandaar dat ik iedereen nu alvast in kennis stel. Lijkt het 
u wat, een Gierzwaluw samenstellen? Op zoek gaan naar interessante verhalen 
en elk kwartaal kopij voor de vaste rubrieken opvragen bij de schrijvers? Foto’s 

uitkiezen bij adam.waarneming.nl, of er 
al door getroffen zijn zodra u ze in beeld 
kreeg? Beslissen welke foto de voorkant 
van De Gierzwaluw mag sieren? ’t Is leuk 
hoor! Neem voor nadere informatie eens 
contact op met mij, of met een van de 
bestuursleden, de gegevens staan achterin 
het blad.
In dit nummer maken we kennis met 
Tycho Fokkema, die als beginnend voge-
laar een column in De Gierzwaluw gaat 
verzorgen. Van beginner naar gevorderde 
wellicht. Groenling is de naam. De illu-
stratie erbij is van zijn eigen hand.

Van de redactie
Roely Bos

Keep bezoekt besneeuwde voedertafel
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VVerenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA

NEVER A DULL MOMENT!

Goed nieuws! Als je dit leest, is onze mooie vereniging maar liefst drie nieuwe 
bestuursleden rijker: een nieuwe secretaris, een nieuwe penningmeester èn 
een nieuw algemeen bestuurslid. Opvolging van secretaris en penningmeester 

stond voor dit voorjaar op de rol, maar het was toch nog wel even spannend of wij 
tijdig voor beide functies een opvolger zouden vinden, en de vacature van algemeen 
bestuurslid stond al wat langer open. Uiteindelijk is het met enig kunst- en vliegwerk 
goed gelukt. Meer daarover - ook een kennismaking met de nieuwe bestuursleden - 
in de Nieuwsbrief van begin april met daarin een overzicht van de besluiten van de 
(virtuele) algemene ledenvergadering van 31 maart 2021. 
Ik ben zeer in mijn nopjes dat ons bestuur met zes leden weer voltallig is, want er is 
ook in Corona-tijd genoeg te doen. Terwijl zoals bekend sommige activiteiten (lezin-
gen, excursies, cursussen) noodgedwongen op een lager pitje staan, liggen andere 
activiteiten van onze vereniging bepaald niet stil. Het is interessant om te zien dat dit 
juist de iets minder bekende (maar daardoor hopelijk niet minder beminde!) activitei-
ten van onze vereniging zijn: Bescherming en Veldwerk. 
Een mooi voorbeeld is de recente oprichting van een tijdelijke Werkgroep Windtur-
bines, opgericht in verband met plannen van de gemeentes in het werkgebied van 
de Vogelwerkgroep Amsterdam tot het plaatsen van windturbines. Corona of geen 
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Blauwe Reigers en Aalscholvers zijn concurrerende vissers maar kunnen elkaar soms ook helpen bij het vissen
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corona, bedreigingen voor vogels gaan gewoon door. Op de verkeerde plaatsen kunnen 
deze windturbines een ernstige bedreiging vormen voor de vogelstand. Daarover elders 
meer. 
Ook op andere plaatsen in de stad houden wakkere leden een aantal ontwikkelingen 
nauwlettend in de gaten. Naar het voorbeeld van de tijdelijke Werkgroep Windturbines 
kijken wij of voor met name de grotere projecten eventueel ook een aparte werkgroep 
in het leven kan worden geroepen die de ontwikkelingen actief volgt, know-how 
verzamelt, contacten onderhoudt met andere belangengroepen en stakeholders en waar 
nodig inspreekt bij de gemeente.
De Vogelatlas Amsterdam, een mooi staaltje veldwerk waar wij met zijn allen aan bij-
dragen, ligt vóór op schema. Een pluim voor de enthousiaste coördinatoren èn tellers! 
Inmiddels kregen wij samen met alle andere vogelwerkgroepen in Noord-Holland het 
verzoek of wij wellicht ook in zijn voor een Vogelatlas Noord-Holland 2030!
De VWGA stoomt op in de vaart der volkeren en heeft inmiddels een Facebookpagina 
gelanceerd. De pagina is te vinden op https://www.facebook.com/vogelwerkgroepam-
sterdam. Deze pagina is bedoeld om korte nieuwsitems van de VWGA en ander lokaal 
vogelnieuws te delen met de buitenwereld. Inmiddels heeft de pagina een kleine 160 
volgers. Sommige berichten bereikten zo’n 500 mensen. Inmiddels weten zelfs de 
landelijke media de pagina te vinden. Zo ontvingen wij een verzoek van Hart van Ne-
derland voor een reportage over IJsvogels. Mooi initiatief! En wordt er tussendoor ook 
nog gewoon gevogeld? Als ik voor mijzelf spreek: nou en of! 
Tijdens mijn Midwinterwatervogeltelling in januari telde ik bijna 12.000 vogels, ver-
spreid over zo’n 30 watervogelsoorten. Maar ja, met 3.000 Kolganzen, 3.000 Grauwe 
Ganzen en nog een paar duizend Smienten en Meerkoeten in de Bovenkerkerpolder tikt 
het natuurlijk wel aan ... 
Eind januari maakte ik een mooie fietstocht door en langs Diemerpark, Vijfhoek, Haven 
Ballast en IJmeer met ‘biggende’ Waterral, Grote Zaagbek, Nonnetje, IJsvogel (lang-
durig in de zon en ook een paar keer duikend), en een heel palet aan eenden (Krak-, 
Slob-, Wilde-, Kuif-, Tafeleenden, Smienten en Wintertalingen). 
Tijdens de sneeuwdagen in de eerste helft van februari heb ik een aantal fijne wande-
lingen gemaakt waarbij de Houtsnippen mij letterlijk om de oren vlogen. Langssche-
rend, opvliegend, wegwaggelend naar de bescherming van de struiken, pootafdrukken 
in de sneeuw. Verder Koperwieken prachtig in de zon. Eksters (zwart-wit) in de sneeuw 
is ook een bijzonder gezicht! Ook Blauwe Reigers en een Aalscholver gebroederlijk sa-
men bij een wak. De Aalscholver dook meerdere malen onder en zwom kennelijk onder 
het ijs, maar vond het wak elke keer moeiteloos terug. 
Vanmiddag - op de dag van het schrijven van deze column – speelden een paar 
Groene Spechten verstoppertje. Schuwe vogels, maar met het nodige geduld kreeg ik ze 
prachtig in de kijker, op de grond in het gras en in de bomen. Een zingende Appelvink 
(typische, maar niet erg welluidende zang) liet zich ook goed bekijken. Never a dull 
moment in Amsterdam! 
Blijf gezond, doe voorzichtig, maar probeer in deze buitengewone tijden ook een beetje 
van onze bijzondere (stads)natuur te genieten!
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Activiteiten

Er is nog niet veel ‘normaal’ en als je het goed beschouwt leven we al een jaar 
in voor de naoorlogse generatie tamelijk uitzonderlijke tijden. We hebben het 
jaren kunnen hebben over de oliecrisis en de daaraan verbonden autoloze 

zondag (heerlijk!), maar nu wordt die herinnering overtroffen door deze toekomstige 
herinnering: lock down, avondklok, ernstige beperkingen. En toch zijn er activiteiten 
in het veld!
We hebben de maandelijkse excursies in tweetallen. Ze hebben de grote belangstelling 
van onze leden en worden met veel genoegen bezocht, en verslagen! Kijk op onze 
website voor meer informatie en lees de Nieuwflits. De eerstvolgende op 14 april 
gaat naar De Bretten, een ruige strook aan de westkant van de stad, zeer geschikt 
voor riet- en struweelvogels. Geniet ervan zolang het kan, want er zijn weer snode 
plannen bij de gemeente om de recreatie in dat gebied uit te breiden. Ook erg geschikt 
voor het zoeken van paddestoelen. 
Zaterdag 8 mei 2021 is het dan weer tijd voor onze Big Day! Het is een compe-
titieve manier van vogelen, want het is de bedoeling binnen 24 uur zoveel mogelijk 
soorten vogels in ons werkgebied te noteren. Dat kan al in de nacht beginnen, met 
uilensoorten en overtrekkende ganzen. Er zijn duo’s en trio’s die op de fiets gaan (uit-
dagend maar ook onderweg zie en hoor je veel) en anderen nemen de auto voor meer 
gemak en een grotere actieradius. Aan het eind van de dag worden de scores van de 
deelnemers naast elkaar gelegd, zien ze welke niet ontdekte soort wel door iemand 
anders is gevonden, en wordt het winnende team aangewezen. Doe mee en geef je op 
bij Philip Plenckers, philip@plenckers.nl
Ook in mei, op de 12e, wordt een tweetallen-excursie gegeven, waar die naartoe 
gaat is op dit moment nog onbekend.

Roely Bos

Big Day 2017 met Philip Plenckers en Tohar Tal 
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Derde Vale Braamsluiper van Nederland

Onze Braamsluipers zijn trekvogels die in Afrika overwinteren, met name in 
Tsjaad, Soedan en Ethiopië. Net als bij andere zomergasten is het leuk de eerste 

zingende Braamsluiper van het jaar te horen. Als je regelmatig buiten komt gebeurt 
dat meestal in de loop van april en ben je blij met de staccato-achtige tè-tè-tè-tè-tè-
tè-tè zang die ergens uit een dicht bosje komt.

Ontdekking in Diemerpark en Twitch
Op 1 januari maak ik traditiegetrouw een nieuwjaarsvogelronde, altijd weer leuk 
om de eerste soorten van het jaar waar te nemen en zodoende de jaarlijst op te 
starten. Mijn eerste soort in 2021 diende zich al om 1:30 uur aan, terwijl ik met de 
buren buiten op straat in Amsterdam-Oost het nieuwe jaar aan het inluiden was. 
Ondanks een vuurwerkverbod vanwege de Corona-pandemie, om overbelasting 
van ziekenhuizen met vuurwerkslachtoffers tot een minimum te beperken, waren 

Frank van Groen

DIEMERPARK - 1 & 2 JANUARI 2021
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Vale Braamsluiper in het Diemerpark op 2 januari 2021   
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er genoeg mensen die dat verbod negeerden. Een groep door het helse kabaal 
opgeschrikte Kolganzen vloog al roepend in het donker over. Dat moet een angstig 
uurtje geweest zijn voor deze vogels.
Even na achten begon het licht te worden en na een oliebol als ontbijt was de eerste 
vogelbestemming park Frankendael en de Nieuwe Ooster. Voor ik de straat uit was 
stonden er al 17 soorten op de jaarlijst. Even later konden soorten als Holenduif, 
Koperwiek, Boomklever, Vuurgoudhaan en Appelvink bijgeschreven worden. Rond 
het middaguur thuis even bijkomen met opnieuw een home-made oliebolletje en een 
kop koffie. De stand: 39 soorten.

De rest van de dag besloot ik langs de zuidelijke IJmeerkust op zoek te gaan naar 
onder meer watervogels. In het Nieuwe Diep zat een Pontische Meeuw (soort 43), over 
het Amsterdam-Rijnkanaal vloog een adulte Grote mantel (46) en aan de overzijde 
van de Nesciobrug viel mijn oog op een groepje Putters (47) in het Diemerpark. 
Fraaie vogeltjes, de moeite van het bekijken waard. Plotseling schoot daar een klein 
grijsbruin vogeltje door mijn beeld, het leek wel een Braamsluiper (48). Dat is vreemd 
begin januari. Dat moest wel iets bijzonders zijn. Snel dus van mijn fiets gestapt, 
camera tevoorschijn gehaald en voorzichtig een paar stappen richting Putters en de 
vermeende Braamsluiper gezet. De vogel foerageerde eerst op de grond tussen het 
gras, maar kroop tussen nog bebladerde takken van een braamstruik door om tot slot 
bovenop een afgeknot stammetje te gaan zitten, in het middagzonnetje, alvorens het 
verder het terrein in vloog. Het lukte me een paar bewijsplaatjes te maken, waarbij 
opviel dat hij er wel iets anders uitzag dan een gewone Braamsluiper, minder grijs, 
zonder opvallend masker, en met meer bruine tinten. Ook de lichte iris viel op.

Me ervan bewust dat er meerdere ondersoorten zijn van de Braamsluiper en dat 
enkele van die ondersoorten mogelijk de soortstatus hebben bereikt dacht ik in 
eerste instantie aan Woestijnbraamsluiper. Ik tikte het volgende bericht in op de 
Amsterdamse VogelApp, ‘Om 13:15 mogelijke Woestijnbraamsluiper bij sportvelden 
in Diemerpark tijdens nieuwjaarsrondje. Vogelrijk 2021 allemaal’. Helaas bleek mijn 
mobiel op dat moment geen bereik te hebben zodat het bericht vooralsnog niet in 
cyberspace verdween. Even verderop bij Akkerswade waren vwg-ers Marijke Kruyt en 
Luella van Turnhout aan het vogelen. Samen keken we naar een paar Wintertalingen, 
uiteraard een nieuwe jaarsoort (49), en ik liet ze mijn foto’s van de Braamsluiper 
zien. Via Luella haar telefoon lukte het om Steven Wytema op de hoogte te stellen 
van deze intrigerende waarneming. Om 13:57 uur meldde Steven de waarneming 
in de Appgroep. Even later belde hij me voor meer details over de locatie van de 
waarneming. Vervolgens ging het verder naar Haven Ballast (Roodborsttapuit 55, 
Krooneend 56) de Kruithoorn (Brilduiker 57) en via IJburg (Rietgors 61, Topper 64 
en als laatste van die dag Brandgans 65) weer terug naar Amsterdam-Oost. Op de 
terugweg nog even langs de locatie van de Braamsluiper waar vwg-ers Piet van der 
Werf en Will Price nog wat stonden na te praten over de dwaalgast die zojuist in het 
late daglicht was verdwenen in de begroeiing.
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In de Vogelapp verschenen de volgende berichten na de melding; ‘Mbt Braamsluiper: 
ontdekt aan zo-zijde, verplaatsend ri. No zijde. Vast nog in de buurt, ik ga nu kijken, 
zag al wel hangjongeren met vuurwerk daar’ (14:29 Steven Wytema), ‘Correctie: via 
westzijde wegvliegend ri N. Nu iig 4 man zoeken’ (14:52 Steven Wytema), ‘Luella 
heeft m waarschijnlijk daarna zelf nog gezien in braamstruiken aan zuidkant van 
het pad (krijg ik net door)’ (15:14 Steven Wytema), ‘hiero’(15:34 Ton Lakeman). De 
vogel werd die middag door elf mensen ingevoerd in Waarneming.nl. Het meest 
waarschijnlijk betrof het de ondersoort blythi of Siberische Braamsluiper, maar 
zeker was dat niet. Ook op 2 januari was de vermeende Siberische Braamsluiper 
nog aanwezig en werd hij door 18 mensen ingevoerd. Er werden vele foto’s, enkele 
filmpjes en een geluidsopname van de mysterieuze Braamsluiper geüpload.
Vanwege de zeer lastige herkenbaarheid van de verschillende ondersoorten in 
het veld verzamelde Steven vier poepmonsters voor nadere analyse. De volgende 
dag verzamelde ook Adrie Streefland een poepmonster. De poepmonsters werden 
opgestuurd naar Peter de Knijff, een vogelaar verbonden aan de Universiteit Leiden 
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Vale Braamsluiper onder nog bebladerde braamstruik, 1 januari 2021 om 13:05
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en hoofd van het forensische laboratorium voor DNA onderzoek. Peter voert geregeld 
DNA-analyses uit van zeldzame mysterybirds in Nederland om hun ware identiteit 
te achterhalen. Het zou echter nog wel even duren voordat dit bekend zou worden 
van de Diemerpark Braamsluiper was de verwachting, want er zou door de Corona-
pandemie zwaar tekort zijn aan pipetten.

De verschillende ondersoorten van de Braamsluiper
Een taxon, meervoud taxa, is de kleinst mogelijke evolutionaire eenheid die 
door taxonomen wordt onderscheiden, beter bekend als ondersoort. Soorten die 
monotypisch zijn hebben maar één ondersoort. Daarnaast zijn er polytypische soorten 
met tot wel tientallen ondersoorten. Soms wordt op basis van toegenomen kennis 
besloten een ondersoort of een groep ondersoorten de soortstatus te geven.
Volgens het tweede deel van ‘the HBW and Birdlife International Illustrated Checklist 
of the Birds of the World’ (2016) zijn er zes ondersoorten van de Braamsluiper, 
verdeeld over drie ondersoortgroepen (subspecies groups). Het gaat om curruca, 
blythi, halimodendri, minula, margelanica en althaea. De eerste drie worden 
Lesser Whitethroat genoemd, minula en margelanica Small Whitethroat of Desert 
Whitethroat en althaea Hume’s Whitethroat. De drie onderscheiden ondersoortgroepen 
worden alleen door de IOC World Bird List gesplit en als aparte soorten beschouwd. 
De andere drie belangrijke wereldlijsten lumpen (red: ‘op een hoop gooien’) alle zes de 
ondersoorten tot één soort, de Braamsluiper (All the Birds of the World, 2020).
Behalve westelijke Braamsluipers van de ondersoort curruca, de nominaat, zijn er 
de laatste jaren ook oostelijke ondersoorten van de Braamsluipers vastgesteld in 
Nederland. Meestal gebeurt dat in het najaar, soms ook in de winter. Die andere 
ondersoorten zijn maar moeilijk tot zeer moeilijk van onze eigen ondersoort curruca 
te onderscheiden. Zonder analyse van het DNA uit een poepje of veertje is het daarom 
in de praktijk onmogelijk met 100% zekerheid te zeggen tot welk taxon een wat vaal 
tot bruinig gekleurde Braamsluiper behoort, die in de herfst of winter in Nederland 
wordt waargenomen. Dankzij het bepalen van mitochondriale DNA-sequentie is de 
laatste jaren meer bekend geworden over deze vogels.

De ondersoort blythi of Siberische Braamsluiper komt ten oosten van de Oeral voor 
tot diep in Siberië en overwintert in Zuid-Azië. Ten zuiden daarvan in Centraal-
Azië ten oosten van de Kaspische Zee broedt de ondersoort halimodendri of Vale 
Braamsluiper, die vermoedelijk van het Arabische Schiereiland oostelijk tot in 
India overwintert. Het taxon althaea komt verspreid voor in Iran, Afghanistan en 
Pakistan. Verder naar het oosten in China en Mongolië komen nog de ondersoorten 
margelanica en minula voor.
Veel is nog onduidelijk over al deze braamsluipertaxa, al wordt wel steeds meer 
bekend. Op 4 februari 2021 hield Peter de Knijff een lezing op het youtube-kanaal 
van de DBA (Dutch Birding Association) waarin een update gegeven werd van het 
voorkomen in Nederland en de taxonomische indeling van de verschillende (onder)
soorten (https://www.youtube.com/watch?v=021Nm2nmWlk). Hieruit kwam naar 
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voren dat op grond van een in 2013 gemaakte mitochondriale DNA-stamboom bleek 
dat curruca en minula zustertaxa zijn, dus nauwer verwant aan elkaar dan de overige 
taxa. Daarnaast zijn ook halimodendri en blythi nauw verwant. Hetzelfde geldt voor 
althaea en margelanica. Van blythi en halimodendri kunnen bovendien twee MtDNA-
typen onderscheiden worden, respectievelijk type 1a en 1b, en type 2a en 2b. De 
meeste Siberische Braamsluipers in Nederland behoren tot type 1a. Van type 2b van 
de Vale Braamsluiper is niet bekend waar het broedgebied zich bevindt. Dit type is 
alleen in West Europa vastgesteld.

Herkenning
De huidige kennis betreffende de herkenning van Braamsluipers in het veld is niet 
compleet. Siberische Braamsluiper (blythi) en Vale Braamsluiper zijn bruiner van 
toon en ook de hoeveelheid wit op de staart en de positie van de pennen verschilt. 
Veel wit op buitenste staartpen wijst op blythi, wanneer de tweede slagpen korter is 
dan de zesde ook. Soms is deze pen echter ook korter dan de 5e, 7e, 8e of zelfs 9e pen. 
Ook gewone Braamsluipers in het najaar kunnen bruinige bovendelen hebben. Dit 
kenmerk komt dus niet alleen bij Siberische- en Vale Braamsluiper voor.
Naast de nominaat curruca die in vrijwel heel Europa voorkomt en ook in Nederland 
en in Amsterdam broedt zijn nog drie ondersoorten van de Braamsluiper met 
zekerheid in Nederland vastgesteld, namelijk althaea (één geval in NW-Europa en 
gevangen in Meyendel), blythi en halimodendri.
Op basis van 101 DNA-bevestigde gevallen van Braamsluiper in Nederland en België 
in de periode 2006-2020 blijkt dat er overlap is tussen het voorkomen van blythi en 
curruca in het najaar, al zijn gevallen van blythi gemiddeld later dan gevallen van 
curruca. Het laatst bekende geval van curruca betreft een vogel op 1 november.
Op grond van de datum, de bruinige bovendelen en het vele wit op de staart was 
daarom meteen al duidelijk dat de vogel van het Diemerpark een bijzonder taxon van 
de Braamsluiper betrof. Welk taxon precies kon met de beschikbare kennis alleen met 
DNA-analyse worden aangetoond.

Ontknoping
Zoals gezegd was op 4 februari een lezing aangekondigd van Peter de Knijff over 
onder meer poepmonsters van Braamsluipers, op het youtube-kanaal van de DBA. 
Op de Amsterdamse vogel-appgroep werd aangegeven dat hier waarschijnlijk meer 
informatie over het Amsterdamse geval zou worden bekend gemaakt.
En inderdaad, op het einde van de lezing maakte Peter bekend dat de analyse van 
de poepmonsters van de vogel van het Diemerpark op maandag 1 februari startte 
en de uitslag op woensdag 3 februari bekend werd. Het blijkt niet te gaan om een 
Siberische Braamsluiper zoals veel mensen aanvankelijk dachten maar om de veel 
zeldzamere Vale Braamsluiper. De vogel van het Diemerpark blijkt pas het derde 
geval in Nederland te zijn. Het tweede geval betreft een vogel op 6 december 2020 op 
Ameland. Tot voor kort was een Vale Braamsluiper die in twee opeenvolgende winters 
in Vinkhuizen bij Groningen werd gezien de enige waarneming van halimodendri 
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(type 2b) in Nederland. Deze vogel was hier langdurig aanwezig, van 31 december 
2005 t/m 12 april 2006 en van 2 november 2006 t/m 7 april 2007. Van het 2e en 3e 
geval wordt mogelijk later dit jaar bekend tot welk MtDNA-type ze behoren.
Momenteel zijn er van 30 niet curruca Braamsluipers in Nederland resultaten bekend 
van MtDNA-analyse, afkomstig van veertjes van gevangen exemplaren en van 
poepmonsters van vogels in het veld. Het gaat om 26 individuen van de ondersoort 
blythi, 3 vogels van de ondersoort halimodendri en één van de ondersoort althaea.
Steven en ondergetekende zullen dit geval binnenkort indienen bij het CDNA 
(Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna) om tot een definitieve opname van 
deze vogel in de statistieken van zeldzame vogels in Nederland te komen. Bij de 
CDNA geldt in het algemeen bij gevallen waarbij DNA-analyse een rol speelt in de 
herkenning dat een geval pas in behandeling wordt genomen als de DNA sequentie 
in Genbank is ingediend. Gezien al het verzamelde materiaal dat de determinatie 
ondersteunt verwacht ik wel dat dit gaat gebeuren, waarmee een nieuw taxon aan de 
Amsterdamse Avifaunistische Lijst zal worden toegevoegd.

VALE BRAAMSLUIPER IN HET DIEMERPARK

Wereldwijde verspreiding van Braamsluipers
Geel is broedgebied, groen is doortrek, blauw is winterkwartier
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Dit is het zesde voortgangs-
verslag van het project 

Vogelatlas Amsterdam. Op 
het moment van schrijven 
is de laatste week van de 
wintertelling aangebroken, 
met een stevige vorstperiode 
en sneeuwval. Wie had dat 
nou gedacht in deze tijd van 
opwarming? Van bijna 170 
hokken zijn de gegevens al 
binnen. De resterende 90 hok-
ken zijn in principe in de eerste 
ronde geteld en hopelijk is het 

iedereen ook gelukt de 2e telling 
uit te voeren. Regelmatig is de tellers gewezen op gunstige teldagen. Voor een enke-
ling die in tijdnood kwam is een vervanger gevonden. Alle hokken die niet geclaimd 
waren zijn door de coördinator onderzocht, met name in de omgeving van Schiphol, 
Aalsmeer en Uithoorn was dat nodig.
Als extra stimulans om te gaan tellen en als blijk van waardering is eind december 
namens het hele Atlasteam aan alle Atlastellers een digitale nieuwjaarswens gestuurd.
Hopelijk zijn snel na 15 februari alle resultaten beschikbaar zodat voor de broedvo-
geltelling begint de resultaten van de wintervogeltelling gedeeld kunnen worden met 
de tellers. Volgende stap is aanvullende waarnemingen aan de dataset toe te voegen, 
met name uit Waarneming.nl, maar ook uit andere bronnen. Daarvoor gebruiken we 
alleen gegevens uit de periodes 15/dec/19/20 t/m 15 feb/20/21. Het kan dan gaan 
om soorten die in een bepaald hok aanvullend zijn waargenomen, of om een hogere 
aantalsklasse. Ik ben benieuwd hoeveel extra informatie dat gaat opleveren.
Voor de broedvogeltelling zijn we nog op zoek naar mensen die één of meer hokken 
willen tellen, met name in de regio Schiphol/Aalsmeer/Uithoorn. Op de claimkaart op 
de website is te zien wat nog vrij is (zie https://www.vogelsamsterdam.nl/activiteiten/
vogelatlas-amsterdam/). Hopelijk lukt het de komende tijd nog wat tellers te vinden 
zodat we aan het begin van de zomer kunnen zeggen dat de telklus er op zit.
De broedvogeltelling start op 15 maart en loopt tot half juli. Bij voorkeur wordt elk 
kilometerhok viermaal onderzocht, met minimaal een bezoek in elk van de maanden 
april en mei. Tellers krijgen een korte en duidelijke handleiding hoe te werk te gaan. 

Vogelatlas Amsterdam
Frank van Groen
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Voor komend seizoen is de handleiding op enkele punten verbeterd en verduidelijkt, 
op basis van de ervaringen uit 2020.
Na afloop van telseizoen 2021 worden verspreidingskaarten gemaakt die zullen wor-
den aangevuld met gegevens uit NDFF en BMP-inventarisaties, zoveel mogelijk uit 
de jaren 2020 en 2021. Daarna kan begonnen worden met de soortteksten. Daarvoor 
zijn we op zoek naar redelijk deskundige schrijvers, die met inachtneming van het 
format een mooi verhaal weten neer te zetten. Daarbij zal een belangrijk deel van de 
tekst bestaan uit een verklaring voor het op de kaarten zichtbare verspreidingspa-
troon en veranderingen daarin ten opzichte van vorige inventarisaties.
Heb je dus ‘iets’ met een bepaalde soort, en wil je een bijdrage leveren aan het boek, 
laat het ons weten via het emailadres vogelatlasamsterdam@gmail.com. We hopen 
dat veel mensen een tekstuele bijdrage willen leveren aan het boek, zodat Vogelatlas 
Amsterdam echt een gezamenlijk product wordt van de leden van de Vogelwerk-
groep Amsterdam. Een aantal soorten zijn al vastgelegd voor bekende soortspecia-
listen. De komende tijd zullen ook alle tellers benaderd worden voor de resterende 
soorten. Indien nodig gaan we in de loop van dit jaar als Atlasteam actief op zoek 
naar schrijvers voor nog vacante soorten. Daarnaast zijn we als Atlasteam bezig met 
een begroting voor het boek, subsidieaanvragen, verzoeken tot sponsoring en een 
uitgever. Ook is een fotoredactie geformeerd, bestaande uit Ewout Huibers en Roely 
Bos, zie onderstaande tekst.

Er is een nieuwe activiteit bij het Atlastellen gekomen. Buiten de tekst en kaart-
jes komen er ook foto’s in de toekomstige Atlas van winter- en broedvogels van 
Amsterdam, en die zoeken wij. Dit zijn de spelregels in het kort: Allereerst moet 
de foto gemaakt zijn binnen het werkgebied van de VWGA. Als de foto ook nog 
een herkenbare achtergrond heeft is dat een pre. Bijvoorbeeld een slechtvalk op 
de Westertoren of een reiger op de Albert Cuyp. 
Vervolgens moet de foto technisch goed zijn. Denk daarbij onder andere aan de 
belichting en scherpte. 
De vogel moet ook duidelijk, liefst groot in beeld staan. 
Als de foto is genomen in het RAW- (.CR2 / .NEF / .ARW/ .ORF….) formaat van 
de camera is dat geweldig. Ook de allerhoogste JPEG kwaliteit mag je insturen.
Om iedereen een kans te geven kun je voorlopig maximaal 10 foto’s opsturen, 
elk voorzien van de naam van de vogel, de naam van de fotograaf, en de plaats 
en datum van opname. 
Mocht je er veel meer hebben dan kun je dat erbij vermelden, eventueel met de 
namen van de soorten waar je nog mooie foto’s van hebt. Wie weet benaderen 
wij je dan nog in de volgende fase, als er nog foto’s van soorten ontbreken. 
Grotere bestanden kun je makkelijk versturen via www.wetransfer.com , met als 
geadresseerde fotoredactie@vogelsamsterdam.nl . 
E-mailen kan natuurlijk ook naar dit adres.
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Plotseling stond hij daar, op het drukste punt van de Erasmusgracht, aan de 
Hoofdweg, een witte meeuw met vage bruine spikkels op de rug en een twee-
kleurige snavel, roze met een zwart puntje. Ook zijn poten waren roze. De ogen 

leken in het zonlicht op barnsteen. Hij liep onwennig heen en weer tussen de vaste 
bewoners, zijn leeftijdsgenoten Zilvermeeuw, die een donkerbruine tekening hadden, 
en de Kokmeeuwen en Stadsduiven. Verwonderd keek hij om zich heen en vroeg zich 
af waar hij zich bevond. Het had die dag gesneeuwd, waardoor hij één geheel vormde 
met de omgeving. De sneeuw en de Zilvermeeuwen herkende hij, maar een gracht 
met een brug waar een tram reed, fietsers langskwamen en voetgangers liepen met 
honden, dat was nieuw voor hem.  Net toen hij besloot weer verder te gaan, werd er 
voedsel uitgedeeld. Alle aanwezige vogels stortten zich hierop. Uitgehongerd, zonder 
na te denken volgde hij dit voorbeeld. “Haantje de voorste”, zonder schroom, nam hij 
deel aan de strijd om het voedsel, luid roepend. 

Mijn Kleine Burgemeester
Bep Scheen

De Gierzwaluw

Kleine Burgemeester op de Erasmusgracht van 1 februari t/m 18 mei 2019
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MIJN KLEINE BURGEMEESTER

De meeuw was een 2e kalenderjaar Kleine Burgemeester, zeldzaam in Nederland en 
dan te zien van december tot juni. Broedt in de laag arctische gebieden van Groen-
land. Na het broedseizoen verspreiden de jonge vogels zich over de Noord Atlantische 
Oceaan en bereiken zo af en toe de Nederlandse wateren. Waarschijnlijk was hij op 
de oceaan door een storm verdwaald en vervolgens tussen een groep Zilvermeeuwen 
terechtgekomen die de reis naar Nederland wel vaker hadden gemaakt. 

Dat ik deze meeuw zag was geen toeval. Ik kijk elke dag  vanuit  mijn huiskamer-
raam, op de 4e verdieping, op de gracht en zoek dan naar meeuwen die een ring 
dragen. Die zie je regelmatig  en meestal zijn het ook dezelfde vogels. 

Maar een Kleine Burgemeester was  uniek. Dat deze vogel nu uitgerekend de Eras-
musgracht als domicilie had gekozen was geweldig. Het was de derde keer dat ik deze 
soort op de gracht zag. 
Maar in tegenstelling tot de vorige vogels, die na een paar dagen al weer verdwenen 
waren, bleef deze ruim drie maanden.  Zijn langdurige verblijf had zeer waarschijn-
lijk te maken met het voedselaanbod, dat erg gevarieerd is. Alle soorten brood, wit, 
bruin, stokbroden, kleine stukjes speciaal voor de duiven, maar die krijgen bijna geen 
kans, want ook de meeuwen zijn dol op de hapklare brokken.  De grootste lekkernij is 
de Turkse Pizza, die in z’n geheel naar binnen wordt gewerkt. Het zijn vaak dezelfde 
mensen die voeren op dezelfde tijdstippen en dat weten de meeuwen. Wanneer het 
tijdstip nadert gaan ze op de gracht zitten wachten. Ze weten ook dat het voer uit 
plastic zakjes komt. De nietsvermoedende voorbijgangers die op dat tijdstip met een 
plastic tas over de gracht lopen worden belaagd. Aan deze rituelen paste mijn Kleine 
Burgemeester zich moeiteloos aan.

Het was net of hij er al jaren zat. Zijn leeftijdsgenoten Zilvermeeuw tolereerden hem, 
maar als hij te brutaal werd kreeg hij een pak slaag. Soms deed hij stoer en ging zelf 
in de aanval, en het geluid dat hij dan produceerde had veel weg van een trompet en 
was duidelijk te horen, maar als er een reactie kwam van de andere vogels koos hij 
snel het hazenpad. Hierdoor was hij vaak alleen.  Elke ochtend, wanneer ik de gordij-
nen open deed, zag ik hem op de gracht lopen, op zoek naar voedsel, vergezeld door 
de duiven die hij volgde. Meestal richting vuilcontainers, die op de hoek stonden en 
waar altijd wel iets te eten lag. 
Af en toe ging ik naar beneden om zijn ontbijt te brengen. Daar raakte hij zo aan 
gewend, dat hij op de hoek van de straat stond te kijken of ik er aankwam, met zijn 
kop scheef. Net of hij zeggen wilde, het wordt tijd, waar blijf je zo lang!? 
De rest van de dag wandelde  hij over de gracht heen en weer, soms diep in gedach-
ten verzonken, met een uitdrukking op zijn gezicht alsof hij zijn laatste oortje had 
versnoept, of hij ging in bad en maakte zijn toilet. Als er eten uitgedeeld werd stond 
hij steevast weer vooraan. Met de duiven had hij vriendschap gesloten, zij waren 
altijd de eersten die gevoerd werden. Wanneer hij een groepje zag dat aan het eten 
was, ging hij er altijd tussen staan, om te kijken wat ze aten. Meestal was het niet zijn 
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smaak, uitgedroogd beschimmeld brood liet hij liggen en duivenvoer was moeilijk te 
eten.
In de loop van de tijd veranderde zijn verenkleed. Toen hij arriveerde was er een 
bruin gestreept patroon zichtbaar onder de staart en op de rug zaten bruine spikkels.  
Het bruin veranderde geleidelijk aan in wit. 

Zijn gedrag verschilde duidelijk van de andere meeuwen die aanwezig waren. In 
februari waren dat de Zilver- en Kokmeeuwen, in maart kwamen daar de Kleine 
Mantelmeeuwen bij en trokken de Kokmeeuwen weg. In tegenstelling tot deze meeu-
wen, die meestal rustig op de gracht zaten, gaf hij zichzelf nauwelijks rust. Hij had 
een enorme energie.  Als ik naar hem stond te kijken deed hij plotseling stoer, begon 
luid te roepen en liep met de vleugels omhoog langs de gracht te paraderen. Wat erg 
opviel was de slechte staat van zijn verenkleed. Er zaten grote gaten in de vleugels 
omdat verschillende slagpennen ontbraken. Hierdoor nam hij waarschijnlijk vaker een 
bad en poetste zijn veren uitgebreider dan de anderen. 

Elke dag maakte ik foto’s vanuit mijn huiskamerraam, maar ook ging ik regelmatig 
naar beneden, om op de gracht foto’s te maken. Zodoende kreeg ik een goed beeld 
van zijn doen en laten en ontmoette ik veel bekende en onbekende vogelaars, uit 
alle windstreken, die naar de Kleine Burgemeester kwamen kijken. Op basis van deze 
beelden heb ik mijn verhaal verteld.

De Gierzwaluw
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Ik denk nog vaak terug aan deze meeuw, die helemaal uit Groenland over de barre 
oceaan naar de Erasmusgracht was gevlogen en hier zijn thuis had gevonden. Hij viel 
op tussen de andere meeuwen door zijn onvoorspelbare gedrag, ging altijd zijn eigen 
weg en trok zich niets aan van de andere meeuwen, die hem regelmatig aanvielen.
Kortom, een vrolijke vogel, vol streken, die het hier prima naar zijn zin had en waar 
je met plezier naar keek.  

Hij ging heen zoals hij was gekomen, plotsteling, maar nu had hij zijn bestemming 
niet zelf gekozen. Zijn laatste rustplaats was de vogelopvang, hier is hij binnenge-
bracht met een gebroken schouder die niet meer te repareren was, waardoor ze hem 
hebben laten inslapen. Zijn overblijfselen zijn naar Avifauna gebracht. 

Misschien komt er weer een ander, maar al zou dit zo zijn,  het wordt nooit meer het-
zelfde. Deze vogel was uniek. Als ik naar buiten kijk zie ik nog steeds dat kleine witte 
vogeltje dat onvervaard, als er gevoerd werd, de massa vogels induikt, luid roepend 
en dan vol trots, met een stuk brood in zijn bek opduikt.

Opvallend tussen zijn leeftijdsgenoten Zilvermeeuw
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Afgelopen winter is voor het eerst onder de leden van de vogelwerkgroep Am-
sterdam een fotowedstrijd gehouden. 29 foto’s deden mee aan deze competi-
tie, waaraan vijf (gelijke) prijzen waren verbonden. De jury bestond uit drie 

leden, die elk eigen criteria aanlegden bij de keuze van de vijf beste foto’s. Lastig om 
dan met drie mensen de vijf beste uit te kiezen, maar een extra stemronde zorgde in 
ieder geval al voor de eerste vier foto’s. Uiteindelijk werden de juryleden het ook eens 
over foto nummer vijf.

VWGA Fotowedstrijd!
Roely Bos

THEO VAN LENT

In de categorie scherp/
knap uitgevoerd won de 
Koekoek van Theo van 
Lent. “In alle aspecten 
prachtig! Het scherp en 
onscherp. Het geheel is 
mooi qua kleur. Een bijzon-
dere vogel in een mooie 
vliegpositie. Het gele oog is 
haarscherp.”

In de categorie stadsna-
tuur won de Pimpelmees 
van Antonette Bergmans. 
“ Natuur in de stad. 
Duidelijk Amsterdam, 
zelfs een trapgevel op de 
achtergrond. Prachtig 
dichtbij. Door de foto 
krijg je bewondering 
voor de schoonheid 
van de Pimpelmees. ANTONETTE BERGMANS
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RUUD WOLTERMAN

In de categorie 
scherp/compositie 
won de Ransuil van 
Ruud Wolterman. 
“Hij kijkt je recht 
aan, fantastisch! 
Een moeilijke soort 
om op ooghoogte te 
fotograferen.”

In de categorie gewoon 
mooi won de Toren-
valk van John van der 
Woude. “Heel sfeervol. 
Gewoon een mooie vo-
gel en een mooie foto.”

JOHN VAN DER WOUDE

In de categorie bij-
zondere soort won de 
Witvleugelstern van 
Hans van de Raapkamp. 
“Die Witvleugelstern 
hangt prachtig scherp 
in het wit. Bijzondere 
soort, knap in de vlucht 
gevangen. Mooi is het 
zwart-wit.”

HANS VAN DE RAAPKAMP
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Snel, pak je fiets! Voor de begin-
nende, leergierige, zich-altijd-
ontwikkelende vogelaar is de lente 

een toptijd. Veel vogels maken zich op 
voor hun eerste broedsel. En dat doen ze 
op hun mooist. In felle kleuren zingen 
de mannetjes om de gunst van de dames. 
Daarbij halen ze de meest vreemde 
toeren uit. Baltsvluchten, dwaze dansjes, 
hitsige hupjes. Alles voor het nageslacht. 

De vogels zijn in het voorjaar zo druk 
met elkaar dat ze geen oog hebben voor 
de vogelaar, die rustig de verrekijker 
scherpstelt. Daar komt bij dat er amper 
al blad aan de bomen zit. Zo zie je nog 
eens wat. Tenminste, als je niet continu 
door je kijker koekeloert. Hoor je iets? 
Zoek de vogel eerst met het blote oog. 
Opgeven is geen optie. Gevonden? Dan 
pak je de kijker en stel je scherp. 

Je leert het meest van andere, meer 
ervaren vogelaars. Ga dus bij voorkeur in 
een groepje. Dat kun je zelf organiseren, 
of je gaat mee met een excursie. Tijdens 
mijn eerste vogelexcursie door het 
Amsterdamse Bos leerde ik op mijn oude 
stadsfiets een rondje dat ik nog steeds 

vaak fiets. Direct bij in de ingang aan 
de Amstelveenseweg houd je rechts aan, 
zodat je boven de bosbaan langsfietst. 
Langs rietlandjes en open water kom je 
bij een vogelkijkplateau aan je rechter-
hand. Vervolg je weg en je rijdt aan het 
eind van de Bosbaan tegen wat oever-
landjes op, die met loopbruggen verbon-
den zijn. Een mooi afgelegen plekje, dát 
vinden vogels fijn. Vandaar fiets je naar 
de geitenboerderij en het Schinkelbos. Zo 
kom je in verschillende biotopen en zie 
je veel verschillende soorten.

Welke kijker je als beginner gebruikt, 
is niet zo belangrijk. Pak wat je in de 
kast hebt liggen of kunt lenen. Het is 
nu lastig met corona, maar vraag als je 
op pad bent andere vogelaars of je hun 
kijker mag proberen. Zo kom je erachter 
wat jij de fijnste kijker vindt. Wil je 8x 
of met 10x vergroting? Met 32 of 42 mm 
lenzen? Bij gespecialiseerde winkels kun 
je verschillende modellen proberen, bij-
voorbeeld bij Vogelbescherming in Zeist.

Die februari-ochtend in het Amsterdamse 
Bos zag ik mijn eerste Koperwieken, 
Goudhaantjes, Sijsjes en Staartmezen. Er 
vlogen Grote Bonte Spechten over en er 
cirkelden vijf ‘Zweedse’ Buizerds op trek 
boven ons hoofd. We hebben in totaal 
zo’n 35 soorten gezien. De cursusleider 
had nog zo’n 15 andere soorten gehoord. 
Sindsdien weet ik dat vogelen niet alleen 
vogels kijken is, maar ook  vogels luiste-
ren. En schaamde ik me nog meer voor 
mijn oude piepende fiets. Die had de 
hele ochtend als een groep Goudhaantjes 
geklonken. Telkens als we stopten om ze 
te zoeken, waren ze stil.

Op een oude fiets

 

Column  van een beginnende vogelaar

De Gierzwaluw

Groenling
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Roofvogels en uilen in 2020

Als lid van de Veld-
werkcommissie VWGA 
heb ik een overzicht 

gemaakt van de broedgeval-
len van roofvogels en uilen in 
de regio Amsterdam in 2020. 
Hierbij is gebruik gemaakt van 
rechtstreekse meldingen door 
leden van de vogelwerkgroep 
en voorts door het zorgvuldig 
napluizen van meldingen van 
roofvogels en uilen in het 
werkgebied van VWGA op 
Waarneming.nl. Aan de hand 
van Sovon interpretatiecriteria 
heb ik de verzamelde gegevens 
beoordeeld. Resultaat is het 
hieronder staande overzicht 
van al dan niet geslaagde 
broedgevallen van roofvogels 
en uilen.
Dit overzicht zal zeker niet 
volledig zijn, want ongetwijfeld zijn er territoria gemist, zeker van uilen zal het aan-
tal meldingen ‘onderbelicht’ zijn.

Torenvalk  52 territoria
14 territoria zuidkant Amsterdam: Amsterdam-ZO, Groot Duivendrechtsche Polder, 
Bovenkerkerpolder, Ronde Hoep, Holendrechter- en Bullewijkerpolder, Ouderkerker-
plas, Schinkelbos en Botshol. 
5 territoria omgeving Schiphol.
5 territoria aan de oostkant van Amsterdam: Diemerpark, Diemerbos, Vijfhoek/Mui-
den, Noorderpolder en Gemeenschapspolder / Bloemendalerpolder .
18 territoria in Amsterdam-Noord, poldergebied benoorden Amsterdam, Durgerdam, 
Uitdam, Bloemendalergouw/Uitdammerdijk, Barnegat/Blijkmeerpolder, Volgermeer, 
Ransdorp, Zunderdorp, Ilperveld, Broek in Waterland, Broekermeer, Volgermeer,  
rond Zuiderwoude en op Marken.
10 territoria in het Westelijk Havengebied en Lutkemeerpolder.

Teun van Dijk

2020 was een topjaar voor de Torenvalk
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BROEDGEVALLEN VAN ROOFVOGELS EN UILEN IN 2020
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Boomvalk  18 territoria
5 territoria aan de zuidkant: Amstelpark, Gijsbrecht van Aemstelpark, Ouderkerk, Uit-
hoorn,  en Botshol.
3 territoria in het Amsterdamse Bos/Schinkelbos.
4 territoria aan de oostkant van Amsterdam: Amsterdam Oost, Diemerpark/Vijfhoek en 
Weesp.
5 territoria in Amsterdam Noord en het poldergebied ten noorden van Amsterdam:   
Uitdammerdijk/Durgerdam/Bloemendalergouw,Blijkmeerpolder, Belmermeer,Volgermeer 
en Rietbroek
1 territorium aan de westkant van Amsterdam: Osdorper Bovenpolder/Lutkemeerpolder. 

Slechtvalk  5 territoria 
Westelijk Havengebied AEB en Hemwegcentrale, Buikslotermeer, Arena en Zuidas.
Voorts waren er broedparen aanwezig op de volgende locaties, waarbij geen nest kon 
worden vastgesteld: Mondriaantoren, Rieker Business Park, UWV-gebouw Overtoomse 
Veld/Postjesweg, Steigereiland, Rijksmuseum/Westertoren, Sloterdijk, Schiphol en Weesp
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Sperwer, Beatrixpark, 20 februari 2021
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Sperwer 45 territoria 
9 territoria aan de westkant: Lutkemeerpolder, Osdorper Binnenpolder, Sloterpark, 
Eendrachtpark, Christoffel Plantijnpad, Erasmuspark, Westelijk Havengebied,  Bretten 
en Geuzenbos.
4 territoria aan de oostkant: Flevopark/Science Park, Oosterpark en Nieuwe Oosterbe-
graafplaats.
4 territoria aan de zuidkant van Amsterdam: Beatrixpark, Amstelpark en Stadionkade.
1 territorium centrum 
16 territoria ten zuiden van Amsterdam: Gaasperplas/Hoge Dijk, Holendrechter-
Bullewijkerpolder, Groot Duivendrechtsche Polder, Amsterdamse Bos/Schinkelbos, 
Uithoorn/ Bovenkerkerpolder, Middelpolder en Botshol.
6 territoria ten oosten van Amsterdam: Zeeburg/Oostelijke eilanden, Diemerpolder/
ARKzone, Diemerbos, Vijfhoek  en Weesp.
5 territoria in Amsterdam Noord,  Rietbroek, llperveld en Zuiderwoude..

Havik 28 territoria
5 territoria aan de westkant van Amsterdam: Sloterweg, Westgaarde, Sloterpark,  
Bretten,  Geuzenbos/Spaarnwoude.
10 territoria aan de zuidkant van Amsterdam: Ronde Hoep, Hoge Dijk/Gaasperplas, 
Groot Duivendrechtsche Polder, Middelpolder en Botshol.
5 territoria in het Amsterdamse Bos/Schinkelbos.
5 territoria aan de oostkant van Amsterdam: Nieuwe Oosterbegraafplaats, Science-
park/Spoorzicht, Vijfhoek, Haven Ballast en  Diemerbos.
3 territoria in Amsterdam Noord en het gebied ten noorden van Amsterdam en Ilper-
veld.

Wespendief   1 territoria
Amsterdamse Bos, helaas zijn er geen jongen uitgevlogen. Nest is gepredeerd.

Bruine Kiekendief 16 territoria
Ilperveld,  Uitdammer Die/Barnegat, Volgermeer/Zuiderwoude/Broekermeer, IJdoorn/
Uitdammerdijk, Ransdorp, Zeedijk/Binnen-Buitengouw, Vijfhoek, Bretten, Lutke-
meerpolder, Schinkelbos, Bovenkerkerpolder,  Ouderkerk/ Ronde Hoep, Aetsveldsche 
Polder, Schiphol en Botshol. 

Buizerd  69 territoria 
14 territoria aan de westkant van Amsterdam: Sloterpark, Westgaarde/Lutkemeerpol-
der, Westelijk Havengebied, Geuzenbos, Bretten, Osdorper Binnenpolder/Sportpark 
Ookmeer,  Spaarnwoude, Sloterweg  en Noordelijke Oeverlanden.
3 territoria rond Schiphol en Badhoevedorp.
7 territoria in het Amsterdamse Bos/Schinkelbos.
9 territoria aan de oostkant/ten oosten van Amsterdam: Watergraafsmeer, Flevopark, 

BROEDGEVALLEN VAN ROOFVOGELS EN UILEN IN 2020
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Diemerpark, Diemerbos, Overdiemerpolder, Weesp, Muiden, Vijfhoek en Weesp.
19 territoria zuidkant van Amsterdam: Buitenveldert, Beatrixpark, Amstelpark, Zuide-
ramstel, A’dam ZO, Hoge Dijk, Amstelveen, Uithoorn, Bovenkerkerpolder, Middelpol-
der, Groot Duivendrechtsche Polder, Holendrechter- en Bullewijkerpolder, Ouderkerk, 
Ronde Hoep en Botshol.
17 territoria in Amsterdam Noord en het gebied ten noorden van Amsterdam: 
Ransdorp, Uitdam/Bloemendalergouw, Poppendammergouw, Rijperweg, Barnegat/
De Munt/ Blijkmeerpolder,  IJdoorn,  Zunderdorp, Volgermeer/Broek in Waterland, 
Broekermeer,  Rietbroek, Ilperveld, Zuiderwoude en Zeedijk.

Steenuil  13 territoria
Bovenkerkerpolder, Ouderkerk – Ronde Hoep en Durgerdam .

Velduil  0 territoria

Bosuil  27 territoria
Noorderpark/Vliegenbos, Sloterpark, Chr. Plantijnpad, Sloterweg, Vondelpark,  Am-
stelpark, Beatrixpark, Amsterdamse Bos/Schinkelbos, Amstelveen, Amsterdam-ZO, 
Transvaalbuurt, Diemen, M.L. Kingpark, Groot Duivendrechtsche Polder, Ouderkerk, 
Bovenkerkerpolder, Middelpolder en Badhoevedorp.
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Het verenkleed van een Buizerd is erg variabel. Dit is een donkere vorm.
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Ransuil  28 territoria
Amsterdam ZO, Science Park, Frankendael, Nieuwe Oosterbegraafplaats, Diemerbos, 
Amstelglorie, Ronde Hoep, Uithoorn, Bovenkerkerpolder, Middelpolder, Amstelveen, 
Groot Duivendrechtsche Polder, Ouderkerk, Uithoorn, Badhoevedorp, Amsterdamse 
Bos/Schinkelbos, Osdorperbinnenpolder, Bretten, Rembrandtpark, Westerpark/Nut en 
Genoegen, De Aker,  Noordelijke Oeverlanden,  Amsterdam-Noord en Waterland.

Kerkuil  23 territoria
Badhoevedorp, Watergraafsmeer, Weesp, Groot Duivendrechtsche Polder, Ouderkerk, 
Ronde Hoep, Middelpolder, Bovenkerkerpolder en Waterland.

In totaal zijn van twaalf soorten roofvogels en uilen territoria vastgesteld. Het ging 
hierbij om  91 territoria van uilen en 234 territoria van roofvogels. Het is verheugend 
dat in een door mensen zo dicht bevolkt gebied zoveel roofvogels en uilen aanwezig 
zijn in de broedtijd. 

Van de jaren 2003 en 2004 publiceerde Paul M. Marcus een overzicht. Als we die 
gegevens naast de getallen van de afgelopen jaren zetten, ontstaat het volgende 
overzicht:

We moeten echter wel in het oog houden dat Paul Marcus in zijn artikel zelf al 
aangeeft dat de gegevens verre van volledig zijn. In acht jaar tijd kan er heel wat 
veranderen. Hoe het Sperwer, Torenvalk en Boomvalk in de tussen liggende jaren 
verging weten we helaas niet. Het is heel goed denkbaar dat deze soorten in de tussen 
liggende jaren een hoger aantal territoria hebben gekend. Vooral mede door Waarne-
ming.nl kon vanaf 2012 een vollediger beeld worden verkregen. 

2003 2004 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bruine kiekendief 8 10 10 14 11 18 12 23 12 15 16

Havik 9 10 31 27 27 33 37 29 21 21 28

Sperwer 22 16 32 29 28 30 35 38 34 33 45

Buizerd 9 8 71 57 58 64 63 69 64 87 69

Wespendief 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1

Torenvalk 1 4 23 27 28 45 31 36 40 35 52

Boomvalk 7 7 26 23 23 23 22 21 23 16 18

Slechtvalk 1 1 4 3 3 4 5 6 9 5 5

TOTAAL 57 56 197 180 179 219 206 223 204 213 234

BROEDGEVALLEN VAN ROOFVOGELS EN UILEN IN 2020



Jaargang 59   nummer 1  maart 202128

De Gierzwaluw

jaargang 59   nummer 1   maart 2021

Het valt erg te betwijfelen of bij de uilen de aantallen reëel zijn. De toename kan 
wellicht grotendeels worden toegeschreven aan toenemende meldingen op Waarne-
ming.nl en aan een toenemende belangstelling voor uilen. Een bijkomend punt is dat 
in toenemende mate mel-dingen rond uilen worden vervaagd, waardoor het lastiger 
wordt om territoria te bepalen.

Hoe verhouden deze Amsterdamse cijfers zich tot het landelijk beeld van deze soor-
ten? Landelijk geeft de Torenvalk sinds 1990 een dramatische afname te zien, die 
trend lijkt in ons werkgebied nog niet in beeld te komen.
Ook de Boomvalk neemt sinds 1985 gestaag af, terwijl die soort bij ons stabiel bleef, 
de dip van 2019 lijkt niet door te zetten..
De Slechtvalk geeft nu een terugval met broeden te zien, terwijl er op diverse plekken 
wel paartjes verbleven, zonder dat er sprake was van een nest. 
Bij de Sperwer zien we landelijk sinds 2000 een dalende lijn, die blijkt nu ons werk-
gebied weer even uit beeld te zijn. Het blijkt dat de Sperwer vanwege predatie door 
Havik steeds meer stedelijk gebied verkiest, i.p.v. bebost gebied.
Landelijk lijkt de Havik zijn top te hebben bereikt, ook bij ons is nu een daling te zien 
geweest. Diverse legsels hebben dit jaar echter geen vliegvlugge jongen opgeleverd.
Vanaf de eeuwwisseling laat de Bruine Kiekendief een dalende lijn zien, terwijl bij ons 
de populatie min of meer stabiel blijft en in 2017 zelfs een topscore behaalde. Ook in 
2020 deed deze soort het in ons werkgebied goed.
Na een gestage toename blijft de Buizerd landelijk sinds 2006 op dezelfde lijn. Het 
Amsterdamse plaatje laat nu na een topjaar, weer een ‘normaal’ gemiddelde zien.

En hoe zit dat regionaal en landelijk met de uilen? Landelijk is de Steenuil sinds 2001 
stabiel en ook bij ons is dat het beeld.
Bij de Velduil is landelijk na de daling tot 2007 weer enige toename zichtbaar. Dat 
klopt dus ook met de spaarzame broedgevallen in ons werkgebied. In 2017 trad lan-
delijk een dip in. In elk geval vertoonde 2018 de nodige belangstelling van de Velduil 
in ons werkgebied. In hoeverre er sprake is van geslaagde broedgevallen is onbekend. 
Kennelijk vonden de Velduilen de Amsterdamse regio in 2019 niet interessant, in 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Steenuil 13 11 12 17 16 12 15 13 13

Velduil 0 0 2 0 2 0 3 0 0

Bosuil 13 11 10 19 37 30 21 22 27

Ransuil 14 13 21 22 16 15 12 22 28

Kerkuil 5 5 5 11 12 9 12 13 23

Totaal 45 40 50 69 83 66 63 90 91
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2020 werden wel Velduilen gezien (Ronde Hoep, Aetsveldsche Polder en Oosterpoel 
bij de dijk naar Marken), maar er kon geen broedgeval worden vastgesteld. 
Landelijk is de Bosuil sinds de eeuwwisseling stabiel, maar bij ons kun je spreken 
van een duidelijke toename. De soort werd in 2016 ook verbazend vaak gemeld bin-
nen de grachtengordel zonder dat meteen sprake was van een broedgeval. In 2017 
ging de Bosuil landelijk afname vertonen. In 2018 is dat ook in ons werkgebied dui-
delijk het geval. We kunnen t.o.v. 2019 stellen dat de neerwaartse trend voor deze uil 
in Amsterdamse weer even was gestabiliseerd en dit jaar weer een groei te zien gaf.
Landelijk gaat het droevig met de Ransuil, die sinds 1990 alleen maar een dalende 
tendens te zien geeft. In ons werkgebied kun je die stand vrij stabiel noemen. Het 
jaar 2019 evenaarde het topjaar 2015 en in 2020 zette er weer groei door, kunnen we 
zelfs een nieuw topjaar noteren. 
De Kerkuil laat landelijk een heel grillig patroon zien. Gelukkig was hij in ons werk-
gebied de laatste vier jaren stabiel. Na 2018 met 10 gemelde verkeersslachtoffers, 
pakte 2019 gunstiger uit; er werden 2 verkeersslachtoffers gemeld, maar 2020 kende 
weer 8 Kerkuilen die slachtoffer werden van het autoverkeer. Op enkele plaatsen in 
het land is men nu hectometerpaaltjes aan het voorzien van een doorrollende boven-
kant, waardoor uilen hier niet meer op willen landen. Het blijkt te helpen om uilen 
op veiliger afstand van snelverkeer te houden. 

Bijzondere dank voor het aanleveren van gegevens gaat uit naar, Jan van Blan-
ken, Roely Bos, Philipp Derks, Paul Marcus, Frank Warendorf, Mark Kuiper, Martin 
Kempe, Ben Daemen, Fons Bongers en Zainal Haberham.

De Gierzwaluw
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Jammergenoeg kon er ook dit jaar geen broedgeval van Velduil worden vastgesteld
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Raak je op de hoogte van broedgevallen 
in 2021, dan deze graag doorgeven via 
tr.vandijk@planet.nl 

Voorts heb ik nog een verzoek om 
broedgevallen van roofvogels en uilen 
niet meer te vervagen, maar ze dan liever 
onder embargo tot een datum na het 
broedseizoen te plaatsen. Zodoende kun-
nen dan die waarnemingen beter worden 
meegenomen in deze jaarrapportages.

Geraadpleegde bronnen:
De Gierzwaluw nr. 1, juni 2005 pag. 15
Paul M. Marcus – Broedgevallen van 
roofvogels in Amsterdam in 2003 en 2004
Sovon: Broedvogels in Nederland 2011, 
pag. 144
Grafieken van Nederlandse indexen
Sovon: Broedvogels in Nederland 2012, 
pag. 76 (Kerkuil) en 114 grafieken van 
Nederlandse indexen

Sovon: Broedvogels in Nederland 2013, 
pag. 124, 125 en 127. Grafieken van 
Nederlandse indexen.
Sovon: Broedvogels in Nederland 2014, 
pag. 51, 78-81 en 126-129 Grafieken van 
Nederlandse indexen. 
Sovon: Broedvogels in Nederland 2015, 
pag. 54-55 en 130-131 Grafieken van 
Nederlandse indexen.
Sovon Broedvogels in Nederland 2016, 
pag. 77-79
Sovon Broedvogels in Nederland 2017, 
pag. 54
Sovon Broedvogels in Nederland 2018, 
pag. 92, 93, 138-142
Sovon Vogelbalans 2014 pag 14 e.v.
Sovon Vogelbalans 2015, pag. 16-17
Sovon Vogelbalans 2016, pag. 10 e.v.
Sovon Vogelbalans 2017, pag. 10 e.v.
Sovon Vogelbalans 2018
Sovon Vogelbalans 2019
Sovon Vogelbalans 2020
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2020 was een goed jaar voor de Sperwer, er werden in totaal 45  territoria geteld
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Naar aanleiding van het Nederlands Klimaatakkoord van 2019 heeft de ge-
meente Amsterdam besloten een substantiële bijdrage te leveren in de vorm 
van 17 windmolens. De locaties zijn nog niet vastgelegd. 

De Vogelwerkgroep Amsterdam heeft de Werkgroep Windturbines samengesteld om 
een standpunt omtrent deze problematiek te vormen. Het stuk van Frank van Groen is 
onderdeel van een uitgebreider en verder strekkend artikel dat nog niet is afgerond.

Op 30 januari heeft de Vogelwerkgroep Amsterdam haar standpunt (zie hierna) in-
zake windturbines bepaald, dit naar aanleiding van plannen van diverse gemeentes, 
waaronder de gemeente Amsterdam, om op hun grondgebied grote, 200 meter hoge 
windturbines te bouwen in het kader van de zogenaamde Regionale Energie Strategie 
(RES). Een aantal voorgestelde locaties ligt in natuurgebieden die voor (trek)vogels 
van groot belang zijn.
Dit lijkt een voor vogels ongewenste ontwikkeling en het is goed dat de Vogelwerk-
groep Amsterdam daar een standpunt over in neemt. In gebieden waar windturbines 
staan kunnen immers direct slachtoffers vallen onder overvliegende vogels. Ook 
zijn er indirecte effecten wanneer vogels gebieden gaan mijden met windturbines, 
waardoor hun leefgebieden kleiner worden en populaties afnemen. Gesteld wordt 
dat windturbines niet mogen worden opgesteld in belangrijke vogelgebieden en hun 
directe omgeving. En dat een internationale aanpak van de energietransitie noodza-
kelijk is. Dat laatste is een open deur, maar hoe geven we daar dan invulling aan? 
Nederland is een rijk land met een buitensporig hoge ecologische voetafdruk en met 
een historie van vervuiling van de atmosfeer van de aarde, onze eigen leefomgeving 
en als gevolg van onze grote consumptie grote vervuiling in verre buitenlanden. Als 
wij hier in Nederland geen substantiële bijdrage aan het tegengaan van klimaatveran-
dering kunnen of willen leveren, wie kan dat dan wel? 
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Windturbines in Amsterdam
Frank van Groen

WINDTURBINELOCATIES IN NATUURGEBIEDEN BIJ AMSTERDAM
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Commissie Windturbines
Piet van der Werf en Ewout Huibers

STANDPUNT INZAKE WINDTURBINES, D.D. 30 JANUARI 2021

De Vogelwerkgroep Amsterdam (VWGA) erkent de noodzaak om de klimaatver-
andering tegen te gaan en is voorstander van de transitie naar schonere vormen 

van energiewinning. De voorkeur gaat uit naar een (inter)nationale aanpak van deze 
transitie. Amsterdam maakt onderdeel uit van een groter netwerk van natuurgebie-
den. Voor de juiste beoordeling van eventuele hinder door windturbines moet daarom 
verder gekeken worden dan de gemeentegrenzen. Vogels kennen geen grenzen. 

Windturbines kunnen het welzijn van vogels sterk beïnvloeden. Vogels botsen tegen 
de wieken, verliezen foerageergebieden of moeten omvliegen om de molens te ontwij-
ken.  De locatie, het aantal en de hoogte van de windturbines kunnen zeer bepalend 
zijn voor de hoeveelheid invloed die ze uitoefenen op o.a. de ruim honderd soorten 
broedvogels in de Amsterdamse regio.

De groene gebieden in en om de stad staan onder druk door stadsuitbreiding en toe-
nemende recreatie. Ten noorden en ten zuiden van de stad zijn uitgestrekte weidege-
bieden waar veel beschermde weidevogels broeden. Ten oosten van de stad ligt het 
IJmeer dat deel uitmaakt van belangrijke internationale vogeltrekroutes. Ieder voor- 
en najaar vliegen hier tienduizenden vogels over op weg naar hun broed- en win-
terverblijven. Ook binnen de stad zorgen parken en groene scheggen voor een grote 
biodiversiteit. Bosvogels, watervogels en weidevogels vinden in groot Amsterdam 
allemaal hun thuis.
De VWGA vindt dat bij de locatiekeuze, het ontwerp en beheer van windparken ervoor 
zorg gedragen moet worden dat er nauwelijks negatieve gevolgen zijn voor vogels. 
Windturbines mogen niet geplaatst worden in belangrijke vogelgebieden en hun di-
recte omgeving. Het gaat daarbij onder andere om locaties (zie kaart):

• Belangrijke migratieroutes: o.a. IJmeer eenden en ganzen
• Natura 2000-gebieden: o.a. Markermeer meeuwen en sterns
• Natuur Netwerk Nederland: o.a. Diemervijfhoek havik en visarend
• Groene scheggen: o.a. Brettenzone & Diemerpark nachtegaal en koekoek
• Weidevogelgebieden: o.a. Waterland grutto en kievit
• Important Bird Area’s: o.a. de Waver blauwborst

De VWGA biedt advies op basis van bestaande gegevens als ook op basis van eigen 
onderzoek en vele vogeltellingen van de afgelopen decennia.   
De VWGA is bezig met de samenstelling van een Broed- en Wintervogelatlas van 
Amsterdam.
Een uitgebreide tekst over dit thema staat op www.vogelsamsterdam.nl.
Vragen, opmerkingen en reacties zijn welkom, via wind@vogelsamsterdam.nl
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Het najaar van 2020 was zacht, en vooral oktober gaf een wisselvallig weerbeeld. No-
vember was vrij droog met veel zon en hoge temperaturen, met aan het eind één nacht 

vorst. December was vooral nat, en nog steeds niet koud. Net zo uiteenlopend waren de 
hoogtepunten qua vogels: een Zwarte Ibis in Waterland, een Vale Gierzwaluw op IJburg, een 
Pallas’ Boszanger in De Baarsjes en een overvliegende Roodkeelpieper, maar ook winterse 
vogels als Zwarte Zee-eend, IJsduiker, Roodkeelduiker en Klapekster; soorten die zeker niet 
ieder jaar te zien zijn.

Zorg dat je je waarnemingen van het volgende kwartaal tijdig hebt opgevoerd op waarne-
ming.nl. Voeg bij interessante waarnemingen zoveel mogelijk informatie toe in de daarvoor 
bedoelde schermvelden, zoals aantal, geslacht, kleed, gedrag en telmethode; een kleine 
moeite maar een waardevolle aanvulling. En bij (regionale) zeldzaamheden het liefst een 
foto, film- of een geluidsfragment of een duidelijke beschrijving van de kenmerken.

Waarnemingen oktober-december 2020
Ellen de Bruin
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Palla’s Boszanger in de Baarsjes op 5 december 2020
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WATERVOGELS
Over de Aetsveldsche Polder vliegen adulte Kleine Zwanen: 3 op 27/11 en 4 op 10 en 20/12 
(EdB, RivD). In de hierna genoemde groepjes bevinden zich gelukkig ook juveniele vogels: 
4 over de Vijfhoek op 29/11 en 5 op 6/12 (GvD, FV), en 6 over de Uitdammerdijk op 25/12 
(EV) – resp. 2, 3 en 4 juv. Op 28/12 zijn er 2 adulte en 1 juveniele vogel t.p. in Polder de 
Rondehoep (WvdS). Vanaf 7/11 pleisteren er max. 4 Wilde Zwanen in de Aetsveldsche Pol-
der (1e wrn. RivD, EdB, RB). De vogels zijn niet altijd te zien omdat ze graag in de diepe 
sloten bivakkeren. Op 26/12 vliegen er 4 over IJburg (RB) en op 31/12 6 over Zuidoost 
(Ivan Appel).
Op 12/10 vliegt er een groep van maar liefst bijna 600 Rotganzen over de Vijfhoek (GvD). 
Deze enorme groep wordt ook - weliswaar op grote afstand - waargenomen vanuit de 
Aetsveldsche Polder (EdB, RivD). Op deze datum vliegen er tevens groepen van 110 en 170 
over het Diemerpark (FvG, WP, PvdW). Tot en met 5/11 druppelt deze trek na met groepjes 
van max. 11 vogels. Op 3/10 en in de periode 10-20/11 foerageren zeker 2 Rotganzen in 
Waterland, een adult en een 1kj (velen). Het is nuttig als waarnemers kleed en/of leeftijd 
toevoegen aan de waarneming; zo kunnen we zien dat het niet altijd het zelfde exemplaar 
betreft. Dit geldt ook voor de volgende waarnemingen: in de periode 30/10-20/12 zijn er 
minstens 2 Roodhalsganzen aanwezig in Waterland, een adulte en een 1kj vogel. 
Dit kwartaal laat hoge aantallen zien van Kleine Rietgans, met name overvliegend: op 5/11 
156 vogels over het Diemerpark (FvG, WP) en op 22/11 497 over de Vijfhoek (FV) en 344 
over de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD). Soms zijn ze makkelijk te herkennen aan de luid-
ruchtige roep: “malle combi van hoge en lage tonen met valse trompet ertussendoor” (RuB 

WAARNEMINGEN OKTOBER - DECEMBER 2020 De Gierzwaluw

Roodhalsgans, Broekergouw/Waterland, 3 november 2020  

FO
TO

’: 
 L

OD
EW

IJK
 IJ

LS
T



Jaargang 59   nummer 1  maart 202136

De Gierzwaluw

jaargang 59   nummer 1  maart 2021

op 29/11). Het hoogste aantal Toendrarietganzen foeragerend in de omgeving van Schiphol 
is ca. 300 vogels op 6/12 (Hans de Nobel). Ook relatief hoge aantallen over de telposten: 
op 5/12 Diemerpark 119 (FvG) en Vijfhoek 107 (GvD), en op 20/12 64 over de Aetsveldsche 
Polder (EdB, RivD).
Op 15/10 vliegen 2 Eiders, waarvan één een 2kj man, in zuidoostelijke richting over het 
Science Park (Bart Hoekstra). Hoge aantallen Krooneend: op 14/10 120 vogels in Haven Bal-
last (EH) en op 18/11 110 op het IJmeer in Waterland (AS).Vanaf 16/10 worden er Toppers 
gezien op de Gouwzee; meer dan 400 op 15 en 18/11 (Maarten Hotting, FvG). 
Pijlstaart laat dit kwartaal enorme aantallen zien, veel hoger dan in het kwartaal vorig jaar; 
het maximum aantal was toen 32. Vijfhoek: op 9/10 131 en op 14/10 maar liefst 1174 vo-
gels overvliegend (GvD), Diemerpark op 2/10 130 en op 27/11 258 overvliegend. Op 4/11 ca. 
100 over de Muider kust (EdB), op 5/11 ca. 100 over De Hoge Dijk (JG) en op 6/11 120 t.p. 
op de Gouwzee (DD).
Op 4 en 5/11 zwemt een vrouwtje Zwarte Zee-eend op het IJmeer aan de Muiderkust (1e 
wrn. TdG) en in de periode 15-22/11 een vrouwtje Grote Zee-eend op de Gouwzee (1e wrn. 
NA).
Het hoogste aantal Middelste Zaagbekken is 30 op 4 en 24/11, aan de Muiderkust (PvdW, 
WP, NA). Het hoogste aantal Nonnetjes is slechts 25, op 29/11 in de Gouwzee (EH); vorig 
jaar werden er 200 gemeld.
In de periode 4-8/12 wordt een Roodhalsfuut gezien aan diezelfde Muiderkust, soms dicht-
bij, soms ver weg (1e wrn. WvdS). In de periode 14/11-18/12 zijn er 2 Kuifduikers aanwezig 
op de Gouwzee (1e wrn. EdB, RivD). In november en december worden Geoorde Futen ge-
meld in Waterland en omgeving Muiden-Vijfhoek, hier max. 4 op 5/11. De enige oktober-
waarneming is op 13/10 bij Kruithoorn (WvdS).
Op 22/11 vliegen maar liefst 3 Roodkeelduikers in zuidelijke richting over de Vijfhoek (FV) 
en op 28/11 een 1kj naar west (FV, GvD, RB). Op 4/11 wordt een 1kj IJsduiker gemeld langs 
de Muider kust (1e wrn. TdG).
Roerdompen worden gemeld vanuit Waterland, Haven Ballast, Brettenzone, Overdiemerpol-
der en de Lutkemeer; hier op 18/10 2 ex. (Zaïnal Haberham). Op IJburg nachtelijke geluids-
opnames op 1 en 5/11 (PvdW). De soort wordt niet waargenomen in december. Kwakken 
buiten Artis: 18/10 en 4/11 omgeving Gooiseweg, Watergraafsmeer (Pieter van der Linden, 
Thomas Kruider) en op 1/11 een nachtopname in het Diemerpark (PvdW). Op 27/11 wordt 
een gekleurringde juveniele vogel gefotografeerd in Artis; tegenwoordig worden ze weer 
geringd om hun bewegingen te kunnen monitoren (bron: Facebook). De Artis-pagina ver-
telt: “Kwakken zijn wilde vogels die in ARTIS leven”. Tja. 
In de periode 8-15/11 bevindt zich ‘slechts’ 1 Koereiger aan de Bloemendaler-/Poppendam-
mergouw (1e wrn. LIJ). De laatste Purperreiger van dit kwartaal wordt gezien op 17/10: een 
juveniele vogel in de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD).
Grote groepen overvliegende Lepelaars worden gemeld over De Baarsjes: 35 op 7/10 (Tim 
van Nus), 29 over Weesp op 11/10 (RBe, EdB, RivD). Een Zwarte Ibis wordt slechts door 
één persoon waargenomen en gefotografeerd op 28/11 in een nat weiland grenzend aan 
Ransdorp aan de Durgerdammergouw (Mark Gooijer, med. Paul Ruiters). In de dagen ervóór 
zitten er 1 à 2 op Texel en de dagen erna 1 vogel in een polder bij Leimuiden.
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ROOFVOGELS & UILEN
In de maand oktober zijn er veel waarnemingen van Visarend, net als vorig jaar. De laatste 
wordt uitgezwaaid op 4/11 om kwart over elf, op de Vijfhoek (GvD, WP). 
Meldingen van overvliegende en jagende Blauwe Kiekendieven: met name vanuit het Die-
merpark, de Vijfhoek, de Aetsveldsche Polder, Schiphol, het Schinkelbos en diverse plekken 
in Waterland (vele waarnemers).
Op 12/10 vliegt een Zeearend over de Vijfhoek (GvD) en op 17/10 een adulte vogel eerst 
over de Muiderkust (Dorothee Rabe, EH) en vlak erna over Aetsveld (RivD, EdB). Op 20/10 
is een niet-adulte vogel aanwezig in de buurt van Kruithoorn (Ellen Huisman). De laatste 
van dit jaar, ook onvolwassen, vliegt op 29/12 over de Bovenkerkerpolder (Agnes Laag-
huis).
Overvliegende Rode Wouwen worden waargenomen op IJburg op 13/10 (WP, PvdW), in het 
Diemerpark op 16/10 (Sjirk van der Burg) en 2 vogels tegelijk over de Aetsveldsche Polder 
op 17/10 (EdB, RivD). 
In de periode 13-18/10 worden op landelijk niveau enorme aantallen van doortrekkende 
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Blauwe Kiekendief, Diemerpark, 8 november 2020
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Buizerds gemeld (zie grafiek); het hoogste aantal is 1793 op 15/10 op een telpost in Losser, 
Twente, tegen de Duitse grens aan. Ook regionaal blijft dit niet onopgemerkt: in de Aets-
veldsche Polder worden tijdens een goudplevierentelling - die hiervoor wordt afgebroken 
- op 17/10 596 overtrekkende Buizerds geteld (EdB, RivD). 
De meeste meldingen van Smelleken komen vanaf Schiphol: 6/10, 10 en 18/12, en de Vijf-
hoek: 9-14/10, 5 en 20/12 (velen). 
Op 5/10 in Sloterdijk 1 vr. en 1 juv. man Slechtvalk; “ik denk dat het valken van de Cen-
trale Hemweg zijn. Op pilaster aan NO-gevel Belastingkantoor”. Bij een waarneming van 
op 29/12 - 2 vogels t.p. - lees ik dat de nestkast van de Hemcentrale is verwijderd en dat 
er geen nieuwe wordt geplaatst (PM). Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het sluiten 
van de kolencentrales in Nederland. Nou ja, inmiddels zijn er Slechtvalken genoeg; wel-
licht blijft er dan nog een Houtsnip over. 
Er worden meer Kerkuilen gemeld dan het vorige vierde kwartaal, eigenlijk al te veel om 
hier op te noemen, en dat is een goed teken: o.a. Durgerdam, De Tweede Diem, Nesciobrug, 
Buitenveldert, Westpoort. Nachtelijke geluidsopnames zijn er in de Watergraafsmeer 8 en 
12/10 (GvD) en op 30/11 over IJburg (PvdW). De Ransuil heeft minder grote slaapplaatsen 
dan vorig jaar, max. 7 vogels worden gemeld, ergens in Amstelveen. Van Velduil zijn er 
waarnemingen in verschillende gebieden, met name de Bovenkerkerpolder; hier aanwezig 
in de periode 10/11-22/12 (1e wrn. Jimmy Kok).

STELTLOPERS
Een gekleurringde Scholekster foerageert op 24/10 langs de Muiderkust. De vogel blijkt 
geringd te zijn op Schiermonnikoog op 13 juli, aldus een 1kj op het tijdstip van de waar-
neming (EdB, RivD).
De laatste 3 Bontbekplevieren van dit jaar vliegen op 11/10 in zuidwestelijke richting over 
de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD), de laatste Zilverplevier op 9/11 over de Vijfhoek; op 
14/10 vliegen er daar zelfs 6 (GvD).

Buizerdtrek in Nederland, oktober 2020; aantal ex. per dag (bron: trektellen.nl)
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Op 15/10 wordt een Regenwulp gemeld in Waterland nabij De Nes (Ferenc Scheeren). In 
de regio zou dit de laatste datum ooit voor deze soort zijn. Rosse Grutto wordt alleen 
gezien op IJburg; tot en met 6/10, max. 4 vogels (velen). Deze pleisteren er al sinds 
21/9, ervan uitgaande dat het dezelfde vogels zijn.
Deze periode één waarneming van Kanoet: 1 op IJburg op 23/11 (1e wrn. AS). Net als 
vorig jaar worden er Kemphanen geteld op een slaapplaats in de Bovenkerkerpolder; 
hoogste aantal is 16 op 10/12 (AJ).
Zeker 4 Drieteenstrandlopers vliegen over het IJmeer bij Muiden op 4/11 (AS, RuB e.a.). 
Het hoogste aantal Bonte Strandlopers is 17 op IJburg op 4/10 (WP, SH). Op 4 en 10/10 
worden resp. 1 en 2 Kleine Strandlopers gezien op het nieuwe deel van IJburg (LIJ, 
WP).
De laatste Oeverloper van dit jaar wordt gezien bij de pieren van Muiden: 18/11 (Tonny 
Bakker).
Op 2/10 wordt een overvliegende Zwarte Ruiter gehoord op IJburg (RuB). Een late 
Groenpootruiter wordt gezien op 12/10 vliegend over de Vijfhoek (GvD). Vorig jaar 
werd de Witgat alleen in december waargenomen; nu in alle maanden en te veel om 
hier op te noemen.
Waarnemingen van Bokjes zijn er vanaf 15/10; het hoogste aantal is 3 op 20/11 in de 
Volgermeer (WP). Het hoogste aantal van Houtsnip is ook 3: op 6/12 in het Schinkel-
bos (CW). 

WAARNEMINGEN OKTOBER - DECEMBER 2020

Oeverloper, Vijfhoek/Muiden, 19 oktober 2020    
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MEEUWEN & STERNS
Op 16 en 24/10 en in de periode 4-10/11 worden er max. 30 Dwergmeeuwen waargenomen 
op het IJmeer thv Muiden (1e wrn. Rinse van der Vliet). De laatste waarneming dit jaar van 
Zwartkopmeeuw betreft een geringde adult in winterkleed aan de Westerdokskade op 18/12 
(JZ).
Op 26/11 duikt een 1kj Kleine Burgemeester op in Zuidoost, een ongebruikelijke plek (1e 
wrn. JZ). De vogel is daar aanwezig t/m 9/12; “de ganzen, duiven en meeuwen worden 
vaak gevoerd door de buurtbewoners, de Kleine Burgemeester profiteert hiervan mee” (LIJ 
op 28/11). Op 11/12 wordt een overvliegende vogel gezien in Bos en Lommer, ook een 1kj 
(Marten Miske); dezelfde vogel wellicht? De in 2014 in Amsterdam gekleurringde Kleine 
Burgemeester is (nog) niet gezien.
De laatste Reuzensterns worden waargenomen op 10/10, 1 adult en 1 juveniel vliegend over 
het Diemerpark (FvG, AJ, LIJ, PvdW, WP), de laatste en enige Zwarte Stern van dit kwartaal 
op 2/10 over IJburg (EH).

HOENDERS, DUIVEN, SPECHTEN & VARIA
Op 22/11 zijn er 1 man en 3 vrouwen Patrijs op Schiphol-Zuid (Peter Duijnmayer). Vanaf 
2/12 worden ze gemeld vanaf Tweeduizend El, de bekende plek (1e wrn. Fred Scholte). Ho-
gere aantallen worden echter gezien langs het doodlopende weggetje genaamd Veldpostpark 
(1e wrn. Guido Klerk), met max. 20 op 31/12 (CW). Kan het zijn dat ze zijn uitgezet?
De meeste waarnemingen van Groene Specht komen dit kwartaal uit het Diemerpark, De 
Nieuwe Oosterbegraafplaats en Westgaarde. In de periode 18/10-5/12 wordt regelmatig een 
Kleine Bonte Specht waargenomen op de Vijfhoek (velen). Op 8/11 en 5/12 wordt specifiek 
een vrouwtje genoemd (SH, EdB, RivD). Op 9/11 ook een vrouwtje Kleine Bonte in het Die-
merpark (WP).
Na een onzekere waarneming van een Vale Gierzwaluw in het Eendrachtspark op 22/10 “erg 
lichtbruin voor een Gierzwaluw” (DD), wordt er op 30/10 één gemeld en gefotografeerd op 
IJburg; “vanaf 15:00 twee uur lang foeragerend laag boven het eiland” (1e wrn. RB). In 
mistroostig weer, maar dat hoort bij de soort, juist dan komt hij naar beneden. Ook op 31/10 
is de vogel nog aanwezig; “hoger vliegend en iets westelijker dan gisteren”, maar vertrok om 
ca. 14:00 in zuidelijke richting. Indien aanvaard door de CDNA, betreft dit een nieuwe soort 
voor de Amsterdamse regio. Zie ook (de online versie van) het artikel in de vorige Gierzwa-
luw.
Op 3/11 vliegt een Klapekster naar zuid over Haven Ballast; “neergestreken bij Waterlandtak, 
maar niet terug gevonden” (WvdS). 
Helaas geen Kraanvogels dit najaar.

ZANGVOGELS
Roeken zijn er vooral in Waterland en de Aetsveldsche Polder, en vliegend over het Diemer-
park. De hoogste aantallen worden geteld in november en december aan de Nieuwe Gouw; 
max. 11 op 2/11 (HJ). De Raaf wordt steeds vaker waargenomen; de meeste waarnemingen 
komen vanaf de Vijfhoek en de Aetsveldsche Polder; hoogste aantal is hier 3 in de periode 
2-14/10.
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Zwarte Mees, Landscroon, Weesp, 10 december 2020
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De Zwarte Mees wordt het meest gemeld op de Vijfhoek: in de periode 4-21/11 max. 13 
vogels (1e wrn. GvD). Op Westgaarde in de periode 7/11-28/12 max. 10 vogels (1e wrn. 
JvB, HJ). Vanaf 9/11 tot einde jaar zijn er max. 10 ex. te vinden op Landscroon (1e wrn. 
Fons de Meijer). In de periode 9/10-13/11 wordt een Matkop waargenomen in het Diemer-
park (PvdW, FvG) en 10/10-9/12 max. 2 op de Vijfhoek (RB, Alfred de Weerd, WP, NA). Op 
12/12 1 vogel in de Gaasperzoom (EV). Baardman is net als vorig jaar vooral aanwezig in 
Waterland en op de Vijfhoek. 
Boomleeuweriken worden alleen waargenomen over de telposten: 11 en 14/10 Aetsveldsche 
Polder (EdB, RivD), 9/11 Vijfhoek (GvD), 10/11 Diemerpark (FvG, WP).
Een late Oeverzwaluw vliegt naar het zuiden over de Aetsveldsche Polder op 3/10; “keihard 
door, mee met Boerenzwaluwen” (EdB), het 8e oktobergeval in deze eeuw. De laatste Huis-
zwaluw vliegt op 10/10 over de Vijfhoek (RB). Op De Hoge Dijk wordt op 8/10 een Witkop-
staartmees gezien (Will Schep) en op 2 en 5/11 max. 2 (AS, JG).
Op 3/12 wordt de zeldzame Pallas’ Boszanger gemeld in De Baarsjes door een bewoner (J.K. 
van Laarhoven). Helaas bevindt de vogel, voor vele vogelaars een nieuwe soort voor de 
regio, zich in een door huizen omsloten binnentuin. Niet toegankelijk dus, maar gelukkig 
zijn enkele lokale ondernemers en andere bewoners bereid af en toe een vogelaar toe te 
laten in de binnentuin. Op 5/12 wordt de vogel voor het eerst gefotografeerd en de soort 
aldus definitief vastgesteld. Ook wordt het geluid opgenomen. De laatste waarneming is op 
14/12.
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De Bladkoning die vorig kwartaal al aanwezig was op IJburg, wordt hier gezien tot 2/10. 
Andere waarnemingen zijn er in Middenhoven, De Aker, Diemerpark, Noord, Watergraaf-
smeer en Westgaarde. Op de Vijfhoek is er 1 aanwezig in de periode 10-15/10 (1e wrn. RB). 
Een Siberische Tjiftjaf wordt op 9/11 gefotografeerd in het Diemerpark; “opvallend bleke 
tjif” (WP). Een late Grasmus laat zich zien in Overdiemen op 2/10 (Iks van Eijndhoven).
Een Pestvogel wordt gemeld op IJburg op 31/12; “kort roepend, niet gezien” (Ferenc S). No-
vemberwaarnemingen van Beflijsters zijn er niet ieder jaar: op 7/11 1 mannetje naar zuid 
over de Vijfhoek (GvD, SH) en op 8/11 1 over de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD).
In december worden er Zwarte Roodstaarten waargenomen in Duivendrecht (AS, Leobard 
Hinfelaar) en op IJburg max. 3 op 12/12 (SH). De enige Gekraagde Roodstaarten van dit 
kwartaal worden gezien op 5/10 in Uithoorn en op 6/10 een vrouwtje op Wittenburg (René 
Wolbers, Moon Rijven).
Op 2 en 9/10 wordt nog een Paapje gefotografeerd op resp. IJburg en Schiphol (EH, Bep 
Scheen). In november worden late Tapuiten gezien: 1/11 Poppendammerweeren (Jörg Ha-
mann) en 4/11 Schiphol (CW).
De waarneming van een Gele Kwikstaart op 13/10 over het Diemerpark is de laatste van 
het jaar (PvdW, WP). Twee mannetjes Noordse Kwikstaart foerageren aan de Bloemendaler-

Roodhalsfuut, IJmeer, 5 december 2020
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Gebruikte afkortingen
AJ Auke Jansen GvD Guus van Duin PvdW Piet van der Werf

AS Adrie Streefland HJ Han Jacobs RB Rob Baars

CW Cor Wies JG Jaap Gijsbertsen RivD Ricardo van Dijk

DD Daan Drukker JvB Jan van Blanken RuB Ruurd Bennink

EdB Ellen de Bruin JZ Jan Zorgdrager SH Sander Hietkamp

EH Ewout Huibers LIJ Lodewijk IJlst TdG Ton de Groot

EV Els Velzing NA Niels Aagaard WP William Price

FvG Frank van Groen PM Paul Marcus WvdS Wim van der Schot
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gouw op 6/9 (GvD) en in de Aetsveldsche Polder op 15/9 (EdB). Op laatstgenoemde locatie 
vliegt op 2/9 een Engelse Kwikstaart over in zuidelijke richting (RivD, EdB).
De laatste waarneming van Boompieper dit kwartaal is op 7/10, gefotografeerd in het 
Schinkelbos (“Stephan”).
Op 2/10 wordt een overvliegende Roodkeelpieper gehoord in de Aetsveldsche Polder. Het 
betreft het 9e geval in deze eeuw. Voor het eerst is van deze soort een geluidsopname ge-
maakt in de Amsterdamse regio.
Oeverpiepers worden gemeld op Marken, in Waterland en aan de Muiderkust, vanaf 4/10. 
Laatste waarneming is op 28/11 aan de Uitdammerdijk (H. Nibbering). Veel meldingen 
van groepen Waterpiepers; op 7/11 40 in de Lutkemeer (Rutger Rotscheid), op 22/12 48 in 
de Osdorper Bovenpolder (JvB), op 29/10 21 op de Vijfhoek (GvD), op 23/11 15 Binnen-/
Buitengouw (Marianne Slot) en op 20/12 13 vliegend in zuidelijke richting over de Aets-
veldsche Polder (EdB).
Op de Vijfhoek worden hoge aantallen genoteerd van Keep: op 7/11 122 van deze vinkach-
tige en op 8/11 maar liefst 295. Net als vorig jaar weinig gevallen in december; slechts 4.
Appelvinken zijn soms lastig te vinden, maar als je het geluid kent, is het makkelijker. 
Hoogste aantal waargenomen is 8, op 23/12 in Zuidoost (Michel Hulspas) en op 30/12 in 
het Amstelpark (Wouter Monster).
Hoogste aantal Grote Barmsijs is ook 8, over de Vijfhoek op 20/10 (GvD); daarnaast 5 over 
het Diemerpark op 6/11 (FvG). In de periode 9-17/10 trekken er Kleine Barmsijzen over de 
Vijfhoek (max. 2) en over de Aetsveldsche Polder.
Kruisbekken vliegen op 12 en 29/10 over de Vijfhoek (GvD) en op 9/11 1 over Landscroon 
(EV). Geen hoge aantallen van Sijs; vorig jaar bedroeg het maximum 2229, nu is slechts 25 
het hoogst genoteerde aantal: op 17/10 vliegend over de Oosteinderweg in Aalsmeer, op 
het randje van de regio (Christian Kooij).
In de periode 18-21/11 zijn er max. 3 Sneeuwgorzen t.p. op Marken (1e wrn. Dirk Kaars). 
Op 16/10 een melding van een in noordelijke richting overvliegende IJsgors in Polder Om-
hoog met het Veen (Jannes Boers e.a.); op 9/11 vliegt er 1 naar zuidoost op de Vijfhoek 
(GvD).



Jaargang 59   nummer 1  maart 202144 jaargang 59   nummer 1   maart 2021

Wat vinden de buren? John van der Woude

LITERATUUR RUBRIEK

VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 56, 2020 nr. 4
Houtrakpolder en Westhoffplas 
In de Houtrakpolder, tussen Zwanenburg en Spaarndam, is een breed slingerende 
kreek gegraven om de polder weer brakker en natuurlijker te maken. Van de 45 hectare 
polderland komt zo’n 35 hectare weer onder directe invloed van brakwater te staan, 
dat ingelaten wordt vanuit Zijkanaal C. Met een hoog winterpeil staat 80% van het 
gebied zelfs onder water. Om de grond te verarmen zal Staatsbosbeheer voorlopig nog 
maaien. Het wordt een kwetsbaar gebied voor planten en vogels, en honden worden 
geweerd.  
In de Westhoffplas, aan de westrand van de Houtrakpolder, is de eerder aangekondigde 
vogelkijkhut daadwerkelijk verrezen. Er wordt nog gewerkt aan rietschermen langs het 
toegangspad.

Noord-Hollandse Natuurdag terugkijken 
Op 19 december 2020 kende deze normaal veelbezochte dag een digitale versie. De 
lezingen zijn online terug te kijken op www.landschapnoordholland.nl/lezingen-11de-
noord-hollandse-natuurdag. Er zijn onder andere lezingen over het vogelringstation 
Van Lennep, over de Smienten in de winter, en over de Ringslang in Amsterdam.

In de Westhoffplas, aan de westrand van de Houtrakpolder staat de vogelhut ‘De Kiekendief’
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KNNV Amsterdam – Blaadje jg. 41, 2021 nr. 1
Inventarisatie nachtvlinders 
In ‘Groot-Amsterdam’ is in 2020 een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd van de 
nachtvlinders, door ze op verlichte lakens te laten afkomen. Er zijn 216 soorten vast-
gesteld, waarvan 35% op maar enkele plekken. Een gedetailleerd verslag met heel veel 
foto’s van de nachtvlinders staat op amsterdam.knnv.nl/publicaties. De grote fotobij-
lage lijkt mij tevens een mooie determinatiegids.

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 54, 2020 nr. 4
Oeverzwaluwkolonie met 260 nesten 
In 2020 werden tussen Vecht en Eem 508 nesten van Oeverzwaluw geteld. De be-
kende kolonie van grondbedrijf Cito in Nederhorst den Berg telde dit jaar maar liefst 
260 nesten. De eigenaar van het bedrijf gunt het de vogels, ook al kan hij met de 
zandhopen waar ze in broeden een tijdje niets doen. De VWG wil proberen daar een 
kunstwand gefinancierd te krijgen.

Zwarte Specht in Spanderswoud 
In het drukbezochte Spanderswoud bij Hilversum was in 2020 een nauwgezet gedo-
cumenteerd broedgeval van Zwarte Specht. In maart was er veel geroffel, door het 
hele Spanderswoud. Op 4 april was de eerste waarneming bij de nestholte. Op 17 april 
zat het paartje bij het nest, op 19 april werd de oude nestholte schoongemaakt, en op 
24 april moet het broeden gestart zijn. Maar helaas, op 5 mei verlieten de vogels het 
bosperceel, het nest was kennelijk leeggeroofd, waarschijnlijk door een Eekhoorn. De 
dag erna werd de holte in gebruik genomen door Holenduiven.

Holenduiven, Nieuwe Ooster, 11 februari 2021
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Vogelbeschermingswacht Zaanstreek -  De Kieft jg. 44 (13), 2020 nr. 4
De Smient van Rovaniemi 
Een vrouwtje Smient dat in de Zaanstreek van de gele kleurring Y-F2 voorzien was, 
blijkt al enkele jaren te broeden in een meertje in de Noord-Finse plaats Rovaniemi. 
Bij hetzelfde onderzoek worden ook Smienten van zenders voorzien, en dan blijken 
ze te broeden van de Baltische staten tot ver achter de Oeral. Wie een Smient met 
gele of oranje kleurring ziet en deze weet af te lezen, wordt verzocht dit door te 
geven op www.geese.org. Het is ook mogelijk om zo’n vogel met ring-code in te 
voeren op waarneming.nl met als gedrag ‘(kleur)ringdragend’. Dan wordt de mel-
ding aan de juiste persoon of instantie doorgegeven.

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk - De Strandloper jg. 52, 2020 nr. 4
Broedgeval van Tapuit in AW-duinen 
In de Amsterdamse Waterleidingduinen was het in 2020 ter hoogte van De Zilk dan 
eindelijk zo ver: een broedgeval van Tapuit, na jarenlange afwezigheid. Her en der 
zijn in de AW-duinen tegenwoordig delen afgerasterd zodat de vegetatie zich kan 
herstellen van de grondige vraat door damherten, die door de gemeenteraad van 
Amsterdam zo lang getolereerd zijn. Juist in zo’n afgerasterd deel, in de Westhoek, 
vond het broedgeval plaats. Dat ook Vos zo’n gebied niet meer in kan, zal zeker 
geholpen hebben. Toch is het broedgeval mislukt, de eieren waren waarschijnlijk 
onbevrucht. Maar het is een mooi begin.

De Gierzwaluw

Smient, Aandammergouw - Waterland, 23 november 2020
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