
De Gierzwaluw 

Waarnemingen april-juni 2020 
Ellen de Bruin 

In het 2e kwartaal van dit jaar substantieel min
der waarnemingen dan vorig jaar. Wellicht bleef 
men meer thuis vanwege het coronavirus? Een 

vaste ploeg waarnemers hield stug vol om toch af en 
toe even lekker naar buiten te gaan. Als thuiswer
kende had ik daar in ieder geval grote behoefte aan. 
Voordeel was wel dat ik in de lunchpauze naar een 
Struikrietzanger kon! 
Er was meer leuks deze periode: Middelste Jager, 
Kwartelkoning, Nachtzwaluw, en zuidelijke vogels 
als Vale Gier, Bijeneter en Hop. Het wachten is op de 
Scharrelaar! 
Rest mij te melden dat de waarneming van een mo
gelijke Bairds Strandloper op Uburg 18 september 
vorig jaar helaas niet is geaccepteerd door de CDNA: 

Matkop met nestmateriaal, Diemerbos, 12-04-2020 "de afwezigheid van een lange handpenprojectie en 
de vergelijkbare grootte/verhoudingen ten opzichte 

van de omringende strandlopers deden dit geval de das om" (info via PR). 

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. 

WATERVOGELS Et REIGERS 
Op 26/4 en 15/5 zit er een Rotgans op Marken (WvdW, FV). Op 24 en 25/4 bevindt zich een 
Roodhalsgans langs Dijkeinde resp. in Polder De Peereboom (Somer Schram Ouweneel, Frank 
Roosendaal], nagenoeg dezelfde plek als februari dit jaar. De laatste Grote Zaagbek van dit 
seizoen wordt gezien op 8/5 op het IJmeer tegenover het Kinselmeer, een man in eclips
kleed (EdB); toch ruim twee weken later dan vorig jaar. Van Middelste Zaagbek één mei
waarneming: op 16/5 1 man en 1 vrouw op de Gouwzee (EV). 
Geoorde Futen worden gemeld bij de Vijfhoek, 8/4 en 17 /6 (FV, PI) en op 11/4 een vogel op 
het Kinselmeer (Sanne Koolwijk). Geen waarnemingen van Kuifduiker deze periode. 
Bezette nesten van Ooievaar met name in het Amstelpark, Plantage Muidergracht, 
Frankendael, Kalfjeslaan, Lutkemeer, Nieuwe Ooster, Osdorper Bovenpolder, Vondelpark, 
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De Vrije Geer en Westerpark. Nieuw zijn nesten in Park de Kuil, Watergang en de 
Gemeenschapspolder. Het hoogste aantal Lepelaars dat wordt waargenomen op de 
Kinseldam, waar ze broeden, is 31 op 5/4 (HJK). Veel minder dan vorig jaar, toen werden er 
max. 70-75 gemeld. Maar misschien is er dit jaar minder geteld? 
Roepende cq. baltsende Roerdompen worden regelmatig gehoord in het Schinkelbos, 
Geuzenbos, Lutkemeerpolder, Ilperveld, Varkensland en de Volgermeerpolder. Een zeldzame 
plek voor Kwak: nabij de Gaasperplas net onder de A9, op 20/5 ("D.J."). Weer veel 
meldingen van Koereiger in Waterland; de laatste wordt gezien op 8/5 Rijperweg (MS). In 
de periode 16/4-3/5 worden zelfs 3 vogels gemeld. In feite zijn ze al aanwezig sinds 2/8 
vorig jaar. Waar blijven ze toch in de broedperiode? 
Kleine Zilverreiger wordt wat vaker waargenomen dan vorig jaar - toen slechts tweemaal: 
11/5 Groote IJpolder (PT}, 13/5 Waterland (EdB}, 31/5 Landje van Geijsel (ED, MKr}, 1 en 
19/6 Vijfhoek en Kruithoorn (velen) en in de periode 7-12/6 Lutkemeer (PT, PS, EdB). 

ROOFVOGELS Et UILEN 

Op 29/5 vliegen over het westen van de regio 13 tot 15 Vale Gieren. Als eerste gezien over 
het Eendrachtspark (DD}, daarna over Sloterdijk (AS, WP, GK, Ewout Huibers). Spectaculair 
gezicht natuurlijk; meestal gaat het bij dergelijke groepen om projectvogels; vogels die 
zijn uitgezet en de weg kwijt zijn. Op 6/4 wordt de eerste Visarend van deze periode 
waargenomen boven het Eendrachtspark (DD) en Bos Et Lommer (MM); 's middags vliegt 
een vogel over de Gaasperzoom (WS) en over Weespersluis: de nieuwe woonwijk in de 
Bloemendalerpolder (SW). De laatste waarneming in dit kwartaal is op 16/6 boven het 
Sloterpark (PM). 

I 

I 

-

---
Een grote groep Vale Gieren vliegt over Sloterdijk, 29 mei 2020 
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In het Amsterdamse Bos keert de hier jaarlijks broedende Wespendief terug op 17 /5 (ZH). 
Toelichting op 20/5: "lijkt het paartje van de afgelopen twee jaar (man gaat al langer mee). 
Vrouw volgde man, die haar later met een kikker als bruidsgeschenk onder het uitstoten 
van de typische zachte lokroepjes een nest op lokte". Op 14/6: "op dit tijdstip alleen staart 
van adult op nest zichtbaar. 's Middags was in elk geval de man identificeerbaar. Eieren 
zijn nu op de helft van de incubatietijd, als het goed is". En dan op 30/6 het onthutsende 
bericht dat het vrouwtje overleden is: "bij mijn aankomst een Buizerd (met jongen vlakbij) 
fanatiek uitvallend naar iets in het nestbos. Wespendievennest lag er verlaten bij. Onder 
het nest het halve kleed van de vrouw, duidelijk slachtoffer van predatie door Havik (veren 
uitgetrokken, niet afgebeten). Gelet op de uitstekende staat van veren, en het feit dat alles 
onverwaaid bij elkaar lag ondanks de sterke wind, heeft de treurige gebeurtenis vermoede
lijk slechts kort ervoor plaatsgevonden. Mogelijk viel de Buizerd uit naar de nog aanwezige 
dader" (alle wrn. ZH). Goed dat dit broedgeval zo intensief gemonitord wordt! (red: Uitein
delijk blijkt het mee te vallen en wordt vrouw Wespendief als voddenbaal teruggezien.) 
Een 3kj man Steppekiekendief vliegt op 22/4 over de Gemeenschapspolder (AS) en wordt 
iets later opgepikt boven Weespersluis (SW). Op 24/4 vliegt een man Grauwe Kiekendief 
over bij Schiphol (Gerjon Gelling) en op 10/5 vliegt een vrouwtje over de Aetsveldsche 
Polder (EdB, RivD). 
De eerste Rode Wouw van deze periode vliegt op 4/4 over de Aetsveldsche Polder (EdB, 
RivD). Na vele waarnemingen in april en een kleiner aantal in mei is er één juni-waarnemi
ng: 11/6 over de Bovenkerkerpolder (H. van Haastrecht). Net als vorig jaar aardig wat waar-

Veren hoopje van een door een Havik toegetakelde Wespendief, Amsterdamse Bos, 30 juni 2020 
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nemingen van Zwarte Wouw in april; ik noem er een aantal. Op 11/4 wordt een in Aalsmeer 
opgemerkte Zwarte Wouw (MM) ook gezien boven het Schinkelbos (AJ, NA, ED, MKr, EH). 
Op diezelfde datum ook een vogel over de Aetsveldsche Polder, daar ook op 19/4 (EdB, 
RivD). De enige mei-waarneming is vanaf het Landje van Geijsel: 22/5 "ver cirkelend. Een 
ietwat gehavend beest. staart nauwelijks gevorkt voor zover te zien. Bovenvleugeltekening 
(met lichtere dekveerbaan), vleugelhouding en lichte onderhand maken dit muisbruine beest 
tot een Zwarte Wouw. Te ver voor fllm en/of foto" (GvD). 
Was er vorig jaar maar één melding van Zeearend, nu zijn er iets meer. Op 10/4 vliegt er 
een 4kj vogel over de Vijfhoek (ZH, GvD, SH, RB, WW). Op 11/4 beweegt er een over Aals
meer (MM), later over het Eendrachtspark (DD), en aan het eind van de middag over de 
Aetsveldsche Polder (EdB, RivD). Ook op 27/4 vliegt er daar één over. Op 7/5 een vogel over 
Polder Nellestein (DJR) en 8/5 over Marken (WvdS). Het betreft allemaal nog niet volwassen 
vogels, maar zeker niet allemaal dezelfde vogel. 
Een mannetje Roodpootvalk wordt gemeld op 12/4 aan de Nieuwe Gouw: "met onmisken
baar grijze onderzijde met iets roodbruins richting donkere staart op pakweg 10 meter 
hoogte. Het formaat van een boomvalk. Lange smalle staart" ("Jim Sneglov"). Wat te den
ken van deze waarneming van iemand die in totaal 5 vogelsoorten in de regio heeft opge
voerd, en dan ook nog eens een 'leuke' naam verzint? (red: lees 'm achterstevoren). Op 10/5 
dan een echte, over het Entrepotdok: "vanuit W. een in eerste instantie op een Boomvalk 
lijkende valk die tegen de inmiddels steeds sterker wordende en draaiende wind (van Z naar 
WNW) worstelend/vliegend. Bij het dichterbij komen bleek snel dat het geen Boomvalk was. 
Voor mijn dagelijkse Slechtvalk was hij te klein en vanwege de roodbruine gloed even aan 
een Torenvalk gedacht. Ook dat is in de binnenstad een zeldzaamheid tegenwoordig, dus 
extra goed opgelet! Valk met roodbruine onderzijde, vaag masker op de kop, staart licht 
gebandeerd, en daarom op 2e kj vrouw Roodpootvalk uitkomend. Boomvalkachtige vlucht 
met een vaag Torenvalk uiterlijk. Geen foto's want eerst kijken, dan verbazen en dus geni
eten en weg is de Roodpootvalk!" (WvdW). 
Aardig wat Smellekens, alle in april: de eerste is een 2kj vrouw op 3/4 Schiphol (GvD), de 
laatste ook een vrouw over Marken op 26/4 (FvG, WP). Bezette nesten van Slechtvalk: Ameri
kahaven, ArenA, Buitenveldert, Hemhavens en ZuiderAmstel. Territoria o.a. bij De Omval, 
Lelylaan en Westertoren/Rijksmuseum. Het Rembrandtpark lijkt Slotervaart geworden. 
Jonge Bosuilen worden gemeld in Osdorp, Sloterpark en Sloterplas, jonge Ransuilen in de 
Brettenzone, Frankendael, Oeverlanden Nieuwe Meer, Rembrandtpark, Schellingwoude, 
Westpoort en Holysloot. 
In de periode 3-10/4 worden 1 à 2 Velduilen gezien in de Bovenkerkerpolder (le wrn. FvG). 
Een opvallende waarneming is die in het Centrum, op 21/4: "midden in de binnenstad, 
achterna gezeten door verschillende soorten meeuwen en een aantal kraaien" (Wout Bakker). 

STELTLOPERS 
Opnieuw een broedgeval van Steltkluut op het Landje van Geijsel; zie het artikel van AS 
elders in dit blad. Maar liefst 3 jongen, waarvan er eentje het laatst gezien wordt op 20/6. 
Op 1/7 heeft het gehele gezin het Landje verlaten. Verder waren er enkele waarnemingen in 
Waterland: 18/4 Volgermeer (HJ), 4/5 De Kinsel (HJK, AS, MSch) en op 8/5 2 vogels zowel 
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in Ilperveld (J. Poelstra) als in Polder IJdoom (MD). Hoge aantallen Kluut: 9/4 Kinsel 44 
(FV), 11/4 Polder IJdoom 50 (Colin Aalbers), 17/4 Bovenkerkerpolder 50 (Jan Wies), 8/5 
Marken 20 (RB) en 7/6 Ilperveld 27 (Perry de Kort). 
Aardig wat meldingen van Zilverplevier: 16/4 Binnen-/Buitengouw (Sjirk van der Burg), 
25/4 een 2kj op Landje van Geijsel (GvD), 4/5 een 2kj op de Kinseldam (MSch), en in de 
periode 13-15/5 max. 2 vogels op Marken (le wm. WP); hier ook een zomerkleed vogel 
op 1/6 (LIJ). Hoogste aantal Bontbekplevier: zeker 30 op het Landje van Geijsel (GvD, 
EdB). 
Op 2/4 wordt een baltsende Houtsnip gemeld in het Schinkelbos; "geknor" (EV). Een 
geluidsopname had leuk geweest; ook vorig jaar schreef ik dat er naar mijn weten geen 
broedgevallen van Houtsnip bekend zijn in de regio; de digitale vogelatlas laat een witte 
vlek zien. Op 3/4 2 foeragerende Bokjes op het Landje van Geijsel (GvD); op 15/4 wordt er 
hier 1 gezien (le wm. LIJ). 
Op 19/4 vliegen 7 Rosse Grutto's over het Diemerpark (FvG). Op het Landje van Geijsel 
zitten er max. 3 in de periode 25/4-3/5 (GvD, EdB, WS) en op 5, 6 en 16/5 zit er 1 vogel 
op Marken (le wm. WvdW). Genoemde plekken zijn ook goed voor Steenloper: in de peri
ode 28/4-7/5 1 vogel op Marken (le wm. EH) en op 29/4 7 onrustige vogels op het Landje 
van Geijsel (GvD, EdB). 
Hoogste aantal Regenwulp: 60 in de Volgermeer op 29/4 (ZH). Andere hoogste aantallen, 
alle op het Landje van Geijsel: Zwarte Ruiter 6 op 19/4 (GvD), Groenpootruiter 42 op 29/4 
(GvD, EdB), Bosruiter 68 op 7/5 (GvD), Witgat 13 op 9/4 (GvD). Op Marken 18 Oeverlopers 
op 8/5 (WvdS). 
Een Kanoet zit op 4/5 op Marken (EH); vorig jaar was dat 5/5! Op 4 en 5/5 zit er ook 1 
op het Landje van Geijsel (le wm. Jan Wies). Op 6/5 vliegt er 1 over de Watergraafsmeer; 
geluidsopname (GvD). Op 5 en 13/5 is er een Drieteenstrandloper aanwezig op Marken 
(WvdW, WP, DD). Op 4/5 worden hier 2 Kleine Strandlopers gefotografeerd (DR), en op 7 /5 
is er 1 aan de Binnen-/Buitengouw (Joep Heldoom) en op 19/5 1 aan de Rijperweg (MS). 
Krombekstrandloper verschijnt op twee plekken: 29/4 1 op het Landje van Geijsel (GvD, 
EdB) en in de periode 3-14/5 max. 3 op Marken (le wm. PR). Op 7/5 3 Temmincks Strand
lopers, ook op Marken (EH, NA) en in de periode 3-10/5 max. 10 vogels op het Landje van 
Geijsel (nl. op 7/5, GvD). Hoogste aantal Bonte Strandlopers is slechts 7; 4/4 op Marken 
(FV). 
Hoge aantallen van Kemphaan: Bloemendalergouw 45 op 19/4 (AJ), Marken 52 op 26/4 
(FvG, WP), Landje van Geijsel 90 op 29/4 (GvD). 

MEEUWEN Et STERNS 
Op 26/4 foerageren ca. 800 Dwergmeeuwen op de Gouwzee (WvdW); hoogste aantal in 
de lange periode dat ze aanwezig zijn: 19/4-8/6. Tweemaal een hoog aantal Zwartkop
meeuwen: 175 vogels foerageren op 13/4 aan de Poppendammergouw (GvD), op 14/4 160 
vogels in Polder IJdoorn (LS). 
De adulte Kleine Burgemeester die al geruime tijd pleistert in stadsdeel Westerpark wordt 
daar voor het laatst gezien op 19/4 (WP). Tot ziens in de winter! Vorig jaar keerde de 
vogel terug op 8/12. 
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Witvleugelstern, Marken, 15 mei 2020 

Een adult zomerkleed Middelste Jager wordt op 8/6 gefilmd vanaf de Vijfhoek (GvD). Geen 
algemene soort, zeker in juni. Het filmpje is te vinden op (old.)waarneming.nl; de kenmerk
ende staartpennen in de vorm van lepels zijn goed te zien. 
Op 26/4 vliegt een Reuzenstern over de Vijfhoek naar noord (FV), de enige waarneming 
dit voorjaar. Op 19/4 vliegt een Lachstern en op 9/5 2 Noordse Sterns over de Aetsveldsche 
Polder (EdB, RivD), beide in noordelijke richting. 
Op 29/5 en 1/6 bevinden zich 2 Dwergsterns op Marken (WP, LIJ). Gelukkig blijven 2 Wit
vleugelsterns in adult zomerkleed hier wat langer hangen: ze zijn aanwezig in de periode 
11-15/5 (le wm. NA). 
Zwarte Sterns foerageren op het Kinselmeer in de periode 19/4-2/5 (le wm. AJ), met op 
22/4 een maximum van 30 (MM). Op 19/4 vliegen 19 vogels in noordoostelijke richting 
over de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD); opmerkelijk want op dezelfde dag vorig jaar 
vloog hier hetzelfde aantal over. 

HOENDERS, DUIVEN, SPECHTEN Et VARIA 
In de periode 5-21/4 worden max. 4 Patrijzen waargenomen bij Tweeduizend El (PS op 
18/4). Op 26/4 1 foeragerende vogel aan de zuidkant van Schiphol, Rozenburg (Piet van 
Vliet). 
Op 23/4 een Kwartel in Polder IJdoom: "vlak voor mijn voeten opvliegend en snel weer 
invallend in oud riet. Geen geluid gehoord. Opvallend vliegbeeld met puntige vleugels en 
staart. Kleur als van oud riet" (WvdS). Op 15 en 16/6 baltst een vogel in de Bovenkerk
erpolder (WvdS, AS, DR). 's Nachts worden er vogels overvliegend gehoord op 12/6 in de 
Watergraafsmeer (op geluidsrecorder, GvD) en op 19/6 in Zuidoost (Pierre van der Wielen). 
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Op 5/5 wordt een baltsende Kwartelkoning gehoord in de Brettenzone (le wrn. PM). De 
vogel wordt door velen beluisterd; de laatste waarneming is op 12/5 (André van Vliet). 
Op 26 mei wordt een Kleinst Waterhoen gehoord op het Landje van Geijsel (le wrn. Arjan 
Dwarshuis). De exacte gegevens heb ik niet; ook een lokale admin kan embargo-waarne
mingen niet zien. Ik weet dus niet of er geluidsopnamen zijn gemaakt. Op 7 /5 wordt een 
wat afwijkend Porseleinhoen gehoord op het Landje van Geijsel (le wrn. DD). Soms is de 
vogel ook overdag te horen. Laatste waarneming 20/5 (AS). 
In april meerdere overvliegende Kraanvogels. Meer dan 1 ex.: op 5/4 3 over de Aetsveld
sche Polder (EdB, RivD), op 9/4 3 over de Baarsjes (Joop Hart) en op 19/4 2 over de Pop
pendammerweeren ("ArneM"). Eén mei-waarneming: 8/5 Landje van Geijsel, 1 ex. over
vliegend (WS). 
Op 9/5 vliegt een Zomertortel in noordoostelijke richting over de Aetsveldsche Polder (EdB, 
RivD). Op 11/5 vliegt er 1 over Diemen-Noord (Ferenc Scheeren) en op 14/5 nog 1 over De 
Hoge Dijk (SH). Relatief veel waarnemingen van deze steeds schaarser wordende soort. 
Op 1/4 wordt een Kleine Bonte Specht op de Vijfhoek waargenomen (EdB) en op 8/4 in het 
Amsterdamse Bos, Zonneweide (GK). 
Een Nachtzwaluw wordt gezien op 13/5 in het Schinkelbos "rond 9:30 per ongeluk op
gestoten, vloog 5 à 10 meter verder en streek toen opnieuw neer en bleef even ter plaatse, 
waarvan deze foto. 's Avonds teruggegaan naar dezelfde plek en daar vloog rond 22:00 
een vogel rond waarvan het vliegbeeld aan een vleermuis deed denken. In de daarop vol
gende drie weken heb ik de vogel niet meer t.p. gezien of gehoord" (Gerda de Bruijn}. De 
waarneming is vervaagd opgevoerd. Zie het artikel van de waarneemster elders in deze 
Gierzwaluw. 
Bijeneters worden gemeld in het niemandslandje tussen de Al en het spoor bij Knooppunt 
Diemen (Alex Buhr; geluid staat op een youtube-filmpje van Kneu, code 3oLh4tzLkZo), 
later opgemerkt op IJburg (AS) en Vijfhoek (Jeroen Bonnema). Op 17/6 wordt een vogel 
gemeld in het Schellingwouderpark: "dacht eerst aan een IJsvogel ivm felgekleurde borst, 
maar kleur was iets minder fel en duidelijk groter in formaat. Zijn vlucht was ook duidelijk 
anders dan dat van een IJsvogel, eerder gelijkend op de vlucht van een bonte specht: af
wisselend vleugelslagen, dan zwevend, in een golfpatroon" (Thijs van Velzen). 
Een Hop wordt op 13/4 gefotografeerd in het Schinkelbos "grote verrassing; plotseling een 
paar meter vóór me opvliegend, daarna nog een paar keer gezien. Op basis van patroon op 
staart en vleugeldekveren een volwassen man" (ZH). Later dit seizoen kwam in het nieuws 
dat er een Hop succesvol heeft gebroed in de Amsterdamse Waterleidingduinen; 5 jongen! 

ZANGVOGELS 
Op 1/5 wordt een overvliegend mannetje Wielewaal gezien in het Amstelpark (MKr), 
een dag later over de Vijfhoek (Fred Scholte). Op 7/5 wordt een vogel gehoord in Polder 
Nellestein (DJR). Een - voor de regio - late zangwaarneming wordt gemeld op 9/6 in het 
Diemerbos {Klaas van den Berg). 
Roeken nestelen deze periode in het Baanakkerspark, de Buikslotermeer en in Weesp. Op 
30/6 een hoog aantal van 22 in de Poppendammerweeren (NA). In het Amsterdamse Bos 
broedt, net als vorig jaar, de Raaf (GK, ZH). Ze krijgen 4 jongen, die op 1/5 zijn voorzien 
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van oranje kleurringen met de codes H97, H98, H99 en JOl (med. GK). Opletten dus! 
Op 18/4 wordt een Pestvogel gemeld in het Centrum; "vogel kwam vanuit noordelijke rich
ting en landde bovenin monumentale plataan in Eerste Weteringplantsoen naast beeld van 
Carmiggelt. Na ongeveer een kwartier vloog de vogel naar Boerenwetering/Rijksmuseum 
in ZZW-richting weg". Een opvallende plek maar de beschrijving klinkt niet slecht: "ik 
zag duidelijk het zwarte oogmaskertje, de zwarte keelvlek en de opstaande kuif. Hij was 
duidelijk kleiner dan de gaaien die hier ook langskomen" (Jan van Raamsdonk). 
Gelukkig laat Matkop weer wat meer waarnemingen zien op verschillende plekken; 
zingende vogels in Diemerpark, Diemerbos, Vijfhoek, IJburg en een wat minder bekende 
plek: Natuurtuin Klarenbeek. 
Een onbevestigde waarneming van een Buidelmees op 2/5 in het Diemerpark: "saw and 
heard an adult female calling in a willow tree. That is all I have" (MD). 
Een Boomleeuwerik is even t.p. op het Landje van Geijsel op 21/4; "kwam golvend aange
vlogen. Wilde landen in het natte gebied, maar koos toch voor de droge dijk. Korte staart. 
In zit op de dijk: zwart-geelbruin gestreepte bovenkop; zwart-wit op handpendekveren; 
stevige, lichte/witte wenkbrauwstreep" (GvD). Op 26/4 vliegt er één in noordwestelijke 
richting over de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD). Dit voorjaar duikt de Fluiter op de meest 
onverwachte plekken op. Helaas worden er weinig vastgelegd. Van de vogel op Westgaarde 
op 21/4 is een geluidsopname (HJ); kleine moeite, groot plezier. 
In de periode 23/5-4/6 zingt een Grote Karekiet de longen uit zijn lijf in Polder Omhoog 
met het Veen, Ilperveld (le wrn Janneke Vorst). Op 16/6 een fantastische ontdekking van 
een zingende Struikrietzanger in het Flevopark (Ewout Huibers , zie zijn verhaal over de 

Man Paapje, 27 april 2020, Haven-Ballast 
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ontdekking elders in dit blad)! De vogel blijft aanwezig tot in ieder geval 21/6 en wordt 
door vele vogelaars bekeken en beluisterd. Ook op andere plekken in het land worden ze 
waargenomen: o.a. op Texel, Den Helder, Voorschoten en langs de Leidse Vaart, gemeente 
Teylingen. Een oprukkende soort? 
Eén melding van een baltsende Vuurgoudhaan: op 13/4 in het Diemerpark (RB). 
Behoorlijk wat waarnemingen van Beflijsters dit voorjaar; en op 11/4 maar liefst 15 over de 
Vijfhoek (GvD, FY, WvdW). Geen zingende Grote Lijsters dit jaar, wel enkele meldingen. Eén 
melding van 2 ex: op 7/4 in de Osdorper-Binnenpolder (Jan van Blanken). 
Een aantal meldingen van Bonte Vliegenvanger; éen zingende vogel in het Diemerpark op 27/4 

(Tobias Woldendorp). Weinig meldingen van Gekraagde Roodstaart: 13-19/4 Schinkelbos (le 
wrn. ZH), 10/4 en 11/5 De Hoge Dijk (AS, BdV) en 20/4 Vijfhoek (le wrn HJK). 
Twee zangwaarnemingen van Paapje: op 8/5 in de Brettenzone (Carla Stort) en op 23/4 in 
Monnickendam, waarnemer onbekend; helaas is het tegenwoordig mogelijk om anoniem 
waarnemingen op te voeren. 
Meldingen van juveniele Roodborsttapuiten: vanaf 24/5 in het Schinkelbos (le wrn. EdB), 
26/5 Afrikahaven (Roely Bos), 29/5 Botshol (Hans Dijkstra). Ongetwijfeld zijn er nog veel meer 
broedgevallen in de regio. 
Op 11/4 wordt een adulte man Engelse Kwikstaart gezien langs Tweeduizend El (PM), de vaste 
jaarlijkse plek. Het blijft echter bij deze ene keer; alleen nog op 13/5 wordt deze waargenomen 
("HansFXX"). Gelukkig wordt de soort nog wel op andere plekken gezien, het meest op 
Marken: in de periode 22/4-13/5 max. 2 vogels (le wrn. M. Swart). Ook redelijk veel meldin
gen van Noordse Kwikstaart, op 9/5 zelfs 7 vogels op Marken (FvG). 
Een opmerkelijke melding (geen foto) van een familie Grote Gele Kwikstaart in de Holendrech
ter- en Bullewijkerpolder (BdV). Op 11/6 foerageert een juveniele vogel in de wijk Hogewey in 
Weesp (Louis Blommenstein). Rouwkwikstaart zit o.a. op het Landje van Geijsel in de periode 
28/4-12/5 (le wrn PR, LS). 

Gebruikte afkortingen 

AJ Auke Jansen GvD Guus van Duin PS Peter Schrijver 

AS Adrie Streefland HJ Han Jacobs PT Paul Tak 

DD Daan Drukker LIJ Lodewijk IJlst RivD Ricardo van Dijk 

DR Dorothee Rabe MD Massimiliano Dettori sw Steven Wytema 

EdB Ellen de Bruin MM Marten Miske ws Will Schep 

EV Els Velzing MSch Marten Schmitz WvdW Willem van der Waal 

FvG Frank van Groen PM Paul Marcus ZH Zaïnal Haberham -
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Wat vinden de buren? John van der Woude 

Vogelwacht Utrecht - De Kruisbekjg. 63, 2020 nr. 3 
Natuurontwikkeling Bethunepolder 
De Bethunepolder, tussen Maarssen en Tienhoven, levert tweederde van het Amster
damse drinkwater. Het grondwater is erg zuiver doordat het, onder andere vanaf de 
Utrechtse Heuvelrug, via de ondergrond als kwelwater naar boven komt. Het is dus ook 
een natte polder, en op sommige plekken is het waterpeil nog verder verhoogd voor 
een plas-dras situatie. Op andere plekken is grasland geplagd om schraallandvegetaties 
te bevorderen, en langs de sloten is het oeverareaal vergroot om meer riet te krijgen. 
Broedvogelterritoria waren er in 2019 o.a. van Grutto (16), Zomertaling (2), Sprinkhaan
zanger (4), Snor (6), Rietzanger (54), Blauwborst (10), Waterral (6), Cetti's Zanger (5). 

Waternet/AWD - Struinen nr. 105 (zomer 2020) 
Proefvlakken in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
Op zestien plekken in de AWD zijn grote proefvlakken ingericht met een flinke om
heining eromheen, zodat damherten er niet meer kunnen komen. Zo kan eindelijk 
kwalitatief en kwantitatief worden vastgesteld hoe groot in de AWD de jarenlange 
vraatschade is van de damherten. Ook al is het voor elke wandelaar in dit immense 
verkeersvrije natuurgebied evident dat deze ooit ontsnapte exotische herten grote 
schade toebrengen aan de vegetatie, het moest kennelijk maar eens goed worden 
uitgezocht. De gemeenteraad 
van Amsterdam heeft het 
afschot uit volgens mij pure 
onkunde steeds belemmerd, 
dus hopelijk kunnen deze 
proeven de doorslag geven 
om de damherten defmitief 
uit het gebied te verwijderen. 
Het is wel een proef van vijf 
jaren. Ik hoop dat er al sneller 
conclusies kunnen worden 
getrokken en aan de gemeen
teraad worden voorgelegd, 
want het is de vraag wat 
er nog over zal zijn van de 
duinvegetatie na nog eens vijf 
jaren vraat. Met grote proefvlakken wordt vraatschade door Damherten onderzocht 
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VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 54, 2020 nr. 2 
Ooit weer Patrijzen in het Gooi? 
Op enkele plaatsen in Nederland (onder andere de Achterhoek) wordt geprobeerd 
het landschap weer aantrekkelijk te maken voor Patrijzen. Patrijs is in het Gooi 
waarschijnlijk al in de jaren '80 van de vorige eeuw uitgestorven. Omdat er in het 
Gooi heel veel met loslopende honden gewandeld wordt, zou volgens de auteur een 
poging Patrijs hier weer terug te krijgen zinloos zijn. De laatste broedparen Wulp 
op de heidevelden werden ook de hele dag opgejaagd door loslopende honden. Ui
teraard zijn er meer oorzaken voor zulke achteruitgang, maar de auteur heeft zeker 
een punt. 

VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 56, 2020 nr. 2 
Wintervoedselakkers in de Haarlemmermeer 
Een boerencollectief in de Haarlemmermeer heeft 35 hectare wintervoedselakker 
ingezaaid. Dat zijn zomerakkers die niet geoogst worden, dus in de winter kunnen 
de vogels het graan eten. Aanvankelijk ging het om vier akkers bij Nieuw Vennep, 
met alleen haver, maar op nieuwe percelen wordt een afwisseling van gras, graan 
en kruidenstroken toegepast. Hopelijk zullen ook Patrijzen ervan profiteren. 

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk - De Strandloper jg. 52, 2020 nr. 2 
De Strandloper digitaal 
Het blad van deze vereniging staat nu op natuurtijdschriften.nl, dat wil zeggen als 
losse pdfs per artikel, en geheel up-to-date. Kijk in dit nummer bijvoorbeeld eens 
in het artikel over Tapuiten en nestkasten. Daar zie je hoe die nestkasten in het 
duin zijn ingegraven. De Tapuiten zijn al komen kijken, dus wie weet gaan ze er 
weer broeden, na een decennialange afwezigheid. 

IVN Amstelveen - De Groene Zegge jg. 36, 2020 nr. 2 
Weidevogels Amstel/and 
In 2020 deden de weidevogels het in de polder Rondehoep slechter dan in de Bo
venkerkerpolder (Amstelveen). Nestpredatie is er o.a. van Vos, Hermelijn en Zwarte 
Kraai. Over langere termijn bezien gaat Kievit achteruit, wat misschien ook komt 
doordat het beheer zich vooral richt op Grutto. 
Boeren van Amstel 
In het Amstelland besloten 21 boeren een eigen natuurvriendelijke coöperatie op te 
richten. Ze produceren nu dagverse melk en yoghurt voor supermarkten en horeca 
in de omgeving. Het liep aardig maar toen kwam de coronacrisis en viel de vraag 
vanuit de horeca weg. Met een crowdfundingactie proberen ze het hopelijk tijde
lijke gat in de begroting weg te werken: vanaf € 100 kun je een klein aandeel in de 
coöperatie kopen. Kijk hiervoor op boerenvanamstel.nl, en daar zie je ook in welke 
supermarkten je hun zuivel kunt kopen. 

46 jaargang 58 nummer 3 september 2020 

Ledenmutaties 

Nieuwe leden 
Hr. W.B.A. Boon Amsterdam 
Mw. J.E. Borjeson Amsterdam 
Mw. M.P. Buurman Landsmeer 
Hr. H.L. de Coninck Amsterdam 
Hr. H.M.J. Duijndam Amsterdam 
Hr. P.A.W. de Graaf Amsterdam 
Mw. M.M. Groenenboom Amsterdam 
Hr. C.W.E. de Groot Amsterdam 
Hr. A. de Jager Amsterdam 
Mw. A. Jeuring Amsterdam 
Mw. J.P.J.M. Kappers Amsterdam 

Colofon 

Mw. A.C. Langereis Amsterdam 
Mw. L.S. Molenaar Amsterdam 
Mw. S. N aeyé Amsterdam 
Mw. J.H. Oldenhave Amsterdam 
Hr. J.W. Sligting Amsterdam 
Hr. J.M. de Wit Amsterdam 

Uitgeschreven 
Mw. 1. van Haaften Amsterdam 
Hr. F.J.A. de Lange Amsterdam 
Mw. L.Y. Walraven Amsterdam 
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