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WAARKEMINGEN IN DE REGIO AMSTERDAM MAART T/M MEI 1990 
Willem van der Waal 

De opleUende lezer van deze rubriek zal · het opvallen dat de waarnemingen die zijn gedaan bij 
zogenoemde Podruiierplae niet in de rubriek zijn opgenomen. De veldwerkcommiBBie heeft in overleg 
met de VWG Zuid Kennemerland de grenzen van het werkgebied van de Vogelwerkgroep .Amsterdam 
vastgelegd en daardoor zijn die grenzen enigszins veranderd. In het volgende nummer van de 
Gierzwaluw za.l een kaartje worden afgedrukt, waarop duidelijk het gebied voor de waarnemingen en 
ook het werkgebied van de veldwerkcommissie zal zijn aangegeven. 
De waarnemingen uit het gebied :rond de Poelruiterplas die door mij zijn ontvangen zullen naar de 
VWG Zuid-Kennemerland worden doorgestuurd. 
Er vera.ndert dus iets. 

· Wat er ook zal veranderen i.s dat ik als waarnemingaseGreta.ris afecheid zal nemen. Nu mag een ander 
deze spannende taak eeu op zich nemen. Misschien is et een computerfreak die het oude handwerk 
vaarwel zal zeggen, zodat er me& waarnemingenkaartjell een fraa.i beet.and ka.n worden opgebouwd. 
Met behulp van het <:omputergeheugen ka.n dan een mooie rubriek verschijnen. Mei. inga.ug van 1991 
wil ik graag een opvolger inwerken om zo mijn inbreng in de loop v&n dat jaar te kunnen afbouwen. 
Het is de bedoeling dat de ingezonden waarnemingen gearcliiveerd worden en d&.i er vier mMl per 
ja.ar een interessante ecledie uit die waarnemingen in de Gierzwaluw wordt gepubliceerd. 
Lijkt cfü werkje u wel wat, neem dat epoedig contact met mij op. Het ia natuurlijk ook mogelijk dat 
zich meer dan ~ persoon met dit werk gaat bezighouden. Tot horens! 

Willem van der Waal, telefoon ~272129 

Gebruikte afkortingen 
VB Jan van Blanken 
PD Piet de Droog 
FG Frank van Groen 
PM Paul Marcue 
PT Paul Tak 
FV Fr&nk Viabeen 
VOD Vogeloverleg Diemen 
WS WHl&.hep 
WW Wîll~ va.n der Waal 

Samengesteld door Willem van der Wa.al 
Binnenka.rlijk 274 
1018 JZ Amsterdam. 
020-27212fi 

De volgen<ie periode betreft de maand.en juni ~/m a.agu.iJtua 1990. Gr,i.::\g UT, w a.srnemingen ZO 
SPOEDIG MOGELIJK ua l september nur bu,:,enstu.nd 1,.w-es. 

Roodha.lsfuut 
10/3 l ex IJmeer Vijfhoek (VOD) 

Geoorde Fuut 
16/4 lex zomcrki,~ Rin~vM.1'1./Nicuwe Meer (OFed) 

Blauwe Reiger 
nieu:w,e kolonie Plan,iju~ Oedorp, 6 misten, waar·van 4 nH,~ jongan (PM) 

Ooievaar 
7 /4 1 ex ;i &nueb1·oekstraa.t (v LM.r moo Vlek) 
'ln/5 8 EX O Sloten1ut.1·i (Zwaa~b'a.) 



Lepe1aa.r 
le waarneming: 2;;; 3 m, de Bt-oeken:ut,er (FV) 

Kleine Zwa.an 
13 t/m 28/3 8 ex füjp'"rwt:~ (FV) 

Kolga.ns 
t/m 8/4 1 ad Oeveda.nden Ni;;m;v"1:11eer en weiianden Meerzkht (div waarnemers) 
2/3 500 ex; 13/3 1500 e;c; 16/3 300 ex omg Uitd&m (FV) 
18/3 cire& 10 ex Oosterpoel Uitdam (VWG exc) 

Grauwe Gans 
16/3 7 ex NO ~ved~nden Nieuwemeer (PM) 
17 /3 36 ex NO AzitsJ.iaven (PT) 
18/3 circa 100 ex Ooster·po.•,J Uît.d(-Ul!.\ (VWG e}l'.c) 
1/4 9 ex O Sc.hiphobmig thv Ba.db.oev,:!do:rp (PM) 
1/5 1 paar mer. puHi Elnnenb,·a.a.k omg Uitdam (FV) 
4/5 4 pau met pulli {k,:;t.e;:pacl omg Uitdliml (lt'V) 

Canadese Ga.ns 
1 + 2/4 2 ex BuHewijkerph~ (WS) 
7 /4 1 ex N t.eisamcn mei 4 Gra.uwe G~n,ien V1jfboek (VOD) 

Nijlgans 
periode maximttlll weilanden Meerzkht 16 + 22/3 3 ex (PM) 
1 broed.geval (1 ~M m.e~ 3 pu.m} omg gema.rs.l Ha.Uweg (VB PD FG PM PT) 
31/3 + 5/4 4 ex; ï/4 2 "'" O~in.-pet Bir-nenpolder (VB PT Zwaa.gstra} 
9/5 1 ex W el'Jtla.l.\;J,gra.cM. {Vn) 

Zomertaling 
le waarneming lö/3 1 p~;;r w011.z.tid • .n1 }Jeer.ûeht (F'V) 
'JA/3 1 paar Grote .BrMk füi:!fwi;g (FG) 
25/3 1 pa&r 'Bu.llewijkt!tpla'.! (llabr .omoo Vfok} 
'J!l/4 + 5/5 ld' reat&nt Diemerpolck-r (VOD) 
23/4 6 ex ba.ltae,i).d rondvliegend O!)veu-le.nden Ni.auwtJmeer (PM} 

Krooneend 
23/5 ld B:lnnenbr:Ó',;iJ{ mng U~ldam (J.c'denvijk) 

Top~et0ithd 
hij,1',ûll'.lei<tt ¾',t::ititi:; "'1.,l!l.a.r/"'Ih:tü-,.'~-'-'· { "!l>,El .:2,.\~ N1:m"t1<ê.t.~} drnir zadite winter 
lwr.t.'fte '\i-S,i2.rn.emi7.!!i~; ~~/::i et <:,,:1 0 01.ii~. 11m,1,~:hJ H,alhrng (VB) 

Mi.ddebt.e 'l~fär.b-,:,k 
10/3 1 1,1:.e..r; 2:5/S 1 _;;y NO:.? /'1 °~1J 'N •njfä,;))ek (VOD) 

Zwa.1."Ui \Vuu:w 
16/5 l ,:,2 :tli\V G.:it\w,c:.1n$,·.h,.,p"'\)f,kî<"i:-: (L.reu.':'!! m~d Vtek) 

Rode Wm.xw 
l "/" 1 >Y •rt• · .,, ,,. ,•y~··>rr•'' ~ ~ .:1 er: .1:.:. t;,1:~:W,_f:î1~·-i1 .. ~• .. :;,'t;.lJtl :1,. vif 'iV) 

Brui·a;,e Kfok()rdj&J 
le "'!1,urncmini: 20/Z: ].,::: E,d Ûe'l.ê:f~;,t;,,d,::JJ. l"fü::uw.r,::m~}>e" (PM) 
t'i!'l',;ied~-ev>i1,11eu: Blf-d:-:~,•, MGA., lh-t,1;tet1 (h'l'.l!.4<; lh.·11.~k, Oevaerfa.ndim Nit:1:uwemeer1 Zandput Nieuwemeer1 

Diemei.'Jt&-d:i_lk ,-.iï 'Vijfl.,G-ëlk (PD FM: FT \TOD) 

Blauwe Kii:d;;.it:ri.d.:kf 
lu.t.ste w1uU'i<l<i:mi!!.l:i !r],ii/, :19 V;/' i},!,'J·,~•,·ta1.,d,em Ni.ei:irwem1~.r (PM) 

Ha.vik 
10/3 1 Q ~ ·+ gt,hd-,., 5J1;ik,J.;, ,,>:gdcw.tig Vijiho~k (VOD) 
18/3 1 ,ex Vi)fär,-:,k (."ff~} 
'.~/3 lQ W A!"!,i:1 (\:1:/W; 
21/3; 'lSJ/4; 9/5 ·10' ,;d ,~r,d, p1•0;1i. NO Geir, m (VOD) 
31/f, l y Ri;,...,c~ ,rr=r; (VV) 



Sperwer 
19/5 to" omg AMC (WS) 

Buizerd 
6/5 1 ex Amerikahavenweg (vDijk med PT) 
11/5 1 ex Osdorper Binnenpolder (Zwaagalra) 

Visarend 
3/5 1 ex N Henri Pola.klaan (Swaah) 
Roodpootvalk 
5/5 19 ad jagend O (09.45 u) weilanden Meersicht (Oreel) 
5/5 19 2e kj jagend NNO (lUO u) Muiderberg (WW) 

Smelleken 
18/3 1 ex Vijfhoek (FG) 
28/4 lo' N Rijperweg (FV) 

Boomvalk 
Ie wa.arneming: 3/4 1 ex 1074 SW (Oreel) 

Slechtvalk 
30/3 lo" OZO Vijfhoek (VOD) 

Patrijs 
12/3 2 ex Inlaagpolder (VB) 
13/4 1 paar Houtrakpolder (PD) 
21/4 2 ex Schiphol Oost/ Oudemeer (WW) 
28/4 gehoord Gein II! (VOD) 
5/5 1 paar lnlaa.gpolder + 1 paar Uiterdijken (PD) 
9/5 2 ex omg Bullewijkerplaa (Buhr med Vlek) 
15/5 1 ex + 1 paar Noorderweg/Ruigoordweg (PM) 
16/5 3 ex; 31/5 1 ex Houtrakpolder (VB) 
19/5 1 paar omg AMC (WS) 
Waterral 
regelmatig wa.argenomen. 

Kluut 
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le waarneming: 7 /3 1 ex Lange Bretten/Grote Braak (PM) 
daarna. aldu.r regelmat.ig wa.arsenomen, evenals in de Eendra.chtepolder (PM PT Zwaa.gstra.) 
13/3 5 ex Rijperdwa.rsweg (FV) 
30/3 8 ex Opl'JpuU Dlemerpolder, ald.aa.r 4 à 5 broedparen (VOD) 

Kleine Pfavier 
le waarneming: 30P,, lex Oooorper Biru.enpolder (PT) aldaar t./m 22/4 1 ex (PT VB PD) 
6/4 2 ex Uiterdipi:,,in (PD) 
20/4 2 ex Breî:.tenpa.d a.ld.Mr r.egelmatig (PM PT Frieawijk) 
~/4 gtihoord Gein IJl (VOD) 
8/5 1 ex N Daveren (PM) 
2 broedgev&ll>\ln 0M"Jmerpoldel'.' (VOD) 

Bontbekplevier 
le waarn<in.1fag: 18/3 1 ~x NW Kinselmeet' (VWG exc) 
ruiv 31/3 regelma.t;g wr:.arget1oru.en Oiemerpolder, &lda.ar 1 broedgeval (VOD) 
Zl/4 1 ex N D11.v61'en (PM) 
15/5 1 ex O Ruigocirdweg/ûa.rgill (PM) 
19/5 2 ez omg ArJifua.ve,,1. (PT) 
Morinelplevier 
1/5 1 ex &hiphol Ooat/Om-le Meer (WW) 

Zilverplevier 
26/5 1 ex Rijperdwarsweg (FV) 



Ka.noetstran.:JJopeî.· 
'YJ/4 30 ex NO (ldn rn (VOD) 

Bonte Strandloper 
13/3 2 e)I.; 23/;:\ 8 e1r; 31/3 2 ex Rijperdw~raweg (FV) 

. 2:J/3 2 ex Bullewij.krè:q>l"!t1 (Euhr :oo.t:d Vlek) 
Rosse Grutto 
4/5 cnkefo ex N Eianenhid!jk (WW) 

Regenwulp 
21/4 gehoord Bottetij H~lfw<e5f (PM) 
2/5 9 ex N; 3/5 16 ex N Muiden (Hofmeester) 
3/5 1 ex; 5/5 2 ex In!a.agpoJ.Jer (VB PD) 
Zwarte Ruiter 
19/3; 26/3 1 ex Bin.ü.ë::ngou.w omg Uit.dam (FV) 
28/3 1 ex BullewiJke}:pl.;l;] (Vl,':JJ;) 
22/4 1 ex Osdorpez-biu~·e.1p.:,lder (PD) 
23/4 1 ex N Lange Bi:etiera/Gr,ufl.'.!l Br?.a.k (PM) 

Gr9enpootruiter 
'J:J./4 5 ex Oadorper Bi:aner.1.orJlder (P'I') 
28/4 1 ex; 19/5 1 ex Rijp,.:wwe~ (F'V) 
2/'f; 1 ex Oeverlamiea Nie:ülweu1eer (FV) 
4/5 1 ex Marken (FV) 
6/5 4 ex; 19/5 4 ex A.:dd1&ven (PT} 
8/5 1 ex Binneng.:mw om,; Uitdam {F'V) 
12/5 6 ex llijperd,,a;·tMec,; (FV) 

Witgatje 
2/3 gehoord Oeveda.,~cl,-2.!l Nieuwe:me,.er (PM) 
10/3 2 ex omg Cra.yt.W~Jt[::in (PM) 
'l!l./3 l ex; 31/3 S ene; Ul/4 l. êx Houti-a.kpoldeir (VB PD) 
5/4 + 9/4 1 ex F...endrad1upo!t!er (VB) 
'J:J./4. 1 ex; 26/4. 1 e;-r ZW + 1 ex Z gen,1Ml Ha.lfweg (PD) 
Z2/4 1 ex Uïte.rdij1iï.en (PM} 
1/5 3 ex O Oiever la.n.d,1m Nfo1:iwamaer (WW) 
2 + 3/5 1 ex Lut.keYQ<f~rpd.J,,~i.- (VB) 
20/1! ~ •M · · '> l r ''f (P'n) C' -~ l!J( (d r.~t,t1 .L,!f ~!:,ij.,.[ .t1~t.,X.:. \;;!'(".\~ •. , .L- l 

Bomtitex 
'n/4 2 ex û,,H,fä•ij H,;Jh,:è6 (:f'D) 
3/5 ] ex Bin.!:l:m:.gotn,, ,:w,2i!f I.fü.~lam (Ji'V) 
4/5 1 e,c opir,p:1ih ))h.1•fü.!E:11J<d.d,.~r. (Hof:m<e4':&ier) 
5/~î 1 ex 1! ïjpar ,.,eg (FV) 

Oeverlo~t 
le WA.11i.rt1,ramiti(g: 'il/'! 1. ,~x Hiîlk,wiJkerplatJ (WS) 

Î)'\ve:rgr.o,,0t. w 
13/4 :2 ex Rij~i.,;dwonn;;,eg {FV) 
~/5 m.in&·t.•.;;~1 Ui m, i,n:.1ztf1.g,',1'<ifüÀ Vijfb.oe!;. (VOD) 
Kleine Ma.:crt~hïh~.:!,1w 
26j3 1 '"d NW; \2/4 i c:,: V.1; 14./4 l !:!.1 WZW; 7 /5 1 a.d N; 14/5 2 ad Ni Oe-.erla.ndcn Nieuwemeer (PM) 
8/5 1 f;X Oj J.5/!5 1 :r:Ó~'<-d N La.n.i,~ B.-ct.ten,/Guite Brll,ll,k (PM) 
VJ..-;;tlie:f 
1e WMrnemsn.g; 1:'.,/•i 6 ,1,•1~ Ri,h:;-'i:t(h,•.M'Sweg (F'V) 
,~k••.ttii.,r, Ad Eutog: 800 br,o.::id.p,aa,r de Nieuwe Meer ,i,n O:I!,~ 100 paar opnieuw n,:!!!:telend na verstoring 
dr.w.a· &.:!mleg pa.-:.:,\!..,~~f'lz,z,·k,. ;SaH '~tl i,1 lfoi'fi:tadrec.ht (med Vlek) · 

Zwa.rte Ste:r.·r" 
3/5 5 ex 11;-rm:ut,..,., Hfitlh•i:[~ {VH) 



Tortelduif 
4/5 1 ex NW Lange Brettcn/Otof-e Btw (PM) 
4/5 2 ex N Uit.dam (FV) 
9/5 2 ex ZO AustraH!havenweg (PM) 
1-0/5 1 ex Z Ruigoordweg thv Noorderweg (PM) 
'JJJ/5 1 ex gemaal Ha.lfweg (PM) 
31/5 1 ex Uiterdijken (VB) 

Koekoek 
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le waarneming: 1/5 gehoord Gein UI (VOD) + sang Oeverlanden Nieuwemeer (WW) 

Velduil 
18/3 1 ex opgeetoten Waterland&e Zeedijk./Kimelmeer later naar NW (VWG exc) 
'l:T /3 1 ex; 'n/4 1 ex Eendrac.htpolder (vDijk med PT PD) 
3/5 1 ex Lu~emeerpolder vloog later naar Eendrachtpolder (VB) 

Gierzwaluw 
eerste waarneming: 24/4 2 ex iliunenkadijk (WW) 

IJsvogel 
26/3 1 ex Flevopa.rk/Nieuwe Diep (FG) 
6/4 1 ex Diemerseed.ijk (Tang VOD) 

Groene Specht 
regelmatig waargenomen Noordb.nt Asd Boe 
18/3 1 ex roepénd over ewt Bosbaan (Oreel) 
9/4 1 ex gehoord (roffel) Eendrachtpolder (VB) 
15/4 1 ex Nieuwe Ooaterbegraafplaata (VB) 
3/5 1 ex Reereatiegeb. Spaarnwoude (VB) 
15/4 1 ex gehoord paddestoel 9 ten Zvan Bosbaan (PM) 
18/5 1 ex Sportpark Ook.meer (PD) 

Kuifleeuwerik 
gehele periode 1 à 2 ex CrJandlyceum e.o. (PD PM) 
26/3 2Ö &ang; 30/3 4 ex wa.arva.n 3 ex zingend scholencomplex Reigersbos (WS) 
22/4 1 ex tUS11en nieuwbouw langt, Gooise weg Diemen Zuid (Hofmeester) 

Oeveriwaluw 
5/4 1 ex; 'l0/4 1 ex; 7 /5 6 ca.x; 11/5 4 ex W Oeverl&nden Nieuwe Meer (PM) 
4/5 '.l + 4 ex Nj 3 c,:: tp en 5 ex N Lange Bretten/Grote Braak (PM) 
19/5 1 ex gemaal Ha.Hweg (PT) 

Boerenzwaluw 
le w&arnemîng: 8/4_ 1 ex brug Ringvaart Schiphol Oosi (WW) 

Huiszwaluw 
le w&&rnemini~: 23/fi 1.-.:x Vere<e:rugde Binnenpolder (PM) 

Boompieper 
3/5 4 ex Binnengouw omg Uitdam (FV) 

Waterpieper 
laataie waarneming Oeveriande,r.i Nieuwemeer: '12/4 2 ex (PM) 
7 /3 2 ex; 10/3 1 ex Batterij Halfweg (PM) 
7/3 drc.8. 20 ex; 6/4 l -.1x zomerkleed gemaal Halfweg (PM) 
10/3 miMitlru1 20 ex:; 2'J/3 1 ex, 28/3 1 e.x ZO Lange Breit.en/Grote Braak (PM) 
10/3 1 ex Klein Beth!~hem Md Rijui:anw.l (VOD) 

GeleKwikstaa.rt 
le w&11rneming: 26/3 5 ex op el&.1.pplaatll Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 

~:ic:~~:;.=,;~pp!.Ata volgt w) ----S[':'., .... ~ 
12/3 1 t$X O ~verb.nd~n :tfomw~ .. meer (PM) ~---.,-~:/-/ 
13/3 lex roepead N Bnmenkad,jk (WW) ~ 



------------------- ______ .___ , ___ . ~-~----~---~··•--... 

Rouwkwikstaart 
18/3 lef Marken (VWG trn:c) 

Nachtegaal 
le waarneming: 'J:.3/-i î elr '.!i>.faîi; 'V,Y'J!D ... 11kJttt {?},l) 

'Blauwborst 
vanaf 28/3 regelmatig 2(1 Z&J."1;:'.'. E1:tatt..,;,,,3I'.:,.,,J (PD- )F'fvf}, 
vanaf 28/3 regelrna.U~ 10• ~<!'..ïD.g K..;1.w.r;e füflf;km•. f~:v Rdru\oof. (?M) 
ook een territorium Lange i:l,r1.9tooD,/<t31!''î'.Pte Rr:~.r,,c (P'M) 
31/3 ld' zang Heining (VB) 
1 territorium omg gemaal Hi1Jfl')1eg (PliJ} 
28/4 ld g&ng; 12/5 lo" Gé,•;, i;I ,'.'VC~l:J;•} 
Zwarte Roodsta.a.rt 
le waarnt.im.ing: 1/4 :i.ö' '.U.>L,::; P~ht.,;:,.,,1lèlt1:ê,,'tt ,(iP\:Ji) 
5/4 1 ex Va.almuide .. (?'f!</1) 
11/4 ld' zang d.MJ"!}_(; t~îl i,U,~'\l•,'..1l h1:-~;;ir,<')v~i Bh1~2,~kr:&f.il PJVt;),,1) 

16/4 ld zang hooi<l.1.7,ië!ht:ntw 7iU (Pfü{); 
10/5 1 • d M- ·1 ,r·, ~ .. '""l"' ' O zan.~.,, . ,. !Mleweg ~)"l~Kiil}J.iJJ.&t~il; VJ~) 
1 ierri\Orium -Mi<ldd v,d&se Ak:ët:;~eildc'l' +: 'J. t;o!'.T, V li!,Ji'2'.cheITnk,we (VB) 

Gekra.a.gde R,)od,gt.r.:.att 
4/5 lC."' zan.ç; ,-:.,>\iê 1t Slubj,~ Ni~1:i-,N,•t,,A~1s:1..1le1:l.lj};; {F'V) 
6/5 1 :ex EeR¾dn.cl:i.tp,,ldo~ 'lu) 
Paapje 
2/5 5 ;- ·i l ·,. t,,,.,..,) , ex .uu~.iemeerpo.fil,:;r \ :r i,:;. 
3/5 3 ex Kll!:ine fhaa.k (VE) 
5/5 1 ex Inw~,jf/X!~d.,~\" (Vil) 

Roodborstt.apuit 
11/3 1 ex La.nge Brdter.. (lri'G) 
3/5 1 ex Klei~.,~ Bra.a,ij; (VB) 

Tapuit 
21/4 ld' Vaa.lmniden (Pli) 
~/4 2d; 'J:J/4 4 ex Gdn. m (VOD} 
'1:l/4 t~ e1: ""lk~t•ünr;.:1;.1:·:p,t.,,:; Gr::;k r;;:,,·,,·,,:.h (PD} 
2/5 l e:< Gi,doq:,,.rt-üK,:,\tn:~;r1k~dt {\!;-.,,ïb,c\JJ::;:,·,'."-J 
2/5 6 ,ex L,.ü.bemeeq:,QM:er {~r&} 
3/5 
3/5 

1 ex tVtt.a.·•~nitde :~i1~{.lX?.~IT..iFi1tÄ.ri~~r 

1 «:~ Hmttr.-!W,f''°hbr ('n'?!:;, 
4 /5 Ii.1 ex M-~lr l1.~~n 4" 6 ;t3:it: \.V li.rlt:Jd.1:;.,:1I(d~;G 2;.it~!lil.ijk i(Kt\l f 
.~/5 2 e:( Groi.e B.1•;;,,i.!,k {PD) 
5/5 1 e:ir. de Lieveid~., + 1 ,~.,r. .C/f;di;•:;;.d'. (FD) 
9/5 2 en: (leu13eab,,<.1 (J) (f-1>.f) 
12/rj lex Ln..l1M1.gp,id~r (VH) 

Befli jstsr. 
7 /4 1 •:i:x:: 22/.i Jd' Dh,~L",,,.·:·:•::wi\;;_fit (V,'.:t-D;, 
23/4 ,i l'lX N B1·c'$'i:et.-ti; .. d }{((}\ (Y'l(, 
28/4 JA •~X ,}p~iiieg,e:·:.d ,~;.,, N(}, 2{~/4 ~ ,;Jt t;;t:iÏ'.1;H.,,~~- Gdn m (VOr.n 
1j5 1 C) ; .. -~. e1r ·-C•fHi1t<;l; '{M,~-~-l2 rJ~,t~~.,_~'(•!i1it~~?,i;' (i~;V\t.f) 
3/6 1 f';..)f.'. ~p f!t:t t~.t,e:;r, (;·· i)f~"',f:l:~:R'J,'!lÓ.(;:~1. }:~ .. ~iQ;Xt\t\:!:;:f~F.;:~-;"t 0?\\t ) 
4/,5 'J. 9 omg Uitdam (li'V) 
Ktam~,ogeil 
laatr..te ';l('~<lln1,;n:üng: 5/'6 } :;,.,:; :frï}l-ford (i:''iD) 
Kope:i."wi,~k 
1,~aiale wrctuYce,~'DÎILJ:.,t~~ 1:f;/t 1 (:3t ()1j'\· ·;,,;:<=L'.·-t~:~L~sJ ff'.:v.:: ~i~J'ttr.:Iitt~t~ ( !f'"'ttf} 
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Grot.e Lijst.er 
16/4 2 ex Vondelpark omg tennisbaan (M Brander) 

Sprinkha.anrietza.nger 
le waarneming: 'JJJ/4 zang Brettenpad (PM) 

Snor 
le waarneming: 7/4 1 ex zang Diemerzeed.ijk (VOD) 

Rietzanger 
le waarneming: 12/4 1 ex r.ang Brettenpad MCA (PM) 

Bosrietz&nger 
le waarneming: 8/5 1 ex Daveren (PM) + 1 ex Kleine Braak (VB) 

Kleine Karekiet 
le waarneming: 3/5 1 ex Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 

Grote Karekiet 
23/5 1 d zang Buitendijkse Binnenbraak omg Uitdam {Frieswijk) 
29/5 1 d zang Binnenbraak + 1 d zang Buit.endijkse Binnengouw omg Uitdam (FV) 

Spotvogel 
le waarneming: 17 /5 zang Laatste Bos Asd Bos (WW) 

Br&&Dl81 ui per 
le waarneming: 'l0/4 zang Westgaarde (VB) 

Grasmus 
le wa&rneming: 22/4 1 ex gema&l Halfweg (PO) 

Tuinfluiter 
le waarneming: 1/5 zang Oeverlanden Nieuwemeer (WW) 

Zwa.rtkop 
le waarneming: 'JJ3/3 1 ex Tigeno Oadorper Binnenpolder (VB) 

Fluiter 
3/5 1&ng Echoboa Muiderberg (WW) 
4/5 aa.ng sportpa.rk Marken (FV) 
5/5 zang Osdorperweg/Ookmeerweg (PD) 
5/5 zang Vliegenbos + F.chobos Muiderberg (WW) 
7 /5 :umg Asd Bos tuaeen paddestoel 32 en 7 (PM) 

Tjiftj&f 
3/3 1 ex Oeverlanden Nieuwemeer (PM) 
(zie ook vorige perir.,de) 

Iberische T jif tja.f ( Ph,ylotCJpus collyb.it,a h.ro/Jmii) 
29/4 ld zang Vond~lpark ingang v Eeghenstr (Vlek) 
tot ver in juli aanwezig en mogelijk broedend met gewone Tjiftjaf (Vlek Oreel} 

Fitis 
le waarneming: 18/3 zn.ng sportpark Marken (VWG exc) 

Vuurgoudha.a.n.tje 
1/3 1 ex openluchtthea.tier Aad Bos (Frieswijk) 
'J:J./4 Mng Vijfhoek (VOD) 

Bonte Vliegenvanger 
3/5 zang Westgu.rde (VB) 
5/5 1 d &boboe Muiderberg (WW) 

Baardmannetje 
regelmatig waargenomen Oeverla.nder Nieuwemeer, Lange Bretten e.o. en Vijfhoek 

Rotskruiper 
1/4 1 ex hoofd.g'3h1'.luw VU (PM) 
(verbleef aldaa.r tot 11/4 en bleek een Q te zijn (DB)) 
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Buidelmees 
miv 6/4 l d' zang en four&gerend omg gemaal Halfweg (PD) 

Wielewaal 
17 /5 zang omg radar Asd Bos (PM) 
"n/5 lo' roepend Amerika Asd Bos (Frieswijk) 

Keep 
18/3 lo' zang camping Uit.dam (VWO exc) 
'J0/3 zang Vijfhoek (VOD) 
6/4 gehoord Vijfhoek (VOD) 
laatste waarneming: 28/4 2 paar Eendra.chtpoldcr (PO) 

Europese Ka.narie 
29/4 ld' zang en later N Muiderberg (WW) 

Sijs 
2/3 gehoord Meeuweneila.nd Asd Bos (PM) 
laatste wa.arneming: 14/4 6 ex Asd Bos (ZwMgetra.) 

Frater 
2/3 2 ex Markerdijk (FV) 

&.rmsijs 
7 /4 1 ex NO Vijfhoek (VOD) 

BROEDVOOELS VAN NOORD-HOLLAND 

Bij deze Gierzwa luw 01ltv.;u1gt u een folder van de Srune11.wel'kende Vogelwerk.groepen in. 
Noord-•Hoilaod., waarmee u h,et boek Hfü·-oedvogele van Noord··•Holland11 bij voorin.te kening kunt 
bea~lien. 
in de fold~ir is de mogeHjk:heid a.augegeven da.t u een ~!x~mplaar via. uw vogelwerkgroep kunt 
himt.eUen .. 

Oolr. de Vogelwerkgroep Am1;i'..erdam ia btireid voor hi.ar ledt.n op 27 oktoher a.s. in Hoorn een 
exemplaar van het boek op t~ hal.en, vo<..1r het geval u uiet ze.lf in de gelegenheid bent de 
Nootdho1la.1:.d11e Vogelrlag z.df te bezoeken. 

Da.af~( IDQ-et u twee dit1gen doen: 
Ie de hon invullen e.n aan het S'VN opsturen, vermeld dan da.t u het hoek bij de Vcgelwerkgroep 
Amsten.la,rn aJ haalt.. 
2e, en nie-t minder belangrijk! Jvtw.k f J5i= ovel' op giro 50fr0,i 00 ten name van de Vogelwerk:grnep 
Ar.nste:rdam ond(!t ·1erme1ding va.n 11:S;,oi:'!dvogeJ;;:''. ALLEEN VOOR DEGENEN DIE VAN TE VOREN 
HEBBEN BETAALD HALEN WU HE:T BOEK OP! 

U ku.ut het dan na. dif! datum ;sfluilen bij de jJenni11gmtëfJtJl'.iéir of het boek nuw-nemen op de 
.:ontadavoud. va n 14 uove.mber.. 



Visdieven vestigen 
kolonie op dak 
van bloemenveiling 

IJ/";./!" 
Van een onzer verslaggevers normaal op schaars begroeide, zan-
AALSMEER - Op het platte dak dige of grazige. plé\atsen. Veei vo.' 
van de bloemenveiling in Aais• gels zijn te vinden in het Wadcienge-
meer hebben visdieven een bied, in de Zeeuwse delta, en langs' 
kolonie van vijfentwintig paar- de Friese IJsselmeerkust, met als 
tjes gesticht. De plek is de vo- bolwerk de Workumerwaard bij 
gels zó goed bevallen, dat een Workum. Daar broeden ongeveet 
aantal paren al jongen heeft. 1 500 paartjes. 

Werkzaamheden om de schade ten 
gevolge van de zware voorjaarsstor
men te herstellen - voor de komen
de weken gepland - zijn na overleg 
tussen vogelbeschermers en de 
technische dienst van de veiling tot 
augustus 0P9eschort. De ranke, op 
kleine meeuwen lijkende sterns, die 
duikend hun voedsel f oeken, zijn 
dan ldaar met broeden en met hun 
jongen op weg naar de overwinte
ringsgebieden in Afrika. 

Bloemenhandelaar Joost Bouw
meester uit Noordwijkerhout ont
dekte de kolonie, doordat het ge
krijs van de vogels doordrong tot in 
het veilinggebouw. Omdat het om 
een nogal vreemde plek voor een 
kolonie van de visetende vogels 
ging, nam hij contact op met vogel
deskundigen en met het hoofd van 
de technische dienst van de veiling, 
D. \lollmuller. Een controle wees uit 
dat een deel van he1 platte. ruim 
veertig hectare grote dak door de 
visdieven was uitgekozen als veilige 
broedplaats. Veiligheid die snel 
dreigde te verdwijnen, doordat de 
beschadigde toplaag van het dak 
moest worden vervangen. 

Kuiltjes 
Men overwoog om de eieren tijde
lijk te verwijderen en na het werk 
weer terug te leggen in de nesten. 
Nest is in dit geval een groot woord, 
want het gaat om nogal onbedui• 
dende kuiltjes, die dl? vogels in het 
grind en bij.;l!ngewaaid vuil en loss~ 
begroeiing hebben gemaakt 
Ook dacht men er over d~ nesten en 
eieren te verplaatsen naar een veili
ger deel van het d3k. Vers;daat.sing 
· en tijdelijke verwijdering zijn beide 
al eerder toegepast bij reddingsope
raties van sternkolonies, bijvoor
beeld in gebieden waar nesten en 
jongen door extreem hoogwater 
dreigden weg t~ spoelen. 

· Ofiuitvorerba.r 
tn Aalsmeer werden al deze pl«nnen 
onuitvOP.rbäar geacht. De techni
sche dienst besloot de planning soe
pel aan te passen aan het broedsei
zoen van de onverwachte gasten. 
Visdieven - t!f broeden in Neder
land 1 S à 20 000 paren - broeden 

Verkeersknooppunten 
Maar ook op onverwachte plekken 
- die overigens goed p~ssen bij het 
dynamische karakter van de soort -
worden kolonies ·gevestigd. Als het 
maar r~deiijk kaal, vlak en schaars~ 
begroeid is. 
Zo broeden in de omgeving van Am
sterdam enkele honderden paren op 
het kortgehouden gr2s bij de ver• 
lceersknooppunten Nieuwe Meer en 
Gaasperdam. De laatste kwam twee 
jaar geleden in het nieuws toen een 
overijverige medewerker van rijks
waterstaat honderden eieren en 
jonge lfogels vernietigde bij het 
maaien. En dat terwijl de visdief één 
van de vogdsoorten is, die wordèn 
beschermd door de Vogelwä De 
wet wordt e,;hter bij wegenaanleg 
en huizenbouw nogal eens straffe
loos overtreden. 
Er zijn meer vogelsoorten die nu en 
dan op daken broeden, zoals de. 
scholekster en de kuifleeuwerik. Op 
het dak 11an de veiling in Aalsmeer 
trof men bovendien een nest aan 
van een kleine, ple•,ier. Deze steltlo
pier, clie nie't van vis maar van ailetie 
ldei,v.? ong<!Wê!Nt!lde c!!eren leeft. 
zoekt ziJn hei! meest<!I op andere· 
kale vl.ikt~•s, zoals r,pspuitterreinen. 
In de Ol'l'19e11ing val'l de veiling is in 
elk gev.:,l ~wno-e('l vo~d<:f:'Ï te vinden 
1roor de viseters •~'P het dak. Ze heb·· 
l:;,:m cle Westeinaerpl.;;sse11 naast de. 
tkmr li99i'n. 

Ms de reparatie, die een half miljuen 
lcöxt. i$ net dak niet rne!ó!r aantrekke
lijk 1;oor r.fa "ogels. Het wordt ge• 
hee! glad, het grind verd·wijl)t, Bloe
m.;11hand~laar Joop Bouwmeester 
bekijkt d;;;arom s.:me:n m~t d!è aan• 
r,emer en de technische dienst of er 
moge!:jkheden 2ijn •,1!>cr herhuisv,2s
ting van de vogels. 

··/olgens <!en wo~rdvoerster van de 
•1dling :uil worden Q\1den.ocht of 
het pla;men van bakken met voor 
vogels .aantrekkelijk grind perma
nent<': vestiging r,p het dak mcgelijk 
ma.;kt. In ;-:Ik gevi!!i moet de nm
structie zodal'lig zijn, dat het grind. 
bij toekomstige stofmen niet wm 
hl!t dak wordt 9ebiazen \,n auto'; 
!x,~chadigt. wals eerdi<!r di1 j.;.:r J!i

i:awrde 
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'Aanpak 
spreeuwen
plaagniet 
afdoe11de' 
(Van een verslaggever) 
AMS'l'ERDAM - De gemeente 
Amsterdam heeft de afg·elo
pen dagen gepro~ om de 
~te kolonie spreeuwen bij 
het Centraal Station te verjol· 
gen door het laten horen van 
angstkreten. De beesten drie 
avonden aan het schrikken 
maken zou vo!doende zijn: de 
spreeuwen zouden dan wel de 
wijk nemen. 

Ad Hartog v.m de Vogelwerk• 
gr<>fr, Amsterdam is daar echter 
niet. ,,) van overtuigd. "Het zijn 
S9C'i,IJ,; beesten en ze zoeken el
kaar op, daarom. krijg je van die 
grote groepen. Met die angstkre
ten verplaats je het probleem al
leen maar," vindt Hartog. 

'"De spreeuwen gaan echt niet 
weg uit de stad. Vorige winter 
zaten ze met z'n allen onder de 
ove:dcapping van het Centraal 
Station en momenteel zijn er ook 
grote groepen bij het Haarlem
mermeer Station. Je moet een 
keuze maken. Als je·ze verjaagt, 
kunnen ze ook in een lietveld 
neerstrijken en de heie rietoogst 
,vernielen. . De gemiddelde 
spreeuw trapt er niet in als hij 
·vomtduend dE2:eJfde ang5tkreet 
hoort en er niets gebeurt. Angst-_ 
kreten moetli'J'l dm; steeds wor
den veranderd." 

V atkeniern -
H;trtog ziet w~l een andere oplos
siug: "Z~t ~-en pa;u valkeniers 
met een paar slecht- of gierval· 
k~n op het Centraal Station en de 
spreeuwen J,..iezen het hazepad. 
.Maar helaas zijn valkeniers er 
niet zo dol op om hun du.e die
ren in de dnàcke stad tegen 
spreeuwen in te zetten." 

Op de spreeuwenslé1applaat
S:::?!1 bij het CS', ritten ~oms twin
tig- tot ,vijfontwin.tJ.gduizend die
ren bij elkaar, ma.ar uitschieters 
zi.jn mogelijk. hartog~. ·'In de laat
ste Strl".11~ winter z.aten er bij 
het .Amstelp;;_rk wel 500.00C bij 
elkaar." 

i Dat de dieren de gro~p opzoe-
1 ken heeft versdtillende redenen. ! ",lli groep ben je bctP.r· be
l scb.ermr.l tegen overvallers en 
, zo'n bijeenkomst is voor de 
\ spreeuwen ook een bron van in· 
1 formatie over goede voeder· . 
, piaatsen." 1 


