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Waarnemingen in de regio Amsterdam, inclusief' het Amsterdamse Bos, 
·juni 1981 tot en met augustus 1981 

Gebruikte afkortingen: 
AA - Mevr. A.C. Arntzen 
GD - Guus van Duin 
KH - Kees Hazevoet 
VDS - Fred Vogelzang, Guus 
V'·f - Vijfhoek. 

van 

RS 
ss 
FV 

Duin & 

- Rob Sjouken 
- Steven Schoevaart 
.... Fred Vogelzang · 
Rob S jeuken.· · 

Samengesteld door: W/E•M• van der Schot, 

Fuut 

Koningsstraat 8-II, 
1011 EV Amsterdam 

Deexplosieve toename van de afgelopen jaren heef't nu al geleid tot ·een·_ 
broedgeval binnen de oude grachtengordel. Rèn páar br0èdde met succes in 
het smalle"Hor?tus. grachtje ach ter de ·Hortus Wotànicus (v.d. WRal) -· · 
Verscheidene waarnemingen van adulte vogels met juvenielen•in• onder an
dere de Kloveniersburgwal en het Sirtgel··w:iizen· mógèltft op- nog èen arn~EJr 

-l)roedgeval·in het-stadsçentrum •. In het Amstelpark sveelde ee:Q futenpaar 
~et kIAar om tweemaal vier jongen groot te brengen ~Andriese) • .· 

Plaa tsel'.ijk bestaan er blijkbaar nog mogelijkheden tot verdere toename. 
Het voedsel liikt hier tot dusver nog geen beperkende f'a.ctor te. zlj~-~. · 

Rc,•dhalsfuut 
24/6 1 ex, in broedkleed bij de VH (VDg) 

DodaRrs 
Tenminste 8 paar broedden in het westel~ik deel van de Diemerpolder (VDS) . 

P~7;e~r=~';e~aasper11las, 7/6 ·1· ex, VH, 24/6 1 .ex, H~ven :p,alla~t,- .6/7 1 e;;. 
bt, Vechtarm tegenover Muiden, .3/8 1 ex, Vff, 18/8 1 ·juv. ·ex, hi.i stu-

. dentenflats Diemen (VD.S) 
22/8 1 ex, recreatiegebied Spaarnwoude (Friesw~k) 

Lepelaar 
Tientallen waarnemingen van voornamel~k overvliegende exemplaren öf 

, .... reepjes van maximaal 5 exemplaren. Inrde.llPoelruiter"-plas b~ Spáarn"."' 
.. oude verbleven maximaal 20 vogels en in de klèine, ten dode opg-eschre
ven .overbraker Binnenpolder werden, waarschijnlijk voor het lafltst, 2 tot 
6 fouragerende vopels gesignaleerd (KH, echtp. Kamp) 

. ,, . 

Wintertaling 
Eerste wa8rneming sinds 14./4: 21/7 1 ex, in -9-kleed b:ij de Gaasperpla~ 

(VDS) 

Zomertaling 
178 6 exx, opvliegend ri. O bii VH (VDS) 
5/8 2 exx, Diemerzeedljk (VDS) 

Krakeend 
2476 çi met 3 grote pulli bij de VH (VDS) 
12/7 çi met 7 pulli bjj de VH (VDS) 
13/8 lil met 5 juv., VH (VDS) 
Periode maximum voor de VH en omstreken 

' 

Smient . 

op 17/8: in totaa.l 27 exx (VD8) . 

24/6 1 ruiend o en 22/8 2 exx, waf.lronder minstens 1 6 bii de .VH (FV, · GI)) 

Pijlstaart 
2177 1 _çi, Gtmperplas (VDS) 



C,6 -

17/8 1 9, VH (VDS) 

Slobeeni · · · · . . · . . : · ,.:· .: . · , ____ --·- .... .. · ·····- : .... : 
Broèagev-a1·i-etr1:-i1··-a-ë· ûvë"r'diéinèrpold"ër'"TT}~ -Diëmer" 'Polder - West ( 1) 
en Oeverlanden Nieuwe Meer/weilanden Meerzicqj; (3) (VDS, AA) · · ·. • 

Krooneend 
10/6 1 8, in de Vecht ter hoogte van Weesp (VDS) 
24/6 3 paar, Haven Balla13t (VD~) 
11/7 1 paar + _1 Q met 1 pullus, Haven Ballast (VDS) 
11/7 10 tot 15 exx, Botshol (Veling) 

To1/pereend · 
17 7 1 ruiend ex, Dieme rzeed~k (VDS) 

Kuifeend 
28/6 1 ~- met -3 pulli, 1 e- Diem (VDS) · · 
4/7 1 Q met en~e+e pulli 1:n he t r-estant van de Overbraker· lBinmruipolder · 

( van der S.chot) . · _ 
11/7 1 ~ met 9 pulli J° Diemerpolder - West · (VDS) 
25/7 1 ~ met 6 pulli (ander broedsel dan van d~ waarneming op · 11/7), Die~ ( 

·merpolder - West (VDS) · 

Brilduiker 
24/6 en 12/7 1 ex, VH (VDS) 

( N~lge.ns ) 
5/ 2 exx, Sloterplas (KH) 

Bergeend . . . . . 
Broedg~vall~n: DiemerzeedUk 5 tot 6 (VDs), Ruigoord 
re~reatiegbied Spaarnwoude 1 (echtp, Kanp; 

. . 

1 ( 14 pulli) en 

21/7 40 exx, hoog .ri. ,NO, qver Gaasper.plas ( ty:pische 
· . mertr~k naar ~e oostelUke Waddenzee ) (VDS) · 

waarneming van zo-

( Casarca) 
g_§l[ 1 6, Werk 24, _Amsterçl_~mse Bos (/i..A) 

Grauwe Gans . . . . 
· 8/7 5"exx, r ·i. .NWt over Diemer~older (VDS) 

9/7 8. exx, Bullewijkerpl_as (VDS) 

Buizerd 
1~i6 1 ex, Ex~ursiet:iad Oeverl.and Nieuwe Meep (AA) 
23/8 1 ex, ri. o, over Diemen (VDS) 

~ er 
22/ 8-1-ex, "D.e Batterij", füüf'weg (Frieswijk) 
23/8 1 ~' Botshol (ss) 

Havik 
2m-1 ~, hoog cirkelend boven Oosterbegraaf'plasts, later afglüdend in 

westelUke richting (Andriese) 

Wes~endief 
31/ 2 'ëxx, ri. Z, Diemerzeed~k (Andriese ) 

Bruine Kiekendief 
Nog 2 broedgevallen werden bekend: Ruip-oord (1) (cchtp. Kamp, KH) en 

IJdoorn (KH) _ . .. . . 
Verder dè gebruikel~ke waarnemingen, grotendeels samenhangend met de 
broedgevallen. 

{ 
\ .. 
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Boomvalk 
Aanvullende ter:r1 torià/broedgevallen: omgeving Vriie lJni vérsi tei t, Amster
dam-Bui tenveldert ('2' juv.) (Andries.e); Sportpark Iêrrlracht• Sportpark 
Ookmeer; Lutkemeerweg en Zuiveringsinstallatie - West (KH~. Mogeljjk ook 
nng broedgevRl'len' op -de Begraafplaats Barba.rR; Westeramstel_ en Botshol ' 
(ss) , - _ . 

Patr'iis 
Terri toria/broedgevallen: Eendrachtpolder ( 1), H. alfweg (. 2), Overbral,çer 
Binnenpolder ( 1) (KH); Australië-hFvenweg ( 3) ( '38); Strandvliet, Bjjlmer
meer · ( Ad. + 8 juv.); Holterbergwes- (2 paAr met grote jongen); Dolinga, 
Bîilmermeer ( 1 paAr + 4 JUV.) (VD,'3); Ringweg tussen van Leijenberghlaan 
en Eµropaboulevard ( 2) (Andriese) · - · · · -

Waterral 
-Ëen terri toPium in het Oeverl~md Nieuwe Meer (KH, SS); verder enige audi
tieve waarnemingen op de--VH- en- de Diemerz-ë-eè[ifk (VDS) 

Goudplevier 
.. 9/7 1 ex, overgangskleed, Bullew~kerplas (VDS) 

-7/7 1 ex, overgangskleed, Overdiemerpolder (VDS) 
8/8, 13/8 en 17/8 1 'ex, overvliegend, VH (VDS) 

Bontbekplevier 
27/7 vermoedel~k één broedpaar, Overdiemerpolder (VDS) 
31/7 1 ad 6 en 1 vliegvlug jong b:j:j de Burgemeester Stramanweg (VDS) 

Klein-a Plevier 
Nog enkele bro·eagevallen werden bekend: Eendrachtpolder -( 1), Half'Weg ( 1), 
en Lutkemeerpolder (1) (KH) 

Steenloper 
17/8 2 exx, VH (VDS) 

Regenwulp 
Eerste waarneming na 2/5: 12/7 horen overvliegen, VH (VDS) 
Hierna weer verscheidene waarnemingen van overvliegende vogels zoals 48 
exx op 1/8 over de VH (VDS) 

•. __ 6s se Grut to 
~~/7 5 exx, ri. Z~, G8asperplas (VDS) 
13/8 3 exx, in zomerkleed, ri. '7,W, VH ( VDS) 

Bosruiter- . 
23/b, 11/7 en 2/8 1 ex, Diemerpolder - West (VDS) 
13/7 2 exx, Overdiemerpolder (VDS) 
Gedurende juli regelmatig enkele exx in opspuitterrein "De Toekomst" 

(Andriese) 
17/8 1 ex< 21/8 minstens 3 exx en 24/8 2 exx, Burgemeester Stramanweg. 

(VDSJ · 
25/8 1 èx, füüf'weg ( KH) 

Witgatje 
Ïn juli en augustus tAlrljke waarnemingen in de regio van 1 tot maximaal 
~ exx. Het ontbreken van waarnemingen in mei ·en juni hangt waarsch~nl~k 
samen met de broedperiode. 

Oeverloper 
T8lriike juli- en augustus-waarnemingen, maar geen enkele in junï. 
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Groen,12ootruiter 
Tientallen waR;rnerningen in juli en augustus. Slechts 2 juni--wAarrièni::i.ngeri 
op 24/6 1. ex, ri.. ZW,. over de VI{ en 1 ex, horen. overvliegen in de Diemer-
polder (VDS) . . , . 

ZwRrte·Ruiter 
Eerste waarneming nR 21/4: 9/7 6 exx, Pullewtikerplas (VDS) 
Hierna weer verscheidene waRrnemingen tot lRat in Etugustus. '. 

KemphAan . .. 
T~lr~ke juli-waarnemingen 
Half'weg. . 
Eén juni-waarneming: 24/6 

Kluut 

in de polders ten oosten v~n.de stad en b~ 

2 65, ri. O, VH (VDS}. Geen augustus-waar.nemin
Lgen. 

N.qg ênige ni_euwe briedgevsllen: omgeving Ruigoord (4) (echtp. Karirp); '.F.:èn:.. 
drachtpolder (10) (KH) • 

Kleine Mantelmeeuw 
16/6 1 subRdult, ri. W, Diemerpolder (VDS) 
4/7 1 ex, ondersoort 11graelä.s~i"·, Spaarnwoude :(KH) 
6/7 3 maal 1 ex, 3e kalenderjaar, ri. Z, Diemerpolder (VDS) 

14/7 1 ex, Gemeenschapspolder (VDS) 
15/7 1 ex, subadult, ri. ZW, Diemerpolder (VDS) 
17 /7 .3 exx, ondersoort "graellsii 11

, Diemer_zeedtik (VDS) · 

Visdief'je 
3177 b exx, vielen mensen, wRaronder AA, fütn langs het MeerpRd, Amsterdam

se Bos. Bui ten de broedkolonies is dit geä.rag ongebruikelljk.. (AAT ··· · 

Noordse Stern 
476 en 1477 1 ex, in Amerika~haven (van der Waal) 

Tortelduif 
Nog 2 terri tori8 werden vastgesteld: t vrestgaflrde (KH) 

3/6 1 e_x, Bullewtikerpolder (vns) 
24/6 1 ex, overvliegend, ,m (VDS) . 
3/7 1 ex, omgeving Amerika-hAven (van der Waal) 

13/7 1 ex, Fruislaan, ten noorden van spoorwegviaduct (Veling) 
21/7 1 ex, GaRsperplas (VDS) 

Koekoek . . 
Tot dusver laatste waarnemingen: 18/8 1 ex, Diemen-Zuid en 
dag 1 ex, bii de Bullewjjk (VDS); 30/8 1 ex, viaduct Autoweg 

Bosuil L lendrecht 

18781 ex, roestend, Frankendael (Andriese) 

Ransuil . 

op dezelfde 
Utrecht·.:.. Ho
(Veling) 

2Vb4roepehde jongen, VH (VDS) 
23/7 ten minste 3 roepende "takkelingen" ter hoogte vRn Metrostation 

Btilmer (SS) 

Gierzwaluw 
Voorlupig laatste w::-,srneming: 16/8 2 exx,- Zorgvlied (SS). -De hoofdmacht 
was Alweer vóór hfllf 8.Ugustus vertrokken. 

IJsvogel 
"îVS-1 ex,. Broersep8rk (M. van Waer,sem, :med. Andriese) 
22/8 1 ex·, VH (VDS) 
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Groene Specht 
Naast de gebruikel~ke waarnemingen aan de .noordkant van het Amsterdamse 
Bos slechts één andere melq.ing: 22/8 1 ex, vliegend over ringweg b~f Eu~ ·· · 
ropAboulevard richting Amste1pa~k (Andries~) 

Draeihals 
2278 1 ex, in takkenhoop tussen 11De Toekomst" en tuincomplex Utrechtse- -

weg (And~iese) 

Kuifleeuwerik . 
-3/6 1 ex~ station·B~lmer (VDS) 
Verder tartke wasrnemingen in Diemen-Zuid in verband met de aanwezigheid 
van ~3 territoria aldaar (VDS) 

Oeverzwaluw . . .. 
Als gevolg van graafwerkzaamheden werden 3 kolonies, . oosteltik van Amster
dam, in·dè broedt~d vernietigd. In totaAl gingen ongeveer 150 broedsels 
verloren (VDS) .. Misschien verdient het aanbeveling om in het vervolg de 
betrokken bedr~ven of de gemeente in te lichten over deze broedplaatsen, 
zodt=it beschermende maatregelen. getroffen kunnen worden; ·· ··· 

: · ndere ·kolonies werden. gevonden bij de in AAnleg z:ijnde autë;weg b.ti Diemen: 
·. (Jirca 5 bewoonde nesten (Veling), en bii de Australië-haven: 6 bewoonde · 
nesten (ss) ·• 1~en kolonie · vAn +1 o · nesten bij Halfwèp: werd vroegtijdig. verla-
ten (KH). - · · 

Rouwkwikstaa.rt . 
10/8 1 ex, bii asfAltfF.lbriek Sloterd:ijk_ (v~m ,der WRF>l) 

Grote Liister 
Slechts 1 w~rnrneming: 26/7 1 ex, fourRgerend,. op grasveld bii Utrechtse 
brug (Andriese) · 

;K~rwi~ 
Eerste na jaarswRRrneming: 28/8 1 ex, ~achthRvenbos __ (AA.) 

Paap_je 
1ë578Tn 31/8 1 0x, omgeving Amerika-hRven (van der Waal) 
25/8 1 ex, Halfweg (KH) 

rÄrte Roodsta'àrt . 
'\8nvullende terrf toria: PR1'%ll11Ákflde ( 1), Rietlanden ( 1) , Crug_uiusweg (-1) 
(vBn der Waal); OiZ. Voorburgwal (alleen zong in juni). Verder incidente
le zangwaarnemingen b1i het" Beursgebouw op het Dsmrek; nieuwbouw RAI, Die
men-Zuid en bij het ','letenschappeljjk Centrum Watergraafsmeë'i.;- langs de Kruis
laan. 

~J2!:inkhB,!:!1!,'.ietzanger . · · . 
,\qnvullend· territoria: VH (4), P.'TT:.N.-centrale (1), Diemerzeedtjk (2-3), 
Motorcircuit 8loterd~k (1) (VDS) . . . • .. 

Snor 
rrërr1tor1a 

2/6 1 ex, 
6/6 1 ex, 

VHt 2 tot 4- (VDS) 
zingend, G-a0sperplRs (VU$) 
zinp:·end, ·'c.TongenslRnd_:Oost · (VDS) .- ,. . . . 

Kleine Karektet 
~oorlopig lARtste W8Rrneining: 24/8 1 ex, zingend,. ExcU.rsiepA.d Oeverlanq_ 
Nieuwe Meer (AA.) 

:9Qsri etumger 
""1:r/7 ~ exx, zini;rend, Meerpad, Amsterdamse Ros (Ai\.). Dit is de enige ont

VAngen WP.8rneming vRn dit jaar~ 
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s:g2tvOgel . _ . . 
In juni versche idene zangvrn8rnemingen in · qe Hortus Botr:inicus (Swaab) 

8/ 7 1 ex, zingend, VEBA, Amsterfü,mse I3os (AA) · 
22/7 1 ex, zingend, .. î ollenpRd, Amsterdamse Bos (AA) 

BrRHmsluiper 
ZRngwa:=trnemingen/territoriA: studentenflats Diemen (1), Henri Dun8n t
school, Diemen (1), Noordkant Sloterplas (1), B~enpark Eendrachtpolder 
(broedgeval) (VDS, KH). VoorAlsnog laatste wRarneming-: 16/8 1 ex; Zörg- · 
vlied (ss) · 

Kleine Zwsrtko::Q (Sylvia me lanocephala) 
Tussen 14 december 1980 en 22 februRri 1981 werd een adult exemplaar vrnsr
genomen en _gefotografeerd in de LederambA.chtstra at in Osdorp. Voor meer · 
biizo:riderhed~n over dit · geval· kunt U net ttidschrift 11Dutch ,Birding11

, ja8.r-
~sng -.3, numme r ·3 I' ft t':\dJ.)lègen · 

Grr,iuwe ·vliegenvanger . . .. 
Broedgevallen/terri tciria.: Vondelp:=trk: teri minste 6 ( vRil . der Schot e.a.); 1 
Zorgvliéd ( 2 À 3), 't. K~lfj e la.ngs de Amstel (1) ·l OosterbegN-taf'plaats 
( 1 à 2); 'Po E)rhRve-kl:Lniek, · Joh. VermeerstraA't ( 1); Utrechtse b~g ( 1) 
(Andriese ) · · · 

Bon t e Vliep:envAnge r 
.!}roedgev1.ü op d e BegrM1fpl1=u;i ts ?.:orgvlied ~- ook ju.v. gezien (Andri~sè)" 
2Ë>78 1 !jl + 1 juv., b~i de Utre chtse brug · (Andri e s.e) 

~aa_!'._dmannet j e 
Gehele· periode wqarnemingen VAn enkele exx ·bij de La.n ge Bretten, Half'
weg . Op 15/6 1 alarmerend naar aldAAr (v8n der Waal). Verder enige waar
n emingen bti Akke rswAde en de VH. Op 5/ 8 ook e en juv. gezien b~ Akkerswa~e 
(VDS) 

Boomklever 
18/8 2exx, Oosterb e graaf'plAets (Andri e se) 

Putte r 
207'8-nest me t 4 b~jnn vliegvlugge jongen in ±3 me t e r hoge Pa.ardenkastan j e 

vlri k l tmg~ drukke v erke ersweg, h~ek Diemenstra st/ Houtmtmkade · ·(An-
dri e se) · . . . . . . . .. ,. 

22/ 8 . ti entallen èxx, · WP_Hronde r . juv. exx, f'ouragerend op . distels b:ij opt! 
· . spui tterrein "De Toekomst,, (Andri e s e ) 

~urope se KBnArie 
7/8 1 ex, zingend, Werthe imp8rk, AmsterdRm-Oost (Swa ab) 

Wi el ewa1=ü 
1t7? 2 Eêx, roepend en zingend., stArt ro eibaAn, Amsterdftmse Bos ( 8S) 

Invoeg en n R de Zvmrte RoodstAart: 
!Raierstaartrietzanger · 
10/8 1 ex, hoek ttme rika-h:::i.ven - AustrHlië -,hr-wen ( vRn de r ~ Wt=t Al). De vol

gende b e schr~jving werd ter beoordeli ng AAn SOVON gezond en: "Rie t
ZRngertt met lichte oogst r eep , ornnje r ode b orst Als b\i PaApj e m9.Rr 
dAn v ee l l i chter. Rond e stR8rt me t witt e e indzo om. De s taÄft werd 
gespr e id en op en . n eer bewogen . . . 


