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ZANDPUT EXIT 

Na een perliode · van onzekerhéid, ,is het nu ' duidelijk wat er gaat 
gebeuren met de zandput. Siods erikele main~en storten vrachtwagens 
hun ladingen zand en gr6nd uit • o~ér het gebied dat eens Lepelaar, 
Porceleinhoen, Geoorde Fuut, Bruine Ki"êkeihdièf, vele soorten strand
lopers ien ruiters, Baardmannetjes en hog· veel meer vogelsoorten tot 
zijn geregelde 'bezoekers mocht :tekenen. · '· 
De reden 'van het dichtstorten i$ dát ' d'e leiding van Schiphol een 
kokmeeuwenbroedkolonie vlak bij de l andings- en startbanen te gevaar
lijk vindt. Zij ziet daar liever voor de vliegtuigen minder gevaar
lijk akkerland, dat echter jammer genoeg vo or veel vogel.$.O ortendie 
in de Zandput voorkwamen onaantrekkelijk is. . 
Het verdwijnen van dit gebied zal ongetwijfeld de so ortenrijkdom van 
het zeer nabijgelegen Amsterdamse Bos nadelig beinvioederi. 
Soorten als Lepelaarj B~rgeend, Pijlstaartt Bruine Kiek~ndief, en 
steltlopers zoals de ruiterachtigen zullen bijna zonder twijfel de 
komende jaren minder waa:r·genomen ~worden. Ook het Baardmarinetj e 
(broedend in de Zandput} en ·de Waterpieper; welke alweer sinds het 
begin van de jaren zeventig een slaapplaats bezat in de Oeverlanden 
van het Nieuwe Meer en die zeer waarschinlijk d_e Zandput als voot-
naamste fourageergebied gebruikte, zal het aantal waarnemingen wel 
afnemen. 
(N.B. van de Waterpieper is dit najaa r tot nu toe nog maar ~én exem
plaar -waargenomen, dat zeer ·waarschijnlijk nog op do örtr·ek was). De 
slaapplaats is (nog?) niet bezet8 
Kortom de Amsterdamse vogelaars verliezen met dit gebied niet alleen 
een soort mini-Flevoland op een steenworp afstand van hun stad, ·maar 
zullen ook waarschijnlijk geconfronteerd worden met '. êe~ verarming van de 
vogelstand in het Amsterdamse Bos. 
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Op de volgende pagina's treft U -de- eerste aflevering aan van een 
rubriek die hopelijk tot de vaste inventaris van ons mededelingenblad 
gaat behoren. Het betreft hier een verzameling krantenknipsels 
(evt. ook uit weekbladen etc.) welke betrekking hebben 6p ee~ thèma 
of probleem dat voor onze V.W.G. van belang is. 
Dit is overigens geen revolutionair nieuw idee aangezien in andere 
bladen ( zoals "Argus" van de stichting Kritisèh Faunabeheer) al 
langer en tot volle tevredenheid, zo'a rubriek bestaat. 
Om tot een grote gevariëerdheid van knipsels te· komen · vragèn wij Uw 
medewerking. Dus als U in een krant of een ander blad iets ziet wat 
door ons gebruikt zou kunnen worden, aarzelt U dan niet maar neem de 
schaar ter hand o U kunt het aldus verkregen knipsel inleveren bij,_ de 
redactieleden, zowel per post als aan hem of haar pet~öonlijk; · 
Bij voorbaat, hartelijk dank. 

namens de . redactie, 
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