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Onze ANV heeft zeer waardevolle weidevogelgebieden. Dit schept verplichtingen.
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We moeten deze gebieden zo goed mogelijk
beheren. Nu de overheid door de noodzakelijke bezuinigingen op natuur steeds minder
te besteden heeft, is het van steeds groter
belang om met andere partijen samen te
werken om de weidevogelpopulatie op peil te
houden. Ik denk dan op de eerste plaats aan
de boeren en de vrijwilligers, maar ook aan
partijen als de provincie en gemeenten.
Zij hebben landbouwgrond in eigendom en
moeten die uitgeven op voorwaarden die
gunstig zijn voor de weidevogels. Dit hoeft
hen nauwelijks extra geld te kosten.
Ook partijen als de Vogelbescherming, Landschap Noord-Holland, het Waterschap en de
LTO kunnen belangrijk zijn. Met de stichting
Beschermers Amstelland hebben we al een
prima samenwerking waarvan we via de
Coöperatie Amstellandfonds al een belangrijke financiële bijdrage hebben gekregen om
iets extra voor de weidevogels te doen. Hierdoor kunnen we op grote stukken land de
waterstand verhogen.
Weidevogelbescherming: we moeten het
samen doen en ik ben ervan overtuigd dat
dat zal lukken.
Het is nu februari als ik dit schrijf, ik kan het
me nauwelijks voorstellen, maar over ruim
een maand zullen de eerste vogels al weer
aan het broeden zijn.
Ik kijk ernaar uit en ik wens u alvast een zeer
goed weidevogeljaar toe. Geniet ervan!
Kees Lambalk,
voorzitter ANV De Amstel
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Noteer in uw agenda:






Uitzending van de tv-versie van de film
'Boeren, burgers en buitenlui'
('Op de bres voor Amstelland'):
5 maart, net en tijdstip nog niet bekend
Starvond vrijwilligers
15 maart 2012
Maand van het Groene Hart:
19 maart t/m 30 april 2012
Amstellanddag:
3 juni 2012
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Beheerplan 2012:
Lerend Beheren gaat verder met ....
peilverhoging!
Voor de SNL is het gebiedsplan voor 2012
aangepast. We verwachten veel van de
combinatie van uitgesteld maaien met peilverhoging.
In de Uithoornse polder en de Ronde hoep
konden we voor 2012 het aantal percelen met
een rustperiode vanaf 1 april tot in juni weer
uitbreiden. In de Ronde Hoep groeit het aantal grutto's met kuikens de laatste jaren zo
sterk dat we mogen verwachten dat ook het
nodige 'Last minute' beheer (uitstel van het
maaien met twee weken en het verlengen
van al gecontracteerde rustperiodes) nodig
zal zijn.
Een bijzondere versterking van het weidevogelbeheer hopen we in de Bovenkerkerpolder te realiseren. Dankzij het geld dat door
Beschermers Amstelland is binnengehaald
van het rijk, de provincie en de gemeente
Amstelveen ('Mooi Amstelland'), kunnen we
in twee blokken van 20 ha. het waterpeil
opzetten in het voorjaar. Deze 40 ha, ingebracht door zeven van onze leden, krijgen
allemaal een rustperiode van 1 april tot in
mei. Op twee percelen is ook een kruidenmengsel ingezaaid.
Paars: hoogpeil in het voorjaar

We verwachten dat de vogels positief op de
peilverhoging reageren: een hoge waterstand
betekent veel water voor de slobeend en een
goede bereikbaarheid van het voedsel voor
grutto en tureluur. Belangrijk is ook dat de
grasgroei wordt afgeremd, zodat juist in de
periode dat de grutto's dat nodig hebben, er
volop halflang gras beschikbaar is waar de
kuikens veilig een overvloed aan insecten
kunnen vinden. Mogelijk verbetert de kwaliteit
van het laatgemaaide gras zo ook.
Ook in 2012 gaan we weer zo goed mogelijk
de ontwikkeling van de vogelstand in kaart
brengen, maar ook zo snel en breed mogelijk
naar alle betrokkenen communiceren. U kunt
eind april en eind mei kaartbeelden van onze
polders verwachten, waarop met stippen is
aangegeven waar de vogels zitten. Eind mei
gaat het dan vooral om de grutto's met kuikens, zodat u daar met uw werkzaamheden
op het land rekening mee kunt houden. De
kaarten verschijnen op onze website
(www.anvdeamstel.nl) en zijn ook te raadplegen op www.weidevogelbescherming.nl. Niet
alleen de tellingen zijn daarop te zien, maar
ook de gevonden nesten en de vogelwaarnemingen van onze vrijwilligers!
Mark Kuiper

Grondbank
Er wordt al een langere tijd gesproken over
de vorming van een grondbank voor Amstelland. In de ontwikkeling daarvan zit echter
nog weinig snelheid. In theorie zijn er voor
Amstelland en Waterland samen enkele miljoenen euro´s beschikbaar. De voorwaarde
waarop deze grond uitgegeven wordt is een
punt van discussie.
De ANV is van mening dat door de Grondbank aangekochte grond moet worden uitgegeven op voorwaarde van een voor weidevogels goed beheer, zeker op plaatsen waar
veel weidevogels zitten. In sommige gevallen
zou dit geld ook gebruikt kunnen worden om
binnen een bedrijf met de eigen percelen te
ruilen en zo op de meest geschikte percelen
goed weidevogelbeheer te doen.
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Omdat de ontwikkeling dus erg langzaam
gaat heb ik op de jaarvergadering gepolst
hoe de leden reageren als de ANV zelf grond
zou kopen, echter zeker niet met de bedoeling om projectontwikkelaar te spelen.
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Grond die voor aankoop door de ANV in
aanmerking zou komen moet in ieder geval
zijn gelegen in een erg goed weidevogelgebied. Een andere voorwaarde zou moeten
zijn dat alleen boeren uit het gebied zelf deze
grond gebruiken, met bepaalde voorwaarden
aan het beheer.
Over de financiering moeten we als het zover
komt nog onderhandelen, maar er zijn zeker
mogelijkheden.
De reactie van de leden op de aankoop van
grond door de ANV was matig positief. Mocht
het zover komen dan komen we er zeker op
terug.

minder een probleem voor Schiphol. Zij vliegen namelijk niet naar de Haarlemmermeer
(omdat daar geen gras is). De dagelijkse
vliegbewegingen tussen slaapplaats en
voedselgebied van deze ganzen is vrijwel
altijd op een geringe hoogte (100 a 150 meter) en op enige afstand van Schiphol. Daarom zijn er bijna geen vogelaanvaringen waarbij kol- of brandganzen betrokken zijn.

Kees Lambalk

Vogelaanvaringen op Schiphol en
ganzen in Amstelland e.o.
De laatste jaren nemen de klachten over
(bijna) botsingen tussen vliegtuigen en vogels
– met name ganzen – bij Schiphol sterk toe.
Jaarlijks waren er vanaf 2005 twee tot drie
incidenten met ganzen per 10.000 vliegbewegingen (aantal startende en landende
vliegtuigen). In 2010 was dat gegroeid tot
zeven incidenten. Vooral grote vogels zoals
ganzen vormen een risico omdat de motor
kan uitvallen. Een kleine vogel zoals een
spreeuw veroorzaakt vooral schade aan één
motor; een grote zwerm spreeuwen is weer
heel riskant
Het aantal ganzen in een straal van 10 km
rond Schiphol is de afgelopen tien jaren sterk
toegenomen. In de zomerperiode (half juli tot
begin september) – in de weken dat het
graan wordt geoogst – kunnen de aantallen
oplopen naar 11.000 grauwe ganzen (in 2006
nog maximaal 3.000). Deze grauwe ganzen
komen deels uit de regio en deels van verder
weg. In de herfst zijn het vooral grauwe ganzen en toendrarietganzen die foerageren op
resten van geoogste akkerbouwgewassen
(bieten, aardappelen) in de Haarlemmermeer.
Het probleem dat bouwlanden in de buurt van
Schiphol ganzen aantrekken, zou verholpen
kunnen worden door na de oogst de oogstresten snel onder te ploegen en verder weg,
op plekken waar geen risico op aanvaringen
is, oogstafval juist te laten liggen.
In Amstelland zijn in de winter vooral kolganzen en brandganzen aanwezig. Deze wintergasten zijn echte graseters en ze zijn veel
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Maar er is in Amstelland en ook elders rond
Schiphol een stevig groeiende broedpopulatie
grauwe ganzen (en nijlganzen). Deze ganzen
zijn er ook in de zomer, als de graanvelden
rond Schiphol worden geoogst. De kans is
aanwezig, zeker bij de grauwe ganzen, dat
een deel van deze broedpopulatie zich laat
verleiden tot het vliegen naar Schiphol, onder
meer omdat er na de oogst graan is blijven
liggen. Oogstresten van maïs, bieten en
aardappelen kunnen dat effect ook hebben.
De vogels die dat doen, sluiten zich vermoedelijk aan bij groepen die op niet al te grote
afstand van Schiphol overdag te zien zijn,
(maar wel buiten de Haarlemmermeer) en die
in de ochtend- en/of in de avonduren naar de
omgeving van Schiphol vliegen. Daarom lijkt
populatiebegrenzing (dus verminderen van
broedsucces en zo nodig ook afschot) voor
de broedpopulatie van deze soort wel een
maatregel te zijn om problemen bij Schiphol
te verminderen.
Tot slot is er nog een andere soort die voor
problemen zorgt bij startende en landende
vliegtuigen: de Canadese gans. Hiervan trekken substantiële aantallen vogels begin juni
noordwaarts om daar de rui door te brengen
Waar zij die rui precies doorbrengen en
waarom de meerderheid van deze ganzen
juist erg laag vliegt (ook bij wind mee) is niet
duidelijk. Maar dat laag vliegen veroorzaakt
het grote risico. Deze ganzen komen dan op
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geringe hoogte langs en over Schiphol en
kunnen daarbij in de motoren van een vliegtuig terecht komen. Dit probleem is niet op te
lossen met onderploegen van oogstresten of
handhaven van rust. Hierbij geldt alleen uiterste alertheid en een snel waarschuwingssysteem op basis van radarwaarnemingen van
trekkende vogels
Conclusie is dat het voor de vliegtuigen en
hun passagiers en:
 de overwinterende grauwe ganzen goed
is als oogstresten op bouwlandpercelen
snel worden ondergeploegd en op enige
afstand van Schiphol juist bewust die
oogstresten worden gebruikt om de ganzen weg te lokken/weg te houden van
Schiphol;
 de overwinterende kolganzen en brandganzen in de graslandgebieden goed is
als er rust is in de winterperiode;
 voor het voorkomen van het broeden van
grauwe ganzen beter is als er waar nodig
met beleid aan populatiebegrenzing wordt
gedaan (broedsucces beperken en zo
nodig afschot).
 Verder moet voor trekkende Canadese
ganzen uiterste alertheid worden betracht
door de mensen achter de radar en is het
belangrijk dat er een 'early warning systeem' wordt ontwikkeld.
Aad van Paassen (IVN Amstelveen)
Dirk Tanger (landschap Noord-Holland

Verbeterplan Duivendrechtse Polder
In 2010 is de voorheen goede weidevogelstand in de Duivendrechtse Polder dramatisch gedaald. 2011 toonde geen verbetering.
Er lijkt predatie (en verstoring) door de vos te
hebben plaatsgevonden, of nog plaats te vinden, en er is een aantal andere mogelijke
redenen voor de teruggang. Zo is er de verstorende werking, onder andere activiteit van
predatoren, vanuit de randen van de polder,
met bomen, bebouwing en wegen. De omgeving verstedelijkt. Ook opgetreden veranderingen in het landgebruik kunnen negatief
zijn.
In het voorjaar van 2012 gaat geprobeerd
worden op verschillende vlakken maatregelen
te nemen ten gunste van de weidevogels. De
boeren in de polder zijn er een belangrijke
februari 2012

partij in. Hen wordt gevraagd om een ad hoc
inspelen op broeden van weidevogels, door
het nemen van passende maatregelen op
percelen of delen daarvan, niet alleen tijdens
het nestelen maar ook in de periode dat de
kuikens groot worden.
Ook van de vrijwilligers wordt dit ad hoc inspelen gevraagd: de vereiste inspanning voor
zoeken en beschermen van legsels juist op
de momenten dat het ertoe doet.
Daarnaast is het plan om de polder vanaf half
maart elke twee weken 'door weidvogel-ogen'
op kwaliteit te beoordelen. Daarbij moet gedacht worden aan het in kaart brengen van
verstoringsbronnen, predatoren, en de gesteldheid van het land.
Dat alles met het doel weer een levendige
Duivendrechtse polder mét weidevogels te
verkrijgen, die zijn betekenis als buitengebied
vlakbij de stad voluit kan blijven doen gelden.
Floor van der Vliet

Mooi Amstelland
Mooi Amstelland, onder deze titel heeft een
aantal partijen in december een uitvoeringsprogramma gepresenteerd dat de komende
jaren uitgevoerd zal worden. Vanuit de Rijksoverheid is een deel van het geld beschikbaar gesteld in het kader van de pilot 'Mooi
Nederland'. Mooi Amstelland is één van de
vier pilotprojecten die de komende jaren in
Nederland tot stand komen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in
opdracht van de provincie Noord Holland.
De andere deelnemers zijn Beschermers
Amstelland, Waterschap AGV, Gemeente
Amstelveen, gemeente Amsterdam en
Stadsdeel Zuid, Stadsdeel Oost, Stadsdeel
Zuid-Oost en gemeente Ouder-Amstel.
De verschillende gemeenten en de provincie
dragen ook financieel bij.
De plannen bestaan uit de aanleg van fietswandel- en ruiterpaden, natuurvriendelijke
oevers, natuurstroken en de aanleg van een
5 ha grote watertuin in de Middelpolder.
De nieuwe fietspaden zijn vooral gepland in
de Bovenkerkerpolder. De wandel- en ruiterpaden komen met name in de Middelpolder.
Als agrarische natuurvereniging zullen wij de
uitvoering van de plannen nauwlettend volgen en daar waar nodig ons steentje bijdragen of de plannen van commentaar voorzien.
Eén van de nieuw aan te leggen fietspaden in
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de Bovenkerkerpolder bijvoorbeeld is gepland
dwars door een weidevogelgebied heen. In
deze situatie zullen wij ons sterk maken voor
een invulling die niet ten koste gaat van de
weidevogels.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op de
sites van Beschermers Amstelland en
Groengebied Amstelland.

Ondernemers kunnen bijzondere activiteiten
vaak gratis vermelden op websites als
www.groenehart.nl en www.gooivecht.nl.

Jan van Schaik

Aan het eind van de avond was er volop
gelegenheid voor de deelnemers om nader
kennis te maken en informatie uit te wisselen.
Diverse ondernemers gaven aan behoefte te
hebben aan een vervolg, om bijvoorbeeld hun
eigen promotiemiddelen een keer te laten
doorlichten door 'Dit zegt genoeg' of voor de
ontwikkeling van nieuwe promotiemiddelen.

Druk bezochte workshop 'Streekpromotie'
Op 31 januari vond bij boerderij De Koeienkade in Muiden de workshop 'Streekpromotie'
plaats. Deze workshop werd georganiseerd
door ANV De Amstel, in samenwerking met
ANV Vechtvallei en LTO-Noord afdeling Gooi,
Vecht en Amstelstreek.
De circa dertig deelnemers, vrijwel allemaal
agrariërs met nevenactiviteiten op hun bedrijf
en enkele ondernemers die zich oriënteren
op verbreding, lieten zich tijdens deze avond
informeren over promotie. De avond begon
met een kleine stroomstoring. De familie
Meester liet zich hierdoor echter niet van de
wijs brengen en dankzij een noodaggregaat
kon de avond omstreeks 19.45 uur gewoon
van start gaan.
Christine van der Stoel en Ingrid Tromp van
communicatieadviesbureau 'Dit zegt genoeg!'
legden uit hoe ondernemers de promotiemogelijkheden in de Amstel, Gooi & Vechtstreek optimaal kunnen benutten en inzetten.
Aan de hand van enkele checklists kwam
onder andere aan bod hoe ondernemers
kunnen vertellen wat zij te bieden hebben en
hoe zij hierbij kunnen denken vanuit hun
doelgroepen. Ook werd ingegaan op de inzet
van diverse communicatiemogelijkheden,
bijvoorbeeld social media zoals Twitter, Facebook, LinkedIn. Samenwerken met andere
ondernemers biedt mogelijkheden om je bereik te vergroten.
Ondernemers kunnen ook gebruik maken van
bestaande initiatieven zoals regionale bureaus voor toerisme of VVV’s.
Milou Aarts van het Regionaal Bureau voor
Toerisme Gooi & Vecht en Isabel Brouwer
van programmabureau Stelling van Amsterdam waren aanwezig om toe te lichten waar
hun organisaties een helpende hand kunnen
bieden bij de promotie.
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Ook de Maand van het Groene Hart (van
17 maart t/m 30 april) biedt mogelijkheden
om je bedrijf en je activiteiten onder de aandacht te brengen van een groot publiek.

Als Gebiedscoördinator Verbrede Landbouw
zal ik voor de ondernemers uit Amstelland
een vervolgbijeenkomst organiseren om te
bekijken in hoeverre zij gezamenlijk promotieactiviteiten kunnen oppakken.
In Amstelland is namelijk, in tegenstelling tot
de Gooi & Vechtstreek, op dit moment geen
regionaal bureau voor toerisme actief.
Ondernemers die op 31 januari niet bij de
workshop aanwezig waren, maar wel interesse hebben in gezamenlijke promotie, kunnen
zich bij mij melden:
 Maike@vandermaatagroconsultancy.nl
 telefoon: 06-23285225).
Maike van der Maat

Tel uw boerenzwaluwen
In voorjaar 2011 zijn nesten van zwaluwen
geteld, het was immers het jaar van de boerenzwaluw.
Zeven vrijwilligers telden 95 nesten van de
boerenzwaluw verdeeld over 20 locaties en
21 nesten van de huiszwaluw verdeeld over
3 locaties. Topper was het bedrijf van Kees
Hoogenhout met 22 nesten van de boerenzwaluw. In voorjaar 2011 zijn ook kunstnesten voor boerenzwaluwen geplaatst onder
bruggen in de Bovenkerkerpolder en in Uithoorn. Recent met de vorst zijn de laatste
gecontroleerd. Van de 16 kunstnesten zijn er
9 bezet geweest door boerenzwaluwen. Dat
is een vrij hoge score voor een eerste jaar.
Blijkbaar wordt in een behoefte voorzien.
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Wij zoeken agrariërs die hun bedrijf willen
openstellen en een stageplek (voor één dagdeel) willen bieden aan ambtenaren en/of
bestuurders.
De 'Dagjes Praktijk' vinden plaats in het voorjaar van 2012. Er zullen maximaal drie ambtenaren/bestuurders per dagdeel meelopen.
Lijkt dit u leuk, meld u dan bij mij aan:
 Maike@vandermaatagroconsultancy.nl
 telefoon: 06-23285225
Maike van der Maat

Windmolens

Meld uw zwaluwen in 2012 !!
Ook in 2012 willen we zwaluwen tellen.
We roepen daarom alle boeren en vrijwilligers
op om twee keer in het voorjaar (15 mei en
15 juli) een ronde te doen in en langs de
boerderij, de stallen en de schuren. Kijk ook
onder stenen en houten bruggen met stalen
binten in de polder, want ook daar broeden
soms boerenzwaluwen. Tel niet alleen boerenzwaluwen maar noteer ook huiszwaluwen.
Tellingen van broedende zwaluwen kunnen
worden verzonden naar
a.van.paasen@wanadoo.nl.
Bij voorbaat dank.
Aad van Paassen

Agrarische bedrijven gezocht voor
'Dagje praktijk'
Ambtenaren en bestuurders helpen mee op
de boerderij.
ANV De Amstel wil medewerkers van gemeenten, provincie en waterschap de kans
bieden een dag mee te lopen op een boerderij. Op deze manier kunnen zij nu eens écht
kennismaken met de agrarische sector. Met
deze actie willen we meer begrip en draagvlak voor onze sector creëren.
Door een dagdeel in de schoenen (laarzen)
van een boer te stappen, kunnen ambtenaren
en bestuurders zelf ondervinden wat er allemaal bij komt kijken om een boerenbedrijf te
runnen. Het is de bedoeling dat ze meehelpen met de dagelijkse werkzaamheden op de
boerderij en indien mogelijk ook bij het melken aanwezig zijn.
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Van 1992 tot 2005 stond langs de A2 nabij de
Ouderkerkerplas een vrij kleine, sneldraaiende, tweewiekige windmolen voor stroomopwekking. Toen ik eens aan Mark Kuiper
vroeg wat die molen in die afgelegen hoek te
betekenen had, wist hij te vertellen dat een
coöperatie van Ouderkerkers de eigenaar
was. Later is deze coöperatie onderdeel
geworden van een grotere: De Windvogel.
Eind 2005 was opeens een enorme molen
met drie wieken ter plaatse van de kleine
verrezen. Ver vanuit de polders zie je hem.
Deze ‘Amstelvogel’ heeft een vermogen van
2000 kilowatt en levert per jaar zo’n vier miljoen kilowattuur, waarmee circa 1300 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Beetje misleidend: bij windturbines
wordt altijd de meest ideale opbrengst
genoemd en ze lijken gek genoeg alleen
stroom voor huishoudens te produceren.
De maandopbrengst van de Amstelvogel
varieerde tot nu toe van 153 tot 765 duizend
kilowattuur.
Het aandeel van huishoudens in het Nederlandse stroomverbruik is 20%.
Het spoorwegnet vraagt 1%. In de industrie
zijn vooral basischemie en – metallurgie grote
stroomverbruikers. De Nederlandse straatverlichting verbruikt evenveel stroom als
tweehonderdduizend huishoudens.
En de weideveeteelt? Circa 700 miljoen kilowattuur per jaar. De totale landbouw levert
echter elektriciteit; zo’n 2500 miljoen kilowattuur als bijproduct van de verwarming van
kassen met hoofdzakelijk aardgas.
In 2010 bleek coöperatie De Windvogel, die
vier windturbines beheert waarvan die bij
Ouderkerk verreweg de grootste is, plannen
te ontwikkelen om er richting de Holendrecht
langs de A2 nog twee bij te zetten.
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Onlangs was De Amstel aanwezig op een
bijeenkomst georganiseerd door de NoordHollandse Milieufederatie. Die heeft het initiatief genomen voor een plan, gepresenteerd
als ‘ei van Columbus’, om de vergroting van
het aandeel windenergie voor elkaar te krijgen. De doelstelling van rijk en provincie
wordt maar moeizaam verwezenlijkt omdat
de plaatsing van windturbines vaak op weerstand stuit (die molens staan lelijk, ze maken
lawaai en mogen niet dicht bij bebouwing en
wegen).
De Milieufederatie wil ook het verspreid
plaatsen van windturbines tegengaan, maar
concentraties in de Wieringermeer en het
havengebied van Amsterdam. De Amstelvogel dus op termijn weg? Nee, langs de A2
vindt de Milieufederatie een rij van acht molens een goed idee. Dat is misschien vanuit
het stads- en snelweglandschap nog wel te
beredeneren, maar vanuit het polderland
wordt het geen vrolijk gezicht. In de buurt
gaan trouwens ook geen weidevogels nestelen. Maar windenergie moet, ter wille meer
duurzame energie-opwekking en verminderen van klimaatbeïnvloeding.
Een mening kan de natuurvereniging er niet
direct over hebben, de leden zullen er verschillend over denken.
Wat te denken van een koe? Een koe schijnt
per jaar 125 kilo methaan te produceren, een
20 keer erger broeikasgas dan CO2. Daar
moet dan weer wat tegen gedaan worden
door koeien bietenpulp, visolie of oreganoolie bij te voeren. Dat vermindert hun methaanemissie. Je zou dat gas moeten kunnen
afvangen. De combiketel ermee stoken en je
hebt nog stroom ook, zonder windmolen. Een
ei van Columbus eigenlijk.
Floor van der Vliet

Mobiele Kijkhut
Amstelland kan, dankzij een gulle gift van
Beschermers Amstelland, beschikken over
een prachtige voorziening: een mobiele
vogelkijkhut.

Vanaf 1 januari staat de mobiele kijkhut naast
de Middenweg door de Bovenkerkerpolder.
Er wordt goed gebruik van gemaakt. In het
logboek zijn al tientallen waarnemingen opgeschreven. Naast roofvogels en de opvallende grote zilverreigers treken vooral de
kleine zwanen veel bekijks.
Mark Kuiper

Rare vogels en zo
Er zijn heel wat mensen in onze regio die
genieten van de vogels in onze polders.
Ook in de winter melden de vogelaars tal van
leuke waarnemingen.
De volgende opvallende vogels werden deze
winter genoteerd: De zeearend die zich veelvuldig in Waverhoek en af en toe in de Ronde
Hoep liet zien, bracht veel mensen op de
been. Ook de ruigpootbuizerd en de zwarte
Ibis in de Ronde Hoep waren een zeldzaamheid. Wat gewoner waren de slechtvalk en
tijdens de vorst de nonnetjes (een soort
eend), en natuurlijk grote zilverreiger (die
witte reiger), wilde zwanen, kleine zwanen
(100 ongeveer), wulpen en veel grauwe,
brand-, en kolganzen (tot 7.500). In de
sneeuwperiode lieten ook houtsnippen zich
regelmatig zien, helaas vliegen deze mooie
vogels nogal eens tegen ruiten van woningen
aan.
Mark en Edith Kuiper

Onze vereniging kan de wagen van waaruit je
droog en beschut de vogels kan bekijken,
zonder dat die vogels jou zien, op interessante plekken plaatsen.

februari 2012

7

De veldmedewerkers van De Amstel:
 Floor van der Vliet (020 41 24 302)
 Mark Kuiper (020 47 29 777 / 06 29 52 30 20)
 Ton Rewijk (0297 32 71 39 / 06 51 37 78 48)

Ontvangt u de nieuwsbrief nog per post?
Dan hebben wij van u nog geen e-mailadres.
Wij vinden het prettig als wij u ook per
e-mail kunnen bereiken. Dat is snel en
bespaart kosten en papier.
Wilt u daaraan meewerken? Stuur dan een
mailtje naar mark@anvdeamstel.nl, dan
kunnen wij uw e-mailadres ook opnemen in
ons bestand.
Meer info over ANV De Amstel vindt u op
onze website www.anvdeamstel.nl

COLOFON
Eindredactie van de nieuwsbrief en secretariaatvoering
van de Agrarische Natuurvereniging De Amstel:
Edith Kuiper, Oostermeerkade 6, 1184 TV Amstelveen
Tel. 020 496 16 20 / 47 20 777.
e-mail: edith@natuurbeleven.nl / mark@anvdeamstel.nl
website: www.anvdeamstel.nl
fotografie: Mark en Edith Kuiper, Aad van Paassen
Aan deze nieuwsbrief werkten verder mee:
Mark Kuiper, Kees Lambalk, Maike van der Maat,
Aad van Paassen (namens IVN Amstelveen), Jan van
Schaik, Dirk Tanger (namens Landschap Noord-Holland)
en Floor van der Vliet.
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