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CEN'f1B_AAL BUREAU VOOR VOGJ!-)LWAARN:EMIN(l _ 

Onlangs vond ik:,in eon:·.oude. bibliotheek eon gedrukte inventarisatie u.it de der
tiger j aren van vó'ge·1s rondom AmstGrdam. van 25 pagina's, v erspreid door. hot Be
stuur van· de Afde-lin,:{ Amsterdam der ffederl;mds'e Natuu:r-hiptoris.che · Vereniging. 
Hot ging hier ongetwijf'eld om de eerste ,.publicatie over het vogellevcn rond Am
sterdam en de opsoniräin:i!;, van- vogelsoorten is ;h.et· resu.l taat van drie jae..r waar- . 
nerîiin_g door dê. leden van het Centraal Buroau Voor Vog"olwaarneming, opgio;richt . op 
1 ntèi 1933.- ... ' . . , 
In het voorwoord staat te lezen, dat tot 1933 omtrent het voo.rkom~n v~ :~lanten 
en dieren op hot- grondgebied der · stad weinig systematisch- studie was gemëJ,e.kt. 
Uit mededelingen· van leden en uit de hoofdstedelijk,, pers we,s lrmgzamerhél.nd wel 
komen vast t e staan, dat in .Amsterdam 1\1eer vogels voorkomen .d an meeuwen, mussen 
en spreeuwen, maB,r volledig was dit nooit ne,g0gaan. Ne. een Bestuursv.ergade,ri-ng 
in nd \röörja·ar van 1933 word eon oproep geplaátst in do pers en in de org;m.en 
va:,:1 'è±:gen · <➔n o..anverwan·i;e verenigingen, hetgeen eon vol'doend a;intal waarnemers 
oplè\rerde; die · geregeld bel3-n({eloos · hun waanwmingen wilden inzonden. · :De op"'.' 
ri-chtin'g van het: Centraal Bureau voor Vogehrn,arneming was hiermee oen· fci t c;in.: 
het verzàn'ielde materiaal werd gera.ngschikt volgens do. lijst van Van .Oordt en . 
Verwey, 11welk omvangrijk en vaa.'k: moeilijk werk doo~ den :Secretaris mot grootc 
nàuwge-zetheid. ·werd vol-bracht". Drie . j a ren . van ·waarnèmingen . worden dus _in 11Vo- _ 
gels van Amsterdam11 go·publicoerd cm de brochure werd verlucht mot enkele l.?.nçl.
schapsfoto I s uit de omgeving on enkele ncstfoto I s va:it vogéls. 
Verplaatsen wij ons evon n aél.r de dertiger· jare;n, . naar eon stad zonder verkeers
lichten, do fiets domincerdè op 'straat, auto's waren nog 'Vrij gerini in aantal, 
dus geen parkeerproblemen. Géén flatgebouwen, géén tuinsteden, een piepkleine 
Luchthaven Schiphol, oon grote groene ruimte rond d.o hoofdstad, doorsneden door 
smalle wogen. De tuinders brachten hun groente meestal _per boot- naar: do vei ... • 
ling, tienduizenden nat.1cn . op zondag de fi ets en vcrpoosdèri zich in de ·groo110 
ruimte rond do staö. o:e' , ;verdor . weg, in Zandvoort of Wijk a an Zee. · 'O·p · zatèrda1f 
werd nog gewerkt, do winkeis waren tot zes ·uur op.en en het wàs· crisistijd. De 
werkloosheid steeg, armoede was vaak troef, sociale voorzieningen wa,ren mini-
maal en de fi cts was voor de gemiddel de .Amstordàmmor hot .mc'l.Ximaal bereikbare 
vervoermiddel. Nederland had in do dertiger. jar en 8 mi ljoen inwoners, dus 
6 miljoen minder dan in 1980, de wolv2,e.rtst,:..at met haar wegwerpgewoontes was 
nog toekomstmuzi ek. Vervuiling , · Wé'l,terverontroiniging, chemische industrie, 
rcoroatieproblemcnwaron destijds onbekende begrippen, op warme zomerdagen 
werd probleemloos gezwommen in wn-terweg(m rond de hoofdst;-,,.de Kikkers kwaak
ten overal 1 kunstmest werd spaarzaam gebruikt 1 boeren kenden· l,'lög geen inten
sieve bedrijfsexploitatio of chemische bcstrijdingsrnid.delen'9 weidevogels wa
ren talrijk. In de grote groene ruimte rond .Amsterdam was de s;l;i).tp v aclc 
hoorbae,r. De tractor gromde toen nog niet, want het paard deed" hot boeren
werk. 
Om hoeveel waarnemers ging het eigenlijk? Er worden circa 20 namen genoemd 
in deze bescheiden invcntarisatio1 die een groo··:rTiïricïoi:Cjk-fiel:iiod o ë:is'1iró-ök, 
va.n .Amstelveen en Ouderlcerk tot Oostzaan en Lnndsmeer en van IJssolmocr tot 
Halfweg en Sloten. GMn a:uto • s boschikba'"1.r - gerieflijlco observati eposten en 
schuilhutten, maar de:: :fiets was het e.engowezon vorvoorn1icldel, zodat de actio
radius van de waarrlGmers b c,pcrkt was en bovendien afhnnkolijk van weersom
standigheden on beschilcbar0 vrije tijd. Hun gegevens konden 11.8,tuurlijk bij 
lange n a niet volledig zijn on d.e notities V8.l'l destijds zouden met modernere 
hulpmiddelen en dus grotere beweeglijkheid oen volledi ger beeld h ebben opge
leverd. 
In de dertiger ja.ren méér vogels en mina.or r11Gnscn, nH~Ór ruimte en rust voor 
onze avifauna. Onze kem1is van hot vogollov011 was in die tijd slechts con 
fracti e van de hui<lige foi·~anl:iwinc, bijeengebracht door wetonschappora en 
amateurs . Vogelbescherming was in 1936 nog eon zaak van enkele duizenden 
zonderlingen , natuu:i:-liefhcbbers uit do 11 bcterc standen", intelleotuolon, die 
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rnot enig wantrouwen werden bekeken. Do oude Vogclwet win 1936. w;;,,s immers 
juis.t van kracht geworden, die do zakon voorbeeldig rcg1:,ldo· l'.:}ll waarom zou-.· 
den wij ons dan druk maken over d.c. v:ogelstand, to_prijl gr9to delen _vai1. de 
bevolking de grootste moei te hadden rne,al'l.dolijks van een bescheiden inkomen 
rond te komen? Fotografen waren dun gezaaid, foto-~,pparatuur was voor de 
massa onbotRalbaR.r; er zullen in, die crisisjaren hoogstens enkele tientai
len vogelfotografen zijn geweest, .die in_ eon beperkt gebied hun hobby uit
leefa:én; mht primit:i.ove 'm'iddolon Oll zonder veel vogolkóm1is. · In d.ici' dagen, 
ontmoette ik _enkële malen Jan P •. Strijbos, hij opereerde met z~,mrc Camera's, 
meestal in de duinstreek on· hij èarnoufleerdO zich tussen oua.e visrné..ndon en 
verdordé .füiindoorns. Af.standolijk sohoo·t hij pl,iatjes van nesten van wulpen 
on gri0lén, ·alles: in zwa,rt-wit of sepia en op goed. gelul<.. Technieken ·ont
braken, de ·telelens is een .instrument van veel. la:ter en men oonoentreorde 
zich mèestal. o'p die pl.ê!.atr:i'en~. waaraan de vogEJls gebonden waren, a.us eon 
drinkv:ijvèr.of con nest •. Vandaar dat nostfoto'$ vogelptiblicaties overwegend 
illustreerden. . . ' . 
Nu terug naar eon aantal details in de brochure "Vogels van Amsterdr.1r11 193611
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waarin uitgestrekte weidegebieden worden v2rmeld, "een prachtig broodgebied 
voor we:i.dcvogels". Bijvoorbeeld. de buitendijkse IJdoornpo].der, een nàtuur
monument 1 waar visdiefjes broeden. Do baggerterreinen - opgespoten to~
rein€:n - in Noord en West zijn geliefde doelen voor vog-cl tochten en d.e Grote 
IJp.older heeft .een kenmerkev,a:e vogol, die dao,r buît'engewoon talrijk ·is~ de 
Gele Kwikst;,,ar·bo Amsterdrnn Zufd bcstaél,t voornmrielijk uit woiiand1 m.qnr de 
Zuidelijke l·fo.11dGlweg is oen golicfde broeà.pb.ats VM zangers en zelfs de 
Staèl.ionkad0 11in word:Lng11 levo'rt intcress,ü1te wa.2,rneming'<mo· Vijf bogro,af
pls,atsen- en zeven sta.dsparken worël.en mot name genoemd met hun vole kleine 
zangertjes. In die drie w2,2,rnomingsj2.ren (mei· 1933 - mei 1936) woilden 170 
vogelsoorten geregistreerd door de 20 Wév1.r11Gmors' on hun potloodkrabl:iels wa
ren do basis voor cJ_e· spaarzan1G vogolgegovens, die in r1,fzonderlijko .rubrie
ken werden vermeld. Het moeten nogal inspannende tochten zijn. gewéest; te 
voet of per fiets, in sché',arsc vrijo uren, rondom Onze stad, nw,<'l-r da:J,rbij 
niet gehina.c;r-d door verb"orsl,,.wr-w.i, watersport, bromfietsen en andere ver-
storingon waarineo wij nu hebben moeten leren loven. . 
In deze eerste aanzet tot inventarisatie van d.c vogels rond AmstGrdam wordt 
geen aandacht besteed aart do ICnobbolzvn,an of do Turkso Tortel. ·De zwanen 
werden kcnnolîjk als tarniûo vogels bcschouNd, dus gcon wilde vogels .en do 
grotè verwila'ering zou berst later beginnen. Do Turkse Tortel moest zijn· 
opmars naar hoi; Westen nog beginnen 9 · eerst in do jaren na .1950. Er werden 
enkele Zilvnrplevieren geziGn rond do staa.9 mfl,ar de~o vogelr; hce:tten dqs-. 
tijds 11 Goud.kievit11 • Hicl'ondor oen.selectie uit de summiere gegevens per 
vogel, waarbij de "oude spelling0 mot gevoolcns VElJ.1 respcot voor de~e. 
fietsende voorlopers v.m de V,ogoJ_werkgroep · 11.nisterd:=im werd. gehandha2✓fd. 

Fuut - lügemeon rondom de sté>.cl, W<,,Hr sleohts geschikt water is, ook broe
dend. In den winter soms zoor veel 1 wáé1,rschijnlijk moest trek •. _ Yrij gro
te broedplaats aë>,n hot Kinsolmoor, welke dooi-: de toenemende wat~rsport be-
dreigd wordt. 

Dodaars. - .Vrij nlgem<?1en op gcschild0 plaats on, valt niet oi:>, doch is broed-· 
vógoÏ. -In 1935 en 1936 aan den rélnd' en' zelfs midden in de stad broedend· 
( Stad.ionkci,de en Oosterpark). 

Rauwe Reiger "'."· vfoargenomen rondom a.o. geho?~O stad en in het Vondelpark. 
B:t'ocdlcoloni,CE in 1936 op Franlcendaol, ruim 130 nesten, te Siotc11. en op de 
oude 0ostorbegraafplaats1 hier waren in 1936 circa 38 nesten~ Do kolo11io 
op Fra."lkcné\.ael hooft zich den laatsten tijd zeer ui tgebroid.' In 1923 Wa-" 

ren ·er in dortigta:l nes ten. Somtijds vcrsohi j11on enlcel0 ex" reeds begin 
Januari op do brooa.plaats, wellicht st211d.vogols. 

. . . . . d . · d 1· h·t bi' J' Schiphol, o·p Ooievaar - Eon waar.nemi11g9 nl. 4- ex. zweven 1.n e uo 
6 Mei 1934~ Vroeger broedvogel op Frankondael. 
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Win~·ortali,rui - Vooral· in het. wint~rhal:fj?.ar geregeld in vr.1 J groot r.1,ç1..nta.l: · 
aanwezig op de slijkaohti_ge grono.èn .-ten N. en .. MoW •. der s"l;ad. \faak wel 
1.000 bijeen op don·· 11Rothoeki1 , _· aan·· de overzijde van het tj •. . , . . . . . . .... . :· . ,. ·' . ~ 

Slobeend - In het najo.ar, in don. winter bn' in het voorjaar soms ·in gewel- .· 
digo aantàllon. "Rothoek"• 23 Febr. 1935 Örigevcór; 5ó0 Èix. !' · ' . · .· · · . . . ·.. . ~ 

Kuifeend ~ Zooi-lol aän noo_rd; als .a8.n zµidzi jcle. der' stad- we:ftrgeno~en, .uit~ 
sluitend tre.k •. Een ·zo_rnerwaa!'nem:ï.ng aan -d~. Sta,dioajcade op 13 J!Uni 1933 •.. 
Zou in den zomer 'van 1_927 in IJ doorn ~~~roec;l 

0

hebben. 

Nonn0,tje, -- In. de wintermaanden iri lclèin aantal àánwezig, bv~ 1T Febrû~r-i'. 
1935ongevee_r.-20 ex •. , 3 Maart 1935 ong0veer'30. ··oók op het IJ~selrneer. 

]3ru~ekcndief - Regeimatig door-trekk9nd. ·. Blijft tijden op terreinen 
als het OostzqJ1.ergat hangen, is. broedend ge·constatc,0rd in het Barnegat . 
tussen Dtirgerciam eri Uï°tdamo Buite·n het Kampereila.nd ia dit de _eenie;e "Qroed
plaats aan h~~ IJsselme.er. 

Wespendief- - Eenmaal, waa,rg~momen op de Jlîieuwo Oost0rbegraafpiaats op· 18 · Sep
tember 1927, bo?,ig .mi;d; het openhcldrnn vah een wesponnei'st. Van 10 tot 16 uur 
gezien. 

Sl06htvalk - Zoo.wel op voor.- en liajaa.rstrek als in· den winter op_ verschillen
de pl~atsen waargon~m,on·, ;ook mi_d,den in clq stad.. Stootcn op spreeuwen e:ri. dui~ 
ven. 

~omvalk .,. fü"öodde in 1934, 1935 en 1936 op de Ni<mwe Oosterbegraafpll'l..ats~ 

Kwart,91 .;.. Werd, vroogf=)r _ gorege;ld. waargenomen .,. i~ 1930 nog mot zekerheid -
in den Ri_et~ijlceroorderpoldcr, · · 

Waterhoen - Algemeen,. ook in stadsparken. Broedvogel. Einde M0,art 1935 wor
den in het Vond0lpark ongeveer 80 paar waargenomenl Was ongeveer 20 jaar ge.;.. 
leden:- nog- zeer schuw, heeft zich thans geheel aan do groöte stad aan~epast, . 

Meerkoet ·;_ Aan á.e Stadi~nkéid.o broedden in 1933, 1934 en 1935 ongeveer 15 pa-
re:ri,.. In 1936. nog maar enkele paren, door wer}:czarnnhedon aan de kad0. · · ..... ·. . . . . ' .• . ' ' .· 

!}].uut - Komt iedör naja2,r 'in enkele ox. op do baggerterreinon in het N. en 
N,W. der stad, bv. van 31 Aug. tot 3Mov. 1934 aa.nwezig'opdent1Rotho'èk11

• · 

In de:n' Amsterdatilm0rpold0r 6én waarneming uit Dccomber (7 Dec~ ··1935). Nog 
2 waarnemingen.van-Zeeburg~2 Mei·1915, 1 ox., en 19 December 1915, 5 ex~ 
in z.w. richting vliegend-. · · 

Kempha~ - Komt,. _behaivo_ in_ de ~lc,,tergrr-.i.e,fsm8er on Zuicl., rond de- gehcelo stad 
voor. Ook op do weil_anden ten. N. vnn _de Kocnenkade. . In· IJdoorti' en Wél;ter
land vrij veel lcrunppl.n.é,tsonI Op de baggerterreinen in voor- en najae.r in 
groot a.stntcil. 

Tureluur·,;.. Vrijwel rondom cl.e: gehee1c stad broedvogól. · Echter zoowel in voor
als · näj'i>~ar vele trokwaarrterningen, soms· in vr'i j groot c1.antal. 

Rosse Grutto - Zeldzame verschijning op do ba6gorterreinen. 
' .. - . . .. 

HoÜtsnj_p_ ~ Op :de Hieuvio :oosto~'\)égra.afp1Rats waargenomen op 18 Nbv0mbor T9'34,' 
ook in het IJbosoh waart;en-omcn. · · · · 

Zilvermeeuw ..,. Regelmatig aanwezig - ook in dGn .zomer in enkele. ex~• . 
's Winters veel talrijl~er. Broedvogel in Artis ( wilde vogels) o· Sts:appla'at..;.· 
sen op de baggorterroino:n, v_ang:t in not Oöstorpark eendenkuilrnns en rçioft. 
ei oren uit de korven. . . . . .. 

~meeuw - 1 s Winters even a-lgcmèen én bru:täal als--de mussohen~ · Broed~O
gel in IJdoorn, in 1936 1,000 à. 1 ;500 paar, con der grootste kolonies aan; 
hot IJsselrc1oer.~ Van geringde cxernpl.aren ~ijn tot dusver goen ,tc.rugmc~ding<m 
verschenen, waarschijnlijk blijven weinig· broedvogels overwinteren. ', - . . .... 
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· Vischdiofje Rond_qm. do stad en soms in· het Voi1dolpark, · all8on zomor.vogel~. 
Broedvogel in IJdoorn,·grote ko1onio" In den. Amsterdammerpoldor in 1935 
een paar op oen pi.er· -in de ,haven on in 1936. enkel<;: paren in q.:en Gr •. IJpol- · 
dor.- In 19.14 werd(;Jn in don IJ doorn. ongeveer 50 nesten. gevonden, er heeft 
dan wol 00n belangri jko ui tbroiding plo,ats gehad. 

Kór.ki.;lil '~ n./ <;JX. _t.ê' Ran~dor·p ·zijn vermoedelijk verdreven~ Vblgens·_Pièt is 
, : -· r· . . . , ·. . ~- . • . . , .· 

regelmatig ·1 ex. · aan:w~_zig op de Nieuwe Oosterp_egraafplat-i.ts. In 1934 word 
nog een e:ç. godood 'in den_.Gr. IJpolder, waarschijnlijk horbcrgt Amsterétam 
~-,ei . me~r e:x:~. Is Broedvogel. · · 

Ransuil ..;; In den winter van 1934.:.1935 overwint.arden· in het Vondelpark 14 · ex. 
biJ. elkaar.· · Broedgevallen: zijn niet bokonèt. 

Steenuil - Brood.gevallen aan d.en Zuiétolijke Wandelweg, l\Jieuwe Oo.st~rbogra$,f-. 
plaats en Gr. IJpolder. Op de laatste twee pl0atsori regelmntig. 

Groote Bontq Spt.,nh:~ - Broodgevallon in hot Vondelpa,rk 1933, op Frank.endael 
en Nieuwe Oostorbograafpl~ats. 

. . 

Kleine Karekiet - BroE:dt op alle geschikte plo,a,tsen rondom- do stad,· z-elf'-s-'·-'.-. ·-··--
!3Gnige paren vlak naast het Stadion •. _ _ .,. 

·J&e Kwikstàart - Uitgezonderd de maanden Jan., Febr,~ Maart en Decembor, 
het gehele jaar waar te nemen. Nooit in groot aantal bij ellrn,ar gozien • 

. ~roedvogel op het Oostzanergat en zelfs z~er tö,lr;i,j!,ç_ :in. d_f)_J}r_. I..;fpol-4.e:i:-. 
J • _1 . ' • • . . . 

~c :Gele -Kwik:staart - Overwinteraar bij .cle gracht.en v.an de Nieuwe Ooster
begr9-ç1,fplaats en de Kruisiaan.1 in enkele exemplaren eveneens .àan de Haring-· 
vlietstraat. en, den Zuidelijken· Wandelweg, · 

Böoml<::r:uipet. ·~ Wordt sporadisch, doch vrijwel overal waar yécl · boomo:i;i ~iJn, 
aanget'rof:fen, ook in do stad. In hot Vondolpark het geheelo. jaar aanw:èzig 
on waar·schijn).ijk broedvogel. · · · · ·· · 

.. ;.· .. •·. . . 

Rook ;_. Froedt in kleine kolonies in het Vondelpark, aan a_en Mjida.cnwee; ei.op 
Frank"endaelo · V•röeger een flinke kolonie op de Oude Oostorbegr~.afplé'l,at$ •. 

Wielewaal ·-: ~nechts geregeld waargenomen op de Nieuwe Oosterbograafpl<1.c.1,ts, 
alwél-e,r de soort ook broedvo(;el is_. 

Sneeuwgors - Is regelm~tig wintergast, soms ,in groot aantal, op alle in-. 
a.ustriotorreinen en lnngs don IJsselme0rdijk bij Durgerdrun en Zeeburg. 

H. Kamp 
Burg. Hogguerstrs,at 27 î 
Am:3terdam - Slotenneer 


