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Datum: zondag 6 maart 
Tijd: 15-19 uur, inloop vanaf 14.30 uur
Locatie: Vereniging Ons Suriname, 
Zeeburgerdijk 19A

De toegang is slechts 5 euro en op zondag is par-
keren vrij

Radioaanbieder FiRi FM en de culturele vereni-
ging NAKS Nederland organiseren voor de derde 
keer de Sranantongo Bakadina. 

Eenieder die affiniteit heeft met het Sranan-
tongo is hartelijk welkom.  Kom praten, zingen, 
lachen en spelen met het Sranantongo, de taal 
van elke Surinamer. 

De taal is het instrument om het culturele erf-
goed levend te houden. Daarom de Sranantongo 
Bakadina om het Sranantongo te eren. 

Blijf niet thuis, kom genieten op de Sranan-
tongo Bakadina. Het wordt een middag met 

Sranantongo Bakadina

Neem gerust je mati mee. 
Odi, odi

zang, theater en diverse sprekers. Via Skype 
maken wij verbinding met NAKS Suriname en 
we spelen Sabi yu tongo, een taalspel. In de 
pauze koop je een boek en eet je overheerlijk 
Surinaams.

FiRi FM is een aanbieder van lokale radio in 
Amsterdam. FiRi FM zendt uit elke zaterdag uit 
tussen 9.00 en 10.00 uur in het Sranantongo en 
op zondag tussen 16.00 en 19.00 uur.
Er is aandacht voor kunst en cultuur. De presen-
tatie is in het Nederlands, behalve tussen 17.00 
en 18.00 uur.
107.9 ether/105.5 kabel Salto Caribbean FM.

NAKS Nederland is een culturele Vereniging en 
een afdeling van NAKS Suriname.
www.firifm.nl

Flos Rustveld: 06-4032 1238
Maritha Kitaman: 06-4470 2046

ADVERTENTIE

Er staat een snijdend koude wind. Regen-
buien trekken over het land. Zeg maar 
gerust dat het hondenweer is. Toch 

springt Rob Baars, lid van de Vogelwerkgroep 
Amsterdam, op de fiets. Verrekijker mee, pen 
en papier. Hij rijdt richting Diemerzeedijk. ‘Het 
gebied dat ik voor mijn rekening neem begint bij 
de Amsterdamsebrug. Het Bovendiep heet het 
daar. Het Diemerpark maakt er deel van uit, de 
Diemer Vijfhoek, IJburg en verder ook de strek-
dam en omgeving, zeg maar alles wat je vanaf 
de noordkant van IJburg ziet.’ Rob wijst naar een 
vlucht ganzen, hoog in de lucht. ‘Die tellen niet 
mee, want die trekken dit gebied alleen maar 
over. Het gaat bij deze telling echt alleen om de 
watervogels die hier op dit moment overwinte-
ren. Een meeuw die hier rondvliegt op zoek naar 
voedsel telt dus wel mee. We houden deze telling 
altijd midden januari omdat de trek dan voorbij 
is en populaties in hun overwinteringsgebied 
zitten. Eind januari  komen de eerste vogels al 
weer terug uit Zuid-Europa. In meer dan hon-
derd landen wordt er vandaag in ruim 25.000 
gebieden door zo’n 15.000 vrijwilligers geteld.’

Opportunisten
Rob stopt bij de brug die naar het Steigereiland 
leidt. In het water hebben zich tientallen meer-
koeten verzameld. ‘Eén voor één tellen is niet te 
doen bij zulke aantallen. Ik tel een groepje van 
tien en kijk vervolgens hoeveel van die groepjes 
in de grote groep passen. Als er echt heel veel 
van dezelfde vogels bij elkaar zitten, pas ik ze 
via die methode af in vijftigtallen. Lijkt moeilijk 
maar oefening baart kunst.’ Hij pakt zijn verre-

Watervogels: de moeite van 
het tellen waard

Al vijftig jaar achtereen vindt 
medio januari de internationale 
wintertelling plaats teneinde 
gegevens te verzamelen over 
aantallen en verspreiding van 
watervogels. De landelijke coördi-
natie van dit project wordt ver-
zorgd door Sovon Vogelonderzoek 
Nederland. Internationaal wordt 
de telling gecoördineerd door 
Wetlands International. Rob Baars 
telde 3638 exemplaren in en rond 
IJburg. 
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kijker en tuurt over het water. Nauwkeurigheid 
is van belang. Meeuwen zijn er in vele soorten. 
Een goed onderscheid tussen kokmeeuwen, 
stormmeeuwen, zilvermeeuwen en grote man-
telmeeuwen is van belang om Sovon aan de 
juiste cijfers te helpen. Maar Rob hoopt vooral 
aparte watervogelsoorten te zien. ‘Zaagbekken, 
dat zijn voor mij de krenten in de pap. De grote 
zaagbekken, de middelste zaagbekken en de 
nonnetjes.’ 

Zijn vinger gaat naar enkele futen, voor de leek 
niet direct herkenbaar want ze zijn in hun witte 
winterkleed. ‘De futen gaan goed. Vroeger zag je 
ze nauwelijks maar nu zwemmen ze gewoon in 
de grachten. De fuut is opportunistisch genoeg 
om zich aan de mens aan te passen. Dat geldt 
ook steeds meer voor de blauwe reiger. Van 
nature is dat een trekvogel. Maar waarom naar 
het zuiden vliegen bij zachte winters? Ook de 
blauwe reiger is een opportunist. Blijven hangen 
levert de beste broedplekken op. Soms zie je ze 
in december al op het nest. Maar bij een strenge 
winter wordt hun aantal gehalveerd.’

Altijd een reden
‘Als de uitkomst van een telling heel erg ver-
schilt met die van het jaar daarvoor, heeft dat 
altijd een reden. Als er een koufront in Noord-
Europa is, zijn er meer vogels bij ons. Ligt hier 
ijs dan trekken de vogels door naar het zuiden.’ 
Rob vestigt de aandacht op een groepje eenden 
met een bleke zijkant, grijze rug en bruine kop. 
‘Vorig jaar hadden we hier maar heel weinig 

tafeleenden en zaten er heel veel in Noord Fries-
land. Vraag is dan of de voedselkwaliteit van het 
Markermeer is veranderd. Tafeleenden waren 
hier massaal aanwezig voordat IJburg werd aan-
gelegd. Nu zijn het er tientallen, toen waren het 
er honderden. Hetzelfde verhaal met kuifeen-
den.’ Hij vertelt meteen wat het verschil is tus-
sen tafel- en kuifeenden. Die laatste hebben een 
witte zijkant, een zwarte rug en kop en, zoals de 
naam al doet vermoeden, een kuifje. Sierlijk en 
enigszins nonchalant hangt het af waardoor het 
welbeschouwd toch meer op een staartje lijkt. 
‘Er zit zelfs een topper bij’, zegt Rob terwijl hij 
door zijn verrekijker tuurt. Die eend heeft even-
eens een witte zijkant en een zwarte kop, maar 
geen kuifje en zijn rug is gemêleerd grijs-wit. 

Wilde eenden zwemmen er ook rond en soep-
eenden. Die laatste zijn het resultaat van krui-
singen met allerlei andere gedomesticeerde 
eenden. Wijzend naar een koppeltje knobbel-
zwanen zegt Rob dat dit gebied in augustus en 
september een zwanenpiek kent. ‘Het zit hier 
dan vol fonteinkruidknolletjes, dat zijn van die 
waterplanten die zich zo lekker in de schroef 
van je boot draaien. Als je nu grote zwanencon-
centraties wilt zien moet je naar de dijken: de 
Afsluitdijk, de Houtkribdijk en de Oostvaarders-
dijk.’

Randjes met tandjes
De tocht wordt vervolgd naar 
Steigereiland Noord. In een van 
de elektriciteitsmasten hebben 
zich aalscholvers verzameld. 
Met zijn verrekijker haalt Rob 
ze optisch dichterbij. Hij telt ze, 
één voor één. Op de grote groe-
pen tafeleenden, kuifeenden en 
meerkoeten past hij de groep-
jesberekening toe. Ineens wordt 
hij heel enthousiast. ‘Ik zie zaag-
bekken!’ Opnieuw wijst hij naar 
een stel eenden. Maar deze zijn 
voorzien van snavels die geen 
enkele gelijkenis meer verto-
nen met de snaters van Donald 
Duck en zijn neefjes. Ze zijn lang 

en dun, met randjes waarop kleine tandjes zit-
ten. ‘Het zijn grote zaagbekken’, stelt Rob verge-
noegd vast. 

Intussen krijgt de regen er ook steeds meer zin 
in, in combinatie met een niet aflatende snij-
dend koude wind. Daarom besluit de inmiddels 
totaal verkleumde vogelaar de telling niet in één 
dag maar in twee dagen te doen. ‘Het streven is 
dat de tellingen zoveel mogelijk gelijktijdig wor-
den uitgevoerd, maar bij erg slecht weer mag je 
gebruik maken van een uitwijkperiode van vier 
dagen’, zegt hij op zijn fiets stappend. 

Stijgers en dalers
Een dag later is het weer hem veel beter gezind. 
Het aantal meerkoeten blijkt te zijn verdubbeld: 
van 808 in 2014 en 809 in 2015 naar 1911. Ook 
de kokmeeuw gedijt goed: van 208 exemplaren 
naar 358 naar 426. En zoals verwacht stijgt de 
fuut eveneens met stip: van 85 dieren naar 191 
naar 240. Zaagbekken kan Rob bovendien in 
verschillende soorten op zijn lijst bijschrijven, al 
zijn het er wel beduidend minder dan vorig jaar: 
38 tegen 62. Maar daarmee blijven deze water-
vogels toch de krenten in de pap, dat dan weer 
wel. t
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Wintertelling van de zeven in ons gebied 
meest voorkomende watervogels
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