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Op het voormalige rangeerterrein en omgeving, met veel wilgenopslag, broeden 
onder andere Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Grasmus en Fitis. Op de opener 
gedeelten broedt de Scholekster en misschien de Patrijs. 
De slibvelden hebben een functie voor fouragerende en doortrekkende stelt
lopers zoals Kluut, Oeverloper, Tureluur, Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, 
Bosruiter en Kemphaan. Soms zien we er ook Wintertaling, Slobeend, Watersnip, 
Bontbekplevier, Kleine Plevier en Kleine Strandloper. In omringende begroei
ing komen 's zomers veel Putters, Kneuen en Groenlingen fourageren op de on
kruidzaden. In de nazomer wordt er weleens een Draaihals gezien. 

J.J.M. Andriese, 
Havikshorst 71, 
1083 JN Amsterdam. 

VERSLAG VWG-EXCURSIE ANKEVEEN EN 1 S GRAVELAND 30 APRIL 1985 

Ronald Hofmeester 

Voor de verandering werd ditmaal de fiets als vervoermiddel gebruikt. We ver
trokken 's ochtends met z'n zevenen van het Amstelstation. Later werden dit 
er acht doordat Peter Scholten zich er per motor bijvoegde. De excursie deed 
drie interessante gebieden aan: de Ankeveense Plassen, het Spanderswoud en 
de Vijfhoek. Het weer werkte mee met een zwak westelijk windje zodat deze af.
stand gemakkelijk was af te leggen. Op e~n paar spatjes 's ochtends na was het 
de hele dag droog. Het was een gezellige excursie met vele hoogtepunten. 
Bij de Ankeveense Plassen zagen we een Purperreiger direct nadat ik Willem 
vd Waal had gevraagd hoe groot de kans was dat we er een zouden zien. Later 
zagen we er nog twee. Verder werden hier onder andere Dwergmeeuw en Zwarte 
Stern gezien en konden de Snor, Kleine Karekiet, Rietzanger, Zwartkop en 
Goudvink beluisterd worden. Na een versnapering fietsten we naar het land
goed Spanderswoud om er de Kleine Bonte Specht en IJsvogel te zoeken. Ze 
werden echter geen van beide gezien. Wel zagen we er onder andere Havik, Bon
te Vliegenvanger, Staartmees, Glanskop en Zwarte Mees. Tot slot besloten we 
naar de Vijfhoek te gaan; er waren Beflijsters gesignaleerd. Drie van de fiets
(st)ers vonden dit te ver, zodat we met z'n vijven verder gingen. Deze moeite 
werd beloond met Krooneend, Toppereend, Brilduiker, Oeverloper, Dwergmeeuw, 
Gierzwaluw (de eerste), Tuinfluiter, Bonte Vliegenvanger en als klapstuk ••• 
inderdaad Beflijsters. Om het ritme van deze dag niet te verstoren werd ook 
hierna een versnapering genoten, mede omdat schrijver dezes moest trakteren 
vanwege een nieuwe soort. Slingerend ging iedereen daarna huiswaarts, 


