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NIEUWS UIT DE REGIO 

* Oud nieuws uit de regio Joh. F. Frieswijk 
In de laatste Gierzwaluw 31 (1993) nr .3 staat op staat bladzijde 93 een 
bericht, dat is overgenomen uit Bosberichten van 23-7-93. Het betreft een 
sterke aanwijzing voor het broeden van Appelvinken in het voorjaar van 1993 
in het Amsterdamse Bos. Zonder nest, eieren of jongen vind ik die 
aanwijzing, eerlijk gezegd, niet ijzersterk. De zin 'tot een broedgeval kwam 
het echter nooit' doet vermoeden dat de berichters' niet de moeite genomen 
hebben De Vogelwereld van het Amsterdamse Bos, KNNV Wet. Med . no.74 
(1968) te raadplegen. Daarin staan wel degelijk gegevens over mogelijk 
broeden van de Appelvink in het Amsterdamse Bos! 
In 1949 (op 18 juni) werd een Appelvinkenest gevonden met daarin een deel 
van een eischaal. Dit nest bevindt, of moet ik zeggen bevond zich in het 
Bosmuseum. De eischaal werd gedetermineerd door de deskundige Dr. 
Marres. Een broedgeval zij het waarschijnlijk zonder succes. Op 28-7-62 
werd een uitgevlogen jong van de Appelvink, in slechte staat, aangetroffen 
op een plaats waar op 9-6-1962 twee volwassen exemplaren waren gezien. 
Het is dus zeer waarschijnlijk dat deze soort eerder in het Amsterdamse Bos 
heeft gebroed, en wel met (enig) succes. Een redactioneel naschriftje bij het 
overgenomen Bosbericht zou niet misplaatst geweest zijn! 1 

* Oeverzwaluwenwand bij de Ouderkerkse Plas Adry Streefland 
Thans bevinden er zich op de Ouderkerkse Plas (ook wel Bullewijk Plas 
genoemd) vele duizenden Smienten. s' Nachts, wanneer de vele kleurrijke 
lichten van Amsterdam Z.O. zich spiegelen in de plas, foerageren zij in de 
omliggende polders. Door het s'winters afsluiten van het fraaie wandelpad 
rond de plas hebben deze eenden, alsmede de Kuif-, Krak-, Slob- en 
Tafeleenden een betrekkelijk rustig bestaan. Ook de Aalscholvers, op de 
speciaal voor hun geplaatste stokken, Dodaarsjes en ander water- en 
rietbewoners profiteren hiervan. 
Deze zomer bouwden de Vogelwerkgroep Ouderkerk aan de Amstel een 
kunstmatige oeverzwaluwenwand langs de plas . Door te veel haast mislukte 
dit project in 1992. Nu staat de wand er dus en is vanaf de A-9 duidelijk 
zichtbaar. Al eerder werden er twee plaatsen langs de plas schuilhutten 
gebouwd. Deze zijn overigens niet vanf het voetpad rond de plas bereikbaar 
maar wel vanaf de rondweg om de plas. Deze schuilhutten geven het hele 
jaar ruim blik op het vogelleven in en rond de plas en wellicht in 1994 kijk 

1 De redactie is inmiddels in bezit van de Checklist van de Vogels van 'Groot 
Amsterdam' en hoopt nu de binnengekomen berichten kritisch te kunnen volgen! 
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op het leven van de Oeverzwaluw! 

* JUBILEUM 
De Milieufederatie Noord-Holland zal in 1994 haar 25 jarig jubileum vieren. 
Wij doen dit tijdens een milieufestival op 23 april aanstaande in de Beurs van 
Berlage in Amsterdam. Het motto van het festival is: 'Een halve eeuw samen 
sterk voor natuur en milieu'. 
Het festival zal deze dag via allerlei aktiviteiten de vitaliteit en 
veelvormigheid van de Noordhollandse milieubeweging zichtbaar maken. 
Kinderen hebben de toekomst. Daarom is er speciale aandacht voor 
kinderactiviteiten op het festival. Het festival begint om 10.00 uur en duurt 
tot 16.00 uur. De toegang is gratis. 
Verder zal tijdens deze happening de prijswinnaar bekend gemaakt worden 
van de Amateur Fotowedstrijd met als motto milieu doe je samen .. Foto 
amateurs worden uitgenodigd om met 1 of meer foto's mee te dingen naar de 
prijzen. Voor verdere informatie en voorwaarden voor de wedstrijd bel naar 
de Milieufederatie en vragen naar Els Zwartendijk (075-351598) . 

* GAASPERZOOM (vervolg) 
Het Platform Gaasperzoom heeft bezwaar gemaakt tegen het 
inrichtingsvoorstel groengebied Amstelland. De aanwezige natuur- en 
landschapswaarden in de Gaasperzoom gaan voor een belangrijk deel 
verloren. Het aangrenzende waardevolle agrarisch cultuurlandschap het Gein 
wordt door onder meer horizonvervuiling, licht- en geluidsoverlast ernstig 
aangetast. 
In het formeel ingediende bezwaarschrift wordt de locatie afgewezen en 
wordt een goed en zelfs goedkoper alternatief voorgesteld. 18 Februari volgt 
een beslissing van het Algemeen Bestuur van Groengebied Amstelland. 

------------------------------

VERSLAG DIALEZING VAN DE GEBROEDERS DE KNIJFF 

Ingrid Koedijk 

De belangrijkste kenmerken om jagers te determineren zijn: de kop en 
structuur van de jager; evenals de lengte van de (verlengde) middelste 
staartpennen, de Kleinste Jager heeft de langste! Juveniel jagers hebben een 
lichte pootkleur (adult zwart) en lichte vleugeltoppen. 


