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et Oosterparh is een hlein stadsparh op de grens van de Amsterdamse binnenlstad en stadsdeel Oost/Watergraafsmeer. Het parh is aangelegd aan het eind van

l_!
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de lge eeuw in Engelse landschapsstijl naar een ontwerp van L.A. Springer en vormt
het decor van veel literatuur van de'Tachtigers'. Destijds grensde het parh aan de
Oosterbegraafplaats en lag het aan de rand van de stad.
'Het was een troosteloos en zompig gebied toen de vermaarde Springer er in l89l
het Oosterparh schiep, 'een Iandschap in de stad met weidse glooiende velden' soms
aan het oog onttrohhen door bosschages'en met een viiver als'trots hoogtepunt'
waarin een eilandje de illusie van een zandbanh in een rivier moet geven", overdriift
John Jansen van Galen I l l iaar later in Het Parool.
Het parh is sinds die tiid behoorlijh veranderd. Het is nu 14,4 hectare groot. De
begroeiing is ouder geworden, de begraafplaas is verdrrenen en door de snelle
groei van de stad is het parh inmiddels aan aIIe hanten ingesloten door bebouring.
De gehele 90e eeuw stond het gebied in de belangstelling bii vogelaars en andere
natuurlieftrebbers. De veranderingen, die het parh onderging, zien we terug in de

samenstetling van de broedvogels. Er is veel informatie over het Oosterparh en een
deel daanoan is nooit eerder gepubliceerd. Sommige bronnen geven zeer specialistische gegevens en handelen over slechts één vogelsoort die in het parh bestudeerd
is. Andere bronnen verstrehhen algemene informatie over het parh zelf en hierin
rnorden vogels slechts ziidelings genoemd.
In dit artihel beschriif ih de ontrrihhelingen van het Oosterparh in de 20e eeuw aan
de hand van broedvogetinventarisaties, soortenliisten, dagboehaanteheningen van

vogelaars en tal van artihelen die sinds 1895 over het parh ziin verschenen. ln het
eerste deel beschrijf ih de veranderingen van het parh in de eerste en de npeede
helft van de 20e eeuw; in het tweede deel bespreeh ih de broedvogels.
Ih sluit af met geg€vens uit de 91e eeu\p en enhele aanbevelingen. Achterin staat een
chechlist van de vogels van het Oosterparh.
AIIe foto's in dit artihel homen van miin hand en ziin in het Oosterparh gemaaht,
behalve die van de Roeh. Bii elhe foto staat wanneer de foto genomen is.
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Bestekstekening oosterpark, LA. SpÍinger, 1892

Eerste helft van de 20' eeuw
'Het mooiste vogeloord in Amsterdam bedreigd'
-Ouené in De Levende Natuur, 1910-

eerste pubticaties over de OosterbegraafpÍaats verschijnen aan het einde van de
lge eeuw. Ze behandelen altemaal de grootste omithologische attractie van die tiid:

t-\e

l-l

de roehenholonie. Het is niet behend hoe lang de holonie hier al gevestigd is wanneer
de eerste verhalen verschijnen. Het is zelfs niet duidelilh of de bomen, waarin de
Roehen nestelen, geplant ziin bii de aanleg van de begraafplaats halverwege de lge
eeuw, of dat de begraafplaats is aangelegd in reeds bestaande aanplant. In deze tiid
spreeht men nameliih at over'Het Muiderbosch', wat suggereert dat de bomen veel

ouder hunnen zijn.
Grote namen uit die tiid, Zoats Heilmans en Steenhuizen, bezoehen het gebied regelmatig. Eén van de stuhhen over de roehenholonie is van M.A Koehhoeh, de tehenaar van
de behende schoolplaten. In l90l schrijft hii: "Geregeld ieder iaar zoo omstreehs maart
Ieveren de hoge iepenboomen rond de voormalige Oosterbergraafplaats, die samen
het Muiderbosch vormen [ . . ] een belan$sehhend schouwspel. Honderden roehen, een
soort hraaien, ziin in die maand druh aan het bouwen hunner hunstlooze. rurp in elhander gwlochten nesten, waarbii het dan niet aan bedrijvigheid en rumoer ontbreeht. De
berponers van het Muiderpoort-h\trartier ziin te zeer aan die vertoning ge\rend, om er
.

veel aandacht aan te wijden; niet te min ziet men herhaaldelijh lieden, die toch eventies
naar boven staan te hijhen om die actieve zwarte levenmahers gade te slaan'.
Hieruit bliiht dat de roehenholonie er al een aantal iaren zit. In veel stuhhen wordt ver'in
stag gedaan van het uitstoten en vernietigen van nesten door de 'publiehe rrerhen';
vogelpaar".
van
een
vrooliih
weinige minuten vermoorden zij de hoop en levenslust
Toch ziin de meeste verhalen zorgeloos van harahter en spreeht vooral het ontluibende
natuurbewustziin dat henmerhend is voor de tiid van Heiimans en Ïhiisse.
Het tij heert in 1910. Fred Quené schrijft een alarmerend artihel in De Lqende Natuur,
"Bii de behandeling der begrooting voor het jaar l9l 1, is door het dageliihs Bestuur der
uitgetrohhen, om het plan tot toevoeging van het
Oosterparh, rFaafioe reeds vroeger besloten rpas, uit te voeren. Om tot dit doel te geÍa'
hen en om in overeenstemming te homen met het reeds bestaande parh, zullen vele

Gemeente eene som van

f

l5.oOO,-

bomen en biina al het struihge\ras moeten vallen".
In dit stuh schrijft hij over een "plehje dat door zijn natuurschoon ver boven al onze
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stadsparhen staat" en geeft hij een beeldende beschriiving van het gebied. "Het geheel

wordt doorsneden door

7 lanen,

waarvan trree in de lengte, welhe door de 5 hortere

Ianen rechthoehigworden gehruist. Deze lanen ziin alleen reeds een bezoeh over-

waard. Zij toch rrorden gevormd door hoog opgehapte olmen, rpelhe hoog boven den
bezoeher hun tahhen tot een dicht bladerdah welven. Door dit stelsel van lanen wordt
de gehele plaats in l8 vahhen verdeeld, waarvan enhele door een heg ziin omgeven.
Vooral deze heggen hebben voor de vogelvriend groote waarde. Zij bestaan hoofdzaheliih uit dicht tegen en met hun tahhen door elhaar gegroeide hulsten, met enhele
smalle openingen, die hem in staat stellen de vogels gemahhelijh te observeeren

[...]

Om vele bomen en paaltjes slingen de hlimop ziin dichtbebladerde tahhen en bedeht
op verschillende plaatsen de grond, hierin geholpen door maagdepalm en zevenblad'.
Alhoewel het stuh geen inventarisatie is, geeft Quené rpel als eerste een lijst met waargenomen planten en vogels. Tussen najaar 1909 en ohtober l9l0 noemt hij 36 vogelsoorten, rpaarvan elf als broedvogel. Veertien andere soorten van deze 56 zullen in
latere stuhhen alsnog als broedvogel genoemd worden.

Opvallende soorten die hij noemt zijn Geelgors en Grote Gele Kwihstaart. Uit de aanwezigheid van de Geelgors, die na 1910 niet meer gemeld wordt, bliiht de dan nog lan-

delijhe Iigging van de begraafplaats. De Grote Gele Krpihstaart overwinterde in die tijd
bliihbaar in het parh. Nu, honderd jaar later, is deze soort nog steeds een rpintergast in
het Oosterparh.
In het vooriaar van 1999 wordt het bewuste stuh begraafplaats op rigoureuze wiize bij
het parh getrohhen. Derhsen doet hiervan verslag in De Levende Natuur. "Men begon

met het opruimen van allerlei in het wild groeiende planten. Brandnetelboschies werden vemield, en de vanzelf opgeslagen bosschages van vlier en laurierhers werden
omgehaht. Daarna werd de bodem ongeveer een M. dih met wit zand opgehoogd en
hiermee was voorgoed aan allen wilde opslag het voortbestaan onmogelijh gemaaht.
Maar daarmee verdween ooh de nestelgelegenheid van tal van zangertjes".
Waarschijnliih gaat het om het stuh parh waar nu de shatebaan en het hinderbadje zijn
gevestigd. Genoemde ophoging is nog steeds in het parh te zien. De actie is typerend

vooÍ de \riize waarop veranderingen in het parh rnorden doorgevoerd en hoe rpordt
omgegaan met de natuun aarde van het gebied. Dit heer verdwijnt de Roodborst als
broedvogelr in alle latere beschrijvingen van het parh ontbreeht de soort. Pas 75 jaar
Iater zal de Roodborst terugheren als broedvogel van het Oosterparh. Een hlein deel
van de begraafplaats blijft bestaan tot het begin van de zestiger jaren.
In de iaren dertig verschijnen de eerste artihelen over het Oosterparh zelf. Dit is vooral
te danhen aan de Dodaars, die zió halverwege dit decennium vestigt als broedvogel.
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Jaartal
Aantal bezette nesten van Roek en Blauwe ReigeÍ in het oosterpark perjaar
Jaren zonder gegevens zijn weggelaten. Gegevens ontleend aan RJJ. Vlek in prep.

Steenhuizen, fotograaf en preparateur van het Zoölogisch Museum, publiceert hierover
t\ree stuhhen. Hij geeft geen beschrirving van het jonge parh, maar schriift er wel ziidelings over. 'Door den groote toeloop van menschen, die bii het mooie zomenreer
dagetijhs het parh bezoehen, wennen de vogels bliihbaar spoedig aan de druhte. Het
nest bevindt zich n.b. nabii de druhste plaats van het parh, het muziehterrein, waar
weheliihs muzieh- en zanguitvoeringen gegeven worden-. Deze nestplaas is waarschiinlijh op dezelfde pleh ats waar tegemroordig laarliihs een meerhoetenpaar nestelt.
In t936 vinden broedvogelinventarisaties plaats in tal van AmsteÍdamse stadsparhen.
Ooh in het Oosterparh. In het tijdschriÍt De Waamemerverschiinen heurige lijsties met
broedvogels. De ruimte die beschihbaar is voor het Oosterparh wordt echter besteed
aan een beschriiving van twee spectaculaire broedgevallen uit dat iaar, van Dodaars en

van Meerhoet!
In deze tiid verdwijnt de roehenholonie uit het parh, terwijl de Blauwe Peiger een holonie sticht in de hoge populieren van de'Oude Ooster'. Van beide soorten wordt het
verloop weergegeven in Grafieh l.
Tijdens de mobilisatie in l94o worden in het Oosterparh Nederlandse militairen gelegerd en tijdens de bezetting verandert het parb in een Duits legerhamp. Rondom is een
zware prihheldraadversperring en in het parh zelf worden Ioopgraven en schuilhelders
uitgegraven. Zodoende blilven de hoge bomen in de Tweede Wereldoorlog gespaard.
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Tweede helft van de 20' eeuw
'Ik

[as

wel eens, dat het Oosterparh een vogelarm parh is'
-Swart;n De Levende Natuur, 1952-

J\ la de Tweede Wereldoorlog wordt het Oosterparh ongeveer elhe viiftien iaar geinI \l ventariseerd. De betrohhen vogelaars zullen zich niet bewust zijn geweest van
deze regelmaat, waarmee een fraaie reehs ontstond met goed vergelijhbare broedvogelgegevens.
De eerste broedvogelinventarisatie wordt gedaan door mei. D. Beerens in 1946
(Brander, l948r.Zii stelt l7 tot 18 broedvogelsoorten vast en ziet in het broedseizoen
Staartmees en Bonte Vliegenvanger in het parh. Zii noemt drie soorten broedvogels

die niet voorhomen op de Íijst van Quené: Waterhoen, Tuinfluiter en Spotvogel. Deze
vogels zijn feitelijh de harahtersoorten van de nog ionge parhbeplanting. Zij noemt
echter niet de Blauwe Reiger, die er dan wel degelijh broedt. In ditzelfde iaar houdt
voornameliih rraarnemingen noteert
uit Amsterdam-Oost. Hij schrijft veel over de Oosterbegraafplaats en in mindere mate
over het Oosterparh.
De combinatie van deze twee bronnen geeft een prachtig beeld van het Oosterparh
en de oude begraafplaas in dat iaar. Hogeboom schrijft in zijn dagboeh' 'Hoe is het
mogelijh dat midden in Amsterdam nog zo'n mooi stuhie natuurschoon is. En toch is
het er. Het is de Oude Oosterbegraafplaats die grenst aan het Oosterparh, een van de
mooiste parhen van Amsterdam, eenzaam en verlaten ligt het aóter de hoge peppels
waar de reigerholonie in gevestigd is. Alles is rurp en wild. De brandnetels die ongeveer I meter hoog staan sieren de meeste scheef gezahte graven. Daar het zelden of
nooit door iemand betreden wordt, broeden hier allerlei vogelsoorten. Bij het betreden van het herhhof wordt de stilte verbrohen doordat een angstige merel onder luid
getiahher'\peg vloog. Klein iantje' in het lage struihge^tras had ooh nog heel wat noten
J.H. Hogeboom een vogeldagboeh bij, waarin hij

op zijn zang. De houtduiven hadden hun slaapplaats al opgezocht en vlogen nu onder
een hels Iawaai weg. Op een paaltje van een der grafzerhen zat roerloos een graulf,e
vliegenvanger. Het leeh wel of hii zat te dromen, maar als je dat denht heb ie het toch
mis. r07ant ineens had hij een insect in de gaten en in allerlei hronhelbochten vloog hij
het na en in enhele ogenblihhen had hij het te pahhen en heerde naar zijn zitplaats

terug'.
In mei

1960

stelt de behende Amsterdamse vogelaar Aart Swart een indruhwehhende

Iilst samen:'waargenomen vogelsoonen in het Oosterparh'. Hii noemt 88 soorten,

waaronder zeldzaamheden als Draaihals en Notenhraher. Hii geeft van alle soorten op
I

Winterkoning
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Een Blauwe ReigeÍ

vangt een vis; 1996 (leatste succesvolle broedjaar)

de lijst zeer behnopt de status, bijvoorbeeld:'gewon€ verschiining'o['enhele waarne-

mingen behend'. Bij soonen waarvan Swart slechts één waarneming hent, noemt hii
wel de namen van de waarnemers, maar niet de datum van de waarneming.
Swart typeert 95 tot 28 soorten als broedvogel. Hierbij zijn elf nieurre soorten, en
mogeliih de Boomhruiper als twaalfde soort. Uit de literatuur bliiht dat deze vogelsoorten zeher niet in één en hetzelfde jaar hebben gebroed. Bovendien hebben sommige soorten slechts een enhele heer gebroed. Dit geldt onder andere voor Wielewaal,
Torenvalh, Holenduif en Grote Bonte Specht. De homst van deze bowogeh geeft aan
dat de begroeiing in het parh ouder wordt en daardoor interessant voor vogelsoorten
die eerder niet in het parh voorhrramen, maar die aan het begin van de eeuw rrel
bewoners waren van de begraafplaats.

In t975 wordt het Oosterparh geïnventariseerd door Wouter Van der ITeijden. boswachter van het Amsterdamse Bos. In dertien bezoehen stelt hij 23 broedvogelsoorten
vast. Drie vogelsoorten homen er dit iaar voor het eerst tot broeden: Turhse Tortel,
Boomhruiper en Gaai. In de hantliin van ziin aanteheningen schrijft Van der §Teijden
een rijtie van zes'mogelijhheden om het parh te verbeteren':
l) meer aaneengesloten stuh bos
rondom rhododendron gras i.p.v. pad
manden
3)
waterhoene
4) meer riet
2)

5) nesthasten
6) geen bladeren

opruimen, tahhen laten liggen
Zijn rrens voor meer nesthasten is inmiddels versuld, al is de variatie beperht. De
andere standpunten ziin nog steeds actueel.
2

eendenkorven
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Van november 1987 tot iuni 1988 wordt het zuidelijhe deel van het Oosterparh gerenoveerd. De vijver wordt uitgebaggerd en van een nieuwe beschoeiing vooruien. De
grond wordt op veet plaasen 30 centimeter opgehoogd. Van november 1988 tot iuni
1989 lpordt het deel ten noorden van de vijver onder handen genomen.
Franh van Groen inventariseert het Oosterparh in 1990. Hij doet het als buurtbewoner uit pure nieuwsgierigheid, en historisch gezien is zijn timing perfect. Van
Groen hanteert de BMP-methode van SOVON en geeft als enige inventariseerder
aantatten voor aIIe soorten. Hij stelt 93 soorten broedvogels vast met 949 territoria.
Dit lijht erg veet, maar is inclusief Huismus (59), Blauwe Peiger (45), Wilde Eend
(t4) en Stadsduif (9). Zonder deze soorten zou het aantal territoria ongeveer gelijh
ziin aan de aantallen van Beerens en die van Van der I0?eiiden. Van Groen noemt

voor het eerst de Putter als broedvogel.
In 1990 wordt besloten het Tropenmuseum uit te breiden. Hiervoor worden alle
oude iepen gehapt. De populieren zullen dermate rigoureus gesnoeid worden dat
ze voor de Blauwe Reigers geen interessante nestplaats meer ziin. De uitbreiding
van het museum wordt in het Iaatste decennium van de eeuw in hoog tempo uitgevoerd en betehent het einde van de reigerholonie.
In de laaSte vijf jaar van de 90e eeuw inventariseer ih het Oosterparh zelÍ.ln deze
periode wagen maar tiefst 35 verschillende vogelsoorten een broedpoging in het
Oosterparh (zie Tabel 9). Net als bij de andere inventarisaties homen per iaar
slechts 22 tot 94 soorten tot broeden. Hiervan broeden slechts 17 soorten zeher elh
jaar in het parh. De andere 16 soorten hunnen wij benoemen als'onregelmatige
broedvogel'. Hieruit blijht dat, om een iuist beeld te hriigen, een inventarisatie van
één jaar te hort is voor een hlein instabiel gebied als een stadsparh.
Drie soorten homen er in deze periode voor het eerst tot broeden:
Halsbandparhiet, Staartmees en Sperwer.
Veel zangvogels bezetten in het voorjaar een territorium in het parh' maar homen
niet succewol tot broeden omdat de verstoring, met name door Ioslopende honden, enorm is. In sommige jaren verblijven zwerfhatten in het parh. Mensen die
slapen of spullen verbergen tussen de struihen zorgen voor overlast- Vooral
vogelsoorten die in struihen of op de grond broeden, of hier hun voedsel zoehen,
zoats Tiiftjaf en Roodborst, ondervinden last hiervan. Daarnaast vinden er in de
Zomer veel recreatieve activiteiten plaats. Festivals en muZiehconcerten doen de
rust voor de vogels geen goed. De reigerholonie leidt nog even een hwiinend
bestaan. Voor de eeuwwisseling ziln alle reigernesten definitief uit het Oosterparh

verdwenen.
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Een adulte

Aalscholver in prachtkleed; maart 1997

Honderd jaar broedvogels
'Dat er in de stadsparhen van Amsterdam soms waamemingen op

omithologisch gebied gedaan hunnen worden, tÍaarvan men niet
zou gelooven dat zij mogelijh waren, moge het volgende bewijzen.'
-P.L Steenhuizen in Ardea, 1934-

n de 90e eeuw ziin in het Oosterparh lg7 verschillende vogelsoorten \paargenoHoutduif en l7interhoning behoren al honderd iaar tot de
vaste vogelbwolhing van het parh. Andere soorten ziin er slechs één heer waargenomen, zoals een Drieteenmeeuw na een storm in 1984. Een enhele heer gaat het
om een soort die in Nederland geen algemene soort is: een Bladhoning op 5 en 6
I

I men. Soorten als Merel,

en een onbevestigde waameming van een Alpengierzwalurr door professor Voous in juni 1959. Dit zou zelfs de t'weede waameming van deze soort in
Nederland hunnen zijn.
Vijftien soorten ziin uitsluitend overvliegend waargenomen: Lepelaar, Grauwe Gans,
Rietgans, Kolgans, Buizerd, Slechtvalh, Kievit, WuIp, Tureluur, Grote Stem,
Veldleeuwerih, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Alpengierzwaluw en Raaf. Acht soorten
zijn'escapes', waaronder Halsbandparhiet, Stadsduif en Danhivahoens. Sommige
vogels als Aalscholver en verschillende soorten meeuwen zijn het hele iaar in het
parh aanwezig, maar broeden er niet.

ohtober

1999

Uit broedvogelinventarisaties bliiht dat in de afgelopen eeuw tenminste 50 soorten
in het parh hebben gebroed. Het vergeliihen van de gegevens is slechs in beperhte
mate mogeliih omdat bij de inventarisaties verschillende inventarisatiemethodes zijn
gebruiht en verschillende grenzen van het parh ziin gehanteerd. Sommige waamemers rehenen de broedvogels van de bebouwing Iangs de Maurishade mee, tenrijl
anderen de hehhen van het parh als grens aanhouden.
Zelf beschouwde ih alle toeganhelijhe of zichtbare delen van het stratenbloh als
werhgebied. Bij mijn inventarisatie hanteerde ih de methode zoals beschreven in de
eerste AÍIas van de Nederlandse broedvogels (Teixeira, 1979). Het lijht erop dat
Beerens in 1946 en Van der lTeijden in 1975 min of meer dezelfde trerhrijze hanteerden. De lijsten van Quené (1910) en Swart (1960) ziin in feite geen inventarisaties, maar een overzicht van broedvogels. Van Groen gebruihte de BMP-methode.
Deze richt zich op het vasstellen van territoria. In de meeste gevallen gaat het om
waarnemingen van zang of balsgedrag. Hierbij is niet automatisch sprahe van succewolle broedgevallen.
In het vervolg van dit artihel spreeh ih van een broedgeval als er wezenliihe aanwii-

'

Kip
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zingen zijn van een paar met een nest. AÍs er jongen uitvliegen noem ih het een succewol broedgeval. Vooral doonrehhende zangvogels hunnen een territorium bezetten zonder er te gaan broeden. In het Oosterparh was dit aan het eind van de eeuw
onder andere het geval bij de Fitis in 1999 en 200t, de Spotvogel in 1996 en de Vinh
1996 en 9000.

In dit hoofdstuh bespreeh ih alle broedvogelsoorten van het Oosterparh. Bij veranderingen in de broedvogelstand zal ih per soort een verband leggen met de verandering van de begroeiing van het parh enerzijds en de omgeving anderzijds, of een
vergelijhing mahen met de landelijhe trend van de desbetreffende soort. Directe vergelijhing van aantallen tussen versóillende inventarisaties maah ih alleen als deze
opvallende en verhlaarbare verschillen vertonen.
Een overzicht van de broedvogels van het Oosterparh is met het aantal soorten en
territoria te vinden in Tabel l.

Dodaars
Eén van de meest spectaculaire broedvogels van het Oosterparh in de 9oe eeuw is

ae DOdaa fS. Steenhuizen beschrijft nauwheurig het eerste broedgeval in 1954, dat
een aantal opmerhelijhe gebeurtenissen hent, in een artihel in Ardea. Hieronder volgen enhele passages uit ziin beschriiving.

9l april. Een Dodaars is bezig, tezamen met een Waterhoentie een nest te bouwen
op de in het water hangende tahhen van een treunvilg. De Dodaars duiht ijverig half
vergane plantenresten op, ten iil het \[aterhoentie die neties schiht [...1
- 30 april. Twee exemplaren van den Dodaars ziin iiverig op dezelfde pleh aan het
nestelen; het Waterhoentie wordt veriaagd [... ]
- 2 mei. De vogels nemen een verstandig besluit en be$nnen nu dichter bij de wal,
-

waar de tahhen van dezelfde treurwilg wat steviger zijn, opnieuw te bouwen.
- 10 mei. Hemelvaarsdag. Het is zeer druh in het parh en spelende hinderen loopen
over het gras tot dicht bii het nest. Van tijd tot tiid homt een hinderspeelbal in het
\pater terecht, soms vlah bii het nest. De vogels duihen zo nu en dan weg na eerst de
eieren snel bedeht te hebben [.. .]
- 9 juni. Plotselinge verandering: drie jongen ziin uitgehomer; eeo ei schiint onbe-

vrucht te zijn [...]
- 18 iuni. De iongen bevinden zich nu midden op de viiver. Ïblhens wanneer een
Vischdiefje, dat daar aan het visschen is, homt overvliegen, duihen ze snel weg.
- 19 juni. Met grooten spoed rrordt een nieuw nest gevormd van de gebruihelijhe
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samenstelling, dit maal op de plaats, waar de eerste nestbouw misluht is. In tusschen
heeft daar weer een \traterhoentie een nest van tahjes gebouwd en zit rustig te broeden. Het Dodaars-paar maaht het nest stiif tegen het Waterhoentiesnest aan, gebruih
mahende van het drijfuermogen van dit nest. Beide nesten vormen één geheel [...]
- 27 juni. De goede nabuurschap met het Waterhoentie is ploseling uitgelopen op
een heftige burenruzie. Het nest van het Waterhoentje is gedeeltelijh verwoest en de

eieren ziin overboord geworpen [.. .]
- 17 juli. Het eerste jong van het 2e broedsel is uitgehomen [...]
- 18 iuni. Het tweede iong is uitgehomen, ih zie nog drie eieren op het nest.
- 2a juli. Een derde jong is uitgehomen [...]
- 25 juli. Het mannetje z\remt met de twee eerst uitgehomen jongen reeds ver van
het nest verwijderd rond. Het laatst uitgehomen iong is belangriih hleiner en blijft
meer op het nest.
- Vriidag 27 juli wordt een droeve dag voor de familie [... ] ih hom tot de treurige ontdehhing, dat een der oude vogels dood naast het nest driift. De parhrachter is zo
vriendeliih het doode vogeltje voor mij uit het water te visschen. Ih neem het mede
ter onderzoeh en tevens ter opzetting. Bij opening van het hadaver zie ih dat het
vrornvtie de ongeluhhige is. En ih han niets abnormaals vinden, waaraan ih de doodsoorzaah zou hunnen toeschriiven, zoodat dit droeve voorval voor mii een raadsel
blijft. Het mannetie staat nu alleen voor de verdere verzorging van de drie jongen [...]
- Begin september. De drie jongen van het 2e broedsel zijn nu ooh geheel vohpassen.
In 1935 is er rraarschijnlijh een misluht broedgeval. Dit wordt niet duideliih uit de
beschihbare literatuur. De Dodaars brengt in ieder geval in 1936 lreer vier jongen
groot in het Oosterparh. Veel later, in iuli 1955, ziet Swart een Dodaars met drie
grote jongen. 'Dat ze hier gebroed hebben is niet onmogelijh", schrijft hii in een
stuhje over het Oosterparh in NaÍura. Hierna zijn in het parh geen rraamemingen
meer gedaan van Dodaars.

Blauwe Reiger
in lg27'in de hoge populieren van de Oude Ooster'. In
werden de reigers hier verjaagd, omdat 'de graven door het halhachtige vuil
van de dieren een smerig aanzien hregen". Reeds halverrrege de jaren dertig heren
de reigers weer terug.
Vreemd genoeg noemt BeereÍB Ae Blauwe Reigef niet als broedvogel tiidens
De eerste reigers broeden
1998

haar inventarisatie in 1946. Dit is opvallend, want in het dagboeh van Hogeboom
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wordt regelmatig over de reigerholonie in het Oosterparh geschreven en ooh over
holonies in andere parhen. Zo wordt, volgens Hogeboom, de holonie in Franhendael
in 1946 na de rrinter bezet op I 7 februari, en op I maart weer verlaten vanwege
hevige sneeuwval. Slechs twee paartjes bliiven achter omdat ze al broeden.
In het Oosterparh wordt de holonie pas weer betrohhen op lZ maart 1946. Op lO
iuni schrijft Hogeboom' 'Door hevige wind is er grote schade toegebracht aan de
reigerholonie in het Oosterparh. Nesten loaaiden uit. De jongen uit de nesten die uitwaaiden ziin naar Artis gebracht". Op 19 juni van dat jaar brengt Hogeboom zelf
een, in het Oosterparh uit het nest gewaaide, jonge reiger naar Artis. In het dagboeh
zit een haanje van Artis ter bevestiging van 'de goede ontvangst van I Blauwe
Reiger (Ardea cinerea L.)" met een handtehening van de directeur.

Vanaf 1964 worden de reigers bestudeerd door Alfred BIoh. Volgens hem was deze
holonie unieh in de wereld. Hij vond deze holonie interessant omdat het de eerste
grote holonie in de stad was en omdat de nesten voomamelijh in hoge populieren
zaten. In 1963 was de reigerpopulatie in Nederland ingestort na een zeer strenge
winter. Vanaf datzelfde jaar geniet de Blauwe Reiger volledige bescherming en in de
iaren zeventig beleeft de reigerpopulatie in Nederland zijn hoogtiidagen.
ln 1972 huizen I l0 paar in het Oosterparh. In de nacht van I april l9Z3 gaat tijdens
een zware voorjaarstorm driehwart van de legsels verloren. In Franhendael, waar de
nesten in lagere bomen zitten, gaat tlechts' de helft van de Iegsels verloren. De rei-

gernesten in het OosterpaÍh zaten erg hoog. Dat maaht de nesten hrretsbaar omdat
hoge dunne tahhen minder stevig ziin dan lager gelegen dihhe tahhen. Volgens EIoh
broeden reigers lager naaÍïnate er minder verstoring is op de grond. De gemiddelde
levensduur van een nest in het Oosterparh was in de jaren zestig en zeventig slechts
twee jaar. Uiuondering hierop waren twee nesten die viiftien jaar Iang onafgebrohen werden gebruiht.
De storm was niet de enige heer dat er veel nesten in de holonie verloren gingen.
Eens had een onfortuinliibe rciger zicÍrzelf opgehangen. Een overbuurvrourr belde
de brandrreer met de vraag de vogel uit zijn ongeluhhige positie te bevriiden. De
Linnaeusstraat rnerd afgezet en met ladder en schepnet drongen brandweerlieden
de boomhruinen binnen. Op'rreg naar de bungelende reiger, die at dood .\Fas, ,\perden nesten omgestoten. De reigers raahten in panieh en verlieten massaat hun
nesten. Ikaaien, Ehsters en meeultren zagen hun hans schoon en roofden onbeschermde eieren en huihens. Deze actie hostte een paar honderd jongen en
bevruchte eieren het leven.
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Na de drastische uitbreiding van het Tropenmuseum begin jaren negentig is de holonie

uisluitend gevestigd in de hoge bomen tegenover de Muiderherh. De laatste succewol-

in 1996. Na het broedseizoen worden de
laaste nestbomen omgehaht vanwege dreigende stormschade. In 1997 vindt één
broedpoging plaats, zonder succes. Na 1997 worden nog enhele waarnemingen
gedaan, maar vinden geen broedg€vallen meer plaas. Zo verdrnijnt de eens zo
Ie broedgevallen van de Blauwe Reiger ziin

beroemde reigerholonie vlah voor de Íaatste eeuwwisseling uit het Oosterparh.
Een mooie foto van de holonie staat in het boeh De Blauwe Petger(BIoh & Dybbro,

1980).

Eenden, ganzen en zwanen
Eenden broeden tegenwoordig jaarlijhs in het Oosterparh. De herhomst van de
meeste Wildg Eendell die in het parh broeden, zal - geziende bonte variarie aan
hleuren - niet echt wild zijn. Van alle vogelaars die het parh inventariseerden nam
alleen Van Groen de moeite om het aantal broedparen te tellen. De meeste inventariseerders volstonden met het zetten van een plusje.
Toch hebben eenden niet altiid in het parh gebroed. Het is onduideliih wanneer voor

het eerst eenden in het Oosterparh zijn gaan broeden. Waarschijnlijh is dit pas sinds
de aanleg van de vijver van het Oosterparh, lrant in stuhhen over de oude
Oosterbegraafplaats wordt de soort nooit genoemd. In de literatuur wordt het eerste

Wilde Eend: pas na WOll broedvogel van het 0osterpark; november 1995
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broedgeval pas beschreven na de Tweede Wereldoorlog. Ondanhs het feit dat eenden toen niet ongewoon waren in het parh, noemt Beerens de MIde Eend niet in
haar Iijst van broedvogels in 1946. Misschien waren deze eenden haar niet wild
genoeg. In juli van datzelfde jaar telt Hogeboom 650 eenden in de vijver, maar hij
schriift niets over jongen. Swart is in 1960 de eerste die de \trilde Eend noemt als
broedvogel. Hoewel ih zelf jaarlijhs eendennesten vind in het parh, heb ih nooit een
poging gedaan het aantal broedparen te tellen. \traarschijnlijh is het één van de
meest algemene broedvogels van het Oosterparh. Door geen van de inventariseerders wordt onderscheid gemaaht tussen Wilde Eend en Soepeend.
Tamme ganzen leggen bijna iaarlijhs eieren. De laatste iaren homen hieruit geen
jongen meer. In 1995 waÍen er vijf ganzen, in 9000 drie. Waarschijnlijh zal de soort
binnenhort uit het Oosterparh verdwijnen. Iiamme ganzen hebben in ieder geval in
1949 jongen grootgebracht in het parh, en mogelijh ooh in de jaren enooor en ema.

vijftig leven er KnObbelZWaÍle Íl in het parh. Uit niets blijhr dat zii toen
in het parh gebroed hebben. De Iaatste jaren van de 20e eeuw verbliift in het vooriaar een paartie lhobbelzwaan enhele rrehen lang in het Oosterparh. Ooh zij ziin
nooit tot broeden oeergegaan. Misschien zullen lhobbelzwanen gaan broeden wanneer de ganzen uit het parh verdwenen zijn. Het eiland, dat de enige geschihte
broedplaats voor z\ranen liiht, zal dan niet langer door de ganzen geclaimd worden.
Begin iaren

Roofvogels
In

en 1999 is de gehele zomer een paar Sperwer in het parh aanwezig. Het
vindt plaats in 2000. In een oude berh op
de binnenplaats van het Koninhlijh Instituut voor de Tropen (KIT) wordt gebroed in
een nieuw gebouwd nest. Danhzii de gastvrijheid van de medewerhers van het KIT,
honden vele vogelaars dit nest berronderen. Het paartje, bestaande uit een vol\rassen mannetie en een eerstejaars wiJfie, produceen vier eieren. Hieruit homen op I
juni 2000, Hemelvaartsdag, twee manneties en t\pee vrouwtjes. De renovatie van
deze binnentuin werd stopgezet om de broedende vogels niet te verstoren.
In 20Ol wordt op de binnenplaats een nieuw nest gebournd in een moerbei naast
het terras van het museumrestaurant. Wederom legt een eerstejaars vrouwtje vijÍ
eieren die allemaal uithomen, ooh dit jaar op Hemelvaartsdag (94 mei). Na deze
zomer wordt de renovatie van de binnentuin nicÉsr'chÍs/os voortgezet. De oude
berh, die een belangrijhe rol speelde in het sperwerterritorium, wordt geveld. Het
struihgewas, dat het museumterrein van het parh scheidt, rnordt gerooid en bijna
1998

gerste zehere broedgeval van deze soort
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EeÍstejaars vrouwtje Sperwer van

le

broedpaar oosterpark met jongen van 2 weken oud; 14juni 2000

het gehele binnenterrein wordt bestraat. In 9009 is het voor de Sperwer geen interessante broedlocatie meer, en gaat ze ooh niet elders in het parh broeden.
Ondanhs de bijna jaarlijhse aanwezigheid van Boomva lk en To renva lk in en
om het parh is de Sperwer de enige roofvogelsoort die de afgelopen veertig iaar
met zeherheid in het gebied heeft gebroed. Er zijn zeer oude waarnemingen van
Torenvalhen boven het parh, maar Swart is de enige die de ïorenvalh noemt als
broedvogel. Hij vermeldt helaas niet wanneer en waar de vogels volgens hem
gebroed hebben. Uit zijn aanteheningen bliiht dat dit in ieder geval voor 1960 was
In 1994 broeden Torenvalhen zeer waarschiinlijh op het Tropenmuseum (dagboeh
ILK). In 1998 brengt een paartje Torenvalh jongen groot op één van de gebouwen
aan de zuidwest-hant van het Oosterparh. Gedurende die zomer zie ih regelmatig
een op mussen lagende Torenvalh in het parh. In augustus worden de ionge valhen, na onhandig gefladder vanaf de dahrand van het OLVG, boven het parh van
prooien voorzien. Dit ging gepaard met veel geroep van zowel iongen als ouders.
Deze Torenvalhen broedden niet

in het parh zelf, maar gebruihten het wel als

iachtterrein.
De Boomvalh heeft nooit in het Oosterparh gebroed.
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Waterhoen; 1997

Waterhoen en Meerkoet
Steenhuizen is de eerste die het Watef hOen noemt als broedvogel in zijn artihel
over de Dodaars. lTaarschiinlijh was de soort toen aI een heel gewone broedvogel in
het parh en is dat altiJd gebleven. In het artihel Hertst in het sadsparh(NatuÍa, 1949)
geeft M.E. Vielinh een impressie van het Oosterparh' "daar in de vijver, een waterhoentje met nog een iong bij zich [...] Ieuhe vogels, die rpaterhoenties: haast elh iaar
ziin ze in het parh vertegenwoordigd'. Hogeboom schrijft in zijn dagboeh iets met
dezelfde strehHng: 'het mooisre hoehje in het Oosterpar! is het eilandje [...] daar
nestelt elh jaar een waterhoenpaartie. En ooh dit iaar is dit het geeal-.
De eerste broedpoging van Oe Meef kO€t is in 1936. Her is in die tijd een grote bijzonderheid dat deze moerawogel in de stad een nest bouwde. 'Roovende zilvermeeuwen (waarschijnlijh Artis-vogels), hebben hoogst waarscÍriinliih hun het broe-

den onmogeliib gemaaht. Op 17 mei waren de Koeten verdwenen-, schriift L.C.
Jonher in De Waamemer.
pas in 1990lrordt de Meerhoet weer als broedvogel vastgesteld. In de laatste jaren
van de 90e eeuw broeden jaarlijhs meerdere paarties Waterhoen en Meerhoet in het
Oosterparh. In de meeste Jaren is het Waterhoen de meest atgemene van de twee
met maximaal vier paar; in 9000 broedt echter vier paar Meerhoet in het parh.
Iaarlijhs zijn er paren met een tweede of zelfs derde legsel. Hogeboom ziet al op t4
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juli

t946 hoe de jonge Waterhoentjes van het eerste broedsel de pas uitgehomen
jongen van boeede broedsel voeren. In 2000 en 9001 wordt een meerhoetennest
gebruiht als zonptaats dooí hree Poodroangschildpadden, die zich al enhele jaren in

Iwen hunnen houden in het Oosterparh.

Duiven
ne HOutd uif is naast Meret, Winterhoning en Huismus, de enige soort die in alle
door mij geraadpleegde inventarisaties genoemd wordt als broedvogel van het
Oosterparh. Met het ouder worden van de bomen in het parh wordt het aantal
Houtduiven steeds groter. Samen met de Merel, de Dlauwe Reiger en de Wilde Eend
hoort de lloutduif tot de meest algemene broedvogels van het parh in de laatste 40
jaar. Aan het eind van het broedseizoen is een groep van meer dan 100 Houtduiven
in het Oosterparh geen biizonderheid.

pe HOlenduif broedtwaarschiinlijhnietieder jaarinhetparh.Swartnoemtdesoort

in 1975 niet. In 1990 telt Van Groen
t\ree paar. In 1998 broedt één paar in een natuurlijhe holte in een oude Vleugelnoot.
In 1999 ondememen mogeliih nree of drie paar een poging om in het Oosterparh te
broeden, Twee paartjes vochten om de oude nestholte tenrijl elders in het parh een
als broedvogel eind iaren vijftig, Van der Weiiden

Houtduif;.iuli 1996
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Halsbandparkiet: mannetje van

le

broedpaar oosterpark: maart 19Í)o

ander paar aanwezig was. In g00O en 9001 \sordt weer gebroed in de Vleugelnoot.
oe Tu rkse Tortel wordt in l9?5 voor de eerste heer gemeld als broedvogel door
Van der Weijden. Deze soort, die in het naburige Artis zeer algemeen is, houdt niet
lang stand in het Oosterparh. In 1997 bouwt een paar een nest in de muziehhapel.
Dit broedsel is niet succewol en sindsdien is niet rpeer in het Oosterparh gebroed.
Rond de voederptaatsen voor eenden ziin altiid grote hoeveelheaen StadSduiven
aanwezig. Van Groen is de enige die de soort een broedvogel noemt. Hii stelt het
aantal broedparen op 9.

Ha lsba nd pa

rkiet

rkiet in tret Oosterparh vindt plaats
in een holte in een zomerlinde. Er vliegen twee iongen uit. Sindsdien wordt
iaarÍiihs in het parh gebroed en is de soort zeer sneÍ in aantal toegenomen. In 1998 ziin
er in het parh al vijf bezette nesten! Deze snelle groei maaht deel uit van de groeistuip
die de popuÍatie doormaaht aan het einde van de jaren negentig van de 20e eeuw.
Het eerste zehere broedgeval van de Ha lsba nd pa

in

1996

Hoewel er duidelijh sprahe is van nestplaatsconcurrentie met andere soorten,
scheppen de parhieten op hun beurt nestgelegenheid voor andere soorten (zie:
Grote Bonte Specht en Kaurn). Halsbandparhieten beten in het Oosterparh ooit
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de nestopening van een mezennesthast uit.
In het najaar van 9002 is er in het Oosterparh een slaapplaats. De vogels worden hier

met enige regelmaat geteld. Op gg ohtober 9009 verbliiven maar liefst I140
Halsbandparhieten op deze slaapplaas. ln Avifauna van Nederland 9 (Bijlsma et al.,
2001) \rordt de Nederlandse populatie eind iaren negentig van de 20e eeuw geschat op
1000 vogels, slechts een paar iaar eerder. Uit deze telling bliiht dat alleen al in het
Oosterparh meer Halsbandparhieten slapen dan de geschatte landelijhe populatie.

x

t'

Waarschijnliih is dit de grootste groep Halsbandparhieten die ooit in ons Iand is gezien.
Predatie van de Halsbandparhiet door Sperwers wordt verondersteld, maar is nooit
bewezen. De parhieten in het Oosterparh alarmeren soms luid bij de aanwezigheid
van een Sperwer. Ih heb meerdere malen \raargenomen dat de parhieten collectief
probeerden een jagende Sperwer uit het parh te verjagen. Toch heb ih de
Halsbandparhiet niet hunnen vaststellen als sperwerprooi. Rond de slaapplaats van
de Halsbandparhieten zijn zelden jagende roofuogels aanwezig.

Uilen
In het Oosterparh worden slechs incidenteel uilen waargenomen. In de hele 90e
eeuw vinden geen zehere broedgevallen plaats. Op de oude Oosterbegraafplaats
hebben rpaarschiinlijh Kerkuilen gebroed. "Toen [...] Heijmans, in den hem eigen
venellenden tÍant eeÍrs een beschriiving gaf van wat er al zoo op dat terrein te zien

t

Mannetje Spreeuw; 1997. Een
spreeuwenslaapplaats

zorgde

voor het stapelvoedsel van een
Bosuil met vier jongen in 1960
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in 1992. Verdere aanrnijzingen ontbrehen. Ooh Quené noemt de soort niet. Naast de mededeling van Derhsen is
slechts één waameming behend van een Kerhuil in het Oosterparh.

was, huisden er nog herhuilen", schrijft Derhsen

Erg onwaarschiinlijh is het voorhomen van de Kerhuil op de begraafplaats echter niet.
De Kerhuil broedde in de eerste helft van de 20e eeuw in Artis, op een steenworp

afstand. Een rustige begraafplaats omringd door rreilanden aan de rand van de stad

Iijht een ideale broedplaats voor deze soort en voor andere uilen. Toch ziin er slechts
twee andere mogelijhe broedgevallen van uilen in het Oosterparh.
Van 90 maart t/m 9? mei 1960 ziet Swart in het Oosterparh een volwassen BOSuil met
vier iongen. Hij noemt de soort geen broedvogel van het parh. Bij de eerste waarneming ziin de jongen bedeht met dons, maar de slagpennen en staartpennen zijn al ontwihheld. Het is niet ondenhbaar dat deze ionge uilen ergens anders ziin uitgebroed. De
uilen moeten 5waÍtzeeÍ geboeid hebben, want bij elh bezoeh aan het parh schrijft hij
in zijn dagboeh over deze soort. Hii vindt zes maal een hleine partil braahballen, waarvan hij de inhoud genoteerd heeft. De Bosuilen in het Oosterparh hebben zich hoofdzahelijh gevoed met vogels, vooral Spreeurnen. Er is in deze tijd een spreeuwenslaapplaas bii het Elizabeth-gasthuis. Kort nadat de Spreeurren het parh hebben verlaten,
vertrehhen tevens de uilen. Op 15 mei schrijft SrraÍ in zijn dagboeh, 'Hoorde en zag
om 91.45 uur de Bosuilen [...] hoeh ingang Mauritshade. Géén spreeuwen-slaapplaats
meer aanrrezig'. Op I en l0 juni 1960 hoort de parhwachter een ionge uil roepen. Op
l5 en 14 iuni schriift Swart echterr "géén Bosuil in Oosterparh gehoord. Dispersie?'.
In iuli 1997 wordt in het Oosterparh één waameming gedaan van twee ionge
Ra nsu i le n. Deze rpaameming past in een serie waamemingen van deze soort in
de omgeving van het parh dat jaar. Het is niet duidelijh waar de uilen toen gebroed
hebben. Naast de waarneming uit lggz is er in de hele 20e eeuw stechts één gercgistreerde waameming van een Ransuil in het Oosterparh. Vreemd genoeg prijht
een beeltenis van de Ransuil op de informatieborden van het stadsdeel over de

natuurwaarde van het Oosterparh. In 1998 heb ih van begin ianuari tot en met eind
maart eens per weeh het parh 's avonds tussen 93.00 en 93.30 uur bezocht en niet
één maal een uil waargenomen.

Grote Bonte Specht
Quené noemt in zijn artihel uit lgl0 de bonte specht'en de'blauwspecht{'als waargenomen soorten op de Oosterbegraafplaats. Een oud herhhof met hoge bomen
Iiiht de ideale pleh voor een territorium van de Grote Bonte Specht. Toch is
a

Boomklever
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Jonge Grote Bonte Specht in

ncstboom (Ujsterbes) op dag
van uiwliegen;31 mei 1S)8

Swart, naast mij, de enige die de soort ats broedvogel noemt.

pe BOOmkleVgf

wordt door geen enhele andere waarnemer meer genoemd. pas in januari 9002
worden weer waamemingen gedaan van deze soort.
MiJn eerste waarneming van een paanje Grote Bonte Specht in het Oosterparh doe
ih op 95 december 1996. De eerste roffelende specht hoor ih op I februari 1992. Op
94 maart zie en

hoor ih het paartje samen roffelen. In een oude treurrrilg naast het
bruggetie wordt een nestholte uitgehaht. Voordat de spechten tot broeden hunnen
overgaan, worden zii hieruit verdreven door een paar Halsbandparhieten die de
holte zelf gebruihen om te nestelen. In een nieurp nest ln een dode Lijsterbes op het
parheerterrein van het Amstellyceum wordt wel succewol gebroed. Er zijn trree jongen uitgeelogen. In lggT rpordt een tweede nestholte uitgehaht in een rnilg in het
parh. Hier wordt niet succesvol gebroed: mogeliih is dit een slaapnest.
In t998 wordt succesvol gebroed in een nieuwe nesthotte in de oude nestboom op
de pa.rheerplaats. Op 5t mei van dat jaar vliegen rwee iongen uit.

In 1999 ben ih op 99 januari getuige van een spectaculair gevecht tussen drie spechten. Op I en I februari hoor ih roffels. Het broeden han ih dit jaar niet met zeherheid
vaststellen. In 9000 is er een succewol broedgeval in een populier midden in het
parh. Er is dat jaar zeher één jong uitgevlogen. In gOOl wordt ooh deze nestholte in
gebruih genomen door Halsbandparhieten. In de zomer van ditzelÍdejaar is tenmin-

2t
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sle één specht aanwezig in het parh. Ih hoor slechts op één dag een roffel en
geen andere aanwiizingen voor

vindt

een nieuw broedgeval. Mogelijh is de Grote Bonte

Specht nu alweer een voormalige broedvogel. Dat is jammer, want de spechten hebben in het parh inmiddels nestgelegenheid gecreéerd voor drie sooÍt€Íl: Spreeuw,

Halsbandparhiet en Kauw. Er Iiiht een wissehnerhing te bestaan tussen de spechten
in het Oosterparh en de oostelijhe binnenstad. In 1999 broedt de soort niet in het
parh. Er is wel een broedpoging in het \)íertheimparh. In 2009 broedt de Grote Bonte
Specht succewol in de Hortus botanicus en waarschiinlijh niet in het Oosterparh.

Gierzwaluw
Sommige inventariseerders noemen Oe GierzwaluW als broedvogel van het parh.
De soort nestelt jaarliihs onder het dah van de Iagere school (Melchers & Daalder,
1996) en broedt niet in de begroeiing van het parh.

Zangvogels
pe W in te rkon

i 0 $ wordt in aIIe inventarisaties vermeld als broedvogel van het
Oosterparh. Eén van de oudste vogelfotos uit het Oosterparh is van deze soort. In
1906 fotografeert Steenhuizen een Winterhoning bij een nest in een oude tuinmansbroeh. De foto staat in Avifauna van Nederland 9 (Biilsma et al., 9001). Deze soort,
die rneinig eisen stelt aan zijn biotoop, heeft - in tegenstelling tot de Roodborst bliihbaar geen last ondervonden van de gevolgen van het verdwiinen van de oude
begraafplaas en de aanleg van het nieurre parh.
Aan het begin van de 90e eeuw broedt ae ROOdbOrSt met meerdere paarties op de
Oosterbegraafplaas. Na het rigoureus doorvoeren van veranderingen in het parh in
het begin van de iaren twintig, verdwiint de Roodborst. In het strah onderhouden
jonge parh had de Roodborst bliihbaar weinig te zoehen. Het is voor de Roodborst
noodzahelijh dat er onderbegroeiing aanwezig is. De soort bouwt ziin nest op de

grond of net daarboven, en het voedsel wordt voomamelijh op de grond gezocht.
Pas sinds 199? broedt de soort weer in het parh. Van de Roodborst ziin 's winters territoria in het gehele parh, 's zomers uitsluitend langs de randen van het parh.
Mogelilh is het parh daar iets rustiger en iets minder neties. De zangposten ziin vaah óp
het heh van het parh. De afgelopen jaren ziin er maximaal 2 territoria zorvel in 1998 als
in 1999. In 1998 brengt tenminste één paar jongen groot. In 9000 is er één territorium.
Oe

Heggen

m

U

S is aan

het begin van de 2oe eeuw zeldzaam rond Amsterdam en
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homt dan op de Oosterbegraafplaats niet voor. In de trweede helft van de eeuw
neemt de soort in aantat toe en in 1960 is de HeggenmUS broedvogel van het
Oosterparh. Swart noemt de soort dan al een gewone verschijning en dat is de
Heggenmus nu nog steeds.
Oe

NaChtegaà I rehen ih tot de spectaculaire broedvogels van het Oosterparh. In

1905

nestelt een paartie tussen de weelderige ondergroei op de Oosterbegraafplaas.

Het nest wordt helaas voortijdig verstoord. Verder zijn er geen waamemingen van
deze soort in het Oosterparh.

oe Ge kraa g de Roodstaa rt is aan het begin van de goe eeuw een gewone verschijning rond Amsterdam. Het is niet venronderliih dat de soort werd waargenomen
op de oude Oosterbegraafplaats, die toen aan de rand van de stad lag.
In het dagboeh van Hoogeboom staat de volgende idyllische beschriiving van de ontdehhing van een roodstaartiesnest: 'Vii vroegen ons af of de gehraagde roodstaarten
hier ooh hun nest hadden. Daar rrii hen elhe dag aan de viiver zagen en dan net als
een meeuw de insecten van het water afhapten en als zii een snavel vol hadden wel
de richting van het hof op vlogen. Maar rrij hadden de tijd nog. De hloh van de toren
had net half negen geslagen toen wii onder een vlierbosje hropen waar de zanglijster
ziin nest heeft met vier haast volwassen iongen. Van hieruit hielden rrij de gehraagde
roodstaart goed in de gaten. Het duurde vijf minuten. Daar verscheen het mannetje
met een snavel vol voedsel en vloog regelrecht naar een met hlimop begroeide grafsteen waar hij tussen de hlimop verdrneen. Meteen daarop hoorden wij sprinhhanengeluid uit de hlimop. Het duurde niet lang of het mannetje hwam weer voor de dag en
verdween in de richting van de vijver. Nauwelijhs rras het mannetie weg of rnij waren
bii het graf. Toen rse de bladeren van de hlimop opzii haalden vonden rrij het nest
met zes biina volwassen iongen, die dat sprinhhanengeluid maahten'.
De begraafplaats \pordt in de Ioop der jaren omringd door nieuwe woonwijhen en in
de trpeede helft van de eeuw is de Gehraagde Roodstaart in West-Europa steÍh in aantal achteruit gegaan. Na 1960 heeft deze soort niet meer in het Oosterparh gebroed.
Oe Mefel is door de jaren heen de meest algemene broedvogel onder de zangvogels. Hoewel het aantal broedparen sinds 1996 minder is dan twintig, is de soort nog
steeds de meest algemene zangvogel.

l

Ooh de ZanglijStef neemt in aantal aÍ. De laatste tien iaar van de goe eeuw is de
soort in het Oosterparh een onregelmatige broedvogel, die niet meer iaarlijhs tot
broeden homt. Hogeboom houdt de onnrihhelingen van een nest bii in ziin dagboeh,
- 22-3-1946 Zanglijsters ziin met de nestbouw begonnen [...]

-

1-4-1946 Zanglijster heeft

zijn eerste ei [...]
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Mannetje Merel: de meest talrijke zangvogel van het park;juli 1996

-

4-4-1946 Het legsel van de zanglijster is voltallig met 4 eieren die blatrw{roen van
hleur zijn met aan de stompe pool zwarte stippels.
ln 1990 broedt de soort niet in het parh. tg96 is daarentegen weer een goed iaar
voor de Zanglijster, er broeden drie paar waarvan t\ree paar met een trreede legsel.
Na dat jaar broedt de soort weer jaarlijhs in het parh. Er broeden t\pee paar in go00
en één paar in 9001.
oe Grote Lijster wordt door Quené genoemd als waargenomen soort op de

Oosterbegraafplaats en Beerens noemt de soort als broedvogel in 1946 metéén
paar. Srnart noemt de Grote Lijster als broedvogel, maar vindt het geen 'gewone verschijning'. De soort zal in die tijd waarschiinliih al niet meer iaarlijhs in het parh
gebroed hebben. Na 1960lrordt de Grote Lijster niet meer genoemd. De Grote
Lijster houdt van hoge bomen en grote gazons. De gazons in dit parh worden intensief gebruiht door honden, voetballers en andere recreanten. Het Oosterparh is voor
deze schuwe soort te hlein en te onrustig.

»e SpOtvOgel is in ts46, na de Merel, de meest algemene broedvogel van het
Oosterparh. Met het ouderworden van de begroeiing neemt de soort snel in aantal
af. Het is behend dat bij de aanlegvan nieuwe parhen zich een tiideliihe opleving
van het aantal Spotvogels han voordoen. In l9?5 stelt Van der §íeijden één of trree
paar Spotvogels vast. Sindsdien is niet meer met zeherheid in het parh gebroed. In
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de zomer van 1996 zingt een Spotvogel in het Oosterparh van lS mei tot en met
95 juni. Hier was sprahe van een territorium. Ih deed in dat jaar geen aanvullende
waarnemingen die duidden op een serieus broedgeval.
De leeftiid en grootte van de bomen zijn duidelijh van invloed geweest op het voorhomen van Sylvia-zangers. Rond de vorige eeurrwisseling is de ZwaftkOp een
algemene broedvogel op de Oosterbegraafplaats. De Zwarthop houdt van goed ontrrihhelde bomen met een niet te dichte, gevarieerde ondergroei. Volgens de
beschriiving van Quené is dit volop aanwezig aan het begin van de 90e eeuw. De
TUinflUitef ontbreeht in die tiid als broedvogel russen de hoge oude bomen.
Na de Tweede Wereldoorlog is het beeld omgedraaid. De Tuinfluiter is met zes
broedparen goed vertegenwoordigd in het vrij jonge Oosterparh en de Zrrarthop
ontbreeht. Deze soort heeft in tegenstelling tot de Zwarthop een voorheur voor
jonge bosstadia. Net als de Spotvogel verdwiint de Tuinfluiter weer snet en pas in
1990 verschijnt de Zwarthop weer als broedvogel.
Tegenwoordig zingen laarlijhs rpeer meerdere Zwarthopjes in het Oosterpa.rh.
Sommigen houden lang een territorium. Toch deed ihrreinigrraamemingenvan
gedrag dat wijst op zehere broedgevallen. Voor succewolle broedsels heb ih, behoudens de rpaameming van een rriifie met een volgroeid jong in 1996, geen aanwiizin-

gen.

Aan het eind van de l9e eeuw broedt de Bfaa mSlU ipef tussen de rritd woeherende begroeiing op de'Oude Oosteí. In het nette Oosterparh is de soort niet meer
vastgesteld als broedvogel.
oe Tjiftjaf is in het Oosterparh attiid algemener geweest dan de Fitis. Dit bliihr
reeds uit het artihel van Quené. Beerens telt zes Tiiftjafterritoria en slechts één van
de Fitis. Eeide soorten nemen na de oorlog snel in aantal af. Swart noemt de Fitis
1960 een ge§rone verschijning', maar geen broedvogel. De Tjiftjaf is volgens hem

in

slechts een'mogelijhe broedvogel'. In het laaste decennium van de 20e eeuw ziin
van de Tiiftiaf iaarliihs meerdere zingende manneties re horen in het Oosterparh. In
de meeste gevallen lijht ervan de nesten van deze grondbroeder rreinig tereót te
homen in het hondenrijhe Oosterparh. In 1997 broedt een paaÍie succesvol tussen
de wortels van een populier in een voor honden ontoeganbelijh rododendronperhje. Dat jaar hoor ih in het parh een zingende Tjiftjaf op 3t ohtober. Dit was toen de
Iaatste zangnaameming in de regio.

pe FitiS, die jaarliihs in het Oosterparh zingt, Iijht hier niet meer tor broeden re
homen. In mei 1997 zingen drie Fitissen enhele dagen in het parh. De soort blijft
meestal een hlein aantal dagen achtereen aanwezig. In gool zingt dagelijhs een Fitis,
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tien wehen lang, van I apÍil tot en met 15 juni. In 1999 is langdurig een zingende
Fitis in het parh aanwezig. Waarschijnlijh gaat het in beide gevallen om een ongepaard territoriaal mannetie.
Andere doortrehhende zangers ziin vaah na één dag \oeer vertrohhen uit het
Oosterparh, bijvoorbeeÍd een zingende Klein e Ka f ekiet op 8 juni 1992, 16 mei
9000 en 9t iuli 9000, een zingende Braamsluiper op 99 april 1998 en I mei 9000 en
een Spomogel in mei lgg8.

Vl ieg enva n g eÍ neemt in de jaren zestig en zevenrig van de goe
eeurp in Nederland in aantal toe. Vanaf de jaren tachtig gaat de soort \peer achteruit.
Deze tendens is ooh te zien in het Oosterparh. In t946 broedt één paar op de oude

ne

G fa

uwe

Oosterbegraafplaats. In 1975 is sprahe van één tot drie broedgevallen. In 1990 broedt
de Grauwe Vliegenvanger niet meer in het Oosterparh. Hogeboom schrijft meerdere
malen over het enige broedgeval in 1946: "31-5 46 Oosterparh. Nest gevonden van
een grauwe vliegenvanger in een boomspleet met vier eieren die wit van hleur ziin
met roodbruine vlehjes".
In 1992 bezoeh ih regelmatig de niet vri, toeganhelijhe binnentuin van budgethotel
Sleep Inns. Daar zie ih de gehele zomer een Grauwe Vliegenvanger. Het is goed
mogelijh dat hier onopgemerht is gebroed. Op 94 en 95 mei t996 zie ih er weer een
in het Oosterparh. Daama heb ih de soort hier niet meer waargenomen.
Oe Staaftmees wordt in t946 voor het eerst in het broedseizoen waargenomen in
het Oosterparh. Pas vijftig jaar later vindt het eerste broedgeval plaas. 1996 is een
topjaar voor de Staartmees in het Oosterparh. Het is het eerste jaar dat de soort
broedend rpordt vastgesteld en er homen maar liefst vier paarties succewol tot
broeden. De soort broedt sindsdien iaarlijhs in het parh, wel met minder broedparen
dan in 1996. In 9000 broeden t\pee paar in het parh.
pe KOOlmeeS en de Pimpelmees worden in vriiwel alle publicaties over het
Oosterparh genoemd. Ih vond geen tehstuele aanwijzingen die duiden op broedgevallen voor de Trreede Wereldoorlog. Beerens is de eerste die de soorten noemt als
broedvogel in 1946. Met respectievelijh zeven en vier broedparen ziin beide soorten
goed vertegenwoordigd. Dit hoge aantal doet vermoeden dat de soorten al veel langer in het parh broeden. Uit het dagboeh van Hogeboom bliiht dat er op de oude
Oosterbegraafplaats tenminste één nesthast hing. In iuni 1946 begint daarin een
hoolmezenpaar een tweede legsel. Op 15 iuni telt Hogeboom 10 eieren, op 98 juni
zijn de jongen uitgehomen.
Aan het eind van de gOe eeurn hangt in het Oosterparh één betonnen nesthast voor
mezen. Hierin nestelt elh jaar een paartje Koolmees. De andere mezenparen nestes

voorheen Elizabeth-Gasthuis, thans jeugdhotel Arena
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Ien in natuurlijhe holtes. Een deeÍ broedt in de bebouwing rondom en gebruihen het
parh alleen als voedselgebied. Een nest in de spits van een toren van het
Tropenmuseum onderstreept dit. Dit verhlaart tevens het hoge aantal territoria dat
Van Groen noemt, in vergeliihing met de broedaantallen in de inventarisaties

voor

en na hem. Volgens de door hem gebruihte BMP-methode worden immers territoria,
en niet persé broedgevallen vastgesteld.
In 1999 worden viiftien nieuwe nesthasten in het parh opgehangen. AIs gevolg daarvan neemt het aantal in het parh broedende Kool- en Pimpelmezen in dat jaar sterh
toe. Deze toename van het aantal mezenbroedparen heeft (nog) geen merhbaar
effect op de aantatten van andere broedvogels. !?aarschijnliih teveren de nieuwe
broedgevallen in de nesthasten geen extra voedselconcurrentie op, omdat de mezen
het parh toch al als leef- en foerageergebied gebruihten.
Opvallend is dat in 2000 een Koolmees broedt in een natuurlijhe holte in een boom
op twee meter onder een splintemieuwe nesthast. Het nut van het plaatsen van deze
nesthasten is mij daarom niet geheel duidelijh.
Oe BOOmkrUiper is in Noord-Holland sinds tg?o sterh in aantal toegenomen. In
het Oosterparh is dit ooh het geval. AI in 1960 noemt Swart de Boomhruiper een
gewone verschijning. Hij vermoedt dat de soort in het parh broedt, maar heeft het
broeden niet hunnen vaststellen. In 1975 broedt de Boomhruiper wel in het parh.
Eén nest zit in een muurspleet van het Tropenmuseum. Door het ouder worden van
de bomen is de situatie voor de Boomhruiper alleen maar veóeterd. In 1990 telt Van
Groen drie territoria. In de Iaatste vijf iaar van de 90e eeuw broedt de Boomhruiper
elh jaar succewol in het Oosterparh.

oe Roek

in de literatuur over de Oosterbegraafplaats en
genoemd
rrordt. AI in 1895 rrordt melding gemaaht van een lang
het Oosterparh
aanrrezige roehenholonie op de Oosterbegraafplaats. Hoewel de gemeente verschillende pogingen ondemeemt om de Roehen te verdrijven, bliift de holonie bestaan
tot 1957 met maximaal 250 paar in 1898. Hiermee is de Roeh de meest algemene
broedvogel van het Oosterparh ooit. In deze periode worden regelmatig artihelen
gewijd aan de holonie. Met name de pogingen om de Roehen te verdriiven Ieveren
veel stof tot publicatie. Stuhhen, die vertellen over het Ieven van de Roehen zelf,
is de eerste vogelsoort die

Ieveren meer interessante informaÍie. ln de jaren negentig van de 19e eeuw worden
de Roehen bestudeerd door C.M.L. Kouw. Hij publiceert dagboehgegevens uit 1897
en 1898. De ontwihheling van de holonie in het succesiaar 1898 verloopt als volgt:
- 9 ian. Veel roehen in't Muiderbosch.
- t6jan. Ergzachtweer. Roehen "engageren" zich. Enhelebrehen tahhen.
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Een

doorJip Bin$ergen verzorgde Roek met lamme vleugel, later losgelaten bij de roekenkolonie aan Het

Schouw; winteí 200G2001

Zwarte Kraai met eendenei; zomer 1997
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- 20 jan. De gepaarde roehen zitten in de nabijheid van een oud nest. Vele 'vrije"
roehen zoehen een gade [...]
- I mrt. Sedert lange tijd hebben de r. niets gedaan. Thans mahen ze weer aanstalten
om te gaan bouwen. Evenals in vorige jaren wordt eÍ eerst gewerht aan een oud

nest [...1

-

mrl

In de Linnaeusstraat ziin zeven nesten zoo goed als hlaar.
mrt. Natte sneeuw. Vele roehen zitten op nest en worden gevoerd. Hoewel de
sneeuw niet schijnt te hinderen, zijn ze nlet erg vroolijh' ze "zingen" haast niet.
- 97 mrt. In het Muiderbosch zijn 79 nesten (ongerehend de nesten op de
19

- 95

Oosterbegraafplaats en in de Linnaeusstraat, waar er nog minstens een goede 50
zijn) t...I
- 4 april. In de Linnaeusstraat ziin de nesten weer uitgestooten, van gemeenterrege.
Het wandelen onder de populieren met de nesten \ras een waagstuh geworden! Er
zaten reeds eieren in de nesten [. ..]
- I april. In't Muiderbosch en op de Oosterbegraafplaas zijn ongeveer 175 roehennesten.

- I I april. In de Linnaeusstraat hebben de roehen wederom

3 nesten gebouwd. Het

schiint dat de anderen reeds begriipen dat deze plaats onveilig is. Verleden jaar rrerden er na het uitstooten weer ruim 30 n. gebouwd. In't Muiderbosch hebben vele r.
reeds iongen

[...]

april. In en om het Muiderbosch ruim 900 nesten. Er vliegen houtduiven vreedzaam tusschen de r. In de Linnaeusstraat zijn weer 10 n. rpaarvan 3 in aanbouw.
- 95 april. De nesten in de Linnaeusstraat voor de trreede maal uitgestooten.
- 26 april. Het aantal roehennesten bedraagt nu minstens 930 st.
In l90l beschriift MA Koehhoeh een aandoenlijhe waarneming van een Roeh die
zichzelf aan één van zijn vleugels heeft opgehan{en: "aI is een hraaienverstand nu
niet goed ont\rihheld, om direct te begrijpen waar de schoen wrong, door bijvoorbeeld de tah te vemielen in plaats van aan de vleugel te ruhhen en te trehhen, toch
pleit een eigenaardig feit weer voor een 'esprit de corps', als ih u vertel, dat zij hem
trouw voeder aanbrachten. Werhelijh ontving deze stumper eten uit den beh zijner
medeleden en dat op eene wiize, die werhelijh aandoenlijh was om te zien".
In 1976 is er één misluht broedgeval van een solitair roehenpaar.
De andere hraaiachtigen homen laat in beeld. Swart noemt Ae ZWafte Kfaai, Oe
- 95

KaUW en Oe EkStef als eerste, pas in 1960. De Ehster is sindsdien een regelmatige
broedvogel met meerdere paarties.

Ïjdens en na de Tweede Wereldoorlog broeden Zwarte Kraaien op de Muiderherh.
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'Het hraaienpaar broedt elh iaar op de toren", schrijft Hogeboom in 1946 in ziin dagboeh. De Zwane Kraai broedt tegenrroordig iaarlijhs met één of twee paar in het
Oosterparh. Vanaf de rpinter van 9009 verbliift in het parh een groep van ongeveer
55 ongepaarde Zwarte Kraaien.
In de iaren zestig van de 90e eeuw nestelen Kaurpen onder het dah van de muziehhapel. In de laaste jaren van de eeurp broeden ze in de hlimop rraarmee de laatste
reigerbomen begroeid rnaren. Daama zoehen zii hun toevlucht in de ruine van de
afgebrande Muiderherh aan de Linnaeusstraat, buiten het Oosterparh. In 9001 heert
de Kauw terug ats broedvogel in het Oosterparh. Drie paar Kaurntjes leggen beslag
op de oude nestholtes van Halsbandparhieten in een treurwilg, waaronder het
spechtennest dat in 1997 door de parhieten is uitgebeten.
pe Gaai staat behend als een tuidruchtige vogel, die zich in het broedseizoen zeer
geheimzinnig han gedragen. Broedgevallen van de Gaai worden alleen vastgesteld

hier steeds om één paar.
Oe Spf eeuw broedt tegenwoordig iaarliihs in het Oosterparh. Dat is niet altiid zo
ge\reest. Hoewel de Spreeuw al sinds het begin van de 20e eeuw aanwezig is in het

in

19?5, 1996, 199?

en

1998. Het gaat

parh, noemt Swart in 1960 de Spreeuw pas als broedvogel. De soort is daama snel
atgemener geworden. De Spreeurn nestelt de laaste jaren in het dah van de muziehhapel en in natuurliihe boomholtes. In 1998 is er een broedgeval in het oude spechtennest uit 1997 in de wilg bii de muziehhoepel.
In het begin van de viiftiger jaren vindt in het Oosterparh een broedgeval van de
Wielewaal plaats. In die tiid homt de soort tiidens de vooriaarstreh regelmatig in het
parh voor. 'Op 95 iuli t953, een prachtige morgen, liepen we door het Oosterparh. Bii
de ingang, op een druh verheerspunt rnorden we verwelhomd door het'gihgih'van
drie trehhende wielewalen, die hier al enige dagen rondzwerven. [. . . ] Een paar iaar
geteden hebben ze hier zelfs gebroed-, schriift S1rart in NaÍura. De laatste iaren is de

Wielerraal een grote zeldzaamheid in het Oosterparh. Op l3 mei 2001 hoor ih,'s morgens om ?.oo uur, een \)7iele\taal zingen bii de ingang aan de Linnaeusstraat.
R in g m us en H u iSm us ziin volgens Quené in het begin van de 90e eeuw algemene broedvogels van de Oosterbegraafplaats. Met de aanleg van het parh en het verdwijnen van de begraafplaas ziin de Ringmussen verdwenen. De Huismussen ziin
gebleven. De schattingen van het aantal broedparen van de Huismus lopen uiteen
van één tot meer dan viiftig, want de meeste tellers namen niet de moeite het aantal
broedende mussen te tellen. Er zijn rrelisrraar altijd veel Huismussen in het parh te
vinden. Of deze mussen tot de broedvogels gerehend moeten worden' hangt af van
hoe men de grenzen van het paÍh hiest. De meeste mussen zullen nestelen in de
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Vrouwtje Huismus; voorjaar
1995. Aantal territoria is sterk

afhankelijk van methode en
gekozen parkgrenzen

bebouwing die direct aan het parh grenst: de schoolgebouwen, het ieugdhorel en de
musea. In het parh zelf wordt ooh gebroed: in het dah van de muziehhoepel broeden momenteel elh jaar enhele paarties Huismussen.
In het Oosterparh broeden mussen niet alleen in gebouwen, maar ooh in bomen en
struihen. Een mooie beschrijving van een boomnest homt van C.M.L. Kouw uit 1898:
'Op een bijna loodrechte tah is in een gaffel een roehennest gebouwd. Onder het
nest zijn geen zijtahhen en nu heeft een musschenpaar tegen het roehennest een

hogelrond nest gebouwd. Ogenschijnliih is dit gewaagd; rïlèàÍ Ze zijn er volhomen
veilig. De roehen hunnen er niet bij. Tahhen om op te zitten bii het rooven zijn er
niet. [...] verleden jaar was er ooh op dezelÍde plaats een musschennesr; mogelijh
wel van het zelfde paar".

In 1946 is ae Vin k met dertien broedparen even atgemeen als de Houtduif en de
Winterhoning samen! In datzelfde jaar is de GfOenling nog iers algemener dan de
Vinh. Beide soorten zijn samen goed eoor ruim een hwart van het totaal aantal
broedvogelterritoria in het Oosterparh. De soorten zijn daama snel in aantal afgenomen en in het laatste kwan van de 90e eeuw zou ie de Vinh hooguit een incidentele
broedvogel hunnen noemen. De Vinh had territoria in het Oosterparh in 1996, toen
een mannetje zong van de eerste weeh van juni tot en met I juli, en in 2000, toen de
zang gehoord werd van 7 mei tot en met 30 juni. In 9001 is in mei hort een zingende
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Roodborst: eerste territoriumhouders sinds 1922; april 1997

Vinh in het parh te horen. In deze jaren bliift het waarschijnliih bij één territorium en
is niet in het parh gebroed.
De Groenling staat er niet veel beter voor. Srpart noemt de Groenling een gewone
verschiining, maar geen broedvogel op ziin liist uit 1960 en Van der Weiiden noteert
één territorium in 1975, net als Van Groen in 1990. De Iaatste jaren broedr de
Groenling niet ieder iaar in het Oosterparh. Er is één zeher broedgeval in 1995. Ih
heb toen na het broedseizoen het nest gevonden. In 1999 broeden waarschijnlijh
t\ree paar in het parh. In 9001 is er één territorium.
pe Puttef zingt soms hardnehhig in het voorjaar, zoals in mei 1996 en april 1999.
Van Groen telt één territorium in 1990. ZelÍ deed ih geen nestindicerende \raarnemingen.
Op 7 maart 1996 zingt een mannetie SijS in fret Oosterparh.
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Het begin van de 21'eeuw
'De resultaten van het Oosterparh vielen nogal tegen'
-P.W. Brander in NNV afdeling Amsterdam, maart 1948-

an het eind van de lge eernp wordt het Oosterparh aangelegd voor'recreatie en
de bewoners van het nieuwe Muiderpoorthwartier. Dit gaat ten
hoste van het door natuurvrienden hoog gewaardeerde Muiderbosch en de oude
Oosterbegraafplaats. Het Oosterparh en haar omgeving zijn de laatste honderd iaar
sterh veranderd. De veranderingen in de broedvogelbevolhing lopen synchroon met
de ontwihhelingen van de begroeiing in het parh en met Iandelijhe omithologische

A

/ldidactieh'van

trends.
AIs we broedvogels beschourren als indicatoren vooÍ de natuurwaarde van het
gebied is het momenteel niet best gesteld met het parh. In de Iaaste decade van de
20e eeuw broeden hier iaarlijhs slechts 1? soorten. Daamaast homen er regelmatig
enhele soorten tot broeden die na een paar iaar weer verdwiinen. Het parh is in feite

niets meer dan een begroeide posuegel in een landschap van asfalt en bahsteen.
Een directe verbinding met andere groengebieden of open water bestaat niet. In het

oosterpark; zomer 1995
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boehje 'De parhen van Amsterdam', dat in 9001 verschijnt, wordt een vemietigend
oordeel geveld over de natuur in het Oosterparh, 'Met de fauna van het Oosterparh

hier niets ondemomen om het de dieren naar de zin te
mahen. En dus bliiven ze weg, een enhele rat daargelaten. De renovatie van 198789
heeft het parh veel schade berohhend. In de viiver leeft nihs meer [...] per saldo is
het aantal broedvogels hier bedroevend laag. [...] Men noemt het Oosterparh wel
is het belabberd gesteld. Er is

een'tragisch parh''.
Sinds hort lijht er sprahe te zijn van een bewuster groenbeheer in het Oosterparh.
Een deel van de hardhouten oeverbeschoeiing is verraiiderd en heeft pÍaas gemaaht
voor een meer natuurliihe oever. Om duidelijh te mahen dat dit beleid serieus is
staan in het parh informatieborden over de natuunvaarde van het gebied. De borden werden geplaatst enhele dagen voordat honingin Beatrix een bezoeh bracht aan
het Oosterparh voor de onthulling van het slavemijmonument. Op de borden staan
afbeeldingen van enhele moerasplanten die op de nieurpe natuurliihe oever groeien,
zoals Gele Lis en Riet. Deze soorten ziin hier aangeplant. De heuze van de vogels op
de informatieborden is even opvallend als curieus. De Roodborst, die als broedvogel
veróoeen bi! de aanleg van het parh, en de Ransuil, waarvan hier geen geregistreerde broedgevallen ziin ge\reest, moeten symbool staan voor het groenbeleid. Dit hleine parh lijht mii momenteel te onrustig voor de definitieve vestiging van uilen.
Incidentele broedgevallen zijn natuurlijh altiid mogeliih.
Toch lijht de onnrihheling voorzichtig wat vruchten af te werpen. In het voorjaar en
de zomer van 9009 verblijven een paartie lftaheend en enhele Kuifeenden in het
Oosterparh. Deze eenden hebben niet gebroed. Gezien de aantalsontwihheling van
deze soorten in Nederland han dat in de nabije toehomst wel gebeuren. Naar BMPmaatstaven rr.rs de verblijfsduur van zowel de Iftaheenden als de Kuifeenden lang
genoeg om te sprehen van een territorium.
Naast de natuurlijhe oevers van de viiver is er een tweede positieee ontrrihheling.
De ophomst van de bowogels die Iandelijh gaande is. is ooh merhbaar in het
Oosterparh. In 2009 broedt hier voor het eerst een paartje Boomhlever. In een nesthast voor Holenduiven rrorden hFee iongen grootgebracht. De toehomst zal uitrriizen of de Boomhlever zich definitief vestigt of, zoals zoveel soorten, na een paar iaar
weer verdwijnt. Na de Grote Bonte Specht is dit een nieurre bowogel die opduiht in
het Oosterparh. ln dit hader is de vestiging van een paartie Bosuilen ooh mogelijh.

In het Vondelparh heeft recentelijh de Bosuil zich weer gevestigd, na een afinezigheid van bijna twee decennia. De terugheer van de Bosuil werd in dit parh voorafgegaan door de homst van de Boomhlever. Zover is het in het Oosterparh nog niet.
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Mannetje Krakecnd: le waarneming
l5 januari 1997. ln 2m2 heeft éen
paar ovezomerd

Nasch

rift
'De parbautoriteiten staan nog altijd onder invloed hunner
grootmoeders, die beweren dat de grond altijd schoon moet
zijn en dat er op parh geen ander rijmwoord is dan harh.'
-Jac. P. Thijsse in Het Vogeljaar, 1903-

u ih mij een aantal jaren verdiept heb in het Oosterparh, wil ih enhele aanbeveIingen doen die de natuunraarde van het parh hunnen verhogen. Het gaat om
eenvoudige veranderingen die tot een structurele verbetering hunnen leiden en
recreatie niet in de weg staan.
H o u tw a I I e n a a n I e g g e n Deze beheersrrijze wordt sinds hon toegepast in enhele
Amsterdamse parhen, waaronder het Vondelparh, het Sloterparh en zelfs het hleine
Erasmusparh. Dit creëert leefmogeliihheden voor hleine dieren en insecten, het vergroot de diversiteit en de hleinste dieren dienen als voedsel voor grotere dieren en

N

vogels.
Pe r ke n o ntoega n ke I ij k m a ke n Van der Weiiden pleit voor meer stuhhen aaneengesloten bos. Dit is in het huidige hleine en druhhe Oosterparh niet meer mogeIijh. Wel hunnen bepaalde stuhhen, waarvan het toch al niet de bedoeling is dat ze
betreden worden, minder toeganhelijh gemaaht worden. Dit han biivoorbeeld door
een laag heh, dat rust geeft voor bodemdieren en op de grond broedende en foeragerende vogels. De meeste hehies zijn recent uit het parh venriiderd.Deze stonden

echter rond de perhen midden in het parh: het meest onrustige deel waar de meeste
mensen homen en de minste dieren leven. Daarentegen lenen de perhen Iangs de
randen van het parh zich wel voor deze maatregel, die zich reeds heeft bewezen bij
broedgevallen van Tjiftjaf en Roodborst.
Va riatie i n nestkasteÍl Sinds hort hangen er nesthasten voor mezen in het
Oosterpa.rh. Meer variatie in nesthasten han zorgen voor nestgelegenheid voor
vogelsoorten die momenteel niet of incidenteel in het parh broeden, zoals vliegenvangers en Boomhlever. Daarnaast han plaatsing van eendenhorven ovenpogen
worden, alsmede grotere nesthasten voor Bosuil. In dit laatste geval liihen houtwalIen noodzaheliih om voldoende muizen te garanderen. Sommige nesthasten hunnen
op rustigeÍ plaatsen rporden gehangen. Op de oude schoorsteen van de Arena of op
het Tropenmuseum han een ooievaarsnest geplaatst worden. Het Oosterparh, gelegen tussen Artis en Franhendael, Iijht een geschihte nestplaats voor deze soort. Begin
2003 werd reeds een hlepperende Ooievaar in het parh waargenomen.
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Checklist "Vogels van het Oosterpark"
I

ieronder volgt een opsomming van alle ooit in het Oosterparh waargenomen
waaronder de broed- en de niet-broedvogels. De chechtist is gebaseerd
op de soortenliisten van genoemde waamemers. AVN staat voor Amsterdams
VogelNet, de elehtronische nietnrsgroep van de Vogelwerhgroep Amsterdam.
Losse waamemingen zijn waamemingen gedaan buiten genoemde periodes. Dij
I

l-'l roon"rr,

deze waamemingen staat de desbetreffende waamemer vermeld.
Soorten die slechts met één hruisje op de chechlist staan, ziin niet per definitie

slechs éénmaal waargenomen. Het is mogeliih dat er in één periode meerdere
waamemingen gedaan, omdat de soort toen talrijher was dan in periodes daarvoor
of daama. Swart noemt biivoorbeeld stechts één waameming van Kuifeend en
Sperrrer, terwiil deze soorten tegenrnoordig in elhe maand van het jaar in het parh
gezien hunnen worden.
Het han zijn dat er van één soort meerdere waamemingen zijn gedaan in het parh'
maar dat ze plaatsvonden buiten de periodes die in deze chechlist worden

genoemd. ZelÍ zag ih Appelvinh en Zwarte Roodstaart in het parh. Deze soorten
staan niet op de lijstAVN/Louwe Kooijmans, omdat ih dewaamemingen deed in
1994. Deze liist be$nt immers pas in het naiaar van 1995.
Een chechlist is natuurlilh nooit compleet. In mei 9005, hort na het voltooien van dit
artibel ziet Martijn Voorvelt een niernre Oosterparhsoort' de Pietzanger.

Pílstaart x Wilde Eend: I jenuaÍi 1998. Een adult vÍouwtjc
PijlstaaÍt was aanwezig op 1l juanuari 2002
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GÍote Zaagbek enige waarneming; februari 1996
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Beerens/

§uaÍt ot al.

Hogeboom

najaar 1909 oklober 1910

Soort

E
P

55. Groene Specht
56. Grote Bonte Specht

voorjaar

najaar 1995 maart 2003

1995

l(oollmans

rt

x

64. Grote Gele Kwikstrt

66. Nachteoaal
67. Roodborst
68. Gekraagde Roodstrt

x
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x

X
X

x
X

x

x
x

x

x

x
X

x

63. Gele Kwikstaart

EI 65. Heggenmus

x
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x
x

X

x
x

x

x

x
x

x

x

X

X
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70.
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E
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77, Spotvogel
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E

o
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E
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O
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E

o
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79. Braamsluiper
80. Zwartkop
8l- Grasmus
82. Fitis
83. Tiiftiaf

84. Fluiter
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86. Goudhaantje
ST.Vuurgoudhaantje
88. Gr. Vlieqenvanqer
rtmees
90.
91. Kuifmees
92. Glanskop
93. Matkop
94. Zwarte Mees
95. Koolmees
96. Pimpelmees
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98.
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100. Gaai
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X
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103. Zwarte Kraai

O

x

x
x
x
x

X

101. Ekster

D

x

X

EI 75. Befliister

D

Lossa

waamamlnoen

17 iuni 1959

57. Kleine Bonte Specht
58, Draaihals
59. Veldleeuwerik
60. Boerenzwaluw
62.

tr
tr
tr

1 mei

tqio
x

54. lJsvogel

EI

D

tot

AVll/ Louwe

53. Alpenqierzwaluw

E
tl
D

1946

Grcenvsld &
Brandles

x
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Hogeboom

najaar 1909 oktober 1910

Groenveld &
Brandies

AVll/ Louwe
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tot 1 mei

voorjaar

1960

1995

najaar 1995 maaft 2003

x
x
x
x

x

x

Swart et al.

1946

10 febr. 1993

105. Raaf
106. Kauw
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107. Wielewaal

X

108. Spreeuw

x

109. Huismus
110. Rinqmus

X
X

111. Keep

X

x
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fl

112.Vink
113.Appelvink
114. Kleine Barmsijs
115.Siis
116. Groenling
117. Putter
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118. Geelqors

x

O

tr
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O

O

119. Rietqors
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E

Soepgons
Soepeend
Bonkivohoen

O

Stodsduif

Q

Grosporkiet
Alexonderporkiet
Volkpotkiet

g
g

D

x
x

x
X

X

x

x

x
X

x

x

X

x
x

x
x
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x
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X

X

X

X
X

x
X

x
X

x

x

x

x
x

x
x

Holsbondpo*iet

x
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Soorten met slechts één waarneming in het 0osterpark,
met de desbetreffende waarnemers:
- Wintertaling, Van Groen;
- Pijlstaart, Louwe Kooijmans;

-

Drieteenmeeuw, Van Groen;

- Grote Stern, Swart;

- Toppereend, Swart;

- Alpengierzwaluw, Voous;

- Grote Zaagbek, Louwe Kooijmans;

- Groene Specht, Swart;

- Wulp,

-

De Kruijf;

- Tureluur, De Kruijf;

Draaihals, Swart;
Beflijster, Swart;

- Watersnip, De Kruijf;
- Oeverloper, Swart;

-

Notenkrake( Arentsen;

-

-

Raaf, Van der Waal.

Pontische Meeuw, Louwe Kooijmans;

- Grasmus,

De Kruijf;
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