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NIEUWS UIT DE REGIO 

* INVASIE! 
De eerste weken van september zijn er opvallend veel Zwarte Mezen 
gezien. Zelfs in de stad struikelde je erover. Eigenlijk nog meer 
bijzonder is dat we dit jaar gelijktijdig een invasie beleven van 
Kruisbekken en Sijzen. 

* Een Waterral en 41.785 Kuifeenden. Dana Constandse 
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Van de ruim 3 miljoen vogels die op 10 oktober in Nederland zijn 
geteld, kwamen er zo'n 80.000 uit de regio Amsterdam. Daar is geteld 
tussen de Gouwzee in het noorden en de Ronde Hoep in het zuiden. In 
het oosten vormde het IJsselmeer de grens, tot en met een blik op 
Muiden. Niet alle gebieden daartussenin zijn geteld: de bekendste 
wetlands moesten bij voorkeur worden bezocht en het accent lag daarbij 
op de water- en roofvogels. 
Aan deze internationale happening deden drie groepjes van de VWG 
Amsterdam mee, die op het laatste moment waren geactiveerd door Ad 
Hartog. Gelukkig hoefde het niet alleen van onze leden te komen: er 
telden ook een zestal andere enthousiastelingen in de regio. 
Bovendien stonden op de Vijfnoek twee mensen van het VOD: zij waren 
ingeschakeld om mee te doen met de telling van de Samenwerkende 
Vogelwerkgroepen Noord-Holland, die weliswaar gelijktijdig plaatsvond, 
maar van andere richtlijnen uitging 
In een volgende Gierzwaluw volgen nadere resultaten. Nu melden we 
alleen nog, behalve de Waterral en de duizenden Kuifeenden: 54 
Baardmannetjes en 1 Koekoek. 

* Nieuwe broedvogelsoort!? 
Er zijn sterke aanwijzingen dat er in het voorjaar 1993 een paartje 
Appelvinken heeft gebroed in het Amsterdamse Bos. De boswachters 
zagen de vogels in de maanden juni en juli regelmatig in de omgeving 
van het grote kinderbad. Appelvinken zijn vaker in het bos gesignaleerd. 
Tot een broedgeval kwam het echter nooit. De Appelvink is een 
zeldzame broedvogel in West-Nederland. De soort prefereert hoge, 
oudere loofbomen. 
Bericht overgenomen uit Bosberichten 23 juli 1993 

* Enkele waarnemingen rondom de Sloterplas. Gerard Schuitemaker 
Ik en Charles Furstner zijn regelmatige bezoekers van de Sloterplas, 
waar we ons nestelen op één van de eilandjes. 
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28 juli was een mooie dag om te zwemmen en te zonnen in het natte 
1993. Doezelend hoorde ik het gelach van de GroencSpecht. Deze roep 
ken ik van de vakanties in Frankrijk. Ik was erg verrast. De roep werd 
beantwoord. Tegenover de eilandjes liggen de toiletgebouwtjes, daar 
kwam het geroep vandaan. Ik ging eens kijken. Na een kwartier zag ik 
de vogel foerageren in de essenboompjes. 
Verder zag ik twee Torenvalken rondcirkelen. Ik kon ze mooi bekijken 
en de roep beluisteren. 
Ik heb met Charles in 1990 nog iets beleefd. Na een zomerse dag 
verlieten we rond halfzes de Sloterplas. Ik zag een jonge Koekoek in de 
boom zitten. Ik riep Charles erbij en samen hebben wij naar een 
Koekoeksjong gekeken die gevoerd werd door Spreeuwen. Ik heb nog 
nooit over zoiets gehoord. · 

* Gaasperzoom: van groene droom tot conflictsstrook 
Bewoners van de gebieden rond de Gaasperzoom, een stadsrandgebied 
in Amsterdam Z.O., hebben grote bezwaren tegen de gewijzigde 
inrichtingsplannen daarvoor. Groengebied Amstelland en Stadsdeelraad 
Z.O. presenteerden deze eind september j.l. onverwacht op een 
informatieavond voor de bevolking. Over de nieuwe voorstellen is geen 
inspraak mogelijk geweest. 
Bwoners en belanghebbenden verwachten dat de plannen negatieve 
effecten zullen hebben voor zowel natuur en landschap van de 
Gaasperzoom en 
't Gein, als voor de bewoners in het hele gebied. Een van de 
hoofdknelpunten is de nieuwe locatie van sportvelden in de kern van het 
gebied, waar broedvogels zoals de Dodaars en Blauwborst voorkomen. 
De in Gein I t/m IV en Abcoude, Gein, actieve bewoners- en natuur-, 
en milieubelangengroepen hebben zich daarom op 20 september verenigd 
in het Platform Gaasperzoom (secretariaat: Buurthuis Gein, Wisseloord 
83, 1107 ND Amsterdam Z.O.). 

* Milieufestival 
In 1994 jubileert de Milieufederatie Noord-Holland! Vijfentwintig jaar 
staan wij dan samen met onze lid-organisaties op de bres voor een 
gezond milieu en voor behoud en herstel van natuur en landschap. In die 
kwart eeuw is ontegenzeggelijk veel onherstelbaars gebeurd. Maar er 
zijn gelukkig ook de nodige succesjes en successen geboekt. De 
Noordhollandse milieubeweging zal zeker de komende vijfentwintig jaar 
nog heel veel energie en creativiteit moeten inzetten voor haar strijd om 
een duurzame samenleving. 
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Het scharnierpunt tussen verleden en toekomst willen wij markeren met 
een milieufestival. Dit festival zal plaatshebben in de Beurs van Berlage 
en wel op zaterda~ 23 april 1994 van 10.00 -16.00 uur. 

Het festival is gratis toegankelijk en biedt voor elk wat wils: theater, 
muziek, cabaret, workshops o.a. over het vertellen van milieuverhalen, 
excursies om verrassende stadsnatuur te ontdekken, kunst, foto
exposities, drankjes en hapjes, vijfentwintig bekende Noorhollanders die 
hun visie op Noord-Holland in 2019 uiteen zetten, presentaties van de 
genomineerden voor de Mollenprijs, een visualisering van een halve 
eeuw strijd om het Noordhollands milieu, stands van natuur- en 
milieuorganisaties en van milieuvriendelijke bedrijven, milieuspel voor 
kinderen, enzovoort. Het milieufestival wordt een veelkleurig 
ontmoetingspunt voor heel groen en grijs Noord-Holland. 

THE F AR SIDE door. G~~y LARSON 1 

:'.wat de meeste ornithologm niet weten Is dat de dO!lo "-
·ttn zeer ontwikkeld dier was, dat een weedzaam lftm ~ 
leidde totdat ze in de 17de eeuw werd uitgm,eid door de ~ 
mens, de hond en de nt. Het zijn ook altijd dezelfden. 


