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vooRwooRD

U ueen DE ltJBrLEUMurrcAvE ,|998 vaN De GrcazwAltJw ,N HANDEN.

Hoezo een jubileum, vraagt u zich misschien aí.

Welnu, de geschiedenis van het georganiseerd vogelkijken in

Amsterdam leent zich voor verschillende jubilea.

Het is moeilijk een grens te stellen, of sterker nog,

er zijn zoveel grenzen te trekken: het ontstaan van georganiseerd
vogelen in Amsterdam, een Vogelwerkgroep oprichten,

de eerste uitgave van het verenigingsblad...
Zoveel data, zoveel mogeliike jubilea.

Op I mei 1933 richtte de NNV aídelingAmsterdam (toen nog niet koninkliik) het'Centraal Burcau
voorVogelwaarneming' op.Vanaf dat moment waren vogelaars in hetAmsterdamse in zekere mate op
georganiseerde wiize actieí al hield de samenwerking vaak niet meer in dan het verstrekken van waar-
nemingsgegevens en het publiceren van die gegerrens. Dat laat onverlet dat het dit jaar 65 iaar geleden is,
dat in deAmsterdamse regio vogelaars een samenwerkíngsverband sloten.
ln 1959 richtte een groep rogelaars rcndom de heer P Brander de'Vogelstudiegroep voor het
Amsterdamse Bos' op. Deze groep werd de basis van deVogelwerkgroep, toen nog onderdeel van de
KNNV.We ziin not maar een maand verrviiderd van het 40-iarig iubileum, dat hieruit roortvloeir
ln 1963 kreeg deWerkgroep een duidelijkere bestuurlilke basis en werd het eerste'Mededelingenblad
van de Vogelwer§roep Amstertam' uitgegeven. Al 35 iaar achter elkaar geeft de Vogelwer.kgroep
Amsterdam een kwarualschrift uit"Tegenwoordig onder de naam'De Gieawaluw'. Er ziln ongetwilfeld
nog andere data in de geschiedenis van deVogehiverkgroep te vinden die in een lustrumverhouding tot
1998 saan.

Een reden vinden roor een iubileum is het prcbleem niet" Het bestuur van de Vogelwerlgroep
Amsterdam heeft gemeend dat het tild werd om ook werkeliik een iubileum te vieren en eens terug re
blikken. Het feit dat er al 65 iaar lang in vereend verband wordt gerogeld maakt het de moeite waard
een aantal feiten uit de vogelgeschiedenis van Amsterdam naar voren re brengen. Het historisch archief
is samen met de verzamelde waarnemingen de grootste schat van onze vereniging. Het bestuur had het
idee om vanuit die historische kennis een aantal gebieden in de Amsterdamse regio onder de loep te
nemen en deze in een speciale uitgave aan de leden te presenteren. U heeft nu het resuluat in handen.

De opdracht om voor een gebied een rcgelhistorische beschriiving te geven is door verschillende leden
opgepakt en wel op verschillende wijze. Dana Constandse beschrijft 120 (!) jaar vogels bekijken in het
Vondelpar.k, Nirk Ziilmans ziin persoonliike geschiedenis met de Diemerzeediik. Paul Marcus heeft de
verschillende overzichten van brcedvogels en wintergasten van de Noordkant van het Amsterdamse
Bos naast elkaar gelegd en van commentaar voorzien. Frank van Groen vat l6 iaar invenarisatie-arbeid
samen in een artikel over de broedvogels ran Halfirveg.

Daamaast is deze Gienwaluw gevuld met een artikel over de huidige stand van de brcedvogelpopulatie
van polder fldoorn. De verhuizing van Jan-Joost Bakhuizen naar Maastricht maakte een historische uit-
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dieping helaas onmogelilk lets van de laaste tijd is de gÍote toename ran roofuogels ín de regio. Paul

Marcus heeft waamemingen daarcver nerzameld.Tenslotte een historisch stuk ran de heer van Ee uit
I 943, een - voor zover wii ryeten - nooit eerder gepubliceerd ver*raal over het mogelijk eercte goral van

een op het dak broedende Zilvermeeuw in Nederland. Het is vriiwel zeker het eerste gefotografeerde

daknest van een Zlvermeeuw-

Wij hebben deze uigave met plezier samengesteld en geredigeerd en willen hierbij allereerst de auteurs

bedanken voor hun inzet. Ook willen wli de andere leden van het bestuur - Jan van Blanken,Angeniet

Kam en Paul Marcus - bedanken voor hun ondersteuning en het meedenken.Verder is RuudVlek een

grcte steun geweest en heeft hii het anikel van de heer van Ee bewerkt voor deze iubileumuitgave.
Daarnaast bedanken wil Birgk Der,vez roor de ondersteuning en een aantal aronden corrigeenrerk

Enew os BRurru er./nru HErvonxvrru OERtAnstElaAMNovEttEER 1998
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I{oilDERDTWINTTG IAAR VOGELS EN VOGELAARS
IN HET VONDELPARK

(t877-1e97)

Dnrul Corusrnruose

lnleiding
"De rogelstand in hetAmsterdamseVondelpark is de laaste 25 iaar sterk teruggelopen.Tien laar gele-

den stieí een kolonie roeken uit en verdween een kolonie blauwe reigers,Van het koor van 40 spowo-
gels dat vroeger in iuni het park opluisterde is niets meer over.Andere zangvogels, zoals boerenzwaluw

braamsluiper'; fitis en matkop broeden niet meer in hetVondelpark De grauwe vliegenranger en de tuin-
fluiter; destiids in ruime mate aanwezig, ziin vriiwel verdwenen" (Het Parool 9/276).

ln 1976 verscheen in HetVogeljaar een alarmerend artikell. Het behandelde de vogelstand in het
Vondelpark van 1890 tot 1975 en was geschreven door Piet Bmnder;Jaap Stoffels en Wouter van der
Weiiden. Deze drie, die hierna zullen worden aangeduid als BS&W hadden niet alleen literatuur door-
gewerkt en inÍormanten benaderd, maar ook vele jaren zelf geihventariseerd. Bovendien hadden ze

gezorgd voor een stevig persbericht dat stukken opleverde in zes landeliike dagbladen. De krantenkop-

pen va$en de conclusie kort weer: "Stichting bezorgd om vogelstand in het Vondelpark" (Ielegraaí

Nieuws van de Dag) en "Nog maar weinig vogels over in 'steriel'Vondelpark" (Het Parool). Ook de

Volkskrant, Trouw en NRC-Handelsblad deelden hun lezers mee dat de vogelpopulatie in het
Vondelpark sterk achteruitging en dat een ander parkbeheer dringend nodig was. Dit alles heeft dan

ook"bii PW afdeling beplantingen het nodige stof doen opwaaien"2.

Dit is maar één moment uit de geschreven vogelhistorie van hetVondelpark. Het archief van deVWG
bevat nog veel meer: behalve in boekvorm uitgegoren publikaties heeft onze archivaris Ruud Vlek een

uitpuilende ordner mer tildschriftartikelen en rapporties bijeengegard. Samen geeft dit materiaal een

boeiend beeld van de vogelstand in het park en ook van de vogelaars die zich daar in de loop van bijna

anderhalve eeuw ophielden. Over allebei zal dit stuk gaan: wie hebben zich er sinds de aanleg in I 865

beziggehouden met de vogels en wat wanen hun bevindingen?

Omdat ik voor de eerste tachtig iaar over meer materiaal beschik dan BS&W zal ík voor de periode

1865-1943 wel de grote lijn van hun ovezicht volgen, maar ten aanzien van een aantal details aanvullin-

gen en wijzigingen voorstellen (zie o.a. de biilage). Gegevens uit deze aanvullende informatie ziin door
mii ook al in de tabel aangebracht en dan voozien van een asterisk.

Voor de periode 1943-1984 heb ik nauweliiks meer materiaal dan miin voorgangers. Miin overzicht

over de jaren '43-'75 is dan ook grotendeels een samenvafiing van BS&W; voor de jaren daarna baseer

ik me op de inventarisaties die vanaf 1976 tot 1984 door een groepjeVWGJeden ziin verricht en

waarover al eerder artikelen in ons blad ziin verschenen, De paar aanvullingen die ik in de tabel over
deze periode heb verwerkt ziin wederom herkenbaar aan een asterisk.

Na 1984 heeft het park vrijwel geen belangstelling meer gehad vanWVG-leden en de - soms verrassen-

de - inÍormatie over de iaren tot 1996 is dan ook meestal toevallig in ons bezit gekomen.Voor 1997

beschik ik over de resultaten van miin eigen broedvogelinventarisatie,
lk hoop dat miin artikel ertoe kan bijdragen dat er in de toekomst weer eens systematisch in het

Vondelpark geihventariseerd gaat worden. Juist omdat er al meer dan een eeuw Begevens over de

vogelstand van dit pirk bekend ziin, is het de moeite waard de op- en neergang daarvan te bliiven vol-
gen. Dat gebeurt dan in het voespoor van de algemeen bekende natuurschriiver van ons land: Jac. P

Thijsse.
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De beginjaren: I 8ó5- I 895
ln het midden van de vorige eeuw begon het platteland direct buiten de Leidsepoort. ln dat weideland-

schap kocht de'Vereeniging tot aanleg van een Rii- enWandelpark' in 1864 een strook grond en liet
een ontwerp maken door de tuinarchitecten J.D. en L.P Zocher uit Haarlem. Hoewel het jaar daarop

het eerste deel van het park al kon worden opengesteld, duurde het nog tot het eind van de laren
zeventig voor het was voltooid. Sinds de openstelling mocht het'rii- en wandelpark'zich al verheugen

in een grote belangstelling van het publiek.Welke vogels kwam men daar toen tegen?

Helaas bezitten we over de vogelstand van de eerste dertig iaar maar sporadische informatie. Het eer-

ste bericht betreft bovendien de vaststelling van een gemis: in I 882 verdween er de laatste Ooievaar3.

Wat schuilt er voor historie achter deze simpele mededelingl Hoe moeten we ons het park in de

begintijd voorstellenl Met een koor van deze klepperaars, met ooievaarsnesten in bomen en struiken,

zoals nu nog te zien valt in het park tegenover het Eurcpese parlemensgebouw in Straatsburgl OÍ
stond er alleen een wagenwiel op een paal en was de laatste Ooievaar de enig overgeblevene van een

tweetall lk kan me dat niet voorstellen. Met al die weilanden rond het park moeten er voldoende kik-
kers zijn geweest voor meer dan één broedpaan

Verder weren we dat er omsreeks 1878 Spowogels broedden en Grauwe Vliegenvangers, en dat

Nachtegalen er van I 895 tot 1897 één of meer nesten hadden4. Daarvan ziin we op de hoogte omdat
Thijsse van I 877- I 890 in Amsterdam woonde en daarna weer van I 894- I 903. Hii schriift over de eer-

ste iaren: "Ons huis was buiten de Muiderpoort, maar menigmaal ging ik voor schooltiid naar het

Vondelpark (.,.) het hele iaar door waren er zoowat alle vogels van bosschen en hagen te ontmoeten,

met elkander wel een vijftigtal verschillende soorten"S. Na 1894 woont hii dichterbij het park en dan

schrilft hij er ook over in De Levende Natuur. ln l90l publiceert hii samen met Heimans het boek'ln
hetVondelpark'. Het artikel van BS&W is voor de eerste iaren voornamelijk op dit boek gebaseerd,

maar Thijsse heeft daarna nog zo'n 73 columns over het park geschreven, onder andere in het

Handelsblad. Ook in ziin dagboeken uit 1895 en 1896 staan aantekeningen over hetVondelpark6.

De periode 1895-1903
Over de acht jaren rond de eeuwwisseling schetstThijsse ons het beeld van een boeiend natuurgebied.

Omdat hetVondelpark nog in open verbinding stond met het platteland ten westen en zuiden van de

stad, komen er vooral in de trektijd heel wat sooften voor korte of langere tijd op bezoek. Maar ook
hadden er zich al veel broedrogels gevestigd en van een aantal daarvan beschrijft hii ons de geschiede-

nis van opkomst en ondergang.

Zo broedden er biivoorbeeld in 1895 Gekraagde Roodstaarten, maar het aantal van deze holenbroe-

ders nam af omdat er oude bomen werden gekapt.Weliswaar ziin er daarna nestkasties opgehangen,

maar in I 901 is er nog maar I paartje roodstaan dat 4 longen grootbrengt en ook het jaar daarop blilft
het bii een enkel nest. ln 1922 wordt nog gemeld dat ze er niet meer ziin en dan moeten we tot 1944

wachten voor ze weer opduiken in de tabel van BS&W.

Regelmatig noemtThiisse Groenlingen en Merels: vooral die laatste, de'arvarte lilster', blilkt al vroeg

een vaste bewoner. De Zanglijster daarentegen zien we pas later het park inkomen: in I 901 broeden ze

voor het eerst, in 1904 ziin er al tien broedgevallen en "ze zingen zoo luid, dat ie ze op de

Weteringschans kunt hooren." Dan bevolkt de Zanglijster ook "Artis en het Oosterkerkhof en't is te
voorzien", schriiftThijsse, en hii heeft geliik gekregen:"dat hii zich ook in de groote tuinen midden in de

stad zal vertoonen waar sedert lang zijn íamiliegenoot, de zwane lijster, zich ook gevestigd heeft"7.

Verder waren er in de beginperiode, behalve de al eerder vermelde Spowogels en vliegenvangers, veel

Grasmussen: in mei 1895 schrijftThiisse in zijn dagboek dat er wel 20 mannetles zingen.Veel meer

vogels worden door Thiisse genoemd, maar niet expliciet als broedgeval, zodat je vaak aan grondige

tekststudie moer doen om een conclusie te kunnen trekken. Zo schriift hii in 1902 over de Eksters het

volgende"de eksters, die zich al in geen jaren meer in't Park hebben durven vertoonen, doordat ze

door de parkwachters onmeedogend werden weggeschoten". ln 1903 woont hij in Bloemendaal en
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vraagt zich af:"Of de parkwachters er nog geweren op nahoudenl lk herinner mij wel dat de oudeVan
Leeuwen een h,vart eeuw geleden met een roestig vuurroer het park doorwandelde (...) Hii schoot er
de eksters mee weg en heeft dat met succes volbracht want ik kan mii niet anders dan zeer sporadi-
sche ekterbezoeken aan het park herinneren"S. lk trok hieruit aanvankelijk de conclusie dat er geen

Eksters in het park hebben genesteld, maar zoals in de biilage wordt vermeld, is niet iedereen daarvan

overtuigd.9
Volgens de schatting van BS&W zouden er in de periode 1890-1900 zo'n 2l soorten in het park heb-
ben gebnced. Zoals uit de nieuwe tabel en de biilage moge blijken, kom ik niet veel lager uit, hoewel de
nieuwe gegevens er op duiden dat de Roodborst er waarschiinliik alleen als wintergast is geweest.
Buiten het broedseizoen noemtThijsse nog een incidentele Sperwer en een Matkop.Verder waren in
de winter Keep, Sils, Bonte Kraai en Koperwiek vaste gasten. Er heette toen al een grasveld het
Koperwiekenveld en daar worden ze decaden later nog steeds gezienlO; in maart 1996 zag ik een

twaalftal elders in het parlc

Op het parkbeheer heeftThijsse al veel aan te merken: er wordt teveel geschoffeld, er zouden voor de

vogels meer bramen en brandnetels moeten worden getolereerd. Rond de eeuwwisseling is er maar
één Braamsluiper en die heeft niet voor niets een voorkeur voor een verwaarloosde tuin aan de
Vondelstraac daar nestelt hij tussen de brandnetels.Want"er zi,n zoo weinig geschikte veilige broed-
plaatsen in ons Park. De hulst-, taxus- en thujaboschies zifn te klein, de waterkanten te neqes en de

eilanden mochten ook wel wat grooter wezen"ll. Dergelilke klachten zullen we door de laren heen

van meer vogelkenners te horen krijgen.Alleen hoet er tegenwoordig niet meer te worden geklaagd

over nesties die worden uitgehaald of over het vangen van vogels met de lijmstok.
Thiisse verhuist eind 1902 naar Bloemendaal en bezoekt daarna nog wd eens hetVondelparh maar
schrijven erover doet hij sporadisch en zijn toon is mineur. Het park heeft geen verbinding meer met
de vriie natuur en daardoor is de betekenis voor de vogelstand veranderd. ln l9l9 typeert hij het bit-
ter als een begroeide geul:"de begroeide geul die twee belangrijke sadswiiken scheidt en een belem-
mering vormt voor het ringverkeer, is al sedert iaren den stedebouwers een doorn in het oog" I 2. En al

schreefThiisse eerder ook lyrisch over de wintervogels van het park, nooit schetst hij zo'n indringend
beeld als in dauelfde ardkel:"ln deze weken van intensen vogeltrek gepaard aan snelle temperatuurs-
veranderingen hebben wij weer even kunnen zien, wat het had kunnen wezen indien het Park zich had

kunnen uitbreiden tegelijk met den stedebouw en dus ziin relaties met buiten had kunnen behouden.
Een paar dagen achtereen hebben wii er werkeliik kunnen genieten van kleurriik natuurleven. Er waren
zwermen van vlaamsche gaaien die als grote bonte vlinders, maar met groot getier, rondfladderden tus-
schen het bruine herfstloover en het op priis wisten te stellen dat in dit moeraspark toch ook nog
genoeg eiken groeien. Langs de oevers weerklonk onophoudelijk het gemiesper en de hoog uitgehaalde

loktonen van de goudhaanties, die hier hun biinaam van'sparresiisles' moeten aÍleggen en tegelijk met
de gewone sijs hun nooddruft zoeken in de elzen. Er waren koperwieken en kramsvogels, meezen,

boomkruipers, roodborstjes..."

Hierna wordt het wel erg stil rond het vogelleven in hetVondelpark.

1904. 1943
Over de veertig iaar na 1904 ziin er nauweliiks bronnen. BS&W hebben een beperkt aantal gegevens

biieengebracht uit 1936 en l94ll4?,onder andere gebaseerd op het in 1937 door de NNV uitgegeven

boe(eVogels van Amsterdam, maar ze hadden niet de beschikking over het korte vogelhoofdstuk van

H. Kleyn in De tuin vanAmsterdam, het boek dat in 1940 verscheen ter gelegenheid van het 7s-iaríg
bestaan van het park
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H. Kleyn was lid van de Werkgrcep Vogels van de Amsterdamse afdeling van de toen nog niet koninklii-

ke NW en gaf leiding aan het Centraal lnstituut voor Floristisch en Faunistisch Onderzoek in Groot
Amsterdam. Ook is hij medeauteur van twee vogelboe§esl3. Zijn hooídstuk betnt weliswaar slechts

een summier overzicht van vogels die in het park kunnen worden gezien en slechts een enkele maal

wordt duideliik dat het om broedgorallen gaat, maar bii de toch wel magere liist van BS&W over deze

periode is elke aanvulling welkom. Gezien de verschijningsdatum van het boek heb ik ze in 1939

geplaatst en in de obel voorzien van een *.

Als we die tabel bekiiken zien we een aantal nieuwe bewoners van het park de Grote Bonte Specht

werd als broedgeval gesignaleerd in 1933 en 1942. Nog wat nieuwkomers worden in 1936 genoemd:

Wilde Eend,Waterhoen en Roek ln I 943 is er een eerste broedgeval van een Matkop.

Van de Waterhoenen broedt er in 1942 na een strenSe winter geen enkele meer, daarna nemen ze

weer in aantal toe. Roeken broeden er sinds de jaren denig,Ze worden kennelijk niet meer uit het

park veriaagd, zoals in 1902 doorThiisse wordt gemeld en nog in april l92l gebeurdel4. Maar de

twaalf nesten van l94l zijn volgens'Waarnemer' wel uitgestoten I 5.

Van de Ekter was er volgens Kleyn "eerst een enkel p&rr,l dat broedde in de bomen bii het einde der
Peecee [PC. Hooftstraat dc].Thans zijn reeds meerdere paren waargenomen." Dat eerdere paar werd
al vermoed in I 936 en 'thans' is door mii geihterpreteerd als I 939. ln de tabel van BS&W broedt er pas

een Ekster in I 941 en 1942. Dan zijn er ook de eerste nesten van Zwarte Kraaien gesignaleerd.

Verder komen we in de tabel van BS&W heel wat oude bekenden tegen die we al rond de eeuwwis-

seling aantroffen: behalve Huismussen en Spreeuwen bijvoorbeeld ook de Merel, Zanglijster en

Winterkoning. De Braamsluipers hebben in I 943 kenneliik genoeg brandnetels gevonden voor drie nes-

ten, en GrauweVliegenvangers ziin er in'32 en'42. Kleyn meldt in'40 ook nog dat Blauwe Reigers,

Waterhoenties, Merels, Zanglilsters,Vinken, Houtduiven en Holenduiven nu 'gewone vogels' ziin garvor-

den. Ook ziln er al Meerkoeten gesignaleerd, en overwinterende Ransuilen. Maar voor de eerste broe-

dende Ransuil en een reigerkolonie moeten we wachten tot de iaren vlak na de oorlog, terwijl nesten

van Meerkoeten pas verschiinen in de tabel van 1980!

1944-1948
De eerste naoorlogse jaren vormen een hoogtepunt in de vogelgeschiedenis van het park. Dat zal

zeker ook de leek op vogelgebied duideliik zijn geweest, want luidruchtige roeken- en reigerkolonies

trekken meestal wel de aandacht van de gewone wandelaar
Deroekenkolonieuitde jarendertiggroeidevan 12inl94l tot66nestenin l948.Devan l945date-
rende reigerkolonie schommelt tussen de 20 en 35 broedparen.Verder is er een gestage stiiging van het
aantal Merels en Zanglijsters, en ook worden broedgevallen vastgesteld van nieuwkomers als
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Boerenaaraluw enWielewaal; van die laatste zijn er in 1945 zelfs drie territoria. Naast de nu vanzelf-

sprekende Grote Bonte Specht broedt er ook een aantal iaren de Kleine. Behalve een Torenvalk is er
zelfs een brcedende Boomvalk en de Spowogels zijn er met 54 territoria in I 946. Het is een genoegen

de tabel van BS&W over deze jaren te bekijken.
Ook wat de aantallen betreft: de Gekraagde Roodstaart vindt in 1946 kenneliik voldoende nestgelegen-

heid voor 16 paren en in datzelÍde jaar moeten de oren hebben getuit van de 46 Zanglijsters, T2

Merels, 54 Spowogels, 22 Tuinfluiters, l0 Fitissen met daar tussendoor het slagwerk van 25 Vinken en
I I Tliftlafs.
De stijging van het aantal vogels en het aantal soorten is ongetwiifeld een gevolg van de drastische
maatregel van deVereeniging om het park in de hongenirrinter van'441'45 geheel voor publiek te slui-
ten, zodat het niet kon worden leeggekapr Het park verwilderde, want ook na de opening werd er
minder aan onderhoud gedaan, misschien omdat deVereeniging niet meer over veel geld beschikte. ln

I 953 werd het eigendom van het park dan ook aan de gemeente overgedragen.
Een verwilderd park, een dorado voor vogels, maar ook voor vogelaars. ln deze jaren zijn er twee men-
sen geweest die er door middel van volledige inventarisaties aan hebben bilgedragen dat we een over-
zicht bezitten van de vogelstand:9W Brander en AJ. Cnoop Koopmans.

1949 - t975
Na het hoogtepunt van de iaren veertig volgt een neergant.
De reigerkolonie neemt eerst nog toe tot 49 nesten in 1949 en zelfs ca.60 in 1956. Maar in 1963 ziln
er volgens Alfred Blok vermoedeliik nog maar 12, in 1965 broeden er nog 6 en het jaar daarop is er
waarschiinliik al geen broedgeval meer geweest20.Voor de ondergang van de kolonie worden verschil-
lende oorzaken genoemd: zo heeft de strenge winter van I 963 landelilk tot verdwiining van ca. 60% van

de broedparen geleid en volgens Blok kan "in zijn algemeenheid gesteld worden dat na strenge winters
altiid kolonies verdwiinen en tegelijk nieuwe ontstaan. ln Amsterdam hing het verdwiinen van de kolo-
nie destiids zeker samen met de grote veranderingen in de polders ten westen van de kolonie: daar

werden immers de nieuwe wijken gebouwd". Deze laatste oonzaak werd ook al genoemd doorA. Kooy.

Het vermoeden van BW&S dat het verdwiinen kan ziin beihvloed doordat in 1965 een stuk weiland
voor publiek werd opengesteld, acht Blok onwaarschiinlilk"DeVondelparkreigers broedden de laatste

laren op een door water afgescheiden eilandie in een elzenbosie. Ze trokken zich daar niets vàn het
publiek aan".Volgens Brander is de kolonie in de loop der jaren verhuisd naar het Bos, maar dat een

kolonie zich verplaatst noemt Blok e€n zeldzaam verschiinsel: "Een oude kolonie 'sterft' gewoonlilk 'uit',
doordat er zich geen nieuwe, jonge broedvogels vestigen"2 I .
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Wouter von derWeijden in zijnVondelporktijd.

Foto: orchiefVWGA

Boswo chte r P.W. Br o n der

met één van de eerste

in het Amsterdomse 8os

uitgebroedde Eosu/e4
begin joren zestig.

I

Foto: orchiefVWGA
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Het overzicht van BS&W over de vogels tussen 1948 en 1973 is voor een belangriik deel ontleend aan

waarnemingen van Cnoop Koopmans uit 1954. Er is sprake van enige groei maar ook van afname.

Groei van bijvoorbeeld Merels en Kauwen, afname vooral van holenbroeders. Zo kelderden de

Koolmezen van 25 in 1948 naar l0 in 1954, de Pimpels van 16 naar 8; en of er van de 13 Gekraagde

Roodstaarten in 1954 nog exemplaren broedden is nlet zeker. Oorzakenl De 30 nestkasten die er in

1944146 waren opgehangen werden al spoedig weer verwaarloosd en in 1947 hingen er nog maar
zeven; ook werd het park na overnam€ door de gemeente opgehoogd, waarbij veel oude bomen verd-

wenen. De Roekenkolonie verdween eveneens. ln I 954 zijn er nog 8 nesten, daarna hebben ze volgens

A. Kooy nog gebroed in de periode 1963166, maar in 1973 zijn ze er niet meer.Wel is er sinds 1948

naast de Ransuilen ook een Bosuil gaan broeden. De Ransuilen verdwiinen later, maar de Bosuil blilft
nog iaren daarna met tussenpozen in de tabel aanweÍg. Recent onwing ik daarover een mededeling van

Martin Melchers, stadsecoloog en samensteller van twee boeken over het dierenleven in Amsterdam,

onder andere van'Siisjes en Drijfsiisjes'.
Melchers, die tussen I 969 en 1975 in de Korte Van Eeghenstraat woonde, heeft toen elk jaar wel een

territorium van de Bosuil vastgesteld en tweemaal het nest gevonden, bii deVan Eeghenlaan achter het
PC Hooft-uiwaartscentrum. Deze nachtvogel ontbreekt in de BS&W-tabellen tot 1979; er is toen
namelijk niet's nachts in het park geihventariseerd22. Overigens zat hun Bosuil vanaf 1979 aan de

Oveftoomse kant van het park
Volgens een opmerking in Ode aan het Vondelpark (p. 284) zou er al in I 963 een Halsbandparkiet heb-

ben gebroed aan de kant van de Stadhouderskade. Dat liikt erg vroeg;tot nu toe werd aangenomen dat

deAmsterdamse populatie is ontstaan doordat in 1976 een paaftie was losgelaten dat vervolgens in

1977 broedend in het park werd gesignaleerd. Maar het is niet onmogelijlc in Duitsland brcedden deze

kleine groene papegaaitjes al rond 1960 en het eerste broedgeval bii Den Haag was in 196823.

Ondank deze bijzondere gevallen blijkt er een algemene achteruitgang ten opzichte van de bloeiperio-
de'441'48; deze wordt duideliik als men de gegevens uit die iaren vergeliikt met de uitkomsten van de

inventarisaties uit de jaren'731'75 die werden verricht door twee van de schrijvers van het BS&W-arti-

kel:Jaap Stoffels enWou@r van derWeiiden.

I



Wat ziin de opvallendste resultaten van hun onderzoekl Positief is de vaststelling van enkele nieuwko-

mers: de Turkse Tortel (die in haar opmars door Europa tenslome in de jaren viiftig ook Nederland

bereikt had), de Vlaamse Gaai en de Heggenmus. Die laatste was al de grote afwezige bii Thiisse en

waagt zich kennelilk nu pas in hetAmsterdamse srcdeliik milieu. Maar verder is er een drastische ach-

teruitgang.Van maar lieíst zwen vogelsoorten ziin de aantallen Íiks afgenomen en het toaal aantal soor-
ten liep eveneens terug, en wel van ca.36 tot 23-28 (of 29, met de Bosuil van Melchers erbij).

Dus luidden BS&W de alarmbel en zii deden een aantal suggesties voor neràetering van de situatie.

Naast de vanouds bekende adviezen om blad en dode ukken te laten liggen en te zorgen voor een

kruidlaag onder de bomen, werd er door hen dringend venocht te stoppen met de giftige bestriidings-

middelen die na de oorlog in zwang waren geraakt. Bovendien geven BS&W suggesties voor de creatie

van nieuwe biotopen, biivoorbeeld door oeverbeplanting, en ze zouden graag een deel als reservaat

aígesloten willen zien.ïbnslotte bevelen ze aan om nestkasten van uiteenlopende types te plaasen.

1976-1984
Eind 1977 begonnen er renovatiewerkzaamheden in de westelijke helft van het parkToen de grond

weer eens moest worden opgehoogd, ziin er meer soorten struiken aangeplant en het bomenbestand

is uitgedund om de ondergroei te bevorderpn. Bij boomchirurgische ingrepen werden holtes dichtge-

maakt, alleen dat laatste liikt niet erg in overeenstemming met de adviezen van BS&W

Wat is de invloed geweest van deze renovatiesl We hebben over deze periode een goed ovezicht
door jarenlange systematische inventarisades, eerst nog door Stofels en Van der Weiiden, na I 979 door
een groep van zo'n 6 à I 0 vogelaars in wisselende samenstelling, waarbij ook Brander in de eerste jaren

nog een belangrilk aandeel lErerde. Hun bevindingen zijn doorVan derWeiiden gerapporteerd in drie
artikelen in het blad van deVogelwerkgroep2S. Over de iaren'83 en'84 is geen aftikel meer versche-
nen, alleen zijn de waarnemingen nog geordend tot een tabel die aanwezig is in ons archieí en nu voor
het eerst wordt afgedrukt.
ln l98l lijken de renovaties op de vogelsund nog geen grcte invloed te hebben gehad, en zeker niet

ten kwade. Zo is het aantal soorten niet afgenomen, zelfs een weinig vermeerderd ten opzlchte van de
vorige periode.Verheugend ziin een paar nieuwkomers: in 1980 wordt er voor het eerst in de geschie-

denis van het Vondelpark een nest met pulli gevonden van de Meerkoet. Hun aantal stiigt in de jaren

daarna snel tot minstens 19 in 1984 en gaat ten koste van hetWaterhoen. Heftig was de territorium-
strijd tussen deze soorten!
Ook worden er in de viivers van het zuidwestelilk deel regelmatig Kuifeenden gedurende de broedpe-
riode waargenomen, maar daarvan is ook later nooit met zekerheid vastgesteld dat ze er werkelijk
broeden. ls de aanwezigheid van deze nieuwe soorten watervogels een gevolg van het uitdiepen van

een aantal vilversl Hun voorkeur voor dieper water is bekend. Misschien, vercnderstelt Van der
Weijden voorzichtig, is ook hun lievelingsvoedsel, de driehoeksmossel, zich in die vijvers gaan vestigenl
Dat is echter, volgens een recente mededeling van Martin Melchers, niet het geval geweesL

De tabel geeft een overzicht van de periode 1973 tot 1984. ln die jaren nestelen er I à 2 paar

Halsbandparkieten tegenover het Filmmuseum, maar die worden niet tot de wilde soorten gerekend. ln

een brief van ianuari 1985 echter schriit Jercen Werz die vaak's morgens vroeg door het park wandel-
de en aanvullingen op de inventarisaties gaí:"de Halsbandparkieten hebben zeker 20 jongen gekregen; ik
schat hun aantal nu op 30 ó 35; ik vind dat we serieus moeten overwegen deze rogel tot een wilde
broedvogel (,..) van hetVondelpark te verklaren" 26,

r 985. r 99ó
ln de tabel van 1985 volgt geen acceptatie van de Halsbandparkiet als gewone'wilde' broedvogel; er is
over dat jaar zelfs helemaal geen tabel meer: Er wordt namelijk sinds'84 door de leden van deWVGA
niet meer in hetVondelpark geihventariseerd. Daardoor bezit ons archieÍ alleen nog onderzoeksgege-
vens over Kool- en Pimpelmezen, omdat de biologiedocent A.G. Plug tussen '86 en '90 met studenten
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van de Hogeschool Amsterdam nestkastenonderzoek in het centrum heeft gedaan. Daarnaast is er een

uitgebreid engelstalig rapport van de Franse amateur-ornitholoog Rousset over de laren'84-'92.Was
het park in deze periode alleen nog interessant voor studenten en een buitenlander? Over het alge-

meen zijn er niet veel WVG-leden die parken inventariseren; maar als ik vraag waarrom niemand meer
in hetVondelpark gaat kiiken, kriig ik te horen dat het daar'nier interessant meer is voor vogelaars'. Of
dat waar is, kan wellicht blijken uit het rapport van Rousset.

Pierre Rousset woonde van'84 tot'91 op deWillemsparkweg en wanneer hil niet in het buitenland
verbleef liet hii in het park dagelijks zijn hond uit Zln rapport heet "Notes on casual encounters with
birds of theVondelpark",en in de toelichting schriift hii dat hii inderdaad niet systematisch heeftgeih-
venhriseerd en er bijvoorbeeld nooit's morgens heel vroeg was.Jbch vallen er uit zijn notities wel eni-
ge conclusies te trekken over broedvogels (zie de tabel) en ook heeft hii een aantal interessante inci-

dentele waarnemingen die elders in een kader worden vermeld.Weliswaar is de Pallas Boszanger van

6/10/86 niet door de CDNA aanvaard, maar als hij iaren later beter vertrouwd is met deze soorg raakt
hij ervan overtuigd dat dit exemplaar op deVondelparklijst mag worden opgenomen. ln april '92 ziet hij

een aantal dagen een Krooneend, die zich nogal schuw gedraagt" dus wel een wilde kan ziin. Dat zou

dan de eerste waarneming zijn in het park,aígezien van een paartje dat in 1964 door ons erelidJ.H.U.
van Drooge is genoteerd op een liistie van de watervogelmenagerie (voetnoot 25).

Ook leuk is dat er door Rousset op 4ll2ll989 weer eens een Kleine Bonte Specht is gezien. Deze

soort had al eerder in het park gebroed, in'47 zelfs met twee paar; ook in'73 waren er nog l-2 paar,

daarna ziln er nog enkele vermoedeliik broedgevallen geweest en een winterwaarneming van W. van

der Schot (voetnoot 25).
Van veel gewone soorten heeft Rousset waarnemingen over hèt hele iaar. Omdat hil wel eens één of
trvee vooriaarsmaanden aíarezig was, ontbreken er vaak waarnemingen in deze cruciale periode, maar

meestal kunnen we uit de daa toch wel opmaken dat het broedgevallen betreft.
lk neem aan dat de Staanmees heeít tebroed in'90-'92,gezien veelvuldige waarnemingen in de broed-
periode; om diezelfde reden lijkt ook het broeden van een Fitis gedurende een aantal jaren zeer waar-

schiinlíjlc
Het eerste broedgeval van een Boomklever in het park staat onomstoteliik vasc de vogels waren aan-

wezig sinds augustus I 99 I . Rousset zag de balts, het uithakken van een nestholte en het vopren van de
jongen in l992.Van deze vogel waren er sinds 27l8l4l aller.n maar enkele waarnemingen bekend 27.
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Dat het ophangen en schoonmaken van kasten bijdraagt aan het broedbestand van Kool- en Pimpel-

mees blijkt uit de gegevens over de iaren '86 tot'90 van A.G. Plug in de vier achtereenvolgende iaren
waren de kasten bezet met respectieveliik 2, 7, 20 en I 6 nesten van Koolmezen en 5, 7' 8 en I 4

Pimpelnesten. De longen werden overigens steeds geringd, maar er waren rclatief weinig terugneldin-

8en.
Als in 1989 het boek " 125 laar Vondelpark" verschijnt, heeft men voor het hoofdstuk over de rogels

gegevens ontleend aan de inventarisaties van de eerder genoemde groep rondW.van derWeiiden. De

algemene conclusie is dat het beter gaat dan zo'n viiftien iaar daarvoor. Er broeden ca. dertig soorten in
het park (wat klopt met de gegevens van Rousset) en dat zal voor een deel te danken ziin aan het min-

der intensieve onderhoud. Men laat meer akken liggen, oude bomen met holten blijven zoveel mogeliik

gespaard en in het water overhangende takken bieden nestmogeliilàeden voor watervogels. Ook ziin

bil de renovatie meer sruiken aangeplant en vrijwel overal langs de randen van het park groeien wilde

kruiden; die ziin daar vanzelí opgekomen oÍ opzettelilk gezaaid. Bil de tennisbaan staan hoge planten als

Reuzenbereklauw, Springbalsemien en Grcot Hoeíblad.Jac. PThilsse zou er nu tevreden rondlopen,

omdat men wilde planten als Fluitekruid, Koekoeksbloem en Akkerdistel niet meer wegschoffelt!

Het beleid was in die tijd dus omgegooid, al gebeurde dat nog niet volgens de huidige ecologische

inzichten. Maar in plaats van een geknipt en geschoren park werd gestreefd naar een meer natuurlijke

omgeving en er broeden nu ca.30 vogelsoorten. Hoe komt het dan dat de mare nog steeds rondgaat

dat er niet veel meer te beleven valt op vogelgebiedl ls nog steeds de boodschap van het BS&W-artikel

uit 1976 bliiven hangenl

Steekproefin 199ó

Eind 1997 verschijnt "Ode aan hetVondelpark", een prachtig overzicht van de historie en alle huidige

aspecten van het park; er suat ook een liist van 30 broedvogels in, waarvoor Martin Melchers verant-

woordeliik is. Deze heeft zich gebaseerd op eerder onderzoek en een paar rcndes door het park in
1996. Op zijn lilst noemt hij er overigens vilf 'niet laarlijks' en in tegenstelling tot eerdere jaren worden

bil de dertig sooften ook de Stadsduií Halsbandparkiet en Gierzwaluw meegerekend (die laatste als

broedvogel in aangrenzende bebouwing).Volgens de criteria van BS&W tel ik die er niet bii en daarmee

kom ik voor de soorten broedvogels op een aantal van 22 tot27.
Ziin conclusie luidu"Wie de liist van broedvogels in hetVondelpark kritisch bekiikt, kan eruit aflezen

dat er een slecht ontwikkelde kruidlaag zonder'winterdekking' is. Er wordt ook te rigoureus gesnoeid.

Het ontbreken van de Fitis, deïiriníuiter en de Grasmus geeft dit goed aan. Ook deVlaamse Gaai komt
te weinig voor. Met een soortgericht nestkastenbeleid zou er voor een aantal broedvogels veel te ver-

beteren zijn.Ander onderhoud biedt mogeliikheden het aantal zangvogels dat hier komt broeden uit te
breiden"29.

Inventarisatie in 1997
ln het voorlaar van I 997, dus voordat de Ode met de Melcherslijst verscheen, had ik al een inventarisa-

rie in het park gehouden om te verifiëren of het er met de vogels werkelijk zo droef was gesteld als er
werd gemompeld. Hieronder geef ik eerst aan hoe ik te werk ben gegaan, daarna volgen de resultaten

en de bespreking daarvan.

Meruooe
De manier van inventariseren zoals die was vermeld over de periode 1976-1984 heb ik grotendeels

gevolgd30. Dat houdt in dat van zoveel mogelijk soorten de zang en de zangplek werd genoteerd, maar

van sommige soorten ook de pure aanwezigheid (van de Boomkruiper biivoorbeeld).Verder lette ik
ook op vogels die nestmateriaal of voedsel vervoerden en bij watervogels op nesten, pullí en de aanwe-

zigheid van vaste paren. Bil de kraaiachtigen keek ik eveneens naar nesten, maar registreerde ook terri-
toriumconflicten; bij de gaaien noteerde ik aanwezigheid zonder meenVoor de lijster- en merelzang
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Hulsmus: Monnetje,

eind januori 1998,
Blonkenstroot.

Foto: lip Louwe Kooijmons
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maakte ik in april a,rreemaal een snelle fietsronde door het hele gebied en inventariseerde daarbii de

verschillende zangplekken. Dit deed ik op l/4 om 6.30 uur en op l5/4 om 5.30 uur. Bii mijn andere

bezoeken lette ik ook nog op lijsterzang.Van een aantal sooften heb ik geen aanellen genoteerd:

Spreeuw, Huismus en Wilde (soep)Eend.

Alle waarnemingen sprak ik ter plaase in op een dicteerapparaat Na afloop van elke ronde noteerde

ik thuis direct de ingesproken waarnemingen op een dag-kaart;na afloop van het seizoen venamelde ik
de waarnemingen op dezelfde soortenkaarties als die van miin voorgangers.

AlNrel BEzoEKEN

Het was me fysiek niet mogeliik om het park in één bezoek helemaal rond te komen. Met twaalf bezoe-

ken heb ik het gebied viiÍ keer min of meer volledig gecoverd.Tweemaal ging ik overdag en tweemaal in

de avond.

t 27t3
il t5/4
ilt 5i5

rv 28/5
v t7t6

07.00-09.00u
05.30-07. I 5u.

19.00-21.00u.

07.30-09.00u.
I 5.00- 16.00u.

U4
t7l4
7t5
3 r/5
24t6

06.30-08.30u.
I 4. I 5- I 5.45u.

07.00-09.00u.
06.00-08.30u.
21.@-22.00u.

I 0/5
v6
2St6

06.00-08.00u.
06.00-07.40u.
05.30-07.30u.

lk ben dus niet's nachts naar een mogeliike Bosuil wezen luisteren en ook was ik er nooit's mor3ens
voor half zes.

Gneruzeu vAN HET GEBTED

Het te inventariseren gebied omvatte het gehele park inclusief de slurÍ van het viaduct naar de

Stadhouderskade. Door de vorige onderzoekers werden de belendende huizen als grens van het park

aangehouden, dus vogels die in de achtertuinen oí op de huizen rond het park zongen werden als

broedvogels meegeteld. ln hun verslag was die mededeling me aanvankelijk ontgaan. Omdat het gebied

toch al te grcot voor me was, heb ik me tot het park en de aangrenzende waterpartijen beperkt.

RrsurtareN
Een overzicht van deze resultaten is te vinden in de tabel.Volgens mijn schatting broedden er in 1997

23-29 soorten. Dit aantal komt ongeveer overeen met de bevindingen van Melchers, maar in plaats van

ziin Stadsduiven, Gierzwaluwen en Halsbandparkieten vond ik een aantal andere.
Het aantal door mii in 1997 gevonden soorten was dus beduidend lager dan tiidens de nàoorlogse
jaren van overvloed (1948:36-37) maar nauweliiks lager dan in de periode 197l-1984 toen de vastge-

stelde minima schommelden tussen de 24 tot27,en de maxima van 26 tot 32.

Overigens ziin er vooral \an de interessante sooften een aantal niet door Melchers en mii waargeno-

meni de meeste daarvan waren al gedurende de periode 1976-1984 slechts in kleine aantallen of alleen

incidenteel aanwezig zoalsTorenvalk, Boomvallq Bosuil, Braamsluiper en Spotvogel. Opvallend is verder
de totale afrrezigheid van de Turkse Tortel, waarvan er in 1984 nog zo'n tienal broedden. Deze ont-
breekt ook bij Melchers en ook Rousset twijfelde er al aan oí deze soort er tussen'85 en'91 nog

broedde.Verder heb ik in 1997 de GrauweVliegenvanger niet gesignaleerd.

Positieí daarentegen is dat er nu vrijwel zeker twee territoria van de Grcte Bonte Specht waren3len
dat er weer één oí meer broedgevallen van de Fitis ziin geweest" Een paartje heeft gebroed in de buurt
van de tennisbanen, en misschien hadden er verderop aan de Overtoomse kant van het park nog één

of twee een territorium. Daar hoorde ik ook tweemaal eenTuinfluiter zingen.Juist aan de deze rand
van het park en in de aangrenzende tuinen is veel kruidlaag. De Boomklever bii het beeld vanVondel zal

vast niet hebben gebroed: ik hoorde en zag ik hem alleen op I april.
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Holsbandparklet:
Monnetje voor nesthoíte

inTreurwilg,
le weekfebruori 1998,

Flevopork

Foto: Jip Louwe Kooijmons

ls het aantal soorten dus ten
aanzien van 1984 nauweliiks

afgenomen, wel is het totaal
aanul van de door mij vastge-

stelde territoria opvallend veel

lager dan in 1984: toen waren

het er 347-541, en nu slechts
I 57-238: dat is een verschil van

enige honderden!
De vermindering is vooral

opvallend bii Houtduiven,

Zangliisters, Merels en

Heggenmussen. ln plaats van

de meer dan 100-150 Merels
uit 1984 hoorde ik er 22 zin-
gen. Drie tot zes àngliisters is

miniem vergeleken bii de eer-
dere 15-30, en waar men in

1984 van 50{0 Houtduiven
spreekq kom ik niet verder
dan een magere I 5-30.

lk nam aanvankeliik aan dat ik
niet zo grondig had ge'ihventa-

riseerd als miin voorgangers. lk
had zeker meer inventarisa-
tierondes moeten maken en er
vroeger moeten ziln; ook had een collega-waarnemer me aardig kunnen aanvullen. Maar zou mijn per-

soonlijk falen werkeliik bii Merels, Houtduiven en Heggenmussen tot zulke Srote aantalverschillen heb-

ben geleidl

Wel verschilde miin manier van interpreteren op een aantal punten van die van miin voorgangers,

omdat ik daarvoor de nieuwe handleiding van SOVON heb gebruikt Dit blauwe boekie geeft niet

alleen per sooft datumgrenzen en fusie-a6tanden aan, maar verschaft ook een puntentelling voor geldi-

ge of halfgeldige waarnemingen die dan bil elkaar opgeteld tot de vaststelling van een broedgeval

mogen leiden. Daardoor ziin mijn uitkomsten misschien niet meer goed te vergelijken met die van miin

voorgangers. Kon dat echter zulke gftrte aantalsverschillen hebben opgeleverdl

Om daar inzicht in te krijgen zocht ik contact metwouter van derWeiiden. Met hem besprak ik eerst

mijn manier van inventariseren, maar die leek in opzet niet zoveel te verschillen van die van hem en ziln

collega's.
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Voor de grote aantalsverschillen van de Merels en Zangliisters zou een te laat tiidstip van de fietsron-

des de oorzaak kunnen zijn. Maar dat liikt me bii nader inzien niet waarschijnliik. Bil miin rcnde op I

april was ik om zes uur gestag drie kwartier voor zonsopgang (7. I 5 uur) en na een half uur klaar; op
I 5 april was ik al om half zes gestart, vijf kwartier voor de opkomst van de zon (6.44 uur).Volgens miln
handleiding voor vogelinventarisatie32 is het hoogtepunt van de merelzang rond drie kwartier voor
zonsopgang en daar zat ik dus beide keren niet zover vandaan. Maar al in Brander's tiid zongen de park-

vogels toch altijd een halÍ uur eerder dan die van het Amsterdamse Bos33l Het kan dus zijn dat ik de

eerste keer te laat was, maar dan is het wel erg toevallig dat ik beide keren op hetzelfde aànhl uit-
kwam.
Wel hebben mijn voorgangers ook de Merels van de aangrenzende tuinen meegeteld, tenviil ik daar

niet op uit ben geweest, al zal ik bij vergissing aan de Overtoomse kant wel eens een Merel van over de

grens hebben meegeteld. Maar zouden er destilds dan 70-130 Merels in de tuinen naast het park heb-

ben gebroedl

Wat het geringer aantal territoria van de Houtduiven betref! die kunnen een gevolg ziln van de nieuwe
interpretatiemethode, want de blauwe SOVON-handleiding verklaart alleen waarnemingen geldig tus-
sen I mei en I september: Destiids ziin doorVan derWeilden ook de eerdere waarnemíngen meege-

teld. Maar als ik dat nu ook doe, kom ik toch niet hoger uit dan 33-49. Dat is altijd nog 30 minder dan

in 1984. Misschien had ik in augustus nog eens speciaal de Houtduiven moeten gaan invenuriseren,
maar dat hebben miin voorgangers ook niet gedaan.

lk neem uiteindeliik toch aan dat de vermindering van het aantal vastgestelde territoria maar voor een

deel het gevolg is van een andere manier van invenariseren en interpreteren. Hierin word ik voor
sommige soorten gesteund door een recent telefoongesprek metJeroenWerz die in de Zocherstraat
woont en niet alleen regelmatig het park doorkruist, maar ook vanaf zijn dakterras over de boomtop-
pen heen vogels kan zien en horen tot aan de Koningslaan toe. Hii inventariseerde er consciëntieus van

1979-1986,maar sindsdien let hii niet meer bsrust op aantallen en noteert vooral bilzondere waarne-
mingen. Zijn schatting van het aantal broedende ànglijsters komt overeen met miin maximum van 6,

en dat is dus inderdaad veel minder dan de 15-25 van 1984. Wel ziet hii nog grote aantallen
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Houtduiven, maar die zag ik ook wel, ik hoorde er alleen niet zoveel koerend roepen dat ze een broed-
geval waren. Mijn conclusie luidt dan ook dat weliswaar het aantal soorten nauwelijks minder is dan in

1984, maar dat wel het aantal broedterritoria opmerkeliik is afgenomen. En dat kan niet alleen maar

een gevolg zijn van mijn methode van inventariseren en interpreteren.Waarvan dan well

DrscussrE

Voor de achteruitgang van het aantal territoria zou ik graag evenals miin voorgangersr de schuld aan

het park zelí geven. Maar anders dan miin voorgangers wil ik niet beginnen over het onderhoud, en

eerst eens kiiken oí de achteruitgang te wiiten kan ziin aan het toenemende gebruik van het park.

Een telling in I 988 wees uit dat het Vondelpark jaarliiks zo'n 7 miljoen bezoeken per jaar moet onder-
gaan. Maar het is er niet alleen veel voller dan vroegeriook is het karakter van het park veranderd. Het
oorspronkelijke rij- en wandelpark heeft er sinds de tijd van de parkslapers een groot aantal íuncties

bilgekregen.

Vroeg in de morgen al schuimen daklozen langs de afualbakken; vanaf zes uur scheuren er krantenbe-

zorgers doorheen en over de asfaltwegen klinkt het hiigen van doelgerichte ioggers. Niet veel later
beginnen de schoonmakers de afualtroep van de vorige avond weg te werken en is er een ononderbro-
ken srrcom Íietsers op gang gekomen. Later op de dag is het er druk met moeders en kinderen, het
personeel van omliggende kantoren houdt er lunchpauze en tot laat in de avond wordt er gevoetbaldi

frisbees zeilen boven de grasvelden en over het asÍalt komen steeds nieuwe golven skaters aangerold.

De weekenden beginnen rusdger met in het Rosarium tai'chi-beoefenaars die zich met eerbiedige

gebaren tot de opgaande zon wenden. Op smalle paden passeren transcendente wandelaars die hun

komst aankondigen met meditatief manragezoem en ook ziln er duideliike territoria waar menselijke

paarvorming plaatsvindt" ln de zomer is er veel cultureel amusement van jongleurs, trommelaars, flui-
ters en niet te vergeten ons Koninklijk Concertgebouw Orkesr Bii mooi weer zijn de grasvelden één

grote picknickplek en ook's nachs is het park nog volop in gebruik ln het struweel houden zich niet
alleen maar vogelparen op en vroeg in de morgen treft men op banken en grasvelden nogal wat iuve-
nielen die langzaam ontwaken in een kring van bierÍlesies.
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Kortom: het park wordt overbelast en vooral de recreatieve functie is toegenomen. De nieuwszender

van AT5 sprak op 3l mei zelfs van een verdrievoudiging van de recreatiedruk, maar harde gegevens

daarover kan Stadsdeel Zuid niet leveren; wel start er deze zomer een ondenoek of er zich tussen

gebruikers conÍlictsituaties roordoen die om maatrcgelen vragen34. Helaas worden vliegende parlge-
bruikers niet geraadpleegd, dus het bliift gissen waaÍom er zoveel minder vogels broeden dan vroeger:

Vestigen ze zich hier alleen nog maar als elders alles al bezet isl De paar experts die ik hierover raad-

pleegde, achtten dat toch niet zo waarschiinliikWel is de drukte misschien aanleiding voor vogelaars

om er weg te bliiven.Vooral na eind mei vond ik het er niet echt leuk meer.

Toen Stoffels en Van derWeiiden daar inventariseerden was het de tiid van de parkslapers: in 1972

wanen er 80.000 overnachtingen, een iaar later l@.0001 pas als er in'75 steeds meer slapers in tenten
verschijnen wordt een slaapverbod aígekondigd.lbch schrijven BS&W dat ze niet de indruk hadden dat

de recreatiedruk zoveel groter was geworden; wel vermoedden ze dat de toegenomen verkeersdrukte

aan de randen ertoe had geleid dat aan deAmstelveense kant geen enkel broedpaar meer was waarge-
nomen35. lk moet zeggen dat de huidige verkeersdrukte van het rollend skatersgeweld in het park me

een stuk afschrikwekkender liikt dan de rustig passerende auto's en trams buiten de poorten.
ln elk geval noemden BS&W het onderhoud als de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang in de

jaren zeventig. En dat kan ook nu in belangrijke mate hebben geleid tot vermindering van het aantal ter-
ritoria. Nog steeds lijkt het onderhoud niet consequent vogelvriendelijk Er zijn biivoorbeeld nauwelijk
dichte bosschages waar veilig genesteld kan worden. Men mompelt dat de veiligheid van de menselijke
parkbezoekers voorrang heefu het struillgewas bij het Rosarium is doornig en ondoordringbaar, elders

vooral iil en doorzichtig.Wel is er hier en daar ondergroei van de doorThijsse zo gewenste brandne-
tels, sinds de iaren tachtig wordt er minder vaak gemaaid en geschoffeld en giftige bestrijdingsmiddelen
zijn afgeschaft. Er heeft zich aan de noord- en westrand een behoorliike kruidlaag kunnen ontwikkelen
waar misschien grondbroeders zouden kunnen nesElen. Maar alleen de eilanden en de afgezette

gedeelten bieden daarvoor ook de nodige veiligheid voor rogels.
En hoqrlrel de plantsoenendienst streeft naar een minder steriel park merkte Melchers bii ziln speur-
tocht naar bodembeesties in 1996 dat er niet echt veel rommel in de bosschages bliift liggen: de meeste
slakken en pissebeden rond hii bii de hel&en van de aangrenzende tuinen. Híi vraagt zich af of er in zo'n
schoon park wel voldoende (insekten)voedsel voor vogels te vinden is 36.

De toekomst
Toch ziet de toekomst er ie$ gunsdger uit wat de inrichting en de rust bereft- ln de heríst van 1998

start een ingrilpend renovatieproject. Een van de doelen is wederom het tegengaan van de verzakking,

maar ook wordt de inríchting van het park voor een deel teruggebracht naar de situatie van voor I 9 I 2,

met vijvers en slingerpaden. Het westelijk deel kiigt een landgoedkarakter, en vooral daar zal meer aan-

dacht komen voor een natuurlijke ontwikkeling van flora en fauna. Er is al een paar iaar geleden in een

afgesloten gebied een amfibieënpoel gegraven en ook verder in het park wil men oeverbeschoeiingen
vervangen door'plasbermen' met moeras- en waterplanten, Misschien dat "die een geschikte nestel-
plaau gaan vormen voor fitis, tuinfluiter en kleine karekiet" staat er hoopvol op pagina I 68 van de Ode
aan hetVondelpark. De Fitis is al gesignaleerd, maar niet in de plasberm;voor de Kleine Karekiet zal er
wel wat riet geplant moeten worden. Maar waarom de Tuiníluiter zo dol is op een plasberm weet ík
niet. Hij kan er wel drinken en baden natuurliik
Mooi zijn wederom de voornemens om meer dood hout te laten liggen waardoor de vogels insekten

kunnen vinden. Daarnaast zullen leden van deVogelwerlqgroepAmsterdam nestkasten voor modstaa6
vliegenvanger; Bosuil en Torenvalk gaan plaatsen.Voldoende rust voor broedende rogels zal er echter
alleen ziin in gedeelten die worden afgesloten voor het publiek
Laten we hopen dat straks de vogelaars in dat aígesloten gebied nog wel toegang kriigen! Want mis-

schien is het toch de moeite waard over een aanal iaren te gaan kijken in hoeverre plasbermen, kruid-
lagen, brandnetels, rottende stammen en molmende takken efÍect hebben gehad op de vogelstand.
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Wouter van der Weijden wil er graag na ziin pensioen weer gaan inventariseren. Dat is pas in 201 l!
Moeten we zolang wachten op nieuwe berichtenl

Dank aan Alfred BlokAJ. Cnoop Koopmans, Martin Melchers, Jan-Hendrik van Oers, Ruud Vlek Fred

VogelzangWouter ran derWeilden en Jeroen Wez voor hun vaak grondige commentaar en de vele

aanvulÍingen.
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Tabel l: BroedvogelsVondelpork 1877 - 1997 (1877 tlm 1975)

t871.t904 1905-1943 t944 1945 1946 1947 1948 1949-l9n 1973 tn0 1975
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VervolgTabel l: EroedvogelsVondelpork 1877 - 1997 (1976 tlm 1997)

1976 1917 1978 1979 t980 t98r t982 t98! 1984 1985-1992 rtt6 t997
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Toelichting bij de tabel

WAARSCHUWNG:
Vergelijking tussen de verschillende jaren is maar beperkt mogelijk door de verschillen tussen de waar-

nemers en door verschillen in waarnemingsintensiteit,waarnemingsmethoden en interpretatiemethode
(1.S. en Wvd W, De Gierzwaluw ( I 9) 2, p.a$.

Het totaal aantal teritoria is berekend exclusief Wilde Eend, Huismus en Halsbandparkiet, het totaal

aantal soorten exclusief Halsbandparkiet

1877-1904

Waar deze tabel afwiikt van die van BS&W uit 1976 staat een asterislcVerdere aanvullingen en verkla-

ringen in de biilage hierachter.

I 905- I 943
De tabel van BS&W is voor I 936 aangevuld met gqgevens uitVogels van Amsterdam en voor I 939 uit
De tuin van Amsterdam ( I 940); deze aanvullingen ziin aangegoren met een asterisk Het ontbreken van

de roodstaarten in 1922 wordt gemeld door Thiisse (zie biilage); de 5 à 6 broedende Kraaien werden

waargenomen door L.deVries (liist 1937 in Brander-archiefWVGA) srenals deTorenvalk die in l94l
brpedde op een huis nabij deWillemsbrug. De Kleine Bonte Specht wordt als broedvogel genoemd in

DLN 25,56.

t943-t98/-
De tellingen 1944148 ziin zonder het smalle gedeelte tussen Stadhouderskade en Van Baerlestraat Voor
de jaren '73-'75 wiikt het aantal territoria af van het artikel van BS&W in Het vogellaar'76, als gevolg

van een herziene schattingsmethode doorWouter van derWeilden in 1979. De Roek wordt na 1954

niet meer door BS&W in de tabel opgenomen; wel vermelden ze in een voetnoot dat deze volgens A.

Kooy in de periode 1963/66 nog in het park heeft gebroed. Zie voor Bosuil en Halsbandparkiet het
artikel.

1985-t992

Voor de Kool- en Pimpelmezen bezitten we aantallen van het onderzoek van A.G. Plug, voor de

Boomvalk van J.Werz (85,'86) en Leursly'lek ('89). Over de Bosuil zegtweft de broedboom werd in

'85 gekapc in'86 brredde hii in een nis van de Brandkerk in'87 weg. De andere gegevens van deze

jaren berusten op de aantekeningen van Pierre Rousset.ToelichtingTuiníuiter: in'88 zingen er een aan-

tal tussen 2 en 25 mei;'probably underrecorded' schriift Rousset. Zie voor verdere toelichtingen over
deze periode het artikel.

1996

Lijst van M. Melchers in Ode aan hetVondelpark l99T,gebaseerd op eerdere overzichten en enige ron-
des in het park Melchers geeft geen aantallen en noemt ook Gierzwaluwen en Stadsduiven van belen-
dende huizen; deze werden eerder nooit meegeteld. De betekenis van nj is'niet iaarlijks'.

t997
lnventarisatie D. Constandse.ToelichtingTuinfluiter: slechts tweemaal gehoord op dezelíde plek l0/5 en

2 l/5. De waarnemingen van de Roodborst vóór I mei werden niet meegeteld.
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Bl.,LAGE

ToeucxrrHc BU DE NTEUwETABELVooR 1877-1903 (DC)

ln het tabellarisch overzicht dat door BS&W bii hun artikel werd gevoegd, ziin door mii een aantal ver-
anderingen aangebracht Die ziin het resultaat van een papieren inventarisatie die ik gedurende de

maand mei van dít jaar (1998) heb verricht in de geschriften vanThijsse, De daarbij gebruikte methode

zou je de close-reading-methode kunnen noemen.
De wilzigingen die ik in de tabel heb aangebrachg ziin aangegeven met een *. De verantwoording voor
de wiiziging wordt hieronder in de toelichting gegeven. Daarbij wordt steeds eerst vermeld wat er in
de oorpronkelijke BS&W-tabel stond, vervolgens geef ik mijn argumentatie en dan volgen, voorafgegaan

door ->: de veranderingen die overigens niet allemaal zo gedetailleerd in de tabel staan.

Bij de toelichtingen heb ik de volgorde van de tabel aangehouden, behalve bij de allereerste. lk begin

met de Angliisreri omdat bil die tekst tevens de datering aan de orde wordt gesteld van de waarnemin-
gen uit Heimans enThilsse's boek"ln hetVondelpork" uit 1901.

Dit boek wordt verder aangeduid als Hff.
Andere aíkortingen:AHBlverwiist naar columns vanThiisse in het Handelsblad en DLN naar stukken

in De levende natuur:

Zanglijster BS&w: 4(1900)

BS&W hebben vier broedende Zanglijsters in 1900. Dit viertal is ongetwiifeld tebaseerd op de vermel-

ding"Niet minder dan vier zangliisters ziin nu al tot half april druk aan't Íngen (..). Ook de roodbors-
jes [sic] toeven langer dan gewoonliik en ik weet een plekie waar én roodborst én zanglijster hun nes-

ten gebouwd hebben" (H/T p.38/39).

Dit zou inderdaad op vier broedgevallen kunnen wiizen. Maar wanneerl ln de column van iuni l90l
(AHBL l/6/1901) schrijftThiisse dat er dit laar (dus l90l) voor het eerst een Znglijster een nest

heeft.
lk neem dan ook aan dat de tekst uit H/T over april l90l gaac het voorwoord is immers van mei van

datzelÍde iaar en de tekt "nu al tot half april" suggereert dat het manuscript half april is afgerond. Het
boekie kan toch niet van april 1900 tot een iaar later bii de uitgever hebben gelegen, waarna het voor-
woord pas in mei l90l werd geschreven? lk zou dus de eerste brredende liisters in l90l willen plaat-

sen, maar ook alle andere mededelingen uit H/T over'dit iaar'. Staat er'verleden jaar', dan moet dat

1900 zijn.Trouwens, BS&W vermelden voor deTiiftiaf 8 (1900) en dat sluit aan bij miin redenering bij

H/T staat voor deïjiftlaf'vorig iaar' en dat is dus I 900.

Overigens, wat die lijsters betreft: in AHBL 3l/5/1902, dus een iaar later; meldtThiisse dat er nu twee

lijsters broeden en na een week "er liiken er nu drie te zijn". En in l9M geeft hii op 2712 in het
Handelsblad een terugblik op de lijstergeschiedenis:"Tien jaar geleden kwam vroeg in't voorlaar heel

achter in het park wel eens op den doortrek een enkele zanglijster zich een paar dagen ophouden en

nu, nu wonen ze hier bij doziinen en zingen zoo luid, dat je ze op deWeteringschans kunt hooren." Hii

loopt met de lezer alle territoria langs waar gezongen wordt en dan blijken die'doziinen' tien territoria
te hebben.

Dus: -> tot 1900 - ; l90l :4; I 902:2-3; I 9M: I 0.

Grcte Bonte specht/ Kleine Bonte speeht BS&W: I
ln DLN 4 (1900) staat over de Bonte Specht dat die sedert enige weken is verdwenen. Er komt er
iedere winter wd eens een, schrilft Thiisse, en het was dan ook niet te venivachten dat hij hier zou

brceden. lk wil het vraagteken van BS&W dan ook i/en/angen door een -, in elk geval tot en met l90q
maar ook later wordt er nooit over een brcedende Grote oÍ Kleine Bonte Specht geschrsren.

Dus:>:-.
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Gekraagde Roodstaart BS&W: +

Dit is een aanvulling en een nuancering op grond \an een zangvermelding in Dagboek 4/5/18951 in de

laren voor 1900 broedden er waarschiinliik twee of meer: tenminste in "ln het Vondelpark ' p.52 staac

tegenwoordig minder dan voorheen. Dat tegenwoordig moet 1900 of l90l ziin, ln AHBL l9l4ll902:
vorig jaar I nest met 4 jongen; en in AHBL 261411902: het bliift bij een paartie. ln 1922 ziin ze er niet

meer (De GroeneAmsterdammer l8/l l/1922).

Conclusie >: 1895: +; 1900: afname; l90l: I ; 1902: l.

Nachtegaal BS&W: v.a, I 895;4(1894; +(1901 )

Nachtegalen broedden er inderdaad vanaf 1895, ze hadden in 1897 vier nesten, maar in 1902 is het

"alweer iaren geleden dat we ze hadden" (AHBL 3l/5/1902). ln H/T (dus begin l90l) schriiftThiisse

nog "ln de laatste Aprilweek komen de nachtegalen, ten minste dat is nu al viif iaar achtereen het geval."

Maar vlakbii hun lievelingsplekie is een bosie elzen en berken gekapt en hii vrcest dat ze zich daardoor

zullen laten afschrikken. (H/T p.55) Als in AHBL 1161190l longe nachtegalen worden genoemd in een

algemene opsomming (zie Grasmus), hoeft dat niet te betekenen dat ze toen nog gebroed hebben,

->: l90l waarschilnlijk -.

Roodborst g5g$/; +(1900)

De plus en het laartal van BS&W íjn vermoedeliik gebaseerd op dezelfde passage als van de Zngliister
(zie hierboven).Thiisse wist dus half april l90l een ple(e waar (voor het eerst) een Roodborct een

nest heeft gemaakt. Heeft dat ene nest doorgezetl Bii de huidige criteria van SOVON wiist een zingen-

de Roodborst voor I mei niet op een broedgeval. Bovendien wordt er in de overige AHBL-columns

alleen in de trektiid of winterperiode over Roodborsten geschreven en de enige zomer-opmerking

over Roodborsten is inAHBL l3/7/l90l,wanneerThiisse ziin verlangen naar meer brandnetels uitals
hil een tuin bezat die aan het park grensde en daar nu eens bramen en brandnetels liet groeien,.."ik
wed dat ik binnen drie iaar mij zou kunnen verheugen aan molenaarties [braamsluipers], tuinfluiters,

roodborstjes, broedend in mijn stadstuin." Verder lezen we nertens meer iets over nesten of iongen
van Roodborsten, terrijl het ene broedende Braamsluipertie voortdurend aandacht kriiSt.

Dus ->: l90l:+l

Spotvogel BS&W: 12(1893)

ln AHBL 9lllll90l schrijftThiisse 25 laar geleden hadden Spowogels daar hun nesten. Precies 25 iaar
is 1877 en dat kan wel kloppen, omdatThijsse in dat jaar in Amsterdam kwam wonen. lk houd het maar

op ca. 1878. De 12 uit 1893 worden gemèld in HIl. De aanvullingen voor de jaren daarna komen uit

AHBL 3 I /5/ I 902:'een dental paarties', en AHBL 30/5:'een menigte'.

Dus ->: ca. I 878 +; I 893: I 2; I 902: ca. I 0; I 903: +.

Zwartkop BS&W: +

BS&W baseren hun plus vermoedelijk op een zin uit H/T p.55:"Grasmusschen, tuinfluiters, zwartkopjes

en molenaartjes zijn nu [april] aangekomen." Dat zou, volgens dezelfde redenering als bij de Zangliister,

dan weer april I 901 moeten ziin. Grasmussen en Braamsluipers zijn later vaak als broedvogel genoemd

en ook de Tuinfluiter (zie hieronder). ln bovensaand rijtie lilken de Zwartkoppen ook broedvogels te
zijn. Maar ze worden verder nauweliiks vermeld: alleen in Dagboek l8l5l1896 als 'misschien aanwezig';

in AHBL 2717ll90l:'iongen, niet hier uitgebroed'; en AHBL 61911902. ionge arrartkop-grasmus zingend'.

OmdatThijsse zo stellig vermeldt dat die jongen van l90l niet in het park ziin uitgebroed,vind ik de

plus helemaal niet zo zeken ook omdat de soort vervolgens pas in 1945 als broedvogel in de tabellen

opduikt.
->: waarschiinliik -.
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TuinÍluiter BS&W: +

ln Thiisses dagboek zingt een ïirinfluiter op I 8/8/ I 896. Een waarneming in I 897 komt uit "een van miin
aardigste vogelervaringen" in Thijsse's "Het vogeljaar". Hii vertelt daar hoe hii op 2914197 een zingende

Tuinfluiter maar nièt in't oog kon kriigen, tot hij neerhurkte en hem toen op viif meter aÍstand op de

grond zag zitten zingen, in een nesg met ziin kopie vlak boven de rand. "ln dat nest zijn nooit eieren
gekomen. Het was waarschijnliik ook maar een speelnest".Andere relevante vermeldingen staan in H/T
(zie Zwartkop) en AHBL 7ll2ll90l:in de winter ziet hij de twee oude nesten waarTlinfluiters hebben

gebroed; in AHBL 3 l/5/ 1903 broeden er vier.

Dus: ->: 1896/ 1897 waarschijnlilk I ; l90l: 2; 1902:4.

Grasmus BS&W:+
ln Thiisses dagboek 4/5/ I 895:"Er ziin veel grasmusschen in het park stellig wel twintig zingende manne-

ties. Hoízangers in minder aantal, nachtegalen twee." ln 1896 broedt er een Grasmus voor de t$reede
maal dat iaan omdat zijn eerdere nest is ver$oord (DB 25/6).Vervolgens worden ze nog genoemd in

AHBL l/6/1901:"Als't zomer is,worden de ionge vogels zelístandig.'sAvonds komen ze bil de dichte

hulsten te zamen: grasmusschen en vinken, tjiftiales en fitisies, roodstaartjes, vliegenvangerties en een

paar nachtegalen." Deze alinea staat in een algemeen overzicht wat er zo in een jaar te zien valt en

hoeft dus niet op I 901 te slaan. Overígens is 'hofzanger' dialectisch voor Tuínfluiter.
->: 1895: ca.20; 1896: +; l90l waarschiinliik +.

Braamsluiper BS&W: +

ln Dagboek 1896 zingt er tweemaal één: op 2814 en l8/8; deze laatste datum valt niet binnen de

SOVON-criteria. lk houdt het dan maar op leen waarschiinliik broedgeval'. Over de periode daarna

heb ik meer zekerheid. Er staat inAHBL 15/6/1901:'Al vier iaar woont de familie daar in den omtrek
van deVan EeghenstraaC' Dit stel heeft op l3l7ll9ol ziin tweede nest dit iaar grootgebrachu maar nu

op een betere plaats, tussen de brandnetels bii de Vondelstraat (daar bliikt een verwaarloosde tuin te
ziin van een huis dat leegstaat), ln AHBL 31511902 is "onze oude vriend van verleden iaar terug" en die

zingt dan bii de Hulstbrug (achter het Rosarium).Wel op ruime afstand van deVondelstraat, maar op
3ll5 hebben'de molenaarties' [= Braamsluipers dc] een nest vlak bii den ingang in deVondelstraat en

dan zijn we weer op vertrcuwd terrein in de brandnetels beland. Een iaar later,op 30/5/1903, kleppert
er een bii de Saxenburgerstraat en toen wanen er waarschiinliik meer, want "daarna heb ik nog een

menigte molenaarties en spowogels en zangliisters gevonden ...". Hoeveel broedende molenaafties zou-

den er bij die menige hebben gezetenl Met l-3 houd ik me aan de veilige kant.
->: 1 896: waarschijnlijk -; 1 898- 1 902: l ; 1 903: l -3.

Fitis BS&W:4(1897)
Het iaartal 1897 van BS&W is waarschiinliik gebaseerd op het tiidschrift De Levende Natuur dat zil

vanaf 1896 hebben geraadpleegd. ln H/T worden vier broedplekken in het zuiden van het park

genoemd,want"ze toeven't liefst aan den zuidrand". Zo'n uitspraak wiist op een iarcnlange gewoonte.

Dus >: 4( 1897); daarna +.

GrauweVliegenvanger BS&W: 4-5( I 893)
Waar komt dat BS&W-iaartal 1893 vandaanl Het staat wel in Hff onderaan pagina 58, maar dan gaat

het over de 12 Spowogels. Misschien is het iaartal abusieveliik ook bii de vliegenvangers terecht geko-

men, want twee alinea's daarboven heeftThiisse het over 4 à 5 paarties vliegenvangers gehad, die in het
algemeen wel in het park broeden; één daarvan huist meestal in een alleenstaande iep"achter't8rlote
iepenbosch bii de Boerderii".'Meestal' en'in het algemeen' duiden op een langere periode, maar hoe-

lang is datl
Dat zou wel eens rond I 878 kunnen ziin! lmmers : "Vijf-en-twintig jaar geleden hadden de wilde vogels

Gie.zwaluw 36 (1998) nr,,l 25



in't Park hun hoofdkwartier in de onmiddelliike nabiiheid van de Melkeril (...). Het groote iepenbosch

vormde daar hun voornaamste aantrckkingspunt en leverde een nestplaats voor aller-lei zomerga$en.

De alleenstaande iep in't grasveld was een liorelingsplekje roor vliegenvangefties, en spotrogels nestel-

den in 't berkenboschle" (AHBL 9/ I l/1901). ln deze context duidt'lierelingsplekle' waarschijnliik op een

broedplaats van de vliegenvangers.

Dus ->: ca. I 878 waarschilnlijk +; ca. 1900: 4-5.

Groenling BS&W: 3(1897)
Het iaartal 1897 kan ik nergens vinden, maar in het dagboek uit 1896 nestelen er 3 paartles op 28/4 en

in AH BL lU4l1902 ziin er dat iaar veel meer: "Groenvinken zitten nu ook door het heele Park heen, en

alle reeds aan paren. Bovendien zwerven er nog een paar vriigezellen rcnd, die ondanks al hun bleren

en zingen, klepperen en trillen geen wijÍie hebben kunnen krilgen."

->:1896 3;1902:veel.

Ekster BS&W: waarschiinlilk -

Vogelvrii waren ze, "de eksters, die zich al in geen iaren meer in 't Park hebben durven vertoonen,

doordat ze door de parkwachters onmeedogend werden weggeschoten (AHBL 22311902). ln 1903

woontThiisse in Bloemendaal en vraagt zich af:"OÍde parkwachters er nogteweren op nahoudenl lk
herinner mij wel dat de oudeVan Leeuwen een kwart eeuw geleden met een rcestig vuurroer het park

doorwandelde (.,.) Hij schoot er de ekters meé weg en heeft dat met succes volbracht want ik kan mii

niet anders dan zeer sporadische eksterbezoeken aan het park herinneren" (AHBL l0/8/1903). Over
de interpretatie van deze teksten zijn WvdW en ik het niet eens.Volgens WvdW is toch een enkel

broedgeval wel mogeliik geweest, maar ik lees dat niet in de teksten van Thiisse.
Dus toch maar >: -.

Vlaamse Gaai BS&W: +

Ze werden niet zoals de Eksters beschoten, maar als er in maart 1902 nog een aantal door het park

^/verven 
schrijft Thiisse, dat ze eigenliik wel zouden wegmoeten, de vier "moordenaars" (AHBL

221311902\. Op l9l3 deed er één zelfs pogingen om te zingen en een week later moeten ze "bepaald

weg, anders komt er van 't nestelen van de kleine zangvogeltles weinig oí nies terecht" (AHBL

26141 l9Q2).Maar niet doodschieten, vindtThijsse, ze moeten maar weggevanSen worden.
Over het algemeen wordt er wel steeds's winters met lieÍde over de overwinterende gaaien geschre-

ven, maar een broedgeval wordt nooit genoemd. Gezien de verborgen leefi,rrijze van de brcedende gaai

achtWvdW een nest toch niet onwaarschilnliikVolgens mij kan een beginner een broedende gaai over
het hooíd zien, maar Thiisse ookl Omdat hii echter van I 890- I 894 op Texel woonde, zou net in die tiid
..... Maar nee, ik houd het toch op: ->: 1902 waarschiinliik -.
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zEsTrEN JAAR NATUURONTWTKKELING VOORBU
EEl\l TERUGBUl( 0P l{ET lIoGELE1'| 0P DE DIE]'ltRZEEDUI(

NIR« Zryrmnrus

Diemerzeediik, januari I 998
Bulldozers versnipperen en vermorzelen de onderbegroeiing. Kettingzagen halen de schietwilgen en

berken neer. Het is dan eindelijk gebeurd met dat laatste prachtige stukje natuur inAmsterdam.Twee
weken geleden heb ik afscheid genomen van dit paradijsje.Vorig voorjaar nog zeven territoria van de

Nachtegaal, acht van de Blauwborst, de Havik met vier uitgevlogen iongen, de Beflijster (eind april, op
doonrek) en Gekraagde Roodstaan op doortrek en deVos met iongen die zich koesterden in de eer-

ste sterke zonnestralen van het voorjaar. Dit iaar zal dat allemaal anders zijn. De standvogels worden

verdreven uít hun broed- en voedselgebied. De trekvogels zullen de inmiddels kale vlakte overslaan en

verder trekken om nieuwe broedgebieden te zoeken en overwinteraars zullen kilometers op moeten

schuiven op zoek naar nieuwe foerageerplaatsen en luwtegebieden. lmmers,Amsterdam bouwt aan een

toekomst met beheersbare natuur: liefst zonder wildgroei.

Wat tot voor kort een kostenloos leefgebied was voor een unieke verzameling flora en Íauna zal bin-

nenkort veranderen in een meer dan 200 milioen kostende ingepakte vuilstort met een lsrensduur van

30 iaar: We noemen het maar Diemerpark om de illusie te wekken dat er nog steeds natuur bii

Amsterdam is. Echten de sanering van dit unieke gebied en de verandering in een stadspark zal een

ecologische nivellering met zich meebrengen en daardoor in de hooídstedeliike omgeving biidragen aan

een aanzienliike verarming van een soortenrijke populatie broedvogels.

Met de bouw van [burg en de sanering van de Diemerzeediilc gaat een uniek natuurgebied verloren in

de hoofdstedeliike omgeving. Het natuurgebied met een enorrne concentratie vogelsoorten zal verdwii-

nen en plaas moeten maken voor een natuurarrn níeuwbouwpark.Aanpassingen aan de wensen van de

bewoners van de 18.000 woningen die in het [meer zullen worden gebouwd zullen de definitieve gena-

deklap betekenen voor dit Ílora- en faunariik gebied.

Het [meer is een intemationaal belangrijk wateryebied voor trekvogels en een belangriike schakel in

de ecologische verbinding tussen Waterland, deVechtstreek en Flevoland (binnen de ecologische hooÍd-

structuur waar niet aan te tornen viel). ln het structuurschema Groene Ruimte van 1993 wordt deze

belangriike ecologische veröinding onderkend. Bliilóaar niemand ontkent het natuurbelang van het

[meer en toch staat dat de bouw van [burg niet in de weg.

Met deze bouw ziin we ons laatste Amsterdamse vogelparadilsie voorgoed kwiitgeraakr De ontwikke-
ling van de Diemerzeediik van de laatste twintig iaar geeft ons een lesie hoe natuurontwikkeling zonder
kosten eruit moet zien.

Geschiedenis
De Diemezeediik ligt aan de zuidwestelijke oever van het [meer en wordt grofweg begrensd door
twee monumenten uit de regionale historie. ln het westen door het uit 1609 daterende

Gemeenlandshuis en in het oosten door de kruitfabriek'de Kriigsman' te Muiden. Langs de zuidrand

loopt het Amsterdam-Rijnkanaal en het gebied wordt ten noorden begrensd door het [meen Het
gebied ten noorden van de Diemerzeediik heeft een oppervlakte van 7 I ha. De dijk is in de I 3e eeuw

aangelegd als scheiding tussen het binnendijkse veengebied en het water van de toenmalige Zuidezee.
Buitendijks ontstond een aanslibbing die in de loop van de tiid droog kwam te liggen: de Diemer
Buitenpolder.
De dijk heeft het niet altiid uitgehouden tegen de zee. De St. Elizabethsvloed van l42l sloeg een groot
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gat in de dijk en vormde daarachter het huidige Nieuwe Diep. ln het zuidoosten is op dezelfde wijze

Akkerswoude ontst:tan,

H.C. Delsman 37 (Levende natuur in 9, 1904) beschrijft de Diemerbuitenpolder als een soort kwelder
met grasland. Grote watervlakten onderbroken door donkere stroken land die wat hoger lagen dan de

resc De diik was in die tiid niet bijzonder begaanbaar door de vette zeeklei. Langs en in de plassen

wemelde het van de vogels. Delsman schriifu

Ontelbore l<ievtten bevoll<en de lucht Telkens nieuwe zwemen bmen von de landzijde oon, Om de randen von

1 woter lopen honderden (!) strondpleviertjes en strondloperg'es of en oon, Het bontbekpleiertie ,s nu even

olgemeen ols het «rondplevier$e,Voor ons v/regen een poor àrurne vogeltjes op tet gootte von een oeverloper.

Het ziin bokjes..Ienijl we het dirjkje volgen vloog von tN tot tijd een von boven donl<er gekJeurd en von onde-

ren zeer lichtgekleurd steltloperq'e op. Het worcn wkgotjes.Voor we het einde von de dijk bereil« hodden,

nomen we nog een troepje oeverlopers woor. Onze vogellíjst bereikte die dog I 00 soorten,

Jac. PThiisse schriift in 191438:

Nu komen we oon een [..] buiten$e en daor begint meteen het buitenland,een kleiige kwelder,die zidr een

kilometer of tvtee vu uitstrekt en longs een snal kleidïjkje kun je nu wondelen naor zijn noordelijl<ste punt De

Bottery. Door ligt een loge wol, woar in Nopoleons tijd een kleine versterking wos en door heb ik dogenlong

geb:wokkeerd, om lekl«r buiten te zijn en meteen veel vogels te zien,Wont zomeÍ en winter trel4«n hier de

vogeÍs íongs: meeuwen en sterns, gruttoS, tureluurs, l«.mphonen, krevrten, wupe4 eenden von olledei soo4 leeu-

weril«n, piepers, vinken, ijsvogeltles, vollan, spenlrers, koeloeken, olles heb ik door bij njd en wijle te zien gekre-

cen [.J.
Moor ook t winters is het hier prochtig dodt je moet niet opzien tegen een beetje guurheid of modder. [..]
wanneer het no een poar vorstlvee(es is goon dooien [..] [en] onder invlred von de Zuidwestenwind ha íjs

opbreekt [.,] don lamen al de wotervogels, die op de Zuiderzee overwinteren hietheen, En dot zíjn er geen

klein beetje. Hele ritsen van zworte zeeëenden dobberen op de boren, [..] ontelbore kufeendles en ook genoeg

van die oordige brilduikers t.J.[.J ok we ol een eind in februari zíjn don zien we [de zoagbeld<en] in troepjes

bileen [..], een teken dot de broedtijd nodert. Zelfs eidereenden lamen zich hier von tijd tot tijd veftonen, jo,

eigenlijk is hier olles te verwachten von wot er in de winter oon onze stronden en zeegoten von vogels te zien
'ts. lk zou dot buhenlandje niet goag willen missen en verheug mij er zeer over, dot dit àele stuk von Amsterdom

tot Muideóerg toe onveranderd zal btliven, [..].

Hoewel we moeten beseffen dat het [sselmeer toen nog Zuiderzee heette en het water natuurliik
zout was, maakte Delsman ook melding van ovenarinterende vogels die ook heden ten dage op het

[meer rusten en foerageren. Soorten als Brilduiket Grote en Middelste Zaagbek" Nonnetje, KuiÍ- en

ïoppereend, waren in die dagen een gewone verschijning. Zeldzaam echter was het voorkomen van

Blauwe Reiger,Aalscholver, Fuut en Ekster,

Na de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 verzoette het [sselmeer langzaam. Op de buitendijkse stukjes
was eind jaren veertig nog goed te zien dat het water ooit zout geweest was door de aanwezigheid van

Engels Gras, Lepelblad en Melkkruid met daartussen groene plekken van het uitlopende riet,waarboven
de hele dag Kieviten, Grutto's,Tureluurs, Scholeksters en Kemphanen rondvlogen. ln de kanaalzone tus-

sen de Diemerzeediik en hetAmsterdam-Riinkanaal lag een enorm rietland.Vroeger was dit weiland
met een zandweg aan de dijkvoet en een in breedte variërende sloot.Aan het oostelijk einde daarvan

lag Akkerswade, broedplaats voor Fuut, Meerkoet,Waterral en Grote Karekiet en incidenteel Geoorde
Fuut en Krooneend. Op de kale opspuistukken baltsten Kemphanen en broedden Kieviten, Kleine
Plevieren en Tureluurs.
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Reeds in l95l werd de Diemerzeedijk al bedreigd. Er waren plannen om het verkeer buiten de stad

om te leiden. De korst mogelilke weg was over de Diemerzeedijk richting Gooise weg met aan de

Westkant een aansluiting op de Leeuwarderweg via de nog te bouwen Schellingwouderbrug. De buiten-
diikse polders zouden ook niet ongemoeid gelaten worden. Het plan bestond om hier parken aan te
leggen. Deze plannen ziin echter nooit venrrrezenliikc

A.N.Swart39 schriit in 1968 over de landschappeliike en omithologische achteruitgang. ln 1952 werd
begonnen met opspuitingswerkzaamheden. Dat sleepte zich een aantal iaren voorl Hoewel het landelii-
ke karakter door deze werkzaamheden zwaar aangeËst werd, werden toch luist door de opspuiting
nog interessante waarnemingen gedaan.

De ellende begon pas goed toen begin iaren zestig werd begonnen met het stoften van grote hoeveel-

heden puin, boomstronken, oud hout en balen papier: ln de strenge winter van I 961 -62, toen de vuilnis-
boten door dichwriezen van het waten het Amsterdamse stadsvuil niet meer af konden voeren, werd
op aanraden van de heer Griffioen, toenmalig beheerder van de vuilstort, een plekie benedendijks gere-

serveerd. De genadeklap vormde de vestigingsinstallatie van een brandplaats van chemísche afualstoffen

tegenoverAkkerswade met als resultaat een zwartgeblakerd landschap en een verstikkende rook boven

het gebied.

ln 1963 schreef A.N. Swart in het med. Blad van deVogelwerkgroep KNNV afdelingAmsterdam:

Het mog een wonder genoemd worden dot de kluut in de onniddellijl« omgeving van de brandploots in 1962

nog jongen heeft grootgebrachLTot overmoot von romP begonnen de werleoomheden voot een grote elekri-
sche centrole oon De Nes'een nog ongerEte buitendijl<se botgloots von l<emphanen en broedploots von de

wotersnip,woorvmr de gehele omgeving overhoop gehoold moest worden.

ln 1973 werd gestopt met het verbranden van chemisch afoal en in 1982 werd een einde gemaakt aan

het storten van puin en huisvuil. ln de periode 196l-1987 kan nauweliik melding gemaakt worden van

een rilk vogelleven.

Sneeuwgorzen:3 exemploren uit een groep von 7,23 november 1996,

langs de l./sselmeerd4k ter hoogte yon het Kinselmeer,Waterlond-Oost.
Fotol Nírk Zjlmons
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De vogels
Begin iaren tachtig, toen de diik nog zonder begroeiing was, broedden er Graspiepers en Veld-

leeuweriken en incidenteel Kieviten en Scholeksters. Met de komst van de pioniersbegroeiing verdwe-

nen deze spuiweldsoorten tezamen met een enkel paartje Patrijs en Kokmeeuw.Voor een korte perio-

de was de Ransuil even de baas.

Met de terugkeer van het riet was ook de terugkeer van de Bruine Kiekendiefverzekerd door disper-

sie vanuit de Ooswaardersplassen en hetWestelilk Havengebied. ln de loop van de iaren tachtig met

twee zekere broedgevallen en mogelilk een derde broedpaar goed vertegenwoordigd op een relatief

klein gebied.

ln de jaren negentig zag zelís de Havik kans er jongen groot te brengen. Bomen die hoog genoeg waren,

een groot prooiaanbod in de vorm van Houtduif en Konijn, maar vooral de ongekende rusq maakte

sinds 1992 van de Havik een succesvolle broedvogel op de Diemerzeediik Het broedseizoen van 1997

leverde vier uitgevlogen jongen op.

Maar niet alleen de Havik vond baat bij deze rust. Broedvogelinvenurisaties laten een stijgende ontwik-

keling zien, bij zowel het aantal broedparen per soort als bii het aantal sooften. Deze ontwikkeling

houdt uiteraard verband met de veranderingen die hetgebied heeft ondergaan.

Met snelgroeiende bomen als wilg en berk, onkruidvegetatie, vlier en struweelbegroeiing veranderde

het karakter van het landschap in de loop van de jaren tachtig. De verstruiking bracht ook een soorten-
verandering met zich mee. Broeders van struweel en jong opgaand bos bevolkten het stiltegebied en

laten een duidelijke toename van het aantal broedparen zien in de periode I 988- I 994:

Tabel l: Aontolsontwikkeling broedvogels in periode 1988-1994

Met het ouder worden van de bomen nam ook het aantal bosvogels toe.Voor een aantal soorten is het

van belang dat er onderbegroeiing dient te zijn in de vorm van een struiklaag. Deze is in ruime mate

aanwezig:

Tabef 2: Aontolsontwikkeling broedparen bosvogels in de petiode 1994-1997

Winterkoning
Heggenmus

FÍtiS

Groenling

Grasmus

Nachteqaal

Blauwborst

Houtduií
Roodborst
Merel
Vink
Tuinfluiter
Zwartkop
Tiiftiaí
Spotvogel
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Torenvolk Juveniel, juli I 99 6, Diemerzeedijk
Fotol Nirk Zijlmons

Het lilkt aannemeliik te veronderstellen dat soorten die broeden in een bosrijke omgeving alleen maar

in aantal zouden ziin toegenomen, indien de bomen de kans hadden gekregen uit te groeien tot een

echt ouder wordend bos. De komst van de Sperwe6 Buizerd en misschien een tweede paar Haviken

zou tot de reële mogelijkheden behoren. Het aanul soorten dat in 1997 gebroed heeft op de

Diemerzeediik bedroeg 52.

Een nostalgische wandeling
Als ie vanuit Amsterdam de Diemerzeedijk richting Oost gaas kom ie na het passeren van Zomerlust

aan bii het terrein van Schiewereniging Dompeling. Het terrein is links gelegen en de weg zelí wordt
versperd door iizeren hekken met borden:'verboden toegang' en'chemisch afoal'. De hekken ziin zelfs

met de fiets gemakkeliik te omzeilen en eenmaal weer teruS op de weg loopt deze nog zo'n 2,5 km

oostwaars door. Parallel aan deze weg loopt het Amsterdam-Riinkanaal met tussen de weg en het
kanaal een hoogopgaand wilgenbos aÍgewisseld door vlier, berken en veel onderbegrceiing.

De eerste 100 meter van deze aíalorveg laten de Matkoppen en andere mezen zich goed horen. Hier is

tevens het domein van Groenlingen, Putters, Eksters en Zwane Kraaien. Links ligt het uitgebreide ter-
rein van Dompeling met aangnenzend een gebied met vlier en hoge braamstruiken aígewisseld door
kleine open plekken. Dit gedeelte wordt begrensd door een van noord naar zuid lopend kanaal, het

zogenoemde Dompelingkanaal, dat in het noorden uitloopt in een vennetie waar met wat geduld een

glimp opgorangen kan worden van een Dodaars die snel zijn heil onder water zoekt met als laatste de

pooties nog natrappelend bonen de waterspiegel.
Langs de begroeide oevers van het kanaal bevinden zich zingende Kneuen, Groenlingen, Pufters en

Vinken en ziin in de winter Goudvinken en incidenteel Kleine Barmsijzen te zien. ln de rietkragen

houdt de Waterral zich schuil en laat íin angstaaniagende gekriis met de nodige regelmaat horen.

Torenvalk Sperwer en Buizerd ziin vooral híér het hele jaar door te venrachten.
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Terug op de asfaltweg kriig ie al snel een afslag naar lin§ het zogenaamde ronde pad dat na 500 meter
weer terugbuigt naar de asfaltweg. ln het eerste stuk íin weer de vinkachtigen aanwezig en zingt de

Winterkoning ziin heldere lied.

ln de loop der iaren hebben een aanal plekken een speciale naam gekr€gen, ontstaan door het regel-

matig voorkomen van een soort, iaarliilc terugkerende biizondere planten, waarneming van een zeldza-

me soort, vaste plek van doortrekkers etc. De benaming is van belang om aan te geven waar een bij-
zondere soort zicht bevindt.

Na 100 meter krijg je op het ronde pad een afslag naar rechts en loop je rond het zogenaamde Gele
Lismeertie. Dit is een ondiepe plas omzoomd met riet aístervende bomen in het water en bloeiende
gele lis.Aan de zuidkant bevindt zich een hoog opgaand wilgenbos. Het gebied is een broedplaats van

Blauwborst en Kleine Karekiec Ook hier is de Waterral present en wordt dit gedeelte in de trektild
bezocht door Oeverlopers en Witgaties die op de in het water liggende boomstammen pikken naar

alles wat bareegt De dode bomen in het water íungeren als broed- en hakplaas voor de Grote Bonte
Specht.April I 996 verbleef hier drie dagen het Porseleinhoen.
Wanneer we een stukje doorlopen, zien we rechts een dikke haag van berk en vlier en links, richting

[meer, een opengedeelte met een pluk riet net in het midden, een berg puin en tegen het diikje vlier,

braam en een vruchtdragende perzikboom, De Beflijsterplek De tweede helft van april lieten de

Beflijsters nimmer verstek gaan. Een hangendelbrenvalk speurt naar prooi op deze muizenrijke plaats.

Het pad buigt nu enigszins naar het zuiden af en loopt dood op een kanaaltie met in het water door de

Grote Bonte Specht verminkte bomen. HetVisarend- of lsvogelkanaal. DeVisarend werd hier eenmalig

rustend aangetrofíen (med. C. Crommelin), maar de [svogel verbleeí hier van autustus tot en met

november 1995. Soms zelfs met twee o<emplaren jagend op wantsen vanaf de dode bomen in het
waten Het gebied rond het kanaaltje huiwest Heggenmus,Winter.koning, Groenling, Merel, Zangliisterl

Matkop,Vink en Staartmees.Aan de overkant van het water hoor ie ieder voorjaar weer de snorrende

zang van de Sprinkhaanzanger, vaak nog tot eind iuli doorzingend. Overal schieten de Koniinen voor je

uiL

Teruggekomen op het ronde pad krijg je nog een recht stuk tot de eerste bocht naar rechts. ln het
voorjaar en vroege zomer is het zaak om hier even halt te houden en exra op te letten, want de kans

op een waarneming van de Hermelijn is hier groot, vooral als er in mei jongen ziln. Dan moeten ze vaak

op jacht en schuwen het daglicht niet.
Halverwege dit rechte stuk kun ie westwaarts het terrein in en loop ie weer richdng het Dompeling-

kanaal. Het gebied wordt doorsneden door twee lage diikies orenwiidig aan het kanaal. ln de zomer
bloeit de zwafte mosterd hier massaal en ziin vlier; berk braam en schietwilg goed venegenwoordigd.
Verspreid staande appel-, peren- en pruimenbomen maken er een bont geheel van. Hiertussen liggen

grote open stukken: deVossenplekken. leder iaar kunnen hier de eerste uitstapies van de nieuwe gene-

ratie Vossen bewonderd worden. Hun speelse gedrag is een genot voor het oog en doet niet onder
voor dat van jonge honden. De moer houdt op aístand de boel in de gaten en waarschuwt met een

keffend geluid voor gevaar 40.

ln de winter is dit gedeelte foerageergebied voor grote groepen mezen, Putters, Groenlingen enVinken
met in de laatste groep een variabel aanal Kepen.Wintergasten als Koperwiek en Kramsvogel zullen

vrijwel nooit ontbreken in deze hoek. Een goed gedekte tafel voor de Spen,reri die dan ook regelmatig

uit het niets verschijnt om een ílinke klopjacht in te zetten, die niet altiid even succesvol verloopr
Haaks op de wvee dijkjes loopt aan de noordkant een derde diik met uitzicht over het lmeer en een

groot rieweld. Hier broedt vrijwel iedere zomer de Bruine Kiekendief en jaagt iedere winter tot vaak

ver in het voorjaar de Blauwe Kiekendief. Zingende Rietgorzen en roepende Waterrallen ziin niet
bevestigde, maar waarschiinliike broeders.
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Boomvolk Juveniel,
17 september 1998,

Woterlond-Oost
omgeving Ronsdorp.

Foto: lip Louwe Kooijmons

Het vrolijke geping van troep-
jes Baardmannen hoor je in

oktober eerder dan dat le de

vogels te zien krilgt. Vaak

gemengd adult en juveniel en

waarschijnlijk overgestoken
vanuit de Ooswaardersplassen,
waar ze no8 broeden. Broeden
op de Diemerzeediik liikt aan-

nemelijk qua locatie en rust,
maar is nog niet door iemand

met zekerheid vastgesteld.

Terug op het ronde pad, kom

ie bil de eerste bocht. Merk-
waardig genoeg hoor je hier
altild de eerste Blauwborst
zingen met vorig iaar (1997)

een vnoege waarneming op l5
maarL Na de bocht volgt het
pad min of meer de kusdiln en

bevindt zich benedendilks een

suandie met daarYoor een

soort baai in de luwte. Naast
de algemene overwinteraars
als Brilduiker en Kuifeend rus-
ten hier soms gemengde groepen Wilde en Kleine Zwanen al dan niet vergezeld van een troep
Knobbelzwanenen.

De elektriciteitsmast in het water doet dienst als droogrek voor Aalscholvers, broedplaats voor
Zwarte Kraai en Boomvalk (in l'997 twee iongen), als regelmatig uitkijkpunt voor de Havik en als onre-
gèlmatig uitkijkpunt voor de Slechtvalk Op het strandje zelf een Oeverloper en de eersteTiireluurs en

Witte Kwikstaarten in het voorjaar. ln het najaar wil hier deVisarend wel eens komen jagen, maar die
jager heeft een groot jachtgebied tot ziin beschikking. Een waarneming van deze imposante vogel is

hierdoor schaars en aítrankeliik van veel geluk. Het pad loopt enigszins omhoog en krcnkelt door een

open vlakte richting het zogenaamde Aureliabos, genoemd naar het regelmatig voorkomen van de

Gehakkelde Aurelia. ln maardapril en september/oktober wordt hier iaarliiks de Roodborsttapuit en

Gekraagde Roodstaart gezien. ln de zomer doet de verblindende kleurenpracht van massaal bloeiende

Teunisbloem, HarigWilgeroosie en Grote Kaardebol biina piin aan de ogen en wordt het geheel opge-

luisterd door een keur aan zingende Grasmussen, Bosrieeangers en Heggenmussen.

Het Aureliabos bestaat uit hoge bomen met veel onderbegroeiing. De verwachte bosvogels zijn dan
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ook ruim voorhanden. Fitis, liftiaÍ, Merel, Zangliister, Tirinfluiter, Zwartkop, Roodborst en vooral de

Nachtegaal zorgen in het voorjaar \oor een adembenemende voorstelling. Een tussentiidse stop is aan-

bevelingswaardig en dit gratis concert doet ie de beslommeringen van alledag vergeten.

Voor hetAureliabos krijgt het pad een afsplitsíng naar rechts en gaat terug naar de asfaltweg.Aan de

oostkant heeft deze wet een hoog ui&ijkpunt over het visarendkanaal. Hier zag ik twee iaar geleden

een Hermelijn verwoede pogingen doen om een Grote Gele Kwikstaart te verschalken. Door het een-

voudig opvliegen van deze vogel om vervolgens een paar meter verder weer neer te dalen, voorkwam

deze met gemak tot prooi gereduceerd te worden. De hardnekkige pogingen van de Hermelijn waren

bewonderenswaardig, maar tot mislukken gedoemd.

Terug op de splitsing buigt het pad ook naar links en loopt noordelijk om hetAureliabos heen om ver-

der min of meer de kustlijn te volgen, met een strcok afiilisselend lage en hoge begroeiing tussen het
pad en het warer van het [meer.Aan het water ziin twee strandies gelegen die ondank wat goarorstel

met de begroeiing redeliik goed te bereiken ziin. Door baaivorming is het water voor de strandies erg

kalm bij zuideliike winden en deze bieden in de winter adembenemende beelden van omvangriike groe-

pen rustende watervogels, De stranden zijn bovendien strategische punten om grcte vluchten ganzen

te observeren die vanuitWaterland zuidwaarts koersen. Niet zelden ziin met wat geduld ook overste-

kende Haviken en Blauwe Kiekendieven te bewonderen die hun geluk komen beprooren in dit voedsel-

riike gebied.

Na het Aureliabos kronkelt het pad verder oostwaarts door een omgwing die wordt ontsierd door
bovengrcnds uitstekende beton- en puinÍormaties. Het gebied is hier redelijk open met voornameliik

lage begroeiing en verspreid staande groeples hogere bomen. De bii deze biotoop behorende vogels

ontbreken dan ook niet Groenling,Vinh Roodborst, Heggenmus, Zanglijster, Merel,Winterkoning en

alle mezen bevolken dit noordelijk gelegen gedeelte. Halvenrvege dit gebied ligt verreweg het mooiste

strandle. Deze plek is een favoriete stopplaats vanwege een schoon schelpenstrand, boven het water
hangende schietwilgen en vlier en een door de lage ligging verkregen luwte maakte van deze plek een

favoriete stopplaats. ln de maand mei heerst hier een woelige bedriivigheid door de paaiende Brasems

in het ondiepe heldere water van het [meer.

Het pad eindigr bij het hoogste uitkiikpunt over het [meer met goed zicht op Pampus en de westkant

van de Viiítroek en buigt daarna zuidwaarts terug naar de ashlweg. Oostelilk van dit punt ligt een groot
rietmoeras met verspreid staande groepies bomen met hier en daar vennetjes, die door het hoge riet
aan het oog onttrokken worden. Pal naast het uitkijkpunt ligt het laaggelegen Parelduikermeer. ln de

winter is dit meer altijd goed voor Nonnetjes en Grote Zaagbekken en éénmalig is de Parelduiker

waargenomen die daar anderhalve dag verbleeí. Rond dit meer zingt steevast ieder iaar Rietgors,

Blauwborst en Sprinkhaanzanger en in sommige jaren Snor: Rondom het uitkijkpunt staan de grootste

en mooiste vlinderstruiken van het hele gebied en komen de hoogste concentraties dagvlinders op de

welriekende paarse bloemen voor.

Terug op de hoofdweg gaat het asfalt over in een soort karrenspoor met aan de noordkant het (zoiuist

beschreven) uitgesrekte rietmoeras en aan de zuidkant een laaggelegen wilgenbroekbos, dat na 500

meter overgaat in een rietveld met daaraan grenzend een klein meeftie.Tegenover dit meertie ligt de

voormalige brandplaaa van chemisch afoal. Op de met vliegas aÍgedekte bovenlaag is een bos herrezen

met berk en wilgen. Dit was in 1996 broedplaats van de Havik met twee uitgevlogen jongen.Aan de

noordkant groeit op het vliegas ieder jaar weer deTongvaren, De zich in de nabijheid bevindende teer-
putten bliiken geen nadelige invloed te hebben op een terugkerende voorspoedige groei van deze voor
Amsterdamse begrippen zeldzame varen.
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Een honderd meter verder ligt aan de zuidkantAkkerswade.Vanaf het begin van deze eeuw is deze plas

een begrip in de vogelwereld. Het is een groot meer met een rieteiland in het midden,brede rietkragen

aan de randen van het water en een wilgenbrcekbos rond de elektriciteitsmast aan de westkanc Op
deze prachtige plek ziin de volgende brcedvogels vertegenwoordigd:Waterral, Meerkoet,Waterhoen,
Blauwborst, Rietgors, Rietzanger'; Kleine Karekiet, Sprinkhaanrietzanger; Krakeend, Slobeend,Wilde Eend

en Grzuwe Gans. En natuurliik de ovenrvinteraars:Wilde Zwaan (in 1997 tot in april aanwezig met twee
exemplaren), Wintertaling (tot half december), [wogel, Roodkeelduiker; Roerdomp en Blauwe

KiekendieÍ.
Tussen het kleine meer en Akkerswade loopt het Buidelmeespad richting Amsterdam-Riinkanaal met

het eerste broedgeval van de Buidelmees in 1986. Ook in 1997 werd weer een poging tot brceden
gewaagd, maar het driftig roepende mannetle raakte bij afwezigheid van een vrouwtie niet gepaard en

moest het nest zonder slurí onverhoopt verlaten om zijn heil elders te zoeken.

Tegenover Akkerswade heb le weer een weids uizicht over het [meer met een strandje en een uit
palen bestaande beschoeiing vlak voor de kustlijn. Deze beschoeiing dient als rustplaats voor
Aalscholvers, Kokmeeuwen en Grote Mantelmeeuwen en in het vroege voorjaar als rustplaats voor
kleine groepjes Tureluurs en tenslotte in zachte winters, de [svogel. Het pad gaat na Akkerswade over
in een grasdijk en een weg benedendilks die eindigt bil Fort Diemen, aan de zuidkant van deVijÍhoek. ln

het water langs deze groene diik zijn de grootste concenraties wintervogels te bewonderen. Kuifeend

en Smient vormen de hoofdmacht geílankeerd door Krakeend, Brilduiker en Tafeleend. Daarnaast

komen verspreid Nonnetie, Grote en Middelste Taagbek en Dodaars voor.Tenslotte wordt de achter-

hoede gevormd door zeldzame gasten als Kuifduiker en Geoorde Fuut
De rondgang is nu voltooid en je bent terug bij het gedeelte waar de asfaltweg weer begint na het laag-

gelegen wilgebroekbos aan de zuidkanrVoor 1995 lag na dit bos een afgegraven gebied dat door over-
vloedige regenval volgestroomd was met water. Onduikende begroeiing had er een moerasgebiedie van

gemaakt met foeragerende Lepelaars, broedende Krakeenden en Meerkoeten en in de nazomer Kleine-

en Bontbekplevieren. ln 1995 werd het gebied door Rijkswaterstaat volgestort met slib en veranderde

het in een grote zandvlakte met sloten ercmheen. ln 1995 was dit één iaar lang goed voor twee brced-
paarties Kleine Plevie[ maar daarna niet interessant meer.

Na deze stortplaats loopt langs de gehele zuidkant tot aan het terrein van Dompding een schier

ondoordringbaar wilgenbos waar de Havik in 1994 en 1995 een succesvolle broedplaats vond. Hil ver-
huisde in 1996 naar het bos op de brandplaaa, maar keerde weer terug in 1997 en bouwde op acht

meter hoogte een nieuw nest in een schietwilg dichtbii de eerste broedplaats.

Ggenover het eerste nest loopt een bijna onzichtbaar pad naar het noorden dat eindigt bij een grote

open plek mer een dode boom aan de noordkant. Eind april/begin mei en eind augustus/begin septem-

ber ziln dé maanden om hier zowel de Grauwe. als de Bonte Vliegenvanger bezig te zien met hun

karakteristieke iachtvlucht ln augustus 1996 zag ik beide soonen tegelijkertiid in een dode boom,

waarbij de Bonte Vllegenvanger van de Grauwe een zoiuist gevangen prcoi probeerde aíhandig te

maken. Naast de open plek loopt nog een breed pad waarlangs Adelaarsvaren groeit dat tot twee
meter hoog reikc De enige plek in het hele gebied.

Terug op de asfaltweg biedt het laatste stuk tot het hek bii Dompeling meestentiids weinig verassingen.

lndien ie niet gestoord wordt door een overstekendeVos, Hermeliin of Ringslang krijg ie op dit stuk de

gelegenheid om alle indrukken op ie in te laten werken. De hoeveelheid soorten en de aangename ver-

assingen waar ie keer op keer mee geconíronteerd wordt, bliiven nog urenlang naarerken. Het is er
puuc zo verbijsterend.Vooral als je die natuur{iike schoonheid plaatst tegen die bizarre achtergrond.

Het bereft hier dan nog alleen de algemene tot vrii zeldzame soorten. Het strategisch gelegen gebied

leent zich uitstekend voor het zien van echte zeldzaamheden. Hiercnder volgt een kleine greep uit de

waarnemingen:
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Roodhalsíuut
Noordse Gele Kwiktaart
Hop
Puroerreiser
Grauwe Klauwier
Wespendief
Zeearend
Ruisoootbuizerd

Roodkeelduiker
Rosse Grutto
Porseleinhoen

ZwarteWouw
Drieteenstrandlooer
Parelduiker
llsduiker

Tabel 3: Waornemingen von sootten vogels door Cloudie Crommelin (CCR) en Nirk Zijlmans (NZI)

Reflectie
Met weemoed denk ik terug aan die talloze wandelingen die ik over de Diemeaeediik maakte.Vooral
de vroege ochtenduren hadden miln voorkeur. Genieten van de opkomende voorjaarszon, de gewaar-

wording van de eerste zingende Zanglijster en wachten op de komst van de 1')iftjaf en Blauwborst in
maarr Je denkt aan het vorig iaar. Howeel Nachtegalen en Blauwborsten dit laarl Zou de Buidelmees

verschilnenlWaar zal de Havik dit iaar ziin nest makenl lmmers het wii{e heeft in februari alvast haar

kekkerende roep laten horen, met het mannetie steeds in de buurt
Na een eerste ronde de vaste, strategisch gekozen koffieplekjes om alles scherp in de gaten te houden
en te miimeren over wat ie gezien hebt en nog te zien zal krijgen.'s Ochtends vroeg word ie biina één

met de omgeving en bekruipt ie het gwoel volledig geaccepteerd te worden door de vogels en andere
dieren.Van hun natuurliike schuwheid is vaak nog maar weinig te merken.Alleen de aanwezige roofoo-
gels blijven alert en volgen met kille ogen al ie bewegingen om bii de minste of geringste onraad een
gepaste aÍstand te bewaren.
Op twintig minuten van huis had ik een plek gevonden waar ik tot rust kon komen en waar ik mijn pas-

sie voor vogels tot een hoog niveau kon uitbouwen.

Het is eind Íebruari 1998. lk sta bil het Pen-eiland en geniet van de weidsheid van het [meer. Grcte
groepen Kuif-, Krak-, en Tafeleenden dobberen op het water. ln de late middagzon lichten Durgerdam
en de toren van Ransdorp fel op. lk duí bijna niet naar links te kilken om de waarheid niet onder ogen

te hoeven zien. Uiteindeliik doe ik het toch en zie door de verrekilker één grote kale vlakte. Alle
bomen ziln gerooid en de struiken vermorzeld en versnipperc lk voel woede in mij opkomen, dan een
intens triest goroel. Heel even schieten de beelden van honderden, misschien wel duizenden uitstapies
aan miin geestesoog voorbil om onmiddellijk daarna tot het besef te komen dat ze ons vogelparadilsle
voorgoed afgenomen hebben.
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DE NOORDKANT YAN HET AMSTERDAMSE BOS

EEI I{AwE EIUW tíoctts, I"A|{DSC}IAB oNDERZ0EI(

Ptur J. Meacus

De Noordkant van het Amsterdamse Bos kan zich van oudsher verheugen in de belangstelling van

Amsterdamse vogelaars. ln de loop der iaren is in dit gebied veel onderzoek verricht naar broedvogels

en wintergasten. Dit artikel presenteert een bloemlezing uit het verrichte onderzoek
Het artikel gaat eerst in op het ontstaan en de huidige $aat van het gebied. De huidige populatie

broedvogels wordt met de vroegere situatie vergeleken. ln eerste instantie zullen een aantal algemene

ontwikkelingen die in de afgelopen viiftig iaar van invloed ziin geweest op de broedvogels van het

Amsterdamse Bos worden gepresenteerd. Daarna wordt veel aandacht besteed aan het effect van de

veranderingen in het terrein, waarbij met name de volgende'landschappen' gedetailleerd behandeld

worden: het bospark, het oeverland en het weiland. Wat bereft de wintergasten wordt aandacht

besteed aan deWaterpieper en de Blauwe Kiekendief, Het artikel besluit met een vooruitblik aan de

hand van de gepresenteerde gegevens. lk maak gebruik van deze publikatie om in de loop van dit artikel

een aantal aanbevelingen te doen voor wat betret het beheer van het Bos.

Een schets van de Noordkant van hetAmsterdamse Bos
De Noordkant van het Amsterdamse Bos wordt in het zuiden begrensd door de Bosbaan, de roeibaan

die als een vreemd, rechtliinig landschapselement het Bos in twee ongeliike stukken knipr Deze roei-
baan is handmatig gegraven door torverkgestelden in de iaren dertig (Balk 1979). ln het westen wordt
het gebied door de Ringyaart van de Haarlemmermeer begrensd en in het noorden door het Nieuwe
Meer. Dit meer is een relict van het Haarlemmermeer. ln het oosen is de begrenzing een beetje rom-
melig. Stedelijke elementen rukken hier op en dringen het gebied binnen.Aanslagen van recente datum
ziin de aanleg van het tennispark Amstelpark (1994) en de ontwikkeling van het bedriiventerrein

Jollenpad.
ln tegenstelling tot andere delen van het Amsterdamse Bos is een grcot deel van de Noordkant niet
aangelegd in het kader van het Boschplan I 928. Het in dit anikel behandelde gebied bestond reeds.

De belangrijkste öntsluitingsweg van de Noordkant is de Koenenkade, die de scheiding vormt tussen de
Rietwijkeroordpolder en het oeverland Nieuwe Meer, alsmede de buitenpolder Meerzichc Deze bui-
tenpolder is oorspronkelijk oeverland dat in de negentiende eeuw werd omkaad. Het fungeerde als

weiland en het wordt tegenwoordig extensief beheerd. ln het oostelijk deel is tegenwoordig zand

gestort. Het waterpeil in de buitenpolder wijkt af van dat in het huidige oeverland en van dat in de

Rietwiikeroordpolder. De goede kwaliteit van het polder,water van Meerzicht dat niet in open verbin-
ding suat met de boezem, staat in contrast met de waterkwaliteit in het oeverland. Boerderij
Meerzicht staat sinds de vorige eeuw in de gelijknamige polder. Op de kaart van rond I 850 vindt men

een boerderij van deze naam (Meerzigt) in de buurtschap De Noord, op de plaats waar tegenwoordig
de Bosbaan ligt (Wolters-Noordhotr, 1992),

Het oeverland ligt op het boezemwaterniveau van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het is een

natuurlijke verlandingszone aan de zuidoever van het Nieuwe Meen De sloten dienen ter aíaratering. ln

vroeger jaren is het als hooiland gebruikt.Tegenwoordig wordt het gedeeltelijk als riedand beheerd. De
oeverwal en de randen van enkele percelen ziln begroeid geraakt met moerasbos. Een klein deel wordt
nog als hooiland beheerd. Het gebied is alleen toegankelijk via een inmiddels tot circa honderd meter
ingekort Excursiepad, waar een schavotachtig bouwsel uitzicht biedt over een deel van het terrein.

Ten westen van de Polder Meerzicht ligt het Oeverpark, ook bekend als het Landje van Bakker of de
Meerzichteilandjes. Het is sterk verbost oeverland met open water en hooiland. De percelen hebben
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Yllelewoal:
Mannetje met donsjong,

Kornemelkse Got,

Amsterdornse 8os.

Foto: Henk de Groot

hier onregelmatige vormen en

afmetingen. Het parkle is ont-
sloten door middel van een

voetpad en enkele bruggetjes.

Ten oosten van het
Oeverlandenreservaat maakt
de Koenenkade een bocht
naar het noorden, naar de

zuidoever van het Nieuwe
Meer. Daar buigt de kade af
naar het oosten naar een sluis,

de Bosbaansluis: in deze buurt
moet de windmolen de

Koenen hebben gestaan

(Wolters-Noordhof, 19921.

Waar nu de Banaan l@ het
lange kromme schiereilandie in

de langgerekte waterloop tus-
sen het Nieuwe Meer en de
Bosbaan, lag tot in het begin van deze eeuw het Karnemelkse Gac
lets verder naar het Oosten ligt een "wedand", dit is in 1994 aangelegd als compensatie voor het ver-
lies aan natuurl«raliteit door de bouw van het tenniscomplex op de Vietnamweide. Helaas is daarbii

gebruik gemaakt van tropisch hardhouten paaltjes om het pad door de waterpartij en de oevers erom-

heen te beschoeien.'sAvonds zetten de schijnwerpers van het tenniscomplex de wiide omgeving in een

oogverblindende gloed.Aan de Noordkant van deze tennishel ligt een verjongd perceel bosaanplant.

Aan de zuidkant van het tenniscomplex ligt het noordelijk deel van het Entreegebied van het Bos. Dit
bestaat momenteel uit gazons, wegen, paden en parkeerplaatsen,Verder is hier het tribunegebouw van

de Bosbaan gesitueerd.

Ten westen van deTribune liggen oude percelen bosaanplant" Een fietspad loopt hier naar het bruggetje

aan de zuidkant van de Banaan; het sluit aan op de Koenenkade, Rechts ligt het Koenenbos ten oosten

van het Oeverlandenreservaat Nieuwe Meer en links liggen de bospercelen die aangeduid worden als

Eerste, Middelste en Laatste Bos. Deze drie percelen liggen aan de zuidkant van de Koenenkade ter
hoogte van respecdeveliik het Oeverlandenreservaat en de Polder Meerzicht. Zii behoren tot de oud-
ste delen van hetAmsterdamse Bos.

De Bosbaan wordt in de nabiie toekomst in noordeliike richting 26 meter breder gemaakt Dit zal ten

koste gaan van enkele voet- en fietspaden, gazons, bospartiien en een kwelslooeVoor dit ruimteliike en

dientengevolge kwalitatieve verlies wordt compen$tie geboden in de vorm van uitbreiding van het

Oeverlandenreservaat in noordeliike richting waar door aanplempen van grond, die vrijkomt bii de ver-
breding van de Bosbaan, een natte overgantszone tussen het Nieuwe Meer en het bestaande oeverland

wordt gemaaktVerder worden er natuurvriendeliike oevers langs de Bosbaan en de Banaan aangelegd.
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De hr'relsloot wordt vervangen door een groot aantal kleinere kwelplassen onder de Koenenkade.

Daarnaast wordt het "wetland" Vietnamweide via ecologische oErers veóonden met de Banaan, de
Bosbaan en het Oeverland Nieuwe Meer.

EERSTEAANBEVELING
ln het kader van de verbreding van de Bosbaan moet de ribune weg. Het is wenseliik dat het Bos deze

gelegenheid aangriipt om de verkeerschaos hier te liif te gaan, door vermindering van de hoeveelheid
asÍalt en het verplaatsen van de parkeerplaatsen naar het oosten.Verder kan er gedacht worden aan het

aanplanten van bos en struwelen langs de zuidkant van het tennispark.

Ontwikkelingen van invloed op de vogels van de Noordkant
ln de laatste halve eeuw zijn aan de Noordkant ruim 90 soorten als broedvogel vastgesteld. Zoals te
verwachten is over zo'n lange periode, ziin er grcndige veranderingen in de samenstelling van de

broedvogelpopulatie te zien. Daarbil moet rekening gehouden worden met de volgende factoren:

ONrwrrrElnrc vAN DE voGELpopuLATrE rN Neotnuruo
Door slechte omstandigheden in het overwinteringsgebied zijn bijvoorbeeld de Rieuanger en de

Grasmus er in heel Nederland slecht aan toe.Vogels alsWoudaap en Grote Karekiet doen het slecht in

heelWest-Europa. De Blauwborst proÍiteerde van het de grcte loename van de sooft in Flevoland,van
waar zij ích door de hele regio verspreidt (Flevoland-efect).

ONrwrrrElmc vAN HET LANDScHAp lN HET Bos
Verruiging en verbossing van het oeverland, de volgroeiing van de aanplant en het beheer van weiland,
gazons, riet en bospartijen heeft nadelige effecten op moerasvogels en positieve effecten op vogels van

moerasbos.

Vensreoelrl«Nc EN ANDERE TNvLoEDEN vAN DE MENS op NATUUR EN LANDScHAe

Door het rolbouwen van het gebied rond het Bos vermindert de capaciteit van de omgeving om als

voedselbron te dienen voor vogels als Buizerd, Bruine en Blauwe Kiekendief. Het toenemend dageliiks

recreatief gebruik van het Bos en het Nieuwe Meer door sportactiviteiten op de Bosbaan en in het
tenniscomplex met bilbehorend verkeer van en naar de sportaccommodaties en de herrie en vervuiling
van Schiphol, de snelwegen en de stad rondom het Bos zijn van invloed op de samenstelling van de

broedvogelpopulatie.

Sedert de aanleg van het Amsterdamse Bos is er onderzoek gedaan naar de broedvogels van de

Noordkant. ln tabel I is een compilatie gegeven van alle in de vermelde literatuur vastgestelde broed-
vogels van de Noordkant Het valt op dat er sterke veranderingen hebben plaatsgevonden in de samen-

stelling van de broedvogelbevolking van de Noordkant. Om deze veranderingen te begrijpen, moeten
we de soorten splitsen naar habitat. Brander (1947) doet dit al in ziln artikel. Hij geeft echter niet aan

waar alle broedvogels precies gevonden zijn. Hij noemt biivoorbeeld wel een categorie moeras- en

watervogels, maar geet niet aan of ze een nest hebben gehad in het weiland oí in de bosaanplanc ln de

tabel geeft hii drie territoria voor 1945 van de Grote Karekiet ln de tekst bliiken twee daarvan in de
rietkraag aan de oevers van de Bosbaan gesitueerd te moeten worden. Het derde was een waarschiin-
liik ongepaard manne§e in het oeverland Nieuwe Meer (Brander in De Jonge, l947l.Og de kaarggepu-
bliceerd in DeJonge (1947),wordt aangegeven dat er maar heel weiníg bos in het oeverland is. ln de

tekst schriift Brander over de Koekoek dat deze in alleenstaande bomen en struiken in het oeverland
zit te roepen. Uit de aanwezigheid echter van de Snor in het Oeverland en de aírvezigheid aldaar van de
Sprinkhaanzanger kan echter opgemaakt worden dat de verbossing nog niet zo voortgeschreden was

als tegenwoordig.
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Tabel l: Broedvogels Noordkont

Dodaars
Fuut

Roerdomp
Woudaapie

Blauwe Reiger
Grauwe Gans

Niilgans
Krakeend

Wilde Eend

Soepeend

Zomertaling
Slobeend

Kuifeend

Bruine Kiekendief
Havik

Sperwer
I Buizerd' 

Torenvalk
Boomvalk

Patriis
Fazant

Waterral
Porseleinhoen

Waterhoen
Meerkoet

Scholekster
Kleine Plevier

Kievit
Watersnip

Grutto
Tureluur

Holenduif
Houtduif

Zomertortel
Koekoek

I Kerkuil
Bosuil

Ransuil

Groene Specht
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht

Veldleeuwerik

Boerenzwaluw
Huiszwaluw

I Oeverzwaluw
I Boompieper

0
+

I

I

0
0
0
0
+

;
+

0
I * t)

0
0
0
+

t*2)
+
+

2*3)
t*4)

+

+*5)
+

-*6)
9*7)
2*8)

2
I

I
+

7*9'
+

_ *t0)
+

I
0
+

I
- *il)

+

I
*t2)

!
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Bronder Frieswijk Schoevoart Visbeen Morcus

I

9
0
0
5

0
I

0
+

;
6

t2
2

I

I

0
I

I

0
+

I

0
26

30
t6
0
37

0
2t
6

5

+

I

3

0
2
I

I

5

0
0

2

0
0
0

"{

I

t

I



Bronder Frieswijk
+*t3)
+r,14)

+*15)
+
+

I 3*t 6)
+*17)

0
!
+

+

+r.18)

2*19)
26*20)

+

5*2t)
+*22)

+
+
+
+
+

20
+

0
0
+

0
8

t23l
+
+

0
0

6
I

+

+
+

+

+

I
<20

+

!
I
8

Schoevoort

l.

Graspieper
Witte Kwiksoart

Gele Kwikstaart
Winterkoning

Heggenmus

Roodborst
Nachtegaal

Blauwborst

Gekraagde Roodstaart
Merel

Zangliister
Sprinkhaanzanger

Snor

Rietzanger
Bosrietzanger

Kleine Karekiet

Grote Karckiet
Spowogel
Grasmus

Braamsluiper
Tuinfluiter
Zwartkop

Fitis

ïrftiaÍ
Goudhaan

Vuuljoudhaan

Gnuwe Vliegenvanger

Baardman

Staartmees

Matkop
Pimpelmees

Koolmees

? Buidelmees

BoomklErer
Boomkruiper

Wielewaal

Gaai

Ekster
Zwane Kraai

Spreeuw
Huismus

Ringmus

Vink
Groenling

Putter
Kneu

Rietgors
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Noten (f:
(Alle gegevens ontleend aan Frieswijk)
Bruine Kiekendieí broedvogel: Oeverlanden Nieuwe Meer. Mogelijk broedgeval in 1945; broedpoging in

I 949; I 950 broedgeval; I 955 nestelend paar (nest niet gevonden).

De Boomvalk was voor 1968 een onregelmatige broedvogel: 1952, 1953 (oeverland Nieuwe Meer),

t96t.
DeWaterral was brcedvogel.2 paar in de periode vlak voor 1968.

Porseleinhoen,een onregelmatige broedvogel in oeverland:1948,1955,1960, I961,1963 (waarschijnliik

2 territoria).
Meerkoet, broedend in klein aantal.

De Kleine Plevier wordt door Frieswiik als voormalige broedvogel opgevoerd.
De Kievit broedt op het weiland 'Meerzicht' en in de Oeverlanden, hoogste aantal in I 967.

Watersnip, in 1967 I territorium, 1968 2 territoria op de Oeverlanden.
Zomertortel neemt in de periode die Frieswijk beschriift aÍ.ln 1947 7 paar aan de Noordkanc ln 1967

in het geheleAmsterdamse Bos 6 territoria.
De Kerkuil was een broedvogel bil de oude boerderiien. De soort werd ook tildens de aanleg waarge-
nomen.Winter 1959-60 I ex. ter plaase, boerderii Meerzichr Ook november I 962 en maart 1964.

Veldleeuwerik, voormalige broedvogel. Laaste geval in Bos, I 956.
De Oevenwaluw broedde tijdens de aanlegwerkzaamheden in de opgeworpen steile wanden. Onder
meer in de wand van de Bosbaan in aanleg, I 936, 70 broedholen.
De Graspieper is een voormalige broedvogel, broedde in I 960 nog met 2 paar in het gebied.

Witte Kwikstaart in aantal afnemend.

Gele Kwikstaart in aan6l aínemend. Nog I territorium in I 96 I , 1963 en 1967.

l3 paar in 1961.

Nachtegaal, sterk toenemend. ln 1944 4 paar aan de Noordkant, in t 967 ca. 50 paar in het hele Bos.

De Sprinkhaanzanger was in de periode voor I 968 een onregelmatige broedvogel.
Snori onregelmatige broedvogel.
Rietzanger, broedt in Oeverlanden Nieuwe Meer, 1967 (Hartog).
Kleine Karekiet, broedt in Oeverlanden Nieuwe Meeri 1967 (Hartog).

De Grote Karekiet was voor I 968 een broedvogel in klein aantal in het Bos (4 paar in I 967), heeft ook
in Oeverlanden gebroed,

Eerste broedgeval van Matkop inAmsterdamse Bos vastgesteld in l963,geen lokatie bekend,

Aan deze tabel zijn de volgende toevoegingen te maken:

Bergeend. Buiten inventarisatiegebied Noordkant-west, maar wel aan de Noordkant (wetland

Vietnamweide), 1997 I p. (Brander vermeldt deze soort nog als toevallige gasc)

Kemphaan. Niet als broedvogel vermeld bij Frieswiik maar Brander schrilfu"Eén soort is al jaren geheel

als broedvogel uit het Bos verdwenen. Dat is de Kemphaan, die vroeger langs de Zuidkant van het
Nieuwe Meer broedde, en een flinke kampplaats had in het weiland bij 'Meenicht"'.

Er ziln in totaal 89 soorten broedend vastgesteld aan de Noordkant van het Amsterdamse Bos vanaf

pakweg 1940.Daarvanzijnereenaantal exootof venrvilderd.Eenzestal soortenzijnindetabel opge-
nomen, voorzien van een "l". Dit ziin soorten waarvan terri@ria aan de Noordkant vermoed worden,
maar waarvoor eigenliik geen behoorliike aanwiizing is verkregen. Onder andere soorten die door
Frieswiik ergens in het Amsterdamse Bos worden gesitueerd, tenriil het onduideliik ís of de Noondkant
wordt bedoeld-

De Buizerd heeft vanaf 1996 elk iaar één territorium gehad aan de Noordkant, zonder dat broeden
werd bewezen. De Grauwe Gans had in 1997 een territorium, maar heeÍt niet gebroed, De soort kan

als broedvogel worden biigeschreven. ln 1998 hebben 2 paar met succes gebroed.

J
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De tabel bestaat uit de hoogste aantallen die de auteurs hebben vastgesteld. Brander in de iaren 1945-

1946. Frieswiik de hoogste aantallen van de periode van de start van Bosplan tot 1968. Schoevaart
1980 en l9Sl.Visbeen van 1984 tot en met 1995. En Marcus voor de iaren 1996 en 1997.

Bronnen voor de tabel:
. Branderi PW., in: De Jonge, D. (redactie), Het Amsterdamse Bos, van cultuursteppe tot bospàrk.

Amsterdam 1947.
. Frieswilk, drs JJ., DeVogelwereld van hetAmsterdamse Bos,Wetenschappelílke mededeling van de

KNNY No.74, Maan 1968.
. Schoevaartetal., lnvenurisatie NoordkantAmsterdamse Bos l980,De Gierzlvaluwlg.l9,nr.l, 1982.
. Schoevaart et al., lnventarisatie NoordkantAmsterdamse Bos 1981. De Gierzwaluw ig.20, nr.2, 1983.
. Visbeen, F., en E. de Graaí lnventarisatie Noordkant Amsterdamse Bos 1984 en 1985. De Gierarvaluw

ig.23, nr.4, 1985.
. Visbeen, E, lnventarisatie NoordkantAmsterdamse Bos 1986 & 1987, De Gierzwaluw ig.26, nr.l,

I 988.
. Visbeen, E, lnventarisatie NoordkantAmsterdamse Bos 1988 t/m 1990, De Gierzwaluw ig.28, nr.4,

I 990.
. Visbeen, E, lnvenarisatie NoordkantAmsterdamse Bos l99l & 1992, De Gierzwaluw jg.3l, nr.l,

I 993.
. Visbeen, F., lnventarisatie NoordkantAmsterdamse Bos 1993- 1995, De Giera,valuw ig.35, nr.4 1997.
. Eigen onderzoek 1996 tot heden.

Bospark
Welke landschappeliike veranderingen hebben zich in de laaate viiftig iaar aan de Noordkant voorge-
daanl De meest voor de hand liggende verandering is het ouder worden van de aanplanr ln de iaren
zeventig en tachtig leidde de kap van de'riipe' bospercelen aan de Noordkant, waar de oudste aanplant

zich berond, tot br.eed maatschappeliik protest Het publiek nam het eenvoudigweg niet dat het Bos op
deze wijze commercieel werd uitgebaat Sindsdien liet men de oude percelen met rust en in 1994 werd
er gekozen voor een andere beheersmethode van de aanplant Het Bos werd in zones verdeeld: de

parkboszone, waar kunstmatige dunning en aanplant de verionging en continuering van het Bos moet
garanderen, een natuurboszone, waar natuurliike veriongingsprocessen op gang worden gebracht en

zich hopelijkvanzelfvooruetten en een natuunzone,waar het beheergericht is op het in stand houden
van de bestaande natuurwaarden of de versterking daarvan,

De aanplant werd ouder en dat had ziin weerslag in de vogelbevolking.Was de Spotvogel in 1945 na de

TuinÍluiter de meest talriike broedvogel van de Noordkant, in later jaren verdween deze soort geheel,

om in de laren tachtig een korte tijd terug te keren in ionge aanplant langs de Koenenkade ter hoogte
van het Middelste Bos (Visbeen, 1990). DeTuinÍluiter verdween vriiwel geheel uít de aanplant èn vestíg-

de zich in het verbossende oeverland, Slechts een enkel territorium langs de Koenenkade bleeí in de

veriongde aanplant behouden. Ook de Fitis verplaatste zich van de aanplant naar het natuurbos in het
oeverland. DeTiiftiaf nam toe vanaf 194546, maar komt in toenemende mate voor in het oeverland en

neemt aí in de aanplanc De Grote Bonte Specht vestigde zich in de ouder wordende aanplant De
Roodborst bereike er een maximum van l5 territoria.
Al met al kan worden gesteld dat de aanplant langzamerhand een volwassen stadium heeft bereikt met
een vogelbevolking die daarbij hoort Zo vestigde zich de Ransuil in de aanplant, maar werd weer ver-
drEren door de Bosuil,die overigens uitsluitend broedt in speciaal opgehangen nestkasten.
Men kan zich hierbij aforagen in hoErerre het wenseliik is dat in een bosaanplang waar zich al een

natuurliike populatie Ransuilen bevindt, Bosuilen aan te lokken met nestkasten. Men zal gedacht hebben

dat het Amsterdamse Bos nimmer geschikte, natuurlijke nestgelegenheid zou kunnen bieden aan

Bosuilen, aangezien de percelen ongeveer een halve eeuw na aanplant zouden worden leeggekapt. Het
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onderhoud van het Bos moest immers betaald worden uit de opbrengst van de houtproduktie. Omdat
men kenneliik geen half werk wou leveren, werd het hele Bos volgehangen met uilenkasten, (>25 kas-

ten, Brrckhofen Hartog in Stadsecologie, 1994). ln de iaren zestig en zeventig bestond nog niet de uit-
gebreide expertise omtrent de wisselwerking van Bosuilen met hun omgeving die wij nu tot onze
beschikking hebben, dus matig ik mij geen oordeel aan over deze gang van zaken.

ln mijn artikel over het geplande Bosuilenproiect in Spaarnwoude gaf ik de stand van zaken weer zoals

die uít de literatuur bleek (Marcus, l99l). Een belangrijke conclusie is de negatieve invloed die uitgaat
van Bosuilen op de Ransuilenstand. Het Bos laat dit mijns inziens duideliik zien.

Voordat de habitat in de omgeving van het Bos veranderde, verdween de Ransuil als broedvogel. ln

1993 werd langs het Excursiepad echter weer een nest gevonden. Dat ging verloren. ln 1996 werden
jongen gehoord in het Laatste Bos, het enige perceel van de aanplant aan de Noordkant, waar geen

Bosuilenkast hangt.ïer hoogte van het Middelste Bos werd toen wel een (ander) Ransuilenterritorium
vastgesteld, maar jongen werden niet gehoord.Wellicht hadden ze last van de Bosuilen, hoewel in die
buurt nog een andere bedreiging bestond: de Havik
lk wil hiermee niet zeggen dat het wenselijk is om Bosuilen te besriiden. lk vind het echter niet ver-
standig om de ene soort kunstmatig te bevoordelen ten opzichte van de andere soorcAls een bosaan-
plant bedoeld is als productiebos,dat nimmer een leeftild zal bereiken,waarop hetgeschikt zal worden
voor Bosuilen, dan moet men tevreden ziin met andere vogels die daar wel kunnen broeden. ln ieder
geval is het ongewenst om een bos geheel vol te hangen met kasten.

Concluderend kan men stellen dat door het gebruik van nestkasten het bospark bezet werd door
holenbroedende bosvogels, zoals Bosuil, Kool- en Pimpelmees, Iang voordat de vegetatie daarvoor
geschikt was.

TYVEEDEAANBEVELING
Omdat ingevolge het Beleidsplan 1994 een groot deel van het Bos omgevormd wordt tot natuurbos,
liikt het mij wenseliik om zo langzamerhand de nestkasten te verwijderen. Dit zou eerst in één oÍ meer
proefolakken moeten gebeuren, waarin de ontwikkeling van de populatie van de betreffende vogelsoor-
ten kan worden gevolgd. ln ieder geval misstaan nestkasten in natuuröos!

Oeverland
Het oeverland verbosL De oudste delen van dat bos bestaan uit wilgen, elzen en berken en huisvesten

Zwarte Kraai, Havik en mezen.Tengevolge van de verbossing neemt het areaal rietland af, dat wordt
dramatisch duidelilk uit de aantallen rietvogels die er nog te vinden ziin.

Nu moet gezegd worden dat uit het ardkel van Brander (1947) niet duideliik wordt hoeveel riet er
vroeger In het oeverland stond en in hoeverre de moerasvogels in het oeverland broedden of in de

aanplant. Zelís tegenwoordig worden er nog territoria van de Kleine Karekiet langs de sloten bij de
jonge aanplant gevonden. De rietoevers van de Bosbaan zijn in ieder geval verdwenen. Daar staat tegen-
over dat bii de verbreding van de Bosbaan juist weer riet aangeplant gaat worden, om de golfslag te
verminderen. Dat schept weer perspectieven voor zeldzame rietvogels. Nu verwacht ik eerlilk gezegd

niet meteen de Grote Karekiet" maar je kunt nooit weten.
We mogen ervan uitgaan dat de hoeveelheid rietland in de iaren veeftig groter was dan tegenwoordig.
Toch moeten we dat beeld niet idealiseren. Bliikbaar werd er in de broedtijd nog in gewerkt (Brander,
1947),en waarschiinliik was een groot deel van het oeverland in gebruik als hooiland.Toch was de
Noordkant in 1945 goed voor 59 territoria van de Rietzanger en 5l van de Kleine Karekiec De laaste

iaren hebben deze soorten respectiweliik maximaal 5 en 24 territoria. De verbossing eist dus kennelilk
haar tol, al moet rekening worden gehouden met externe factoren die geleid hebben tot de achteruit-
gang van de Rietzanger in Nederland, die reden was voor de plaasing van deze soort op de
Nederlandse Rode Liist van met uitroeiing bedreigde vogelsoomen (Osieck, 1994).

Het Oeverlandenreservaat is sterk verbost, hetgeen blijkt uit de toenemende mate waarin bosvogels
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en vogels van iont opschot zich in het terrein vestigen. Behalve de rietvogels vinden we er tegenwoor-
digTuinfluiter; Zwartkop,Winterkoning Blauwborst en HavikAls deze rend van verruiging en verbos-
sing doorzet, zal de vogelbevolking van het oeverland niet meer verschillen van die van de aanplanc

De verruiging en verbossing hebben de volgende oorzaken. Het Oeverlandenreservaat wordt beheerd
volgens een maaischema, waarbij jaarliiks een behoorliike hoeveelheid overiarig riet blijft staan ten
behoeve van de rietvogels. Het is de bedoeling dat elk rietperceel eens in de twee jaar wordt gemaaid.

Dit wordt in de praktiik niet altiid gehaald. Met name in de percelen ten oosten van het Excursiepad

bliift het riet soms larenlang staan. Het riet wordt hier verdrongen door ruigtekruiden en door wilgen-
opschot"
Het is gebruikelijk om het riet te maaien in de winteri meestal kiest men de maanden januari of febru-
ari, in sommige gebieden buiten het Bos gaat men door tot in het voorjaar. ln ieder geval wordt er niet
gemaaid voor decemberi omdat het riet dan nog blad heeft" Gesneden riet met blad heeft nu eenmaal
geen economische waarde. Het blad valt in novemben Daardoor blijft ook waar het riet wordt gemaaid,

het rietblad liggen. Op den duur vormt dit afgevallen blad een dikke laag, die op den duur het maaiveld

verhoogt ten opzichte van het grond- en oppervlaktewater, ln deze drogere omgeving kriigen allerlei

Klelne Plevier:Vrouwtje op nest rnet 4 eieren,29 juni lgg8, Rietlonden, noast de Piet Heintunnel in

het oostelr.lk hovengebied von Amsterdom. Door de stortbui in de nocht van I I op I 2 juni wos het legsel

von dit poor Kleine Plevier weggespoeld.Acht dogen loter werd opnieuw met de eileg begonnen,die ap

25 juni voltooid wos. Mogelijk goat het hier om het lootste broedgevol op de oostelrjke eilonden.

Foto: Fred Nordheim
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ruigtekruiden, struiken en bomen een kans. Het opschieten van wilgen gaat op deze percelen steeds

sneller. Het beheer wordt steeds zwaarderiwant in plaats van maaien, moet men kappen.

DERDE AANBEVELING
Om dit proces te keren, moet het maaiveld weer verlaagd worden, door de bodem te plaggen. Helaas is

het plaggen een dure aangelegenheid. Het geld daarvoor zou gezocht moeten worden in het budget

voor de verbreding van de Bosbaan - in het kader van de compensatie-maatregelen - of in het budget
voor de GroeneAs, de ecologische verbindingszone tussen Amstelland en Spaarnwoude, in de praktijk
een hondentoilet van tachtig miljoen gulden. Men zou ook kunnen overwegen om al in oktober oÍ
november te maaien, zodat er zich minder rietblad ophoopt. Het riet wordt immers toch niet commer-
cieel benut.

Watervogels
Bij de watervogels is de volgende ontwikkeling zichtbaar. ln de loop der jaren is de Fuut toegenomen

van 0 paar in I 945 tot I 9 paar in het begin van de iaren tachtig (Schoevaart, I 983). De aantallen zakten

tot 4 paar in de jaren negendg. De Kuifeend vesdgde zich in het gebied in de iaren zeventig. Schoevaart
(1983) maakt melding van 22 paar.Visbeen (1985 v.v.) komt in de periode 1984 tot en met 1995 tot
maximaal l2 paar. Na 1995 zakten de aantallen verder tot maximaal 2 gaanÀi het dat er in het nieuwe
'wetland' nog een tiental paarties werd gezien in het vooriaar 1998 (Marcus, in prep.). Ook Meerkoet
en Waterhoen namen toe van resp. 3 paar en I 5 paar in 1945 tot resp. I 6 en 33 paar in de periode

Schoevaart (1982 en 1983). ln de periodeVisbeen (1985 v.v.) bereikte de Meerkoet een maximum van

30 paar en hetWaterhoen 26 paar.Sedertdien nemen de aantallen af.Vooral hetWaterhoen is sterk in

aantal teruggelopen.
Nieuwe soorten watervogels voor de Noordkant zijn de Nijlgans, de Grauwe Gans (de eerste brced-
gwallen in het Oeverlandenreservaat in 1998), de Bergeend (eenmalig brcedgeval 1997 in het 'wedand'
Metnamweide) en de Krakeend (territoria in 1996 en 1997). ln het voorjaar I 998 waren er ten minste
5 paar ter plaatse in het weiland Meerzicht" Enkele bleven tot binnen de datumgrenzen van SOVON (l
mei) in het gebied. Pulli ziin nog niet gezien (uni I 998).
Een soort die pas sinds 1997 wordt geteld is de Wilde Eend. Beide vormen, dus de 'echte' Wilde Eend

en de Soepeend worden geteld, en wel apart ln 1997 bleken er 33 paarWilde en l0 paar Soepeenden

voor te komen in het gebied. Een vervelende biikomstigheid bii het tellen van deze vormen is het íeit
dat ze zich gewoonlilk mengen. Bovendien is er niet zozeer sprake van paarvorming. Er vormen zich

verkrachtersgroepies van woerden, vooral wanneer de broedtild al wat gevorderd is. Zo'n grcep

bestaat uit minimaal twee opdringerige woerden; meestal ziin het er meer. Zelfs eenden met tomen
pulli worden niet ontzien.Vreemd genoeg hebben de woerden geen belangstelling voor de vrouwelijke
Krakeenden, die voor ons nauwelijks van deWilde Eend te onderscheiden zijn. De woerden pakken dus

alle wilfies ongeacht hun uiterlijk, maar laten vreemde soorten met rust, al lijken die meer op de wijfes
Wilde Eend dan geldt voor de meeste wijfies Soepeend. Misschien dat kopvorm, stem oívorm en kleur
van de spiegel van groter belang zijn dan de overige kenmerken.

Weiland
Op het weiland Meerricht zijn er ook belangriike veranderingen te zien in de afgelopen halve eeuw. De
Kleine Plevier broedde in de jaren veeftig nog op de zandstort in deze polder: Door de sluiting van de
grasmat werd het gebied ongeschikt voor deze sooft. ln 1995 werd in het oosteliik deel van de polder
een paddenpoel gegraven, tevens werden de oevers grilliger gemaakt en minder steil. De overtollige
grond werd uitgespreid over het oostelijke perceel. Het werd daardoor tijdeliik geschikt voor Kleine

PlErieren, die daar dan ook prompt gingen broeden. Er werden 4 pulli geteld, die helaas alle een week
na uitkomen werden gepredeerd. Nadien werd het terrein weer ongeschikt roor Kleine Pleriercn.

Ruim viiftig laar geleden bestond de weidevogelborolking op Meerzicht nog uit Veldleeuweri(
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Graspieper, Scholekster; Kievit en Tureluur. De Grutto kwam in de iaren zesdg in de polder broeden; in

1967 waren er twee territoria (Friesr,riik 1968). ln de iaren tachtig liepen de aantallen op tot 2l paar.

Tegenwoordig zit er nog zo'n 15 paar Grutto's in de polder. DeVeldleeuwerik en de Graspieper ziin al

lang weg.Van deWatersnip werd in 1966 I territorium en in 1967 2 territoria vastgesteld. Nadien is

daar geen sprake meer van; zii het dat er in I 989 eenmaal een mekkerend exemplaar is waargenomen
(Visbeen, 1990).Voor de aanleg van het Bos moet er in de polder Meerzicht een grote'lek'van
Kemphanen geweest ziin (Branden 1947).

TweeWintergasten

BLAUwE KrereNorer (tobel 2l

Van de Blauwe Kiekendief ziin iaarliiks slaapplaatstellingen verricht van 1985-86 tot en met l»6-97.
Deze tellingen ronden van 1985 tot en met 1990 plaas in het kader van landelijke en zelÈ internatio-
nale tellingen van deze soorLveel vogelaars hebben vele uren van hun kostbare tiid gestoken in deze

tellingen. Zj vertrouwden erop dat er binnen afzienbare tiid een boeiende publicatie zou verschiinen
over slaapplaatstellingen van Blauwe Kiekendigren in Nederland. Na acht lange jaren weet ik dat hun

inspanningen vergeeÍs zijn gaareest en dat ze nog kunnen wachten tot sint-iuttemis, want meneer de

coördinator heeft geen tijd. lk stak zelf ruim zestig uren in het veldwerk

De Blauwe Kiekendieven gebruiken de slaapplaats in hetAmsterdamse Bos, het Oeverlandenreservaat
Nieuwe Meer: van medio of eind november tot in april, een enkele maal wat vrcreger of wat later.

Meestal was de vestiging van het broedpaar Bruine Kiekendieven de aanleiding om een andere slaap-
plaats te zoeken. De vogels werden geteld van ongeveer een uur voor tot een halí uur na zonsonder-
gan8.

Ze kwamen steeds uit westelijke richting. Dit kan door stuwing veroorzaakt zijn, immers de noord-,
oost- en zuidkant grenzen aan bebouwde of beboste terreinen waar kiekendieven niets te zoeken heb-

ben.Waarschijnliik echter foerageerden de rogels overdag op Schiphol. Het belang van Schiphol voor
de Blauwe Kiekendief moge bl(ken uit het feit dat in de winter 1997-98 vanaf de spottersplaats aan de

Schipholweg bii boerderii Losyestein geregeld tot vilí exemplaren werden gezien.

De aantallen Blauwe Kiekendieven in hetAmsterdamse Bos werden mogelilk bepaald door het aanbod

aan Veldmuizen in de foerageergebieden, de aan- of afirvezigheid van andere geschikte slaapplaatsen ín

de rcgio en de omstandigheden in de broedgebieden.Toen de Zandput ongeschikt werd als slaapplaats,

werd het oeverland belangrijker. Het hoogtepunt van de aantallen per nacht lag in I 992, toen in maart
één keer twaalf en enkele malen tien en elf exemplaren werden vastgesteld,

Na de vestiging van een paar Haviken in het Oeverlandenreservaat in de winter van 1994-95, werd er
nog incidenteel van de slaapplaas gebruik gemaakt ln maart 1995 werd een mannetie Blauwe Kiek bil-
na gegnepen door het wiife Havilc toen hij te dicht bii het nest kwam. Over het algemeen reageren

Blauwe Kiekendieven heel panisch op de aanwezigheid van een Havik dichtbil de slaapplaats. Solitaire
Blauwe Kieken ruimen doorgaans het veld als ze merken dat er een Havik in de buurt is.Wanneer er
echter meer Kiekendieven tegeliik op de slaapplaats Íjn, vallen ze gezamenliik de gevreesde roofoiiand
aan.

Op 2 maan 1998 waren er slechs twee wiifes Blauwe Kiekendieí ter plaatse. Deze bleven ijzerenhei-
nig rondvliegen in de omgeving van het bezette haviksnest, tenvi.il de Havikman geregeld aanvallen uit-
voerde. Uiteindeliik gingen beide kiekendieven neer in het riet dat direct aan het haviksnest grenst
Hoevrel de Haviken van het Oeverlandenreservaat over het algemeen alle grotere roofoogels in het
gebied aanvallen als ze zich binnen een straal van pakweg honderd meter van het nest bevinden, zie ik
het mannetje Bruine Kiekendief bii zijn lacht op eendenpulli in het Oeverlandenreservaat geregeld het
haviksnest passeren, zonder dat er ook maar gealarmeerd wordt
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Zolang Schiphol beschikbaar blijft voor íoeragerende kiekendieven en er voldoende veilige slaapplaat-

sen in de buurt ziin, zullen er Blauwe Kiekendieven in de regio overwinteren. Het Oeverlandenreser-
vaat zal zolang de Havik er huist, nog slechts incidenteel als slaapplaats worden gebruikg mits dit terrein
niet door bebouwing wordt aÍgesneden van Schiphol.

Tabel 2: Blouwe Kiekendieven op de sloopploots in het Oeverlondenreservoot Nieuwe Meei
Amsterdomse Bos I986 -l992

Gegeven ziin de maximale aantallen per aangegeven maand.

laar
I 986-87

I 987-88

I 988-89

I 989-90

I 990-9 |

r99t-92
t992-93
1993-94

I 994-9s

I 995-96

t996-97

Eerste waarn
22-l 1,3 exx
27-l 1,2 eyy.

l0-l l, I ex

l0-l 1,4 exx

l2-l I, I ex

l2-ll,3exx
l0-12,3 exx
l5-l 1,3 exx
2l-l 1,4 exx
23-l I, I ex

16-12, I ex

Laatste waarn.
23-4, I ex

I l-4, I ex

I l-4, I ex

20-4, I ex

8-4, I ex

16-4, I ex

l-5, I ex
2l-3, I ex

6-3, I ex

l4-3, I ex
20-2, I ex

nov. dec. ian, feb. mrt. apr. mei
3774340
2822420
48877s0
t0 9 9 7 I 4 0

2442410
89t0il1270
035673r
3666500
530tt00
I I 0 I 't O O

0ttr000

Bron: Eigen waarnemingen en PaulTak (in litc 1993)

WlrEnprrprn (tobel 3)

Echte dwaalgasten zijn naar hun aard behoorlijk zeldzaam in het Bos. Of dit samenhangt met een reële

si&atie - er ziin in Nederland duideliik plekken aan te wiizen die uitblinken door de regelmaat waarmee
daar zeldzaamheden worden gezien - ofdat dit komt door de relatieve onaantrekkeliikheid die het Bos

heeft voor vogelaars, met name voor die vogelaars die weleens wat anders willen zien dan een Bruine

KiekendieÍ of een Grote Bonte Spechg is niet duidelilkAl in 1974 stelde Martin van de Berg vast dat
een vogel als deWaterpieper juist niet door regelmatige bezoekers van het Bos werden gezien, maar

door incidentele.

Met deWaterpieper is iets bilzonders aan de hand. ln 1968 kwam deze niet in de soortenlijst van het

Bos voor (Frieswiik, 1968).Wel zijn er drie meldingen van Oeverpiepers. ln l97l zagVan den Berg een

Waterpieper in het Oeverlandenreservaat aan de zuidoever van het Nieuwe Meer (Van den Berg
1974).Er werden in de winters 1972-73 en 1973-74 enige slaapplaatstellingen verricht Daarbii werden

vilÍ tot tien exemplaren per avond gezien. Deze sliepen in het rietland ten westen van het Excursiepad.

De slaapplaats was bezet van november tot medio Íebruari (Van den Berg, 1974). DoordatVan den

Berg geen opmerking heeft gemaakt over het maaibeheer, is het niet duideliik of het verblijf werd afge-

broken door het volledig platmaaien van het terrein, oí dat er geen aanwiisbare reden was wiutÍEm de

vogels in Íebruari het veld ruimden.

ln de jaren zeventig gold deWaterpieper nog als een behoorlilk zeldzame vogel. Er war€n slaapplaatsen

bekend van het rivierengebied, Limburg, Flevoland en de duinstreek (Van den Berg, 1974). Dat was op
zich al bijzonder', want in de iaren zestig werd de Waterpieper als dwaalgast beschouwd. Sluiters ( 1962)

meldt 22 waarnemingen van deze soort in Nederland, tenviil deze in België al "een betrekkeliik regel-
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matige verschiining van november tot maaft" was. De zeldzaamheid van de Waterpieper zou waarne-

mers een beetie kopschuw hebben gemaakt om een vogel als zodanig te determineren - angst om weg-
gehoond te worden, of gewoon geen ín om de hele papierwinkel in te vullen, die samenhangt met de

waarneming van een dwaalgast.

Hoe het ook zii, de Waterpieper was er al in de jaren zeventig en maakte gebruik van het

Oeverlandenreservaat aan het Nieuwe Meer als slaapplaats. Nog steeds is dat het geval. Daarmee is de

roestplaats in hetAmsterdamse Bos één van de oudste in het land. Er ziin evenwel veranderingen opge-

treden. Sliepen er in de jaren zwentig nog hooguit tien exemplaren in het Bos, tegenwoordig worden
er in piektijden geregeld meer dan veenig geteld. De eerste Waterpiepers worden in oktober gezien.

De piek van de presentie ligt ergens in november; na begin december nemen de aantallen wat af. Er

maken dan tussen de tien en de twintig exemplaren gebruik van de slaapplaats, en soms verdwiinen de

vogels tijdeliik geheel uit het gebied. ln februari-maart nemen de aantallen weer licht toe. Uiterliik
medio april worden de laatste vogels gezien;in de jaren zeventig was dat medio februari (Van den Berg,

t9741.
ln de tabel wordt duidelijk dat het aantal Waterpiepers niet alleen binnen het seizoen íluctueeG het-

gëen niet duidelijk is bijVan den Berg (1974), maar ook per seizoen: het ene jaar lijkt er een ware pie-

perplaag te zijn; het volgende seizoen mag ie blij ziln als le er eentie ziet in het Bos.

De slaapplaats ligt nu ten oosten van het Excursiepad, in de iaren zeventig ten.westen daarvan (Van den

Berg, 1974). Een voordeel ten opzichte van de iaren zeventig is het cyclische maaibehee[ waarbii iaar-
liiks een behoor'lilke hoeveelheid overiarig riet bliift staan, waardoor de slaapplaas nooit volledig weg-

gemaaid wordt (Van den Berg zegt niets over het maaibeheer).

Werden in de jaren zeventigoverdagvrijwel geenWaterpiepers in de Polder Meerzichtgezien (Van den

Berg, 1974), tegenwoordig is het niet ongebruikelilk dat ze er overdag foerageren in de plassen op het

weiland.
Behalve de groterc aantallen Waterpiepers op de slaapplaats in het Bos en de langere verbliifsduur ten

opzichte van de jaren zE enti$ ziin er in de iaren negentit ook meer plaasen in de regio - buiten het
Bos - waar deze soort opduikt dan in de jaren zeventig. Mij ziln onder meer bekend de Brettenzone

voornameliik als slaapplaats, de Eendrachtpolder als foerageergebied en recreatiegebied Spaarnwoude

in beide íuncties. Op 16 november 1993 werden in de Eendrachtpolder ruim honderd exemplaren

opgeschrikt door een overvliegende Sperwer (eigen waarneming).
Een belangriik verschil met de iaren zeventi& toen de'Kist' eigenliik de enige behoorlíike determinatie-

gids was, wordt gevormd door de verbeterde literatuur over determinatie van vogels. Waterpiepers

worden nu veel natuurgetrouwer afgebeeld in de gidsen - met name die van Harris et al. (1990) en Lars

Jonsson (1992).Aan de hand van deze gidsen is het tegenwoordig veel eenvoudiger om een vogel op

naam te brengen dan indeniid.
Doordat de Waterpieper tegenwoordig tot in april in de regio wordt waargenomen, kan de vogelaar

deze soort ook in het broedkleed zien, met name langs het Brettenpad en in de Eendrachtpolder. De

Waterpieper broedt in de bergmassieven van Midden- en Zuid-Europa.Algemeen wordt verondersteld

dat'onze' piepers uit deAlpen en deVogezen komen. Ze trekken dus in de herÍst naar het noorden in
tegenstelling tot de meeste andere vogelsoorten. Langs de kust bij Castricum is wel enige trek in zuid-

waarse richting waargenomen. Het betreft hier waarschiinlijk vogels uit de Karpathen die eerst naar

de Oostzee trokken en vervolgens langs de kusten westwaarts gingen tot in Nederland, waaÍna ze ver-
volgens langs de Hollandse kust zuidwaarts trokken (Wilker; 1990).
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Tabel 3:Woterpiepers in de joren zeventig en in de winters 1990-9 / tot en met 1994-95 op de

slaopploots in het O everlon denreservoat Nieuwe Meer, Amsterdomse 8os

Gegeven ziln de maximale aantallen per aangegeven maand.

la6r Eerste waarn. Laatste waarn. okt nov.
1977-74* nov medio feb geen telling > I

1990-91 22-10, 18 exx 34,3 exx 43 42
l99l-92 l2-l l, I ex 6-4,4 evt geen telling I

1992-93 l 0- l l, 8 exx l 3-4, 3 exx geen telling 20
1993-94 l5-l l,30 exx l5-4, I ex geen telling 30
1994-95 l0-l0,3exx ll-4,2exx 15 3l

dec.
5-r0
34

I

t6
25

5

mrt.
0
5

I
2t
20

t5

apr.
0
3

4

20

25

20

ian. feb.
5-t0 5-t0
282
40
56
7t6
20 20

* = Gegevens zijn ontleend aanVan den Berg, M., 1974

De toekomst
De Noordkant van het Amsterdamse Bos is een gebied in onwikkeling. Het zal nimmer aí ziin, De
soortenrijkdom van dit lebied zal aÍhangen van de ecologische draagkracht van de omgeving van het
Bos, de ontwikkeling van de vegetatie en het beheer.Verder zal de recreatiedruk op dit gebied alleen

maar toenemen. De verbossing van het oeverland is een belangriike bedreiging voor de soortenriik-
dom, maar lerrert aan de andere kant ook weer (tiideliik) belangwekkende soorten op. Om te voorko-
men dat de Noordkant een eentonig gebied wordt, zal er in terreinen als het oeverland en het weiland
voortdurend beheer moeten worden gepleegd. Het nadeel van de ruimteliike ordening is de eenzijdige

functie die aan de diverse gebieden wordt toegekend. Rapporten van diensten voor ruimteliike orde'
ning gaan doorgaans vergezeld van plankaarten in fraaie meerkleurendruk Er wordt op deze kaarten
een aantal woonvlekken geprojecteerd en een aantal bedriivenvlekken, een aantal liinen geeft aan waar
de wegen en paden zullen lopen. Er komt een vlekie landbouw voor, een vlek kastuinbouw een vlek
groen: dat kan natuur ziin, maar ook een accommodatie voor binnensport De groene vlekken worden
door smalle groene liintjes die naast dikke rode en blauwe liinen getrokken ziin met elkaar verbonden.
Wanneer dat groen voor natuur staat, betekent dat dat er bos wordt geplant of een andere kleinschali-
ge natuurvoolrziening wordt aangelegd. Er wordt rekening gehouden met broedplaatsen voor vogels,

maar waar die het voedsel vandaan moeten halen wordt niet duideliik. Ook met een goed beheer van

het oeverland zal de Bruine Kiekendieí er waarschijnlijk in de toekomst verdwijnen, doordat ziin lacht-
gebieden in de Haarlemmermeer volgebouwd worden of door bebouwing aldaar afgesneden worden
van het broedgebied. Deze ontwikkelingen zullen de overwintering van de Blauwe Kiekendief in de toe-
komst ook negatief beïnvloeden,

ln de toekomst mag verwacht worden dat alleen soorten wier gehele dagelijkse activiteitenpatroon
zich binnen degrenzen van hetgroen afspeelt,zich in het Bos kunnen handhaven.

Dank aan PaulTak voor het verstrekken van gegevens over Blauwe Kiekendieven.

PAUL J. MARcus, CoRNEUS [EryrAAN I I 3l l, I 065 CN AmsrERoeu, 020-6 I 59034
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BROEDYOGELS YAN DE
Btf

wESTELUKE
I{AtFWEG

TANGE BRETTEN

Fnlrur vlru Cnorru

Sinds 1982 inventariseer ik broedvogels in een gebied bii Halfrrcg. Elk jaar - op 1994 na - is hier ge'ih-

ventariseerd zodat een aanzienlilke reeks ciifermateriaal beschikbaar is. Nu, aan het einde van het
broedseizoen 1998, is het een mooi momenr om de balans op te maken.Welke soorten deden het de

afgelopen l7 iaar goed,welke soorten gingen achteruit en waarom.Was er bij veranderingen in aantal-

len sprake van lokaal gewilzigde omstandigheden oí van een landeliike trendl

Het gebied is volgens de Broedvogel Monitoring Proiect methode (BMP-methode) geihventariseerd. De
BMP-methode houdt het volgende in: bii invenurisatiebezoeken wordt op een kaartie van het gebied

de broedindicatieve waarnemingen ingetekend, Minstens 8 bezoeken in de vroege ochtenduren ziin ver-
eiscAíhankelijk van de treÍkans van de soort en het aantal geldige bezoeken wordt het aantal territoria
bepaald. Hierbii wordt rekening gehouden met de zogenaamde datumgrens. Dit is de datum waarroor
bii de desbetreffende soort eenmalige waarnemingen niet kunnen leiden tot het vaststellen van een

territorium.
Elk iaar worden in heel Nederland enkele honderden gebieden volgens deze methode op broedvogels
geihventariseerd. Met alle resultaten kan een index worden opgesteld voor de algemenere soorten, de

zogenaamde BMP-index.Voor sommige soorten kan zelís een uiaplitsing gemaak worden voor popula-

tie-ontwikkelingen in natuufterrein, bos en/oÍ agrarisch gebied.

Al eerder verschenen inventarisatieverslagen van dit gebied in De Gierzwaluw (van Groen, 1982, 1983,

1985, 1989 en 1994). Het broedvogelmonitoringproiect van SOVON ging in 1984 van starc Gegevens

van 2 inventaÉsaties van voor de start van het BMP (1982 en 1983) ziin achteraf volgens BMP-criteria
uitgewerkt, zodat alle gegevens vergeliikbaar ziin.
ln de loop der iaren hebben diverseWVGA-ers meegedaan aan de invenarisaties. Met name de afgelo-

pen 4 laar heeft Rik van Bakel veel rondes gemaakt ln eerdere iaren inventariseerden ook Joop
Andriese, Do Beckers, Ronald Hofmeesteri Mark en Edith Kuiper; Edwin Leijen en Annelies Römer.

Dankzij hen is dit resulaat tot stand gekomen.

Ligging en terreinbeschriiving
Kaart I geeft de ligging van het proefolak weer, met in het zuiden de spoorliin Amsterdam-Haarlem, in

het oosten het vollatuinencomplex de Groote Braak in het zuidwesten de bebouwing van Halftveg en

in het noordwesten het recreatiegebied Spaarnwoude. Het gebied is onteveer 140 ha groot en wordt
doorsneden door een aftvateringskanaal dat het Noordzeekanaal met de Ringvaart verbindt
De vegetatie bestaat vooral uit riet, ruigtes en overtangen naar wilgenstruweel, De bosies ten oosten

van het kanaal ziin aangeplantVoornameliik langs deWethouder van Essenweg groeien wat duindoorn-
bosles.

De noordwesthoek van het gebied had de aígelopen iaren een wísselende bestemming. De eerste iaren
was het gebied in gebruik als weiland en/of akkerland (aardappels, bieten, maii, luzerne). Sinds 1990 is

dit stuk ingeplant met nieuw bos, het Geuzenbos.Vanaf 1985 wordt het rietland langs de spoorliln van

de Lange Bretten iaarlilks gemaaid. De aÍgelopen twee iaar wordt een deel van het gebied even ten zui-
den van de Wethouder van Essenweg gebruikt door een organisatie die Paintball-wedstrijden organi-

seert Zii hebben enkele paden in het wilgenbos uitgezet"

Vroeger werd er ílink met motoren gecrosst in het gebied. De afgelopen iaren is het gebied steeds
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minder in gebruik bii motorcrossers,Vroegere crcsspaadies ziln nu \Dor een groot deel dichtgegroeid.

Wandelaars (van de nieuwbouw uit Halfrrveg) komen nu op de dilk en bii het Geuzenbos in toenemen-

de mate hun hond uidaten. De diik en een paar weilandjes ten zuiden van het gemaal worden sinds

twee iaar beweid met schapen. Begin 1990 is ten westen van het gemaal een deel van het terrein ver-
gnven waardoor een groterc plas is ontstaan die sindsdien erg in trek is bij diverse soorten eenden.

ln de loop van de onderzoeksperiode zijn de wilgen en andere bomen en struiken flink omhoog geko-

men, met voor sommige soorten vogels spectaculaire gevolgen. Het terrein heeft daardoor nu een min-
der open karakter dan vroegen De toegankeliikheid van delen van het terrein wordt door de uióundi-
ge groei van de vegetatie een steeds groter probleem. De laatste iaren gaat het eerste bezoek altild de

snoeischaar mee.ln iuni is er soms biina geen doorkomen aan.

Gebrulk ln de toekomst
Al iaren is dit gebied een rustige uithoek van de gemeente Amsterdam, maar waarschijnlijk niet voor
lang meen Er zijn plannen om een weg aan te leggen dwars door het oostelijk deel van het gebied, de

zogenaamde West-randweg. De West-randweg moet Schiphol met de tweede Coentunnel gaan verbin-

den.Aanleg van deze weg is gekoppeld aan de aanleg van de tunnel.
Een tweede proiect dat het gebied bedreigt is de verlegging van de Haarlemmerweg. Dit is nodig om de

geluidsoverlast voor de bqroners van Halfirveg te verminderen. Er ziin een aanul varianten in studie. Bii

aanleg van deze infrastructuur zal een deel van het huidige natuurgebied verdwiinen.ïbr compensatie

wordt dan aan de zuidkant van de Haarlemmerweg een nieuw moeras aangelegd. Als een en ander

doorgaat zal het gebied in elk geval in ziin huidige vorm niet lang meer bestaan (pers. med. Paul

Marcus).

Resultaten
ln tabel I ziin de aanallen broedparen cq. terrkoria van elke sooft gegeven van de 16 iaren waarin

geihventariseerd werd. ln deze periode hebben in het totaal 75 soorten gebroed, waarvan 2l soorten
elk iaar. Het aantal vastgestelde sooften varieerde van 38 in I 982 tot 53 in I 990.

Tabel l: [11'st von broedvogels met oontollen broedporenlterritorio
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De broedvogels van Halfireg
De Dodaars broedt altiid in de plasjes bii het gemaal. De laatste jaren lijkt de Dodaars wat aíte nemen,

wellicht door het minder geschikt worden van het terrein. De BMP-index geeft geen duidelijke trend

aan. Het valt op dat veel Futen bij Halfweg pas laat of helemaal niet tot broeden komen. De BMP-index

geeft een lichte afname aan. ln Hal6neg liikt de stand stabiel.

Sinds 1989 broedt de Nijlgans, een in Nederland sterk toegenomen soort, regelmatig met één paar bij

Halfweg. De Bergeend is in het gebied duidelijk afgenomen. Deze afname kan te maken hebben met de

vestiging van deVos in het gebied eind jaren uchtig. De BMP-index geeft juist een lichte toename aan.

Zowel landelijk als bii Halfweg is het aantal Krak- enWilde Eenden stabiel.Van deWintertaling zijn in
het voorjaar wel altijd exemplaren aanwezig maar voor het verstrijken van de datumgrens trekken ze

meesul weg. ln de gehele periode is sprake van een duideliike aíname van de Slobeend. Ook landelijk

neemt de Slobeend aí, maar niet zo dramatisch als ín Halfilrreg. Mogeliik is het terrein minder geschikt

geworden voor deze eend.Sinds 1989 is deTafeleend toegenomen bij Halfrlrreg.Ook de BMP-index laat

een lichte toename zien. De laarte jaren gaar het wat minder goed met de Kuifeend. De BMP-index

laat een stabiel beeld zien.

Incidentele broedgevallen waren er van Roerdomp, Knobbelzwaan, Zomertaling en Krooneend.

De Bruine Kiekendief broedt met I of 2 paarties in het gebied, de laatste iaren op een meer incidentele

basis. Het grote rietland van de Lange Bretten wordt meestal als broedplaas gebruikt. Ook in het riet-
landle ten noorden van het kanaal is wel eens gebroed. ln Nederland gaat het deze soort roor de wind.

Sinds 1987 broedt elk iaar een paarTorenvalk in een kast in de Lange Bretten.

ln 1992 was voor het laatst sprake van een koppeltle Patriis. De BMP-index geeft ook roor Nederland

een afname met 50% aan. Naast de landeliike afname geldt voor deze soort ook dat het gebied minder
geschikt is gorvorden door verbossing.

De laatste iaren is sprake van een lichte afrrame van de Fazant. Bii de Waterral liikt er sprake van een

lichte toename.Voor beide soomen is dit ook landeliik het geval. De rallen bevinden zich in de Lange

Bretten en in het rietlandie ten noorden van het gemaal.

HetWaterhoen heeft sterk te leiden nan strenge winters. De BMP-index laat een afname zien.

Er liikt de laatste iaren sprake van een lichte afrrame van de Meerkoet Landeliik is eerder sprake van

een toename. Ook hier ís mogeliik deVos de oorzaak.
Een incidenteel brcedgeval van Porseleinhoen deed zich voor.

ln de iaren tachtig broedde de Scholekster nog incidenteel bii Halfi,rreg. ln het algemeen geldt dat het

toenmalige broedgebied van weidevogels is volgeplant met bomen en daardoor ongeschikt geworden.

Bosaanplant op zijn broedgebied was ook voor Kievit en Tureluur de oonaak van het verdwiinen als

broedvogel.Alleen in 1992 werd de Grutto vastgesteld. Bil gebrek aan weiland is deze vogel voorlopig
niet als broedvogel terug te verwachten.
De Kluut was alleen in 1987 en 1988 als broedvogel aanwezig. Eind laren zeventig broedde de Kluut

wel in redelijke aanullen in de plasjes van de Lange Bretten. Er waren daar toen schuilhutten van waar-

uit de vogels mooi van dichtbii bekeken konden worden. ln die tiid werd ook de actie "Redt de Kluten

van Halfweg' georganiseerd.

De Houtduif broedde voor het eerst in 1983 en nam gestaag (met een uitschieter naar l3 in 1995). ln

natuurgebied nam de Houtduif landeliik iuist af. De toename bij Halfweg valt dan ook geheel toe te

schriiven aan het verbossen van het terrein.
De Zomertonel broedde enkele malen in de oostelijke bosjes. Ook deze soon gaat landeliik achteruit
in aantal.

ln 1990 werden eenmalig twee paafties Holenduiven vastgesteld en de ïirrkse Tortel broedde eind
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iaren tachtig, begin iaren negentig met één paar bil de boerderii. De BMP-index laat voor beide een

afname zien.

De Koekoek laat een heel geleideliike toename zien, wat verband kan houden met de toename van de

aanallen territoria van kleine zangers, de potentiële slachtoffers van de Koekoek Landelijk is de soort
stabiel.

De Ransuil broedde een aantal jaren in de oostelijke bosjes. Sinds 1990 is er geen territorium meer
vastgesteld, wellicht door een gebrek aan nachtbezoeken.

Na de start van het ondenoek nam deVeldleeuwerik snel aí. Het laatste territorium werd vastgesteld
in 1989. Het open terrein waar deze soort aíhankelilk van is, verdween. Daarnaast laat deze soort ook
landeliik een dramatische afname zien.

Een incidenteel broedgeval was er van Boerenarvaluw (bij de boerderifl.
De Graspieper heeft slechts in de beginiaren in het gebied gebroed.
ln het begin broedde de Gele Kwikstaart in de weilanden ten noorden van het kanaal. Nu is dit gebied

met bomen beplant. De Witte Kwikstaart broedde gedurende de hele onderzoeksperiode met I oí 2
paar in het gebied, hoewel niet jaarlijks. De BMP-index laat een duidelilke toename zien.

Ondanks de sterke daling van de stand van de Winterkoning na de strenge winter van I 995, neemt de

soort over het geheel geweldig toe. De toename van en het ouder worden van bosschages is een oor-
zaak hiervan. Ook de BMP-index laat een forse toename zien. De laatste jaren is de Heggenmus duide-
liik toegenomen ten opzichte van het begin van de onderzoekperiode. Op landelijk niveau laat de

Heggenmus in natuufterreinen een lichte aíname zien. Ook hier moet de oorzaak van de toename bij

Halii'reg gezocht worden in de verbossing van het terrein.
Van de Roodborst kon in 1995 voor het eerst een territorium worden vastgesteld. lnmiddels lilkt de

soort zich definitieÍ gevestigd te hebben. Ook landelilk zit de soorc in de lift.

Fuut: Adult met donsjong,ougustus I 99S,Tronsvoolkode.

Foto: Jip Louwe Kooijmons
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ln 1987 werd voor het eerst een territorium van de Nachtegaal vastgesteld. Sinds 1987 is de stand toe-
genomen tot zo'n 8 territoria. De soort profiteert van de verbossing van het terrein, maar ook lande-

lijk gaat het deze soort in natuurterrein voor de wind.
Na vestiging halverwege de jaren tachtig ziin er nu elk laar ongeveer I 0 territoria van de Blauwborst (in

I 998 zelfs I 4). De ontwikkeling van struikgewas in combinade met open terrein was belangrijk voor de

soort. Ook landelijk doet de soort het goed. De BMP-indices geven een ruime verdubbeling te zien.

ln 1982 broedde de Roodborsttapuit voor het laatst in de buurt van het gemaal.Toen waren de daar

aanwezige duindoornbosjes nog klein en omgeven door zanderig open terrein. Nu is dit hele gebied

dichtgegroeid.
De Merel, een bosvogel, is in de loop der laren toegenomen. Ook landeliik neemt de soort toe. De eer-
ste l0 jaar was de Zanglijster incidenteel aanwezig. Nu broedt deze soort iaarliiks in het gebied. De
BMP-index laat geen duidelijke ffend zien.

Bij de Sprinkhaanzanger is gedurende de onderzoeksperiode sprake van een lichte toename, vergeliik-
baar met de landelijke trend. ln de beginjaren broedde de Snor in de Lange Bretten. Na rigoureus maai-

en verdween deze soort en is, zelfs nu er riet bliift staan, helaas niet teruggekeerd. Misschien wel
logisch als je bedenkt dat ook landeliik de soort met 60% afnam. Meer in de richting van Sloterdilk
werd de Snor in I 998 echter wel weer gehoord.
De laatste laren is het aantal Rieuangers opvallend stabiel.ïrch doet de soort het niet zo goed als je

bedenkt dat de BMP-index biina een verdubbeling aangeeft. Misschien komt deze'relatieve afname'

doordat Halfweg als broedgebied al vol is of misschien ook minder geschikt is geworden. Overigens
wordt de omvang van de landeliike populatie sterk beihvloed door de overlevingskansen in ziin over-
winteringsgebied. Natte winters in de Sahel, zoals in de jaren negentig, doen de Westeuropese populatie
goed. De Bosrietzanger'; een late binnenkomeri neemt de laatste iaren iets toe.Vooral in het gebied ten
zuidwesten van het gemaal zitten er veel. Landelijk is de soort in natuurterrein redeliik stabiel.

Gedurende de onderzoeksperiode verdubbelde de stand van de Kleine Karekiet onteveer van zo'n 50
naar 100 territoria. De BMP-index laat een toenamevan 4O% zien.Vooral de combinatie van riet en wil-
gen heeft de voorkeur van de Kleine Kar. Deze combinatie is volop aanwezig in Hal6rveg. ln 1998 scoort
de Kleine Karekiet overigens slechr Of dit voor heel Nederland geldt is mij niet bekend.Van de Grote
Karekiet werd alleen in I 99 I een territorium vasqesteld. Landelijk gaat het slecht met deze soorl

ln 1989 werd van de Braamsluiper voor het eerst een territorium vastgesteld. Na even afwezig te ziin
geweest in 1990 is de soort sindsdien elk jaar vastgesteld in kleine aanullen. De BMP-index laat een

toename zien. ln de onderzochte periode verviervoudigde het aanul Grasmussen. Landelijk verdubbel-
de de aantallen van de Grasmus in deze periode. Naast een algehele toename profiteert de Grasmus
ook van een geschikter biotoop bij Halfweg. De spectaculaire toename van de Grasmus wordt mede
veroorzaakt door een reeks van natte winters in de Sahel en kan ook gezien worden als een herstel na

forse verliezen in de iaren zeventig.

De sand van de TuinÍluiter is verdrievoudigd. tandelijk nam de stand in natuurterrein ook toe, maar

lang niet zo sterk de verbossing van het terrein is de oorzaak van het succes van deze soort bij

Halfireg. De Zwartkop preíereert wat bossiger terrein dan de vorige soort en vestigde zich dan ook
pas later in het gebied.Vooral begin iaren negentig nam de stand snel toe. Ook de BMP-index laat een
forse toename zien. ln Halfrareg gaat het de soort nog eens extra voor de wind doordat het terrein
steeds beter aan zijn eisen voldoet.
De TjiÍtiaf broedde voor het eerst in 1988 in het gebied. De stand is snel toegenomen. Ook hier is de
verbossing van het terrein weer dé ooaaak. Landelijk verdrievoudigde de sund.
De Fitis broedde de gehele periode in het gebied. ln deze periode verdrievoudigde de stand. De BMP-
index in natuufterrein laat geen duideliike trend zien, zodat de toename bii Halfweg geheel op conto
van het geschikter worden van het terreín komt (dichtere vegeutie, meer struiken).
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De meeste jaren werd de Baardman vastgesteld in de Lange Bretten, maar ook vaak in het moerasie

ten noorden van het kanaal. Eigenliik is het een wonder dat deze gei'soleerde populatie zo lang stand

kan houden, al gaat het de laatste iaren om nog maar één paar.

De Buidelmees vestigde zich in l99l in het gebied. Sinds 1992 wordt er jaarlilks gebroed en liikt de

stand van deze zeldzaamheid langzaam toe te nemen. Ook bij Ruigoord broedt de Buidelmees. ln heel

Nederland broeden maar zo'n 100 à 200 paren!

Sinds 1993 broedt de Saartmees bijna jaarliiks in het gebied. De BMP-index laat in natuurterrein geen

duídelilke trcnd zien.

De stand van de Pimpelmees nam toe. Het ouder worden van de bomen maakt het terrein geschikter

voor deze soort. Landelijk nam de Pimpelmees met 30% toe in natuurterrein.
Het aantal Koolmezen verdubbelde grofweg in de ondenochte periode door een meer geschikt ter-
rein. Landeliik nam de stand in natuurterrein iets af.

De laatste iaren is de Gaai elk iaar met één paar aanwezig. Met een verdere verbossing van het terrein
kan de stand wellicht nog toenemen. Sinds 1983 broedt de Ekter in het gebied en het aantal neemt

toe. Landeliik is de soort in natuurterrein stabiel. De laatste jaren broeden enkele paartjes Kauwen op

het dak van de boerderii bii de Grote Braak. Dit is een dependance van de populatie van Haltweg. De

Zwarte Kraai nam toe lan I paar in 1986 tot 4 à 5 paar nu. De bosonorikkeling is mede verantwoor-
delilk voor deze toename. Ook landeliik nam deze soort in natuurterrein met 60% toe.
De Spreeuw broedde aanvankeliik bii het gemaal, later bii de boerderii. De laatste jaren nam de

Spreeuw af om in 1998 helemaal als broedvogel te verdwilnen. Ook landelijk neemt de Spreeuw af.

De Huismus heeft altijd bij de boerderii gebroed. De laatste iaren leidt de soort hier een hrvilnend

bestaan. De BMP-index laat een aÍname zien van 20%.De Ringmus broedde incidenteel in een nestkast

bii de boerderii.
Na een aÍname eind iaren tachtig liikt de Groenling tegenwoordig weer op zijn oude niveau beland.

Kauw: Adult, oktober I 997, Oosterpark.
Foto: Jip Louwe Kooijmons
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De Putter werd vooral begin iaren netentit in het gebied aangetroffen. Landeliik neemt deze soort
sterk toe. De Kneu laat in de onderzochte periode een gestage afname zien. Ook landeliik gaat het

slecht met de soort, een aÍname van 35%. ln Halfiareg is de aíname grotei maar hier speelt het minder
geschikt worden van het gebied ook een rol.
De stand van de Rietgors schommelt vrijwel de gehele periode tussen de 20 en 30 territoria. De BMP-

index laat een afname van20o/o zien in natuurterrein.

Conclusle
Sommige soorten verschenen de afgelopen 17 jaar in het gebied als broedvogel (bijv. liÍtiaf en

Zwartkop), terwijl anderen het veld moesten ruimen (bilv. Veldleeuwerik en Patrils). Soorten als

Winterkoning en Fitis namen sterk toe terwill de Kneu juist afnam.

ïbe- of afname yan een soort kan toevallig zijn, veroorzaakt worden door veranderingen in het terrein
of te maken hebben met wisselende omstandigheden in het overwinteringsgebied en/of het brcedge-

bied. Denk hierbij aan strenge winters, een droog of juist een nat vooriaar of droogte in de Sahel.

Hierdoor kan de broedvogelstand van jaar tot jaar sterk verschillen.
De grilligheid van het weer heeft ziin invloed op de brcedpopulatie in heel Nederland en zal dan tot
uiting komen in de BMP-index.Als de BMP-trend verschilt van de trend in de aantalsontwikkeling in

Halfuveg hebben we waarschiinlijk te maken met plaaaelijke oorzaken.Over een periode van 17laar
kunnen weersinvloeden een structurele toe- of afname natuurlilk niet meer verhullen. Een mooi voor-
beeld hiervan is de toename die deWintertoning in Halfirveg te zien geeft"Van iaar tot iaar hebben

strenge winters wel effect (van 50 territoria in 1995 naar 20 in 1996), maar op de lange termiin is toe-
name overduideliik
Vossen en kraaien worden nogal eens beschouwd als schadeliik voor de vogelstand maar dat wordt
door de verzamelde gegevens ran Halfrrrreg niet direct bevest'rgd. Ondanks het íeit dat deVos zich eind

laren tachtig in het gebied vesdgde en een soort als de Zwarte Kraai toenam, namen ook vele andere
soorten vogels specoculair toe.

Ook de komende jaren wil ik doorgaan met deze inventarisaties. Elk vooriaar ben ik toch weer nieuws-
gierig welke verrassingen het gerichte tellen gaat opleveren. Nu er van dit gebied over zo'n lange reeks

van jaren gegevens ziin, is het extra de moeite waard hier ook in de toekomst te inventarisercn.
lk hoop daarom dat het gebied in ziin huidige vorm nog een tiidle behouden blijft.

FRnrux veru GRoEN, LTANUSSTRAAT 501 l, I 09 I BM AMSTERDAM, 020-77621 ó0
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BROEDYOGELS YAN DE POLDER UDOORN
Rt§ULTAïEt'l tlAil !]'|IIII'ITARISATIES ttAl'l I 99ó t 1'l I 997

ltN loosr B^KHUIZEN

lnleiding
ln 1997 heeft de auteur in opdracht ran SOVON Vogelonderzoek Nederland de broedrogels van

Polder [doorn ge'rhventariseerd. ln dit artikel wordt verslag gedaan van deze inventarisatie.Tarens wor-
den hieóii ook de resultaten van de inventarisatie van 1996 (door E Engelen, in opdracht van SOVON)
besproken. Het ornithologisch belang van Polder [doorn komt daarna aan de orde.

Aanleiding lnventarisaties 199ó en I 997
Om de potentieel conflicterende belangen in de toekomstige ruimtelijke ordening van het [meer en

zuidelijk Markermeer op elkaar te kunnen afstemmen, is het gebied aangewezen als zogenaamd ROM-
gebied; een gebied met speciale aandacht voor de ontwikkeling van nrimteliike ordening en milieu. ln dit
kader is in het proiect ROM-[meer besloten tot een uiwoering van een tieniarig monitoring proiect
(1995-2005), waarbinnen een groot aanal biotische en abiotische parameters jaarlijks zullen worden
gemeten, teneinde na te gaan in hoeverre de toekomstige veranderingen in de ruimtelijke structuur van

het gebied tot ongewenste ontwikkelingen kunnen leiden.

Eén van de ecologische parameters die in de monitoring aandacht kriigen, is het aanul warer- en moe-
rasvogels dat in de typische overgangsmilieus van water naar land tot broeden komt (Platteeuw 1996).

De Afdeling lnrichting en Herstel van het RIZA te Lelystad heeft daarom opdracht ver-leend aan

SOVON Vogelonderzoek Nederland om de brcedrogels van Polder [doorn, de Vijíhoek bil Diemen en

de Diemerzeedijk te inventariseren.

Gebiedsbeschrijving
De Polder [doorn is een terrein van circa 93 ha aan de oosuilde van Amsterdam en ligt in zijn geheel

buiten de voormalige Zuiderzeedijk.Waarschijnliik is de polder omstreeks 1400 bekaad.Tijdens de

storm van I 825 werd een groot stuk van [doorn weggespoeld. Na deze storm werd een deel, de kleine
poldex apart ingedijkt De polder is daarmee onder te verdelen in de grote polderl de kleine polder en

de omringende riedanden. De rietlanden rond de polder ziin nooit van kaden voorzien. De grcte en

kleine polder bestaan grotendeels uit graslanden (Natuurmonumenten, I 994).
De pleistocene ondergrond ligt in het plangebied op een diepte van l4 tot l6 meter -NAP Op deze

ondergrond vond veenvorming plaats.Als gevolg van vele overstromingen werd het veenpakket afgewis-

seld met klei- en zandlagen. De bodem van de polder bestaat uit kalkarme (rg6htvx:ggronden. Op de

moerige ondergrond van veenmosveen bevindt zich een pakket klei van 40 tot 70 cm dikte.
Het vaste peil nn de grote polder bedraagt O90 m -NAP De kleine polder heeft sinds 1997 een aírvii-

kend peilbeheer; waarbii wordt nagestreefd dat in winter en voorjaar een groot deel van de percelen
plasdras staan ten behoeve van o.a. Kemphaan, Grutto en eenden. Het peil van het [meer/Markermeer
ligt op 0,20/0,40 m -NAP De peilen in de polder worden kunstmatig gehandhaafd door een inlaat uit
het [meer. De waterinlaat bevindt zich in de kleine polder. Door middel van een overstortput stroomt
het water van de kleine polder naar de grote polder. Een elektrisch gemaal zorgt er vervolgens voor
dat het peil in de grote polder op een geliik niveau blijft. Het chloridegehalte van de polder is terugge-
lopen van l\l rn.gllilsT in 1986 tot een gemiddelde van 404 mg/liter in 1993. Een verdere daling van het
chloridegehalte is te vervvachten. Het poldenvater is zeer voedselrijk (gemiddeld íoshatgehalte 993:

0,69 mg/liter).
De vegetatie van Polder [doorn bestaat voornamelilk uit grasland, ruig en bloemrijk rletland, en een
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Watersnlp: Donsjong (woorschijnlijk I dog oud), I 6 ougustus l99S,Woterland-Oost"
netten Zuiden von Ronsdorp. Foto:lip Louwe Kooijmons

moerasbosje. Het grasland van de kleine polder kan gekarakteriseerd worden als een vochtige variant
van de beemdgras-raaigrasweide. De plantengemeenschappen in de grote polder behoren overwegend
tot de beemdgras-raaigrasweide en raaitras-weegbree-associatie. De rietlanden hebben deels een

bloemrijk karakter met o.a. veel Dotterbloem en Rietorchis. Het moerasbosje met oven^/egend Zwarte
Els, Schietwilg en GrauweWilg herbergt in de kruidlaag sooften als Pluimzegge en Ruwe Smele. De pol-
der [doorn is één van de weinige nog resterende buitendiike poldertjes in de voormalige Zuiderzee,
en is daarmee van grcte cultuurhistorische waarde (Natuurmonumenten, 1994).

De Polder [doorn is grotendeels in bezit en beheer bii de Vereníging Natuurmonumenlen. De eerste
aankoop dateert van maart I 925. Op het ogenblik bezit Natuurmonumenten 7 I ha. Een àanul percelen

zijn nog in bezit van particulieren.

Methode inventarisaties 199ó en I997
De gebruikte inventarisatie-methode is de uitgebreide territoriumkartering, welke wordt gebruikt bii

de BMP-projecten van SOVON (zie ookVan Diik, 1993). ln 1996 ziin vilf volledige ochtendbezoeken
gebracht aan het gebied. ln 1997 ziin acht volledige ochtend- en één avondbezoek aan het gebied

gebracht (zie tabel l). De gegevens werden vezameld vanaf de diikies diè om en door het gebied

lopen. Daarvandaan heeft men een redeliik goed overzicht over het hele gebied.

Tabel l: De bezoekdoto en bezoekintensiteit in 1996 en 1997

r 916
29tM
I 3/05
r4105

0u06
04t06
17106

03t07

6.00- 9.r5
7.30- r0.30(vv)
s.40 - 8.s0 (M)
4.30 - 7.50 (M)

7.00 - 10.00 (w)
3.50 - r0.50

4.r0- 8.30

t997
ta$ 6.30- t0.35

27lM 8.30- t2.25
0r/05 20.20-22.rs (A)
l0/05 6.r5- t0.45
20/0s s.40 - 9.30
07t06 4.40 - 9.00

t4t06 4.35 - 8.30

28t06 4.00 - 7.30
05/07 4.30- 8.00
2l .6 minuten per ha17.5 minuten per ha

W = enkel weidevoSels geteld
M = enkel moerasvogels geteld

A = avondbezoek
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Resultaten inventarisaties 199ó en 1997

Tabel 2 geeft de resultaten weer van de inventarisaties over 1996 en

ten vastgesteld en resp.558 en 706 territoria.

Tabel 2: Resultoten von de inventorisoties 1996 en 1997

1996 a997

1997.Er zíin resp. 50 en 56 soor-

Fuut
Blauwe Reiger

Knobbelnvaan
Grauwe Gans

Brandgans

Niilgans

Bergeend

Krakeend
Wilde Eend

Wintertaling
Zomertaling
Slobeend

Kuifeend

Bruine Kiekendief
Buizerd
Fazant

Waterral
Waterhoen
Meerkoet

Scholekster
Bontbekplevier

Kievit
Kemphaan

Grutto
Tureluur

Kokmeeuw
Visdief

Holenduif
Houtduif
Koekoek
Veldleeuwerik

Boerenzwaluw

Graspieper
Gele Kwikstaart
Wiae Kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus

Nachtegaal

Blauwborst
Merel

Sprinkhaanzanger

Snor
Rietzanger

Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Grasmus

TLinfluiter

Zwartkop
Tjiftiaf
Fitis

Baardman

Koolmees

Pimpelmees

Ekster

Zwarte Kraai

Huismus

Ringmus

Vink
Putter
Kneu
Rietgors

t7
t5
2

30
3

I

3

9

60
6

4

t7
I
2

I

2
0
I

29
9
2

49

3

58
29

74
46

I

3

I

8

t6
t4
2

I
2

0

3

il
60

I

2

il
9

I

0
2

I

I

27

I
I

4t
2

49
20

24

24
0
4
I

7

996
2

2

5

2

2

4

I

I

I

0
2

37

il
79

0
4
0
2

t3
0
2

I

2

I

0

0

0
0
0

2t

997
2

0

5

3

3

I

0
2

3

3

0

44
24
75

I

4
I

2

t0
I

3

0
I

2.

I

I

I

I

I

t8

De riikdom aan broedvogels van Polder ldoorn zit hem vooral in de volgende soortgroepen:

Watervogels
ln het moerasbosie is een kolonie Blauwe Reigers gevestigd. Ondanks twee op elkaar volgende strenge

winters werd in 1997 geen aíname geconstateerd.

Op 3 mei I 997 werd een onverwacht Sroot aantal (30) paren Grauwe Ganzen met kleine pulli waarge-

nomen.Aangenomen mag worden dat deze in de Polder fdoorn gebroed hebben. ln 1996 werden
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reeds I paren met kleine pulli waargenomen. ln de nabiiheid van de kolonie meeuwen en sterns broed-

den in 1997 drie paar Brandganzen en twee paar Bontbekplevier.

Het gebied is zeer in trek bij vele eendensoorten. De recente verhoging van het waterpeil in de kleine

polder heeft zijn positieve uitwerking op een aan6l zwemeenden (talingen, Slobeend en Krakeend).

Deze soorten komen dan ook vooral in de kleine polder tot broeden, hoewel ook in de grote polder

de twee laaste ziin aangetroffen.Verder ziin de Fuut en de Meer'koet algemene verschiiningen in de

polder:

Weidevogels
Polder [doorn kan beschouwd worden als één van de beste weidevogelgebieden van Noord-Holland
(Beintema et al. I 995, Hagemeijer et al. 1996). Met name de Kievit en de Grutto ziin er talriik.

De Grutto wordt vooral broedend aangetroffen in de grote polder, ter'wiil ook veel wordt gefoera-

geerd in de nattere kleine polder. De Grutto,Tureluur en de Kievit halen voor nadonale begrippen hoge

dichtheden (respectieveliik 62, 53 en 3 | paar per 100 ha). De Kemphaan handhaaft zich als broedrogel:

in mei en juni 1997 werden minimaal 3 hennen nabij de toernooiplaats waargenomen.

Van de zangvogels komen onder andere de Gele Kwiksuart en deVeldleeuwerik als broedvogel voorl
het meest in de percelen die het laatst worden gemaaid, in het zuideliike deel van de grote polder. De

Graspieper werd in I 997 niet meer aangetroffen.

Meeuwen en sterns
Al geruime tiid is een gemengde kolonie van Kokmeeuwen en Visdisren aanwezig in de Polder ldoom.
ln l99l iseenperceel indekleinepolderspeciaal ingerichtvooreenkolonie. ln l99Twerddepopula-
tiegeschatopT4Kokmeeuwenen46Visdieven,terwillerin l994nog3S0paarVisdiefesbroedden.

Yogels van riet en ruigte
Zeer hoge dichtheden van verschillende riewogels werden vastgesteld in Polder [doorn, Met name

Kleine Karekiet en Rietzanger springen er in positieve zin bovenuiL met in 1997 respectieveliik 75 en

44 territoria. Deze territoria liggen binnen een oppervlakte van hooguit I 5- I 6 ha riet en ruigte.

Naast deze twee meest algemene sooften komen ook hoge dichtheden voor van Bosrieuanger en

Rietgors. ln 1997 kon I paar Baardman en 2 territoria van de Blauwborst worden vastgesteld.

Daarnaast werd in I 997 ook nog de Sprinkhaanzanger (3) en in I 996 de Snor (2) vastgesteld.

De Bruine Kiekendief is een regelmatige broedvogel: in 1997 waren langere tijd twee paarqes in het
gebied aanwezig. Er is echter niets bekend over nesten.

Ornithologisch belang van Polder lJdoorn
De betekenis van een gebied voor de vogelstand kan worden aÍgelezen uit het voorkomen van de

zogenaamde rode lijst-soorten (Osieck & Hustings 1994). Gedurende de broedseizoenen van 1996 en

1997 ziin minimaal negen Rode Lfrst-soorten als broedrogel vastgesteld. Het betreft de Zomertaling,

Bontbekplader; Kemphaan, Grutto,Tureluur,Visdieí Snorl Rietzanger en Baardman, Uit dit liistie bliikt
het belang van Polder [doorn als weidevogelgebied en het grote belang van het slechts I 5 ha tellende

rietlandje. Eerder is al genoemd dat de Polder [doorn behoort tot de beste weidevogelgebieden van

Noord-Holland (en dus van Nederland), Met name de zeer hoge dichtheid aan Grutto's en het stand-

houden van de Kemphaan als broedvogel verdienen vermelding.
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Vtsdlef: Adult, juni I 997, BornegotWoterland.
Foto: Nrrk Zjlmans

De waarde van een gebied kan ook worden afgelezen uit de mogelijkheden voor natuurbeleving. Ook
op dit punt scoort Polder [doorn zeer hoog. De ligging van het gebied onder de rook van Amsrerdam
biedt voor menig stedeling een goede kans voor vogelkijkplezier van enkele karakteristieke Hollandse
vogelsoorten. Op de fiets is men binnen een half uur van de binnenstad op de diik bij lJdoorn.Als men

het gebied in wil, kan men in het voorjaar met de excursies mee die de terreineigenaar (Vereniging

Natuurmonumenten) ieder jaar organiseerL

Relaties met de omgeving
Polder [doorn is een niet op zich zelf functionerende ecologische eenheid.Voor de broedvogels ziln
twee gebieden van groot belang voor het succes van de polder zelÍ het uitgestrekte veenweidegebied

vanWaterland-Oost en het [meer en Buiten-|.

ln het broedseizoen is er vanuitWaterland uitwisseling van eenden (Slobeend en talingen) en Grauwe
Ganzen. Zo wordt er gependeld tussen het natuurontwikkelings-proiect De Kinsel nabii Durgerdam en

Polder ldoorn. Dat geldt ook voor meerdere steltlopersoorten: met name Grutto, Tureluur en

Kemphaan. Broedvogels vanWaterland komen foerageren op de natte graslanden van de Kleine polder.

Ook is er uitwisseling van [doorn-broedvogels naar de natuurontwikkeling van De Kinsel bij Durger-
dam.

Een aantal soorten heeft een duidelijke relatie met het open water van de Polder fdoorn.Als eersre is

deVisdief voor zijn voedsel grotendeels aílrankelijk van het [meer. Dit geldt in mindere mate voor de
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Kokmeeuw en verschillende eendensoorten. De Grauwe Ganzen met jongen gebruiken het [meer als

vluchtroute. De Fuut gebruikt het lmeer als voedselgebied. ln hoeverre de nieuwe Amsterdamse

woonwijk lJburg, die zeer dichtbil de Polder [doorn in het [meer aangelegd zal worden, invloed zal uit-
oefenen zal aÍgewacht moeten worden.

Jeu Joosr BxuutzeN, JrxERsrRAAr I 0, 621, Nf MAAsrRrcHr, 043-3257 523
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BROEDGEYATLEI{ YAN ROOFYOGEL§ IN AMSTERDAM

Peut l. Meacus

ïen tijde van de oprichting van de Vogelwerlgroep Amsterdam was het broeden van roofoogels als

HavikAccipiter gentilis, SpenrerA. nisus, Buizerd Buteo buteo en Wespendief Pernis apivorus nog een
schone toekomstdroom, die echter wreed verstoord werd door de werking van landbouwgif dat in
g@ntische hoeveelheden op de gewassen werd gespoten. Na het verbod op de ergste sroffen begon de

roofrogelstand zich te herstellen. Met spanning werd uitgekeken naar het moment dat één van de
genoemde soorten de sprong naar onze regio zou maken. ln de iaren zeventig en tachtig leken ze ech-
ter meer belangstelling te hebben voor de duinen en lieten zeAmsterdam links liggen.

ln l99l werd echter de eerste broedende Buizerd ontdekt in hetAmsterdamse Bos door de familie
Andriese en het iaar daarrp de Sperurer in het Sloterpark door Lammert van derVeen. Het lubileum
van deVogelwerlgroepAmsterdam kan nu opgevrolilkt worden door de aanwezigheid van broedvogels
waarvoor men in 1958-59 op ziin minst naar de hogere zandgronden moest reizen om ze te kunnen
bekilken, Dat de aanvankeliike vestiging gevolgd zou worden door een toename van deze omvang, was
echter niet te voozien!

Enige tiid geleden vroeg Marco van der Lee, redacteur van'De Graspieper', mij om gegevens omtrent
het broedrcorkomen van WespendieÍ, Havilc Spenver en Buizerd in Amsterdam voor een artikel in ziin
blad. Een door mii verrichte telefonische enquëte onder enkele leden van deWVGAmsterdam bracht
een groot aantal brcedgevallen aan het licht. Hoewel ik niet pretendeer dat de door mij verzamelde
gegevens volledig ziin, vind ik de uitkomsten dermate belangwekkend dat ik er hier melding van wil
maken. lk stel het op prijs als mensen die Ík niet benaderd heb en die aanvullende informatie hebben,
hierover met mii schriftelijk oí telefonisch contacr zoeken.

Het uitgangspunt is steeds de situatie van 1997, behalve wanneer alleen oudere gegerrens bestaan. De
kaarten gwen uitsluitend de situatie van 1997 weer. De ontdekking van een mogelijk broedgoral van de

Wespendieí in I 998 is echter dermate belangwekkend dat details hierover in dit stuk ziin opgenomen.

Wespendief Pernis opiyorus
Over de Wespendief kon ik geen gegevens achterhalen. De soort wordt vrijwel elk jaar binnen de

SOVON-datumgrenzen in de regio gezien: voor territorium- of nestindicerende waarnemingen gelden

20 mei en l0 augustus als grens; van een paar of een volwassen individu in broedbiotoop moet rcnmin-
ste één waarneming in de periode van 15 iuni tot l0 augustus worden gedaan, naast renminste ovee
andere waarnemingen binnen of buiten die periode, om deze soort als mogelijk broedend te kunnen

aanduiden (SOVON, I 996).
Zo zagik op 28 iuli 1997 een paar adulteWespendieven (man en wiifie) bii het Ëxcursiepad in het
Oeverlandenreservaat van het Amsterdamse Bos rondvliegen (geen balts). Het is echter niet waar-
schiinliikdatdezesoortiuisteenabsoluutdallaarals 1997(hkkeling3, 1997,bz.3)zouuitkiezenom
zich in het Bos te vestigen.

ln iuni en juli 1998 zijn in hetAmsterdamse Bos adulteWespendieven waargenomen. Op 24 iuni zagen

Ronald van Diik en ik een licht exemplaar bii de rctonde van de BurgemeesterVan Sonweg rondvlie-
gen. Maandag I 3 iuli zag ik een donkere Wespendief neergaan in het bos op de Heuvel. Op l7 iuli ont-
dekte ik daar een lichte adult, die laag boven de bomen kortstondig vlinderde. Deze vogel kreeg gezel-

schap van een donkere en een lichte adult De drieWespendieven schrcefden weg naar het noordoos-
ten. Maandag 27 iuli vloog een donkere adult, komend uit het westen, recht naar het bos op de Heurrel.

Even later kwam daar een lichte adult vandaan die laag naar het westen zeilde.Terwijl ik deze vogel

bekeek werd ik belaagd door een (waarschijnliik Duitse) Wesp. Ook vlogen er geregeld Houtduiven
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Bijschrift bij de koortles:
Voor de begrenzing van de regio is die von Srjsjes en Drryfsr.ysjes gebruikt.

Het rasterpotroon bestoot uit kwortblokken von 2,5 x 2,5 km.
De stippen zijn in de linker bovenhoeken von de kwortblokken geplootst.

De stippen kunnen zowel nesten ols teffitorio oanduiden.

Weergegeven wordt de situotie van l997,voor zover bekend.

HAVIK
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voorbii. (Het belang hiervan wordt duidelijk bii lezing van Bijlsma, 1997). Het is bil miin weten voor het
eer* dat er een waarneming is gedaan van een vlinderendeWespendieÍ in de regioAmsterdam.

Hoewel het voorbarig is om hier van een broedgeval te spreken - er is immers geen nest gevonden -

vind ik de waarnemingen op zijn minst hoopgevend. Laag en korstondig vlinderen wordt door Biilsma

als mogelijk indicatieívoor de nabiiheid van een nest beschouwd (Bijlsma, 1997).

Havik Accipiter genti,is

De Havik werd succesvol broedend aangetroffen op viií plaatsen, waarvan twee in het Amsterdamse

Bos en drie in het oosteliik en zuidoosteliik deel van de regio. Op twee plaatsen ten noorden van het

Noordzeekanaal waren twee aanvankelijk bezette territoria na april verlaten. Eén daarvan betreft de

Volgermeerpolder, waar volgens Melchers ( 1996) Haviken al sedert 1990 elk jaar een territorium vesti-

gen, echter zonder succes. Hii noemt stroperii als mogelilke oonaak Het is wenseliik dat deze zaak

eens behoorlijk wordt ondenochs wat is de leeftiid van de broedvogelsl Ziin er eierenl ls er verband

met het gif in de bodeml ls er een stroperf ls er een verband met het mislukken van het andere broed-
geval ten noorden van het Noordzeekanaal, in het Coentunnelbos, waar na I 2 april I 997 geen waarne-

mingen meer werden gedaan nadat daar eerder een paar was vastgesteld (Ziilmans, 1997)l

ln de Brettenzone inAmsterdam-West is in 1996 een territorium vastgesteld (pers.med.Van Diik).Op
13 april 1997 zag ik daar een adult stoeiend met een Buizerd. Losse waamemingen van Haviken (alle

kleden) in Amsterdam-West komen steeds vaker voon Nestvondsten ziin hier tot 1997 niet gedaan. ln

1998 ziin twee nesten bekend geworden in de Brettenzone (Melchers,Vlek en Zijlmans pers. med.,

r 998).

Hoewel er nimmer bewiizen zijn gevonden, wordt al jaren vermoed dat er een paar Haviken in de

buurt van de Heuvel in het Amsterdamse Bos broedt [25-44-3j. Op 22 februari 1996 hoorde ik een

Havik kekkeren in het bos bij de Oosteinderpoel. Ook omtrent deze mogelijke territoria zijn nadere
gegEÍens dringend gewenst.

Sperwer Accipiter nisus
ln 1995 waren trrvaalf broedgevallen bekend van de Sperwerin de regio (Melchers etal., 1996). ln 1997

ziin wintig neswond$en gedaan en daarnaast nog zes terrítoria vastgesteld. ln de volgende gebieden

zijn nesten gevonden:Amsterdamse Bos (2), Sloterpark (2;3 in 1998),Westgaarde (l), Rembrandtpark
(l; mislukt/voortildig aígebroken), stadstuin Herengracht ( l), Nieuwe Oosterbegraafplaats ( l), omgeving

Groengebied Amstelland (2), Amstelpark (2, I misluk), Zorgvlied (l), Amsterdam-Noord (3),

Amsterdam-Zuidoost (l), omgeving Diemen (l), Badhoevedorp (2), Territoria zijn gevonden in

Amstelveen ( l), Noordelijke Oeverlanden Nieuwe Meer (l ; bedelende jongen), Brettenzone (2).

Het broedgeval in de grachtengordel is opmerkeliilc Niet eerder broedde de soort op zo'n grootstede-
lijke locatie. ln iuni 1997 werd een luid kekkerend prcoiaanbrengend mannetie waargenomen in een

tuinblok aan de Herengracht. Er zijn waarschijnliik ten minste drie iongen uitgevlogen. Pas in januari

werd de broedplaats gevonden (Vlek 1998 in litt). ln 1998 werd er opnieuw genesteld (Vlek pers. med.,

1998). Een tweede territorium werd medio april 1997 aan de Herengracht gevonden, maar dat leidde
daar niet tot een broedgeval (med. Melchers I 997, med.Vlek I 998).
Op sommige plaasen is de Spenrer na een aanvankeliike vestiging weer verdwenen, zoals het

Oeverlandenreservaat aan het Nieuwe Meer. Hier broedde hii in 1994 en mogeliik in 1995. De Havik
deed de Spenrrer echter uitwijken naar veiliger oorden. ln de Noordelijke Oerrerlanden broedden in
| 995 twee paren, in 1996 en '997 één paar. Op Westgaarde werden in I 996 twee nesten gevonden en

in 1997 één, Het is echter mogeliik dat de vogels uitgeweken ziin naar aangrenzende bosles, waar toe-
vallig niet gekeken is.

Opmerkeliik is het mislukte brredgeval van de Sperwer in het Amstelpark (med.Andriese, 1997),

gevolgd door een succesvol broedgoral elders in oí bij het park (med.Vleh 1997).

Het ligt voor de hand dat een aantal broedgevallen aan de aandacht zijn ontsnapr Een gebiedsdekkende
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inventarisatie is misschien een utopie, maar het is de moeite waard om er energie in te stoppen,Als
onze vereniging zo'n inventarisatie organiseert, moet het toch mopliik ziln om bijvoorbeeld van het
Amsterdamse Bos,de parken en het restgrcen in en rondAmsterdam een beter beeld te kriigen van de

omvang van de populatie in onze regio.

Buizerd Euteo àuteo
Het aantal broedparen van de Buizerd in 1997 dat ik kon achterhalen, valt enigszins tegen. Met name
van hetAmsterdamse Bos íjn er geen recente gegevens.

ln 1995 waren daar vier nesten bekend en twee territoria werden vermoed. Op een plaats in het Bos

in de omgoring van de Geitenboerderii, broedde in 1995 een paar in een eik vlak naast een druk fiets-
pad. Dit nest werd niet verstoord en leverde twee uitgevlogen jongen op.Vlak voor het uiwliegen van

het tweede iong - dat toen in het takkelingstadium was - bleek het nest, uiteengevallen in losse takjes,

onder de boom te liggen. De takkeling zat in de boom te kijken alsof er niets aan de hand was. lk denk
dat de energieke vliegoefeningen in combinatie met de airrakke con$ructie van het nest debet waren
aan dit snelle verval.
ln I 995 was in de buurt van de Radar ook een nest vlak naast het fiespad bezer Hier vloog tenminste
één jong uit, het nest bleeÍ intact ln 1996 was een nest bij de Radar bezet in een schienrvilg. Ook dit
nest verdween begin augustus spoorloos,
Tèrritoria en nesten in 1995: I bii de Geitenboerderii,2 bil de Radar, I (teritorium) in de buurtvan de

Kleine Noorddiik, I in het Oeverland bii De Poel; I (territorium) in de buurt van de Heuvel (in 1995 in

totaal tenminste 4 paar en 2 territoria in het Bos). ln 1996 was er I nest bekend bij de Radaq I in het
Oeverland van de Poel en I territorium aan de Noordkant van het Bos.
ln 1997 was er een territorium aan de Noordkant en een nest in het Oeverland van de Poel.Van de

andere plekken in het Bos ziin geen gegevens bekend. lndien de huidige situatie niet drastisch afwiikt
van die van 1995 waren er in het Bos in 1997 zeven territoria. Ér ziin dus wellicht viif territoria aan

onze aandacht onBnapt, hoewel er ook rekening moet worden gehouden met fluctuaties van het aantal

broedparen als gwolg van schommelingen in het prooiaanbod. Het is wenseliik dat iemand (oí een
groeple roofoogellieÍhebbers) zich met het Amsterdamse Bos ten zuiden van de Bosbaan bezig gaat

houden.

Elders leverde I 997 het volgende beeld op. ln de wijde omgeving van Ouderkerk aan de Amstel werden
twee broedparen aangetroffen, in Amsterdam-Zuidoost twee paarl Amsterdam-Noord drie paar en

Amsterdam-Oost één paar. Naast deze zekere broedgevallen ziin er nog twee territoria in Amsterdam-
West en een territorium in de buurt van Diemen vastgesteld.

ln 1996 was er in hetWesteliik Havengebied bii Mobil een succesvol broedgeval in een boom, die na

het hakelen van de vegetatie in de broedtiid, geiioleerd in het kaalgeslagen landschap stond. Lotisch
dat er in 1997 geen broedpoging meer werd ondernomen, ln 1997 zijn er dus negen nesten gevonden

en vier territoria.Wanneer we ervan uitgaan dat er in het Amsterdamse Bos in 1997 net zoveel

Buizerds broedden als in I 995, moeten er in de regio ten minste achttien parën gevestigd ziin.

Een indicatie voor het hoge aantal Buizerds in de regio is de hoeveelheid die op Schiphol íoerageert
Een bezoek aan de spottersplaats bil de Schipholweg op welke datum in het iaar dan ook levert al

gauw 20 tot 30 Buizerds op. ln de herfst van 1995 foerageerden er 50 Buizerds op Schiphol (B.J. Bol in

Vogelnieuws, mei I 997). ln autustus 1997 zag ik behalve ongeveer tien exemplaren op de grond of bid-
dend op zoek naar prooi,ger"egeld een ar/erm van l8 thermiekende Buizerds. Schiphol is niet erg blii

met deze belangstelling van vogels voor de luchthaventereinen. Ze leveren immers gevaar op voor de

luchwaarc
Er zijn mii twee mogelijke gevallen van vergiftiging van Buizerds ter ore gekomen. Het eerste is een
mogeliik vergiÍtigd exemplaar dat enige laren geleden bil de boswachters van het Amsterdamse Bos

werd gebracht en daar stierf,Volgens Remco Daalder (pers. med., 1997) is dit exemplaar voor onder-
zoek opgestuurd, maar van enig resultaat daarvan was hem niets bekend. Bij'De Krijgsman' te Muiden
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is afgelopen broedseizoen het aanvankeliik goed verlopende broedgoral mislukt door de dood van één

of beide oudervogels. Er zijn nog geen onderzoeksresultaten bekend (pers. med. Melchers, I 997).

Schiphol
Het hoge aantal roofoogels op Schiphol baart de wer§roep Preventie Vogelaanvaringen op Schiphol

zorgen. De werkgroep vangt roofoogels weg en zet ze dertig of meer kilometer verwijderd van de

luchthaven weer uit. Deze oplossing biedt geen soelaas voor seizoensverschijnselen. ln de trektijden en

in de winter ziin er nameliik nogal wat Buizerds uit noordeliike streken actief op de luchthaven. Zelfs de

Ruigpootbuizerd is er dan te vinden. Deze lange-afstandsrekkers maken zich niet druk om dertig kilo-
meter.
Het is in dit verband schrilnend dat de luchtharenautoriteiten geen wetenschappelilk onderzoek naar

de vogels op Schiphol laten doen en het blijkbaar ook niet willen. Zoals naar de vraag welke soorten
vogels en leeftiidscategorieën er betrokken zijn bij aanvaringen met vliegtuigen en wat hun herkomst is.

ln de geraadpleegde jaarverslagen van de werkgrcep worden biivoorbeeld kiekendieven en meeuwen

niet naar soort uitgesplitst. ln een ubel worden zelís alle kiekendieven die in het iaar 1994 bij aanvarin-

gen betrokken waren, Bruine Kiekendieí genoemd, terr,viil 4 van de 5 incidenten plaatsvonden in de

winter, wanneer de Bruine Kiekendief uiterst zeldzaam is in de regio. De bedoelde kiekendieven waren
in die periode natuurliik Blauwe, hetgeen bevestigd werd tijdens mijn regelmatige bezoeken aan de

spottersplaats bii Schiphol-Oost in de winter van 1997-98; er werden uitsluitend Blauwe Kiekendieven

gezien! Deze onbenullige aanpak van een serieus veiligheidsprobleem kan desastreus uitpakken voor
alle vogelsoorten die zich ophouden op of rond de luchthaven.

Conclusie
De roofvogelsoorten die zich in het begin van de iaren negentig inAmsterdam vestigden,namen tr;t 1997

in aantal toe.Vooral de Sperwer heeft goed geboerd, de populatie liikt zich ten opzichte van 1995 verdub-

beld te hebben. De stadsparken vormen een belangrijk toevluchtsoord. De Sperwer is daarmee aíhankelijk

van de grillen en luimen van de diverse stadsdelen. Zo ziin er bedreigingen van het Rembrandtpark en de

oostkant van het Sloterpark door het stadsdeel Slotervaan: dunningen ten behoeve van sociale veiligheid

en leuke doorkijkies. Daamaast ziin de taluds van snehrvegen Íavoriet (pers. med. BJ. Bol).

De vestiging in de grachtengordel is niet geheel onverwachg de binnentuinen ziin immers rustig en niet
openbaar, Er wordt verondersteld dat deze vestiging het gevolg is van nestplaatsconcurrentie tussen

Sperwers onderling en predatiedruk door de Havik in de stadsrand, naast een goed voedselaanbod en

relatieve rust in de grachtentuinen (Vlek in litc 1997). Het niet openbare karakter van de grachtentui-

nen bemoeiliikt het opsporen en eventueel beschermen van dergeliike nesten.Al deze broedplaasen
lopen kans door onderhouds,werkzaamheden blootgesteld te worden aan verstoring ofgeheel verloren
te gaan.

De Havik doet het over het algemeen goed. Het is echter verontrustend dat er in Amsterdam-Noord
al iaren vruchteloos broedpogingen worden gedaan. Dat geldt met name voor deVolgermeerpolder.

Het is niet duidelijk in hoeverre er hier sprake is van de gevolgen van de vervuiling of van opzettelijke
vervolging. ln Zuidoost en Diemen wordt de soort bedreigd door planologische ingrepen en door
saneringen. De bekende plekken in het Bos zijn redelijk veilig, ware het niet dat de bekendheid onfrisse
lieden zou kunnen aantrekken. De soort is sinds 1995 wel iets toegenomen, maar het totale aantal ves-

tigingsplaasen is sinds de periode 1994-1995 nauweliik gegroeid. Het lijkt alsof de Havik zich bil voor-
keur vestigt in terreinen die op het punt staan op de schop te gaan.

De Buizerd doet het waarschijnliik veel beter dan uit de gegevens blijkc Ook de Buizerd liikt niet te zijn
toegenomen sinds l995.Vooral de Schinkelpolder in hetAmsterdamse Bos en de Oosteinderpoel vor-
men wifte plekken op de verspreidingskaart van deze soort" De grote aanallen Buizerds op Schiphol

gedurende het hele iaar wekken verwachtingen omrent het broedvoorkomen in het aangrenzende

gebied, die niet in de gegevens teruggevonden worden.
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Er is dus nog veel onbekend, maar de bestaande gegevens suggereren een sterke groei van de populatie
van de besproken roofoogelsooften sinds 1995, met uitzondering van deWespendieí.

OPROEP
Lezers die op de hoo$e ziin van niet in dit artikel genoemde broedgevallen van één oÍ meer van de
genoemde roofootelsoorten in de regiqworden verzocht dit aan schrijver dezes te melden. Het is mis-

schien mogelijk om volgend jaar een meer gebiedsdekkend overzicht te krilgen van de broedgevallen
van roofiogels in onze regio.

Dank aan de geënquèteerden die hun medoarerking verleenden aan het tot stand komen van deze

compilatie: J. Andriese, J. van Blanken, BJ. Bol, R. Daalder, T van Dijk, B. en M. Kamp, M. Kuiper, M.
Melchers, EVisbeen, R.Vlek,W. van der Waal, J.Walters, N. Ziilmans, en aan degenen die mij al eerder
omtrent broedgwallen op de hoogte stelden:Th. van Lent, E van derVeen.
Voor het kritisch nalezen van de teksc R.Vlek

PAUL l. MARcus, Conruerrs Lelrrnrru I I 3 I I , I 065 CN AfiSTERDA n, 020-6 I 59034
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EEN MERKWAARDIG BROEDGEYAL YAN DE ZITYERMEEUW
(Lorus orgentatus Pontopp.)

C.A. veru Eq lutr 1943

Al jaren ging mijn belangstelling naar de Zilvermeeuwen inArtis uit.Waaroml Kwam het door hun sta-

tige houding, hun majestueuse gevechten oÍ omdat ik ze zoo'n beetle zag als de Zilvermeeu\Men van

"Meneer Portielje"; deze was het toch, die mii op hun typische gedragingen opmerkzaam gemaakt had

en door wiens toedoen ik ook een beetie miin hart aan hen verloor:
De Artismeeuwen boeiden me wel, doch het meest "de wilden". Hoog uit de lucht suizend, gierend en

schreeuwend vochten ze elken winter om hun portie eten met de tammen en juist als ie aan ze ging

wennen, verdwenen ze op een enkele gerouwe na.

Deze achterblijvers waren heu die mij het meest genoegen bezorgden; er was iets in hun houding, in

hun doen en laten,waaruit hun meerdere vriiheid sprak,maarook hun zich aangetrokken voelen door
de broedkolonie aan den vijveroever. Tot het groote iaar er was dat ze gingen broeden in den

Artistuin4L Dat was een vreugde42. Doch dit is allemaal zoo bekend en zoo vaak beschreven, dat ik dit
hier na wil laten.

Toen kwam er een bericht van Strijbos, dat hij een Zilvermeeuw op een huis zag broeden: hoe dit afliep
is mii niet bekend, doch in mij was een hoop, dat de meeuwen van meneer Portielle het ook zouden
doen. Elk jaar weer speurde ik de gebouwen af en ia, op een morgen kwam ik tot de ontdekking, dat op
het gebouw van St. Jacob in de Plantage Middenlaan een nest moest ziin; gierende vluchten van twee
meeuwen over een bepaalde plek op het dak, zachte mekker geluidjes, dan weer een wegiagen van een

viiand, maar met zekerheid kan ik dit niet zeggen,want op het dak ben ik nooit geweestToen een jaar

later een nest in de dakgoot van het Groote Museum ín Artis43. Helaas is mii hier verder niets van

bekend geworden. En nu in 1943, in Juni de verheugende mededeeling een nest met eieren op de

rotonde van het groote Museum. Dat was wat!'s Middags na het hooren van het bericht naar boven.
Heel stil een I 5 M. boven de grond tegen de muur van de rotonde en tusschen een hijsstellage zat hij,

zijn bek wiid open, te hiigen in de zomerzon. Een rilling ging door me heen: Photo'sll Filml? Publicatie?

Alles vloog door mijn hoofd. lk peinsde hoe en waar ik alles op moest stellen, waar ik moest zitten en

al die dingen mee6 toen ploseling de vogel opstond en schreeuwend wegvloog. Zoo, nu het raam even

open, erdoor en daar stond ik op het dak; voor mij een nest met 3 eieren. Nu even rustig de situatie
verkennen; rusdg zei ik ... kliauw rsst Daar stormde de eerste al over miln hoofd; zoo, daar had ie het
al.Ja daar ging nummer twee in nog feller vlucht tot de aanval over. Gauw maar van het dak weg om de

dieren niet te veel te verontrusten en even zien of ze gauw terug waren. Nu dat schikte bes!, want na

tien minuten waren ze weer terug. De eieren moeten dus zwaar bebroed zijn.
Gauw naar huis, rugzak gepakg Íototoestellen, filmcamera gehaald, platen in chassis gedaan, rol touw,
alles nagekeken en op weg.

ïègen 2 uur was miin opstelling gereed. Het íotooestel voor opnamen dichtbij aan de hiisbalk bares-
tigd en zelf zat ik met de rolleiflex op ongeveer I M. afsond in het dakvenster, dat op een kier stond.
Nu maar wachtenl 5- l0- I 5 minuten. Zou alles hun zoo verontru$en, dat ze het niet meer aandurídenl
Eníin, gevaar voor de eieren was er niet, want het was smoorheet. Eindeliik na een half uur klonk er
een klagend mauwen.Ja, daar waren ze beide op de muur van de rotonde.Voorzicht'rg huppelde het
wiiíie over het muurtje tot vlak boven het nesq keek links, rechts, naar beneden, naar boven en toen zag

ze mii zitten; keek me recht in het gezicht met de felle gele oogen. Niet bewegen schoot't door me
heen. Hoe lang het duurde weet ik niet; die onbewegelijk starende meeuw op het muurtie en ikzelí in
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miin ongemakkeliike half zittende, half hangende houding. Plotseling brak alles aí in een geweldige

schreeuw en langs de deur stormde de meeuw weg. Ontdekt was ik, ontmoedigd was i( want er was
geen andere mogelijkheid voor me om me beter te verstoppen.Juist toen ik weer aÍwilde gaan tuigen
kwam de oude terug. Niet behoedzaam doch met een plof uit de lucht vallend langs de balk heen vlak
voor het nesl Op heuelfde moment trok ik al aan de sluiter: klik, gebeurd was het, miin bewiis had ik.
Doch er kwam geen reactie van de vogel, zooals ik venvacht had. Slechts even stond zij stil, luisterde en
liep toen vol aandacht naar het nest toe, schudde haar veren en liet zich teeder op de eieren zakken. Er
ging zoo'n stille teederheid en verzorgingsdrang van de vogel uit, dat ik de indruk kreeg, dat zil mii of
verteten was, of me in het dakvenster voor ongwaarlijk hield. Met de rolleiílex maakte ik nu de eene
foto na de andere. Het mannetje liet zich maar zelden zien, zat boven op de rotonde en oveÍzag van
daaruit ziin broedterrein. Half viiÍ was het al, toen ik tot de ontdekking l«rvam geen film meer voor de
rolleiflex te hebben en dus moest opbreken.

Miin bewilzen had ik; nu voorzichtig opruimen. Sotieí sluitertouw, alles liet ik zitten, ja het toestel
moest toch weg.Weer het dak op. Daar kwam het mannetie al weer aanstormen, even later het wijlie.
Gauw het toestel erafdraaien en nu even in het nest kijken. De eieren waren nog niet aangepikq dus dat
zou morgen misschien ziin. Doch het nest zelf maakte miin belangstelling warm. Stukjes bamboe en bla-
deren, alles samen geraapt beneden aan de viiver bij hun tamme sooftgenoten en hier naar boven
gesjouwd. Maar wat me nog meer boeide waren 2 groote granaatsplinters die er in de nestrand lagen.

Erin gevallen konden ze niet zijn, daarvoor lag het nest leveel tegen de muur en overdekte de houten
stellage het teveel.Tijdens het vuren44 bleef de oude gewoon zitten; dat kon ik later bii het schieten
constateeren; dus wanneer ze erin gwallen warcn, dan hadden ze de vogel moeten raken. Ze moe$en
er dus ingesleept zijn door een der oude vogelsl ze hadden dus van de nood een deugd gemaakt en
ook alle rommel van de Ínken rotonde af in het nest gesleept en hiermee de nestrand afgewerkc
De aanvallen werden echter steeds heviger en ploaeling ging het mannetie op nog geen meter van me
aÍ op de rotonde ziaen. Hevig mauwend en naar me pikkend dribbelde hil tot op een halve meter en
ging dan snel weer terug. Het wilfe bleef op veiliger afstand en nam af en toe een duikvlucht. Na alles
goed bekeken te hebben stond ik op.Tegn de verwachtingen in bleeí het mannetie ziften en mauwde
steeds feller.Jammer dat ik geen rrclleiflex film meer had: dit was toch werkelijk een groote uiuonde-
ring. Langzamerhand achteruitlopend ging ik naar het dakvenster terug steeds maar bleef de oude vogel
zitten,totdat ik me halverwege omdraaide en hij me zoo vinnig aanviel dat zijn vleugel tegen mijn hoofd
tikte. Bliikbaar vreesde hij mij als "aanvaller" zoolang ik miin gezicht naar hem toehield en durfde pas

aanvallen als ik "vluchtend" mijn gezicht aírendde. Dit heb ik naderhand in een paar proefies bewezen
gezien. Een van de proeÍies laat ik u hier beleven:

Langzaam terug loopende draaide ik me halverwege om d.w.z mijn lichaam, mijn hoofd bleef zoo veel

mogeliik naar hem toegoarend; stil bleef hii zitten, totdat ik ook miin hoofd afiivendde en me slechts
door snel te bukken aan zijn aanval kon onttrekken,
Ook heb ik halverwege alleen miln hoofd omgedraaid dus met miin gezicht van hem af over mijn
schouder naar het dakraam gekeken en bliksemsnel volgde de aanval.
Een proefe bracht tevens ziin snel reactievermogen aan het licht" lk bleef namelilk achteruit loopen en
draaide even snel mijn hoofd om en terug, ik zag toen dat hil reeds in zijn vlucht viel, doch deze aanvals-

beweging zoo sterk afremde dat hil als het ware omhoog gegooid werd en weer op ziin oude plaats

terecht kwam. Dit proefie heb ik verschillende malen gedaan en steeds met hetzelÍde gevolg. Uit al deze
proefes bleek duideliik dat hil, hoe ik miin lichaam ook wendde en draaide, hieraan geen betekenis
hechtte, doch dat hii, zoo gauw miin gezicht van hem afgewend was, mij als "vluchtend nestgevaar" aan-
vallend verdreef.
De volgende dag was er nies bilzonders, zoodat ik rustig alles maar bii het oude liet. De derde dag

bracht echter de verrassing: een ei was aangepiktl snel alles opgesteld, mijn Íilmcamera klaar en binnen
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2 minuten was de oude terug. lk kon de piepgeluidies duideliik waarnemen als de oude even opstond
om zich om te draaien en te gaan verzitten. Er stond een gloeiend heete zon en als de vogel een poosie
gezeten had, draaide hii ích om, om zodoende steeds een kant van zijn lichaam uit de zon te brengen.

Het nest zat zoo dicht tegen de muur, dat de vogel nooit haaks op de muur kon zitten broeden. De
heele dag heb ik zitten wachten en hopen. O, het was heusch niet vervelend, want daar zorgde het
mannetie wel voor: Niet dat hil het wiiÍie ooit aflosde; dit heb ik geen een keer gezien oí bemerkt; neen

dat niet, maar hii had buiten de broedende vogel nog een bij-wiifie. Deze zat steeds op een van de

schoorsteenen van het gebouw en daar was hii ook altiid te vinden. Samen stonden ze daar te koeren
en te mauwen. Een paring heb ik echter nooit van ze gezien.Wel waren ze erg vriendelijk voor elkaar;

een keer zag ik ze met een strootie pru$en en toen dit van de schoorsteen viel, begonnen ze tegeliik
te luichen. Het schalde over alles heen. Het wiile op het nest reageerde hier helemaal niet op, zelfs niet
door een roep.

Maar er was een groot verschil bii dit alles: zíin wiife mocht overal komen op het heele dak doch het
bii-wijfie niet.Toen het eens probeerde op de rotonde neer te sriiken, kwam het mannetie in dolle
woede omlaagschieten en loeg haar niet alleen weg, doch bleef het zelfs langen tiid haar achtervolgen
en aanvallen.Alleen kwam hij terug en liet zich toen op het plat vallen en raapte koerend wat strootjes
die uit het nest gewaaid waren op en vloog toen weer naar de rand van de rotonde. Dit is de eenige
keen dat ik hem op het plat zag vlak bii het nest doch helaas buiten bereik der camera.

Het wijfe verliet de heele dag het nest nieq ook niet roen ik het wachten moede, om 2 uur het raam

opengooide en eens op het dak sloeg met mijn hand.Wel keek ze verschrikt, stond zelfs even recht op,
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mauwde dreigend, doch ging toen weer zitten. Om vijf uur toen ik wegging en het toestel bii het nest

moest weghalen, ging ze even op de rotonde zitten, keek nerveus trippelend wat ik deed en ging

meteen op het toen nog levende iong in het ei zitten. Het ei was wel iets verder open gepikt, doch nog

niet veel. Morgen maar weer', dacht ik en ging vlug weg.

De volgende morgen bracht teleurstelling en vreugde.Teleurstelling omdat het iong in het ei dood was

en vreugde omdat het andere ei aangepikt was. Snel alles klaar, naar miin plaaa bii het raam terug. De

oude vogel was direct weer op het nest, dus nu maar op een gelukkig of belangriik moment wachten.

Er gebeurde echter niets en zoo raakte ik aan het piekeren. Het doode iong in het ei was toch niet

normaal. Zou de hitte van het zinken dak en de zon het schaalvlies zoo droog en hard gemaakt hebben,

dat het er niet meer uit kon brekenll Hoe langer ik hierover dacht hoe sterker ik ervan overtuigd

werd. (Men. Portielje deelde deze mening later). Dan moet ik toch zien, dat dit jong in het leven bleef

en toen om orvaalf uuc dus na ongeveer 3 uur", het ei nog eren ver stuk was, trok ik de stoute schoenen

aan en ging het kuiken helpen. De oude vogel zat er recht boven, op nog geen 50 cm aÍstand, en keek

nauwletttend toe. Wat was de schaal hard en wat was het vlies taai! Na een goed kwartier was ik

zoover, dat het jong voor de helft uitgepeld was, de rest moest het nu zelf maar zien te doen. Zoolang

ik beíg was hoorde ik geen geluid van het iong, toen ik echter klaar was begon het te piepen en de

oude vogel gafdirect anrwoord door zacht klagend te mauwen. lkwas nog geen meter van het nest af,

toen de vogel ziin plaats weer innam en rusdg verder ging broeden alsof er niets gebeurd was.

Toen na een uurtie stond zij op en daar lag het jong half drcog in de nestkom. De schaal rolde uit het

nest en de nieuwe meeuwenburger was er: Nu werd het steeds interessanter. De oude vogel sProng op

het muurtie, in het nest, op het plat, maar ging niet weer rustig zitten.

Het long lag doodstil in het zonnetie. Plotseling gierde er iets over; wat was datl Een kraai. De oude liet

een schreeuw hooren en daar kwam het mannetie aan en zette de achtervolging op de kraai in. ln het

nest was ook iets gebeurd. Het iong, dat tot nu toe met halÍ opgeheven kop had liggen soezen,"dook"

in elkaar en strckte zich lang uig plat in het nest Hier was dus al een zelfde reactie als ik bij veel oudere

iongen gezien had."Het wegdrukken en zich pogen onzichtbaar te maken". De oude vogel liep op het

nest toe en ging direct weer zitten; het iong geheel bedekkend.

Na ongeveer 5 minuten begon het onder de oude te bewegen en liet het jong zich even zien, om aan-

stonds weer weg te kruipen. ln de houding van de oude rogel was verandering gekomen; zat hii eerst

tamelilk aaneengesloten te broeden, nu was het een geheel ruwe vogel met veel ruimte onder zich. Het
jong bleek een kleine woelwater. Het kroop onder de oude vandaan en deze stond direct even oP.

Eerst "verkende" het iong't nest zelf, toen de omtrek en dit scheen het grondig gedaan te hebben, want

toen er ongeveer een uuftie later weer "gevaar" dreigde, een reiger arvaaide voorbii, kroop het uit het

nest naar een plaatsje vlakbij waar de staande en liggende balk van de hiissstellage elkaar raakte en een

holte vormde. Een zich van nature of uit aandrift in schuthouding verstoppen, zooals v/e dit van ionge
meeuwen in het duin zien onder een helmpol, een zeedistel, oí in een konilnenhol.

Dit diertje was echter pas een uur oí drie oud en reeds leefde het ziin vluchtdrift wlledig ontwikkeld

uit. Laterl toen ik zelf op het dak kwam, kon ik hetzelfde waarnemen.Jammer ik had nu alle mogelilke

Íoto!, maar een voederfoto had ik niet, hopelijk een volgende dag.Toen ik echter de volgende dag

kwam, was het al goroerd en moest ik na een paar uur weer onverrichter zake huiswaarts keeren. Op

het plat vond ik de voederresten, een brok aal en een paar kleine posies.

Weer ging ik er naar toe en nu had ik geluk Nog geen uur was er verstreken of daar kwam het wilfe
aan. Het iong begon heftig te piepen en met de vleugelstompies te slaan. Nog hmm de oude niet

omlaag, doch, door het gepiep van het jong gestimuleerd en daarenboven door miin aanwezigheid

waarschiinliik zeer van streek gebrachg braakte het vertwijfeld van angst alles op het muurtie uit en

slikte het direct weer in.Toen na 20 minuten viel ze op het nest neen Het iong was niet meer te hou-
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den, streek met ziin snaveltje langs dat van de oude en piepte maar. Plotseling begon de oude voer op
te braken, eerst bil kleine beeties en hoe haastiger het jong alles inslikte hoe grooter aímetingen de uit-
gebraakte porties kregen. Dit heb ik wel 5 of 6 keer waar kunnen nemen.ïoen verdween de oude
vogel weer en het iong ging borredigd liggen dutten,
Merkwaardig was dat het vuile ei en het ei met het doode iong steeds in het nest bloren, hoanvel ze
reeds een ondragelijke geur verspreidden. De dag verliep rustig en zonder veel nieuws, alleen was er
het opmerkelijke Íeit dat de oude vogels toch nog stnooties en ander bouwmateriaal naar het nest ble-
ven brengen.

Het iong groeide tameliik voorspoedig, doch toen ik de viiíde dag weer kwam lag het dood in het nest.
Een verklaring hiervoor kan ik moeiliik geven, misschien kunnen de groote hitte op het zinken dak en
het in het geheel niet aanwezig ziin van water op deze hoogte tot de doodsoorzaak hebben biigedra-
gen. De oude vogels blwen nog een dag druk en bedriivig bii het nest" doch na die tiid heb ik ze niet
weer gezien.

Dit is het merkwaardig broedgeval, dat zoo goed begon en zoo slecht eindigde.

GÀ Brouwer schreeí indertiid in ziin broedvogelrubriek in Ardea:"Het heeft nauweliiks zin te vermel-
den, dat in de eertiids goed bevolkte (Zilvermeeuw-)kolonies aan de kust de eieren opnieuw stelselma-
tig en grondig geraapt ziin (...). De onrust die daar heerschte, spiegelde zich rcldoende af in de vrij tal-
rijke broedgevallen in het binnenland (...). (Ardea 33, 1945: 173).
Vergeliik ook Br,ouwer in Ardea 1944 broedvogels l943.Vnag H. Plantenga; zie Portielle (1939, 1940).
Vraag ook K. Hazevoet, D. Dekker (lisp 075-6421744), en Ted Hoogendoorn.Vermeld ook vermoedeliik
dakbroeden van Kleine Mantelmeeuw op oostelilke eiland Oostenburg 19981 (W. van der Schot).
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Gebruikte aÍkortingen:
Voous = 3; H/T = 4; BS&W = l2;AHBL = Algemeen Handelsblad; DLN = De levende natuur.
I Zie voor genoemde literatuur en voor gebruikte afl<ordngen de literatuurlilst
2 Briefie P Brander dd.29-9-76 (OrdnerVondelpark).
3 BS&W p. 143.

4 De Amsterdammer 26l l0/19 l8 (Thiisseplakboek).
5 Kopieén En uimeksels van dagboeken en artikelen vanThijsse bevinden zich in hetïhijsseplakboek
6 Zie biilage.
7 AHBL 271211904;zie ook bijlage.
8 Citaten uitAHBL 2213/1903 en l0/8/1903.
9 Zie biilage.
I 0 PW. Brander in HetVondelpark, nov. I 948, nr. I 4.
il AHBL 5t4il902.
12 De GroeneAmsterdammer 291 I ll 19..1

l3 ZieVoous.
14 Ode aan hetVondelpark,p.2TT.
I 5 De waarnemer 5e lg nr 4 ( l94l ).l6 Dit onwaarschijnliik hoge aan&l wordt door Brander zelf genoemd in een inrerview (Parool 24llll72;

Brandermap).
17 Tekst Mei. B.van Drooge, 1972 (Brandermap).
l8 Zie verderVoous.
19 De Gierzwaluw 19,2 p.47 en mondelinge mededeling van Cnoop Koopmans.
20 BrieÍ Blok I l/10/74 inWVG-archief (OrdnerVondelpark).
2l A. Kooy, Namen in het Vondelpark, ln:Werk in uiwoering 5, mei I 979; PW. Branderl ln: Onder de kei-

zerskroon,NRC-HBL l7ll l/1972);brlefA.A.Blok l418/98 (ordnerVondelpark).
Mondelinge mededeling W van derWeiiden.
Zie Sljsles en Driiísijsies, p. I 17.

Zie verderVoous.
ln De Gierzwaluw 19,2 (1981);20,1 (1982) en 2l,l (1983).
Al deze gegevens in OrdnerVondelpark
Eerste waarneming in brief uit I 976 van J.A. Loterijman aan J. Stoffels (OrdnerVondelpark).
Winter 89 en 90; febr-mrt 92 zingend.
Ode aan hetVondelpark p. 176.

De Gierzwaluw 19,2 p.45.
Waarschiinlilk broedden er in 1998 3-4 Grote Bonte Spechten (Werz).
Literatuurliist 2.
Tekst Mej. B. van Drooge I 972 (Brandermap).
Telefoongesprek met N.Jonker van Stadsdeel Zuid: de resultaten van het ondenoek zullen in november
bekend ziin.
BS&W p. 147l148.
Brief Manin Melchers dd. 30/6/1998.
Delsman, H.C. (1886-1969). Hoogleraar dierkunde en visseriibioloog. Lld van talriike wetenschappeliike
commíssies in Nederlandsch lndiè en Nederland en mede-oprichter van Natuurmonumenten in 1905.

Jac.PThiisse, Langs de Zulderzee, (aangepast aan modern taalgebruik NZ).
A.N. Swart ( l9 I 2- I 990) groeide op ln Broek in Waterland. Hil was een kenner van de vogels in en rond
Amsterdam. Ziin waarnemingsgebied omvatte ondermeer het Amsterdamse Bos, Schinkelpolder, Nieuwe
Oosterbegraafplaats, Zeeberg en de Diemerzeediik. Swart heeft veel vogelgebieden in en rondom
Amsterdam zien veranderen en verdwiinen. Hil was een kridsch vogehivaarnemer uit de tiid voor de
Dutch Birdlng Association.
De beide iongen van 1997 trof ik helaas beiden dood aan zonder een aanvriisbare doodsoorzaak
Geleewiekte Zilvermeeuwen broedden voor het eer$ in Aftis in l9 l5 (med. mevr. L. Koning, Artis, nov.
1998). ln 19 I 7 werden drie lonten geboren, in I 923 één. Ook in I 927 en I 928 werd gebroed (vgl. foto's
in Ardea XVll, I 928: I 36 pl. lV). Het zou totaal om zes paren gaan.

Wie er de ílnesses van wenscht te weten leze de uiwoerige publicade van Portielle in Ardea iaarg. XVll,
l928.Verder ziin "Dieren zien en lercn kennen".
Het Groote Museum is thans hetArtis Party Centrum (med. H. Plantenga,Artis).
Op Kaaenburg was een afireergeschut van de Duiaers, dat schoten afouurde boven de Plantage-buurt
(med.Wv.d.Waal, nov. I 998).
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