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Voorwoord 
Vogels in de stad: dichtbij en toch bijzonder Het was 1970, net Natuurbeschermings1aar, 
Ik fietste 's ochtends v,-oeg via de Overtoom naar de universiteit en hoorde regelmat ig b ij het 
Le,dseplein een Bosu I roepen fa.Is stuce'lt biolog1e moet . e vooral de ju,ste v•-agen st ellen. Ik 
vroeg me dus af hoe bi1zonder dat nu was, een Bosuil zo midden in de stad. In die tijd was dat 
zeer uniek, bleek bij navi-aag aan studiev,-ienden. Zi1 bleken lid te zi1n van aller lei natuurclubs 
zoals ce Voge1wer~g"oep en ce Jeugdoond voo,- Ndtuurstud'e. 

E1· ging een wereld voor rr-,ij open, zeker toen ik in dat voorjaar vogelgelciden leerde kennen. 
We gngen 111 het Amsterdamse Bos v:a ~Yoedvoge1ka1-tenng die beesten ,n «aart brenge1: voo,
het eerst dat ik soorten echt goed kon onde1-scheiden. Zelfs bepaalde individuen k1-egen kleur. 
De Merel blJ het begin van de Ka fjeslaan bleek alt ijd dezelfde. dat kon je zien aan die ene g1-ij
ze v eugeldekveer. 
Vanuit die sladsvogels ging ik in steeds ruimere ci1·kels rond Amsterdam het land verkennen: 
;:vach1ge vogelgeb eden. zoal5 Polder de Rondehoep, Botshol. \1\/ate,-land en verder. Deze en 
andere gebieden, zo<lls de Pier van IJmuiden en de Amst e,-damse Wate1-leidingduinen, kregen 
steeds minde·· voge!geheimen voor miJ, 

Aan de basis van al dit moois stond de kennis ave,- de eigen stadsvogels. In 1970 was oaa,· nog 
niet zoveel over :::>ekend, maa,· tegenwoordig wordt deze informat ie steeds meer en mooier op
gedienc. Dit boekje ,~ daa,- een sp,·ekend voo,-beeia van. Elke Amstc,-dar'lme,· kan 'lU zien w aar 
zijn pdpegc1aien - Am,te,-dams vooI· de Ha su<1ndpa,·k1et - of <11 cie G,e,-zvvaluwen voorkomen. 
Hoe de Blauwe Reige,· zijn schuwheid afschudde en de Fuut broedvogel werd op de achter
plecht van Amster-damse woonDoten. En bnnenko,-1 zie Je net bu,ten Am,len:am mee,· Gi'Ote 
Z ilverrcige,·s dan Blauwe Reiger·s. Wie had dat nu enige decennia geleden kunnen denken? 

Nede1·l2.r,d vcrsteae1t1kt en dat me,-k Ie ook ,n Ar1sterdam. Steeds meer i\Jederlander-s woner, 
in een stenen omgeving. Da,,r horen kenme1·kende vogels DiJ waal'van we graag de ve1·sp1-eiding 
willen volgen: vogels later. f1amelijk goed zien hoe het er met ce leefomgeving vooI· staat. De 
aan- o' afwezigheid ,·an bep,tdlde vogelsoo,-te, zegt iet s over de kwa, te,t van ons stede ijl< ge
bied en 0I, s l,indschap. 

In tocremende mate bestude,-en Vogelwerkgroepen en KNN\/-afdelingen de 'vogei<waliteit' 
van hu'l eigen stad. Samen met deze verenigingen w erkt SOVON Vogelonderzoek N ederland 
aan een stadsvoge1meetnet Met d t boek k_nt u als Amsterdamn1e•· éllvast van start er de vo
gels en hun leefgebieden van het urbane distnct ontdekken. Deze g,ds n'aakt de vogels z1cht
baa1· en inspi,·ee,-t om er op uit te t1·ekken en leuke dingen t e o ntdekken: de Bosuil in het 
Beatnxpark. de Slechtvalk op de sc"oorsteenp1jp van de Hemwegcentrale, de Scho,ekste1· op 
het platte dak 1n de straat of de Huismus in de heg, A,lemaal vogels van uw eigen directe 
woonomgeving, een woonomgeving die ondanks de ve1-stening nog erg vogelr·iJk is1 

Fr·ank S,ll is. SOVON Vogeionuc,1oek Ncr/r ri,Jnd 
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Vogelen ·;n Amsterdam 

Stadsvogels 
De stad als biotoop Amsterdam is de hoofdstad van een van de meest dichtbevolkte landen 
ter wereld. Door ste selmatige stadsuitbreiding is veel natuur verloren gegaan. Daar staat tegen
over dat sommige die1·soorten zich hebben aangepast aan het leven in de stad. Dit aanpassings
vermogen hebben lang niet alle vogelsoorten. Sommige vogelsoorten zijn sterk in aantal 
achteruit gegaan of zelfs verdwenen uit Amsterdam en haar omgeving. De soorten die dat aan
passingsvermogen wel hebben, verte llen allemaal een successtory. Voldoende voedsel en ge
schikte nestgelegenheid zijn de belangrijkste cr.iteria voor een soort om zich te vestigen in een 
bepaald gebied. 
Wat de stad tot een bijzonder biotoop maakt is het stadsklimaat. De gemiddelde temperatuu1~ 
de hoeveelheid en soort neerslag. de relatieve vochtigheid en de windsnelheid wijken in stede
lijk gebied in hoge mate af van het buitengebied. De grote hoeveelheid steen zorgt ervoor dat 
de stad functioneert als een soort kruik, die overdag gemakkelijk warmte opneemt en 's nachts 
langzaam warmte afgeeft. Stedelijke energiebronnen dragen direct bij aan het opwarmen van 
het water en de lucl-t. Dit effect wordt versterkt doordat de warmte blijft hangen in de stof
koepel boven de stad, die weer wordt opgewarmd door de zon. De opwarming is het grootst 
in de dichtbebouwde stadsdelen met grote verticale en horizontale stenen oppervlaktes. In wij
ken met een meer open karakter is het opwarmingseffect geringer. Afhankelijk van het seizoen. 
de locatie en het tijdstip van de dag is het in de stad drie tot zes graden warmer dan daar
buiten. Dankzij het constante voedselaanbod en de hoge temperatuur kunnen sommige 
vogelsoorten zich een tropische broedcyclus veroorloven. Dat wil zeggen dat zij onafhankelijk 
van de seizoenen het hele jaar rond broeden. Veel vogelsoorten zijn in de stad zelfs succes
voller dan in hun oorspronkelijke leefgebied. De hoge reproductie compenseert de grote 
verl iezen aan verkeer-, raam- en draadslachtoffers en de continue doodsbedreiging door 
Huiskatten. 

De urbane biotoop heeft een geheel eigen vogelbevolking. Huismus en Gierzwaluw zijn derma
te uitgesproken stadsvogels dat zij in Nederland niet in natuurlijke biotopen broeden. Het is 
zelfs niet precies duidelijk wat de oorspronkelijke biotoop van deze soorten is. Hoewel stadse 
soorten in het verspreidingsgebied hier en daar in natuurlijke situaties broeden, zijn deze vogels 
in de stad zoveel algemener, dat het voorkomen daarbuiten tegenwoordig een incidenteel ka
rakter heeft. Naast soorten die op eigen kracht de stad veroverd hebben, zijn ook soorten 
door de mensen in de stad geïntroduceerd. De bekendste voorbeelden zijn Stadsduif en Hals
bandparkiet. In sierv1jvers in parken leven tamme eenden, ganzen en zwanen. Voor veel Amster-
dammers zijn dit de enige vogelsoorten die zij regelmatig waarnemen. 

In de stad is voedsel in grote hoeveelheden voorhanden. Met name in de winter t rekt het lui
lekkerland dat Amsterdam heet veel vogels aan. Veel soorten meeuwen, met name de Kok
meeuw, profiteren hiervan. Een andere karakteristieke overwinteraar is de Grote Gele Kwik
staarL, die een gunstig foerageergebied vindt bij plassen op plalte grinddaken en langs schuine 
kademuren. Matig vervuild water is bij deze soort zelfs meer in trek dan heldere niet vervuilde 
natuurlijke beken. vanwege het grotere voedselaanbod. 
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De 'echt e' stadsvogels zijn vooral de vogels die er broeden. Soorten die in meer of mindere 
mate succesvol hebben kunnen profiteren van de extra mogelijkheden die de st ad biedt. 

Het ultieme stadslandschap wordt gevormd door het oude stadshart met smalle straten, aan
eengesloten bebouwing en weinig grnen. Hier treffen we stadsvogels aan zoals de Gierzwaluw 
en sporadisch de Huismus. Vogels van berggebieden zoals Zwarte Roodst aart en Stadsduif, 
waarvoor een geve: een surrogaatrotswand is, zijn de karaktersoorten van dit type landschap. 
In sommige grote steden in de Verenigde Staten hoort de Slechtvalk hier bij. In Amsterdam 
staat de populatie van deze valk in de kinderschoenen. 
Op veel plaatsen in de stad staan tussen de huizen grote oude bomen. Op deze plekken leven 
naast de rotsvogels ook enkele bosvogels, zoals Boomkruiper, Koolmees en Pimpelmees. Zij 
stellen iets meer eisen aan hun leefomgeving dan de echte stadsvogels, maar komen door de 
gehele stad voor er bouwen hun nesten in huizen, nestkastjes of natuurlijke holtes. Spreeuw en 
Kauw zijn eveneens holenbroeders, maar als broedvogel minder algemeen, vooral in de binnen
stad. 

In stadsbomen en -struiken nestelen vooral vogelsoort en die van oorsprong bosvogels zijn. 
Daarnaast leven in de stad ook soorten uit biotopen waarin oomen minder prominent aanwe
zig zijn, maar- die voor vogels een essentiële rol vervullen als nestplaat s. Dit geldt voor Blauwe 
Reiger en Zwarte 1<.raai. Enkele bosvogels, waaronder Merel en Houtduif, hebben zich nog ver
der ontwikkeld. Z ij nestelen inmiddels op gebouwen en maken zelfs gebruik van niet natuurl ijke 
nestmate"ialen. Tegenwoordig zijn ze de meest algemene vogelsoorten in de binnenstad van 
Ams,:erdam. Ekster en Zwarte Kraai maken in wijken zonder bomen hun nesten in hijskranen en 
stellages. Andere soorten lijken meer trouw te blijven aan hun oorspronkelijke biotoop en nest e
len in parken, tuinen en over·ige soms minuscule groenstroken. De parken van Amsterdam ken-

Eksters hebben geprofiteerd van de aanleg van wegen en zijn gespecialiseerd in het bemachtigen van kleine ver
keersslachtoffers. Aangereden zangvogels en muizen zijn een belangrijk aandeel in het voedselpakket van de Ekster 

en blijven vaak niet langer dan tien minuten onol)gemerkt liggen. De Elcster is zelden zelf het verkeersslachtoffer. 
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nen een min of meer vaste vogelbevolking. Merel. Houtduif, Koolmees, Pimpelmees, Winterkoning, 
Ekster. Zwarte Kraai, Heggenmus, Zwartkop, Grote Bonte Specht. Roodborst. Boomkruiper, 
Tjift1af. Waterhoen, Meerkoet en Wilde Eend broeden in vrijwel alle parken. Hiernaast zijn er 
soorten die In sommige parken wel en in andere parken niet broeden, zoals Blauwe Reiger, 
Sperwer, Boomklever: Gaai en Bosuil. Dit lijstje is voortdurend aan verandering onderhevig. Tien 
jaar geleden zou de Grote Bonte Specht tot de tweede categorie behoren, maar de soort is der
mate in aantal toegenomen dat hiJ tegenwoordig In bijna alle pa~ken broedt. Holenduiven broe
den in holtes in oude bomen en huizen tot midden in de stad. Eigenlijk zijn Holenduiven geen 
stadsvogels. Z ij profiteren van de goede nestelmogelijkheden en dankzij hun goede vl egvermogen 
maken zij eenvoudig lange voedselvluchten naar foerageergebieden buiten de bebouwde kom. 
Dit gedrag komt deels ook voor bij andere soorten zoals Spreeuw. Wilde Eend en Blauwe Reiger 
die hun stadse menu aanvullen met vers voer van buiten. 

In de dichtbebouwde stad is weinig ruimte voor vogels die op de grond nestelen. Slechts één 
grondbroeder is echt algemeen: de Wilde Eend. Deze soort heeft genoeg aan de kleine ruimte die 
het nest inneemt. De Wilde Eend heeft geen territorium op de grond en wedijvert niet met de 
menselijke bevolking om de kostbare openbare ruimte. Toch leven er meer grondbroeders in de 
stad. Op platte daken van flats en loodsen ligt een enorm uitgestrekt kunstmatig gnndstrand dat 
plaatselijk nestgelegerheid biedt aan de Scholekster en langs de rand van de stad aan Visdieven en 
verschillende soorten meeuwen. Buiten de bebouwde kom bieden opgespoten terreinen, die kor
te of lange tijd op hun bestemming wachten, tijdel ijk ruimte aan grondbroeders zoals de Kluut. Op 
braakliggende bouwpercelen in de stad kar onverwacht de Kleine Plevier tot broeden komen. 
Steile afgravingen bij wegaanleg of gronddepots zijn voor korte periode geschikte broedwanden 
voor de Oeverzwaluw. 
Tot slot onderscheidt Amsterdam zich van veel andere steden door de grote hoeveelheid water: 
De grachten bieden nestgelegenheid aan een tweetal unieke stadsvogels: Meerkoet en Fuut. Deze 
moerasvogels nestele1 tot in het hart van de grachtengordel. Eeri deel van het succes komt door
dat deze soorten op grote schaal gebruik maken van niet natuurlijke nestmaterialen. Er is in 
Amsterdam biJna gee1 open water waar niet minstens een van deze twee soo,-ten broedt. 

Natuur is niet statisc"I, zelfs niet in de stad. Het stedelijk gebied is voortdurend aan verandering 
onderhevig. Sloop, nieuwbouw, renovatie en diverse vormen van grondwerk zorgen voor insta
biliteit en dragen bij aan de dynamiek van deze biotoop. Soorten verdwijnen door veranderin
gen en tegelrjkertijd ontstaan mogelijkheden voor andere soorten. Drie decennia geleden was 
de Huismus In de gehele stad zeer algemeen. Destijds zou je voor gek zI,n verklaard als je be
weerde dat de Huismus uit de binnenstad zou verdwijnen. Inmiddels ontbreekt de soort in 
grote delen van de oude stad.Tegelijkertijd zien wij de opkomst van de Sperwer die er in
mrddels de meest algemene roofvogel is, terwijl deze soort 30 Jaar geleden in heel westel ijk 
Nederland te boek stond als een zeer schaarse broedvogel. De stad kent een biologische dyna
miek dre niet onderdoet voor 'echte natuur'. Het leven in de grote stad zit vol gevaren. maar 
tegelijkertijd zijn er steeds nieuwe kansen. De veranderingen volgen elkaar razendsnel op. In 
wat op het ene moment een kans lijkt, kan de volgende dag een gevaar schuilen. In grote na
tuurgebieden zoals ce Waddenzee, waar moeder natuur en het getij hun vrije gang kunnen 
gaan, is dat niet anders. Nestelen langs de vloedlijn is even gevaarlijk als broeden in de stad, 
met die kanttekening dat in de stad de mens de rol speelt van de weergoden. 

Het buitengebied Door de unieke ligging van Amsterdam op de overgang van verschi llende 
landschapstypen zijr. er in het stedelijk buitengebied veel verschillende soorten vogels te 
zien. In het landschap wordt het uiterlijk bepaald door de aanwezigheid van veenweîden, 
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gras- en akkerland, rietlanden. moerassen, groot open wate", bossen, of een combinatie hier
van. Elk landschapstype heeft zijn eigen vogelwereld. 
Uitgestrekte veenweiden zijn Le vinden in Waterland, Amstel land en de Vechtst1-eek. Het veen

weidegebied bestaat uit een open en wijds graslandschap. Vanwege de vele sloten, de hoge 
grondwaterstand, het natte karakte1- en de uitgestrektheid zijn de veenweiden van inLernat iona

le betekenis als broedgebied vo01- weidevogels. 
Het agrarisch gebi-uik van de kleigrnnden bepaalt het beeld van een vrijwel boomloos gras- en 
akkerland. Dit type landschap is te vinden in de Haarlemmermeer-. Bovenker·ker-, Lutkemeer-
en Osdorpe1· Binnenpolder: Veel doortrekkers en wintergasten maken van deze polders gebruik 

om te foerageren. 
Rietlanden en moei-assen zijn kenmerkende onderdelen van Watei-land, Amstelland en de 
Vechtstreek, de Brettenzone en de oevers van Het N ieuwe Meer. de Amstelveense Poel en het 
ljmeer. A fhankelijk van de kwaliteit en de uitgestrekt heid van het rietland komen hier verschillende 
algemene tot (zeer) zeldzame riet- en moerasvogels t ot broeden. 
Groot open water in de vorm van meren en plassen zijn in alle landschapstypen te vinden: 
Sloterplas, Ouderkerkerplas, Gaasperplas, Nieuwe Diep. Amstelveense Poel, Het Nieuwe Meer, 
Noorder IJ-plas, Kirselmeer: IJ en ljmeer ziJn de belangr ijkste. Deze meren en plassen worden 
voornamelijk gebruikt om te foerageren of te ove1winteren. Het ljmeer is als foerageergebied 
voor Tafeleend, Nonnetje en Kuifeend van internat ionaal belang en heeft de beschermde status 

van Vogel,·ichtlijngebied. 
A msterdamse Bos, Geuzenbos. Houtrakbos en D iemerbos zijn aangelegd als ,·ecreatiebos De 
leeftijd van het bos is bepalend voor de samenstelling van de soorten die er gebruik van ma
ken. Zo broeden e" in het jo nge Geuzenbos andere bosvogels dan in het oudere Amsterdamse 

Bos. 

Het gebied rondom de stad raakt steeds meer verstedelijkt, de open groene ruimte wordt 
schaarser en de leefgebieden voor natuur wo1-den klei net· of r·aken van elkaar geïsoleerd. Het bui
tengebied kent een aantal beschermde natuurgebieden, zoals het Naardermeer. Botshol. llperveld 
en het ljmecr Om deze groene en blauwe buitengebieden blijvend met elkaar te verbinden is de 
Provinciale Ecologische Hoordst ructuur (PEHS) opgesteld. De PEHS is een combinatie van ge
biedsbescherming en ecologische verbindingstroken. Verbindingstroken zijn stroken natuur die 
verschillende, vaak •1erspreid liggende nat uurgebieden met elkaar verbinden. Zo verbindt de 
Groene AS via het .Amsterdamse Bos de veenweidegebieden van Amstelland met die van 

Spaarnwoude. 
Het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) uit 1934 is de basis van het nog steeds gehanteerde ste
denbouwkundig lobbenmodel. De geplande stadsuitbreidingen van Amsterdam zijn de lobben 
rr.et daartussen de agrarische gebieden en de grootschalig aangelegde groene 1-ecreatiegebie
den; de zogenaamde groene scheggen. De scheggen steken diep de stad in en vo1-men de uitlo
pe,-s van de verschillende landschappen. 
In Amsterdam vormen stadspa1-ken, begraafplaatsen, volkst uin- en spo,-tcomplexen, grnenstro
ken, spoort aluds, wegbermen, houtsingels, ovei-hoeken, oevers, tuinen en straatbomen een min 
of meer groen netwerk Dit netwerk w ordt de ecologische infrastructuur van de stad ge
noemd. Een deel van deze gebieden is qua groene best emming vastgelegd in de 
HoofdgroenstructLu1· (HGS). 

Stedenbouwkundige opzet, ecologische infrastructuur, hogere minimumtemperatuur en hande
len van de mens zijn in belangr ijke mat e bepalend voor het succes en de typische verspreiding 

van vogelsoorten i1 de st ad. 
Jip Louwe 1Cooijmans & Geer t Timmermans 
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Fuut 

De Fuut is een viseter en van oorsprong 
een moerasvogel. In de tweede hel ft van de 
20e eeuw heeft deze mooie soort zich als 
broedvogel gevestigd in de stad. Door de 
toename van het fosfaatgehalte in het op
pervlaktewater nam de visstand toe. De 
Fuut heeft zich vervolgens snel aangepast 
aan het leven in de gracht. Het nest drijft op 
het water en wordt in een natuurlijk bio
toop gemaakt van losse bladeren en stelen 
van waterplanten. In grachten waar weinig 
planten groeien, maken Futen ook nesten 
van plastic tassen, karton en andere rommel. 
'Als het drijft, is het goed ' li jkt het motto 
van een bouwende Fuut. 

. . . . :\ 

Broedgevallen 1995- 2005 

In hoog tempo is de stad door de Fuut gekoloniseerd. In de jaren '80 van de 20e eeuw bleek 
uit onderzoek van Egon Kraak dat stadse Futen succesvollere broedvogels zijn dan hun soort
genoten op het platteland. Per jaar brengt een futenpaar in de stad meer jongen groot dan een 
futenpaar buite n de stad. Sommige paren broeden het jaar rond. In de winter 1998-1999 
bracht een paar zelfs een jong groot in een wak onder een brug in de Burgemeester Cramer
gracht. Veel Futen nemen niet eens het winterkleed aan tijdens de najaarsrui: zij dragen het 
hele jaar het prachtkleed. 

Inmiddels lijkt het er :ip dat het succesverhaal van de Fuut over zijn hoogtepunt heen is. Door 
het afnemende fosfaatgehalte in het grachtenwater neemt het aantal witvis, de belangrijkste 
voedselbron, weer af. Bovendien speelt nestp laatsconcurrentie met de gestaag oprukkende as
sertieve Meerkoet mogelijk een negatieve rol. 

Ka r aktersoorten 15 

Jip Louwe Kooij'mans 

Door de eutrofiëring van het water heeft de Fuut, 
een schuwe moerasvogel, zich in de 2oe eeuw ont
popt als algemene Amsterdamse grachtenbroeder. 
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Blauwe Reiger 
De Blauwe Reiger is een typische moerasvogel. In 
Nederland broeden en leven reigers ook in de 
stad. De Blauwe Reiger hoort bij de stad Amster
dam. Al in de Middeleeuwen speelt een reiger
kolonie langs de Amstel een rol in de twist tussen 
de erfgenamen van Floris V. De briefwisseling over 
het bezit en gebruik van het 'Reygerbosch in 't 
land van Aemstelle' is de eerste beschrijving van 
een vogelsoort in Amsterdam. 

Vissen van vijf tot vijftien centimeter vormen het 
belangrijkste voedsel. Afhankelijk van het seizoen 
en de leefomgeving vult de reiger zijn menu aan 
met alles wat in zijn keelgat past. Reigers weten 
haarlijn waar ze wat kunnen halen. Elke reiger 
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heeft zijn vaste adresjes in de stad. Hij staat nooit zomaar ergens op de stoep. hij weet dat daar 
gevoerd wordt. In fei:e is het een van de natuurlijke jachtmethodes; in de vrije natuur keren rei
gers regelmatig terug naar plekken waar ze succesvol gejaagd hebben. Echt goede plekken worden 
door reigers collectief bezocht. zoals viskramen tegen sluitingstijd en rond voedertijd de Zee
leeuwen in Artis. 

In de jaren '60 en '7D van de 20e eeuw werden de Amsterdamse reigers gevolgd door Alfred 
Blok. Hij constateerde dat onze reigers steeds vroeger in het jaar hun nesten bezetten en steeds 
langer in de kolonie aanwezig bleven. Vanwege het overweldigende voedselaanbod in de stad 
voorzag hij dat ze binnen afzienbare tijd het gehele jaar door zouden broeden. Aan het begin van 
de 21 e eeuw is zijn voorspelling min of meer uitgekomen. In november vliegen de laatste jonge 
reigers uit en tussen kerst en de jaarwisseling zitten de eerste vogels alweer op eieren. 
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Jip Louwe Koo1jmons 

De Blauwe Reiger broedt in Amsterdam in kolo
nies in boomtoppen. Het nest bestaat uit een 

grote bos takken en wordt meerdere jaren achter 

elkaar gebruikt. In moerasgebieden wordt ook 
op de grond gebroed. 



Vogelen in Amsterdam 

Sperwer 
Van oorsprong is de Sperwer een bosvogel. 
die gebouwd is o m te jagen tussen bomen 
en d icht struikgewas. ZiJn jachttechniek past 
uitstekend in de stad. Hij is snel, fel en super
wendbaar: Alle kleine en middelgrote vogels 
raken in paniek bij het zien van een Sperwer. 
Stadsvogels die in hun jeugd niet gegrepen 
zijn door een kat of het verkeer, moeten de 
rest van hun leven vrezen voor deze roofvo
gel. Sperwers zijn in de hele stad jagend 
waar te nemen. Grofweg bestaat de volgen
de rolverdeling: de vrouwtjes jagen in de 
straat op du iven; de kleinere mannetjes jagen 
in parken en tuinen op mussen. In de 
binnenstad bestaat 90% van de prooitoevoer 
op het nest uit Huismussen. 's Winters 
vormt de Spreeuw een belangrijke prooi 
voor beide geslachten. 

~ -r- - .. 
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Broedgevallen 2004-2005 

Eind jaren '60 van de 20e eeuw bereikte de sperwerstand in Nederland een dieptepunt 1 50-
200 broedpaar in 1970. Het grootschalige gebruik van landbouwgif wordt beschouwd als de 
belangrijkste oorzaak. Na een totaal verbod op het gebruik van DDT in 1975 he r-stelde de 
stand zich en breidde de Sperwer zijn leefgebied uit. 

In 1990 broedde de Sperwer voor het eerst in de binnenstad van Amsterdam. Sinds 1995 is de 
soort jaarlijks broedvogel. soms op slechts 200 meter van de Dam. Met grote legsels tot wel 
zeven eieren en een hoog broedsucces werd de bebouwde kom van Amsterdam gekoloni
seerd. Aan het begin van de 21 e eeuw lijkt de opmars voltooid en stabiliseert de stand zich 
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met legsels van normale grootte en een 
gemiddeld broedsucces. 

Jip Louwe Kooijmons 

Dit vrouwtje Sperwer zocht waarschijnlijk 
afkoeling in de bladeren op een warme meidag. 



Vogelen in Amsterdam 

Scholel<ster 
De Scholekster is van oorsprong een kustvogel 
en tegenwoordig een stadsvogel in wording. 
Waarom broeden Scholeksters wel op daken in 
de stad en Gr utto's niet? Alle jonge steltlopers 
zijn nestvlieders - enkele uren nadat ze uit het ei 
zijn gekropen kunnen ze al lopen - maar er is 
een belangrijk verschil. waardoor de vraag een
voudig te beantwoorden is: Scholeksters voeren 
hun jongen; de jongen van een Grutto moeten 
zelf hun kostje bij elkaar scharre1en. 

Voor het zoeken naar voedsel voor hun Jongen 

----
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kan de Scholekster twee strategieën hanteren. Oakbroedende Scholeksters 2000. 2005 

Er zijn Scholeksters die hun voedsel zoeken in de 
directe omgeving van het nest. Deze Scholeksters 
worden 'hokkers' genoemd. In de W addenzee broeden zij langs de rand van de kwelders op 
loopafstand van het voedselrijke wad. Er zijn ook Scholeksters die verder weg van hun jachtter
rein broeden. Zij maken voedselvluchten om op het wad te foerageren en vervolgens met hun 
buit terug te vliegen naar hun hongerige kroost. Deze Scholeksters worden in jargon 'wippers' 
genoemd. 
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Alle Scholeksters in de stad zijn wippers, 
die in Waterland ziJn hokkers. Stadse 
Scholeksters broeden op platte grinddaken 
e n wippen heen en terug naa r grasstro ken 
en sportvelden om wormen te vangen voor 
hun jongen. Als de jongen groot genoeg zijn 
om te vliegen, gaan ze met hun ouders mee 
op jacht. Zo kan het zijn dat je op een 
mooie zomerdag opeens een scholekster
paar met halfwas jongen ziet op een voet
balveld of een andere plek in de stad waar 
je ze eigenlijk niet verwacht. 

Jip Louwe Kooijmans 

Vanwege schaarste aan broedgebied en om te ont
snappen aan grondpredators broedt de Scholekster 
in het stedelijk gebied vaak op platte grinddaken. 
Het nest van de Scholekster ligt goed gecamoufleerd 
tussen het grind. 



Vogelen in Amsterdam 

Houtduif 
De Houtduif staat op de negende plaats in de 
top tien van de talrijkste broedvogels van 
Nederland. De hoogste dichtheid bereikt deze 
soort in de oude stad van Amsterdam, namelijk 
50- 100 paar per vierkante kilometer. 
De afgelopen 100 jaar heeft de broedstatus van 
de Houtduif in Amsterdam een enorme veran
dering ondergaan: van zeer schaars naar zeer al
gemeen. De Houtduif is van oorsprong een bos
vogel en het stedelijk gebied is dan ook vanuit 
een vergel ij kbaar biotoop veroverd: eerst parken 

Houtduif • 
Stadsduif • 

Turkse Tortel • 
Op gebouw ~ 

• 
• 
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en tu inen en vervolgens de bebouwde stad. Het • 
eerste beschreven broedgeval in een park da- Nestlocaties duiven Czaar Peterbuurt 2003 

teert uit 1902. In dat jaar meldt Jac. P.Thijsse 
een broedgeval voor het Vondelpark. Daarna is het zeer snel gegaan. Al in 1924 wordt in een vol
komen st enig biotoop boven een zonnescherm in de Utrechtsestraat een nest van een Houtduif 
gevonden. 
Broedende Houtduiven worden tegenwoordig in Amsterdam bijna overal en soms in een grote 
dichtheid aangetroffen. In parken en tu inen, op gebouwen, veranda's en kozijnen, in bomen langs 
drukke verkeersstraten en grachten maar ook in grote struiken in plantsoenen of woonstraten, 
overal wordt gebroed. De nesten zitten laag bij de grond of hoog in de boom kroo n. Vooral in par
ken, tuinen en stadswijken met oude en volgroeide bomen kan de broeddichtheid oplopen tot vei
boven de 100 paar per 100 hectare. Aan het eind van de herfst is dit goed te zien. De nesten, on
gekunstelde losse bouwsels van twijgen en takken en soms ijzerdraad, zijn dan goed zichtbaar en 
gemakkelijk te tellen. 

De fiexibele broedplaatskeuze, het aantal legsels van twee tot zes per jaar en het grote en gevari
eerde aanbod van voedsel in de stad zijn de belangrijkste componenten voor het broedsucces van 
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de Houtduif in Amsterdam. Bovendien 
heeft deze soort in de bebouwde kom 
een tropische broedcyclus en nestelt van 
januari tot en met december. Ondanks de 
toenemende predatiedruk van Havik en 
Sperwer zal de Houtduif zich eenvoudig 
kunnen handhaven. 

Geen Timmermans 

De Houtduif is de grootste in Nederland voor
komende duif. Hoewel ze rustig overkomen zijn 
ze op hun foerageerplek tamelijk agressief. De 
komst van een soortgenoot leidt direct tot terri
toriaal duelleren waarbij met de vleugels rake 
klappen worden uitgedeeld, net zolang totdat 
één het veld ruimt. 



Vogelen in Amsterdam 

Halsbandparkiet 
De Halsbandparkiet komt oorspronkelijk voor in 
de droge savanne en het laaglandregenwoud van 
noordelijk tropisch Afrika en Zuidwest-Azië. Als 
gevolg van introducties en ontsnappingen heeft 
de soort zich op veel plaatsen buiten het nor -
male verspreidingsgebied gevestigd, waaronder 
ook in Amsterdam. Het eerste gedocumenteerde 
broedgeval in Amsterdam dateert uit 1977. In 
2004 is de Amsterdamse populatie gegroeid naar 
bijna 2000 individuen. Hoe groot de populatie 
uiteindelijk gaat worden is niet met zekerheid te 
zeggen. Factoren die dit bepalen is de hoeveel
heid beschikbaar voedsel, het aantal geschikte 
holtes om 1n te broeden en de aanwezigheid 
van 'natuurlijke' vijanden. In 2005 is voor het 
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eerst in Amsterdam met zekerheid vastgesteld dat de Halsbandparkiet op het menu staat van de 
Sperwer. Bij het Tropenmuseum zijn bij het nest van een Sperwer t ussen de prooiresten veren 
aangetroffen van de Halsbandparkiet. 
In Amsterdam is voedsel in ruime mate aanwezig. Naast het voedsel dat de mens in tuinen en 
parken aanbiedt, eet de Halsbandparkiet knoppen, bloemen, zaden en vruchten van bomen en 
struiken. 

De Halsbandparkiet is een holenbroeder. Bestaande gaten in bomen worden vergroot en geschikt 
gemaakt als nesthol. In het gebied van herkomst wordt voornamelijk gebroed in spleten en gaten 
van muren. In Nederland is dit nog niet vastgesteld. Geruchten dat de Halsbandparkiet schadelijk 
is voor de inheemse vogelstand door bijvoorbeeld het inpikken van nestholtes van de Grote 
Bonte Specht is onvoldoende onderzocht en nochtans niet bewezen. 
De Halsbandparkiet is een standvogel en broedt vriJwel in elk stadspark. Dankzij de karakte-
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ristieke luide (vlucht)roep zijn Hals
bandparkieten gemakkelijk t e lokal ise
ren. Na het broedseizoen wordt 
groepsgewijs overnacht in bomen. Op 
1 2 november 2004 werden er op één 
slaapplaats, in het Sloterpark, 1 196 indi
viduen geteld. In heel Amsterdam wer
den die dag circa 1800 parkieten geteld 
op drie slaapplaatsen. 

Geert Timmermans 

Vrouwtjes Halsbandparkiet eten zaden van de 
Veldesdoorn. De Halsbandparkiet is een echte 
vrucht-, zaad- en knoppeneter. In de winterperi
ode worden naast voedertafels en pindasnoeren 
zaad- en besdragende bomen bezocht, 
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Vogelen in Amsterdam 

Gierzwaluw 
Eind april zijn de Gierzwaluwen er opeens. Met 
een luid gegier vliegen ze rond de nestplaats 
van het vorige jaar. Voor vele Amsterdammers 
begint daarmee de zomer. 
In de periode mei-juli is de Gierzwaluw in 
Europa om te broeden. Voor die tijd zijn ze ne
gen maanden in Zuid-Afrika geweest. De vogels 
die een nestplaats hebben, beginnen spoedig 
met broeden. De vogels die nog geen nestplek 
hebben, gaan door met zoeken. Ze vliegen 
langs de gevels en klampen aan waar oneffen
heden zijn zoals ventilatieroosters, openingen 
naast de regenpijp en scheuren in de gevel. 
De nesten moeten vliegend bereikt kunnen 
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worden. Gierzwaluwen hebben geen poten om zich af te kunnen zetten. Ze hebben wel klauw
tjes om zich aan ruwe oppervlakken te kunnen vastgrijpen. Geschat wordt dat een kwart van 
de vogels, circa 2500 paartjes, tot broeden komt. In juni en juli keren de nog niet geslachtsrijpe 
Gierzwaluwen terug. Deze vogels zijn een of twee jaar oud en vliegen luid gierend in de och
tend- en avonduren angs de kolonies: de bekende zomertaferelen. 
In Amsterdam was in de \ 9e-eeuwse wijken veel nestgelegenheid aanwezig. De woningen had
den opstaande daken met dakpannen en een plat dak. Juist in de overgang naar het platte dak 
was op de bovenste pan een ruimte aanwezig waarin de Gierzwaluwen konden nestelen. 
In de jaren '70 van de 20e eeuw is bijna 90% van dit soort pannendaken verdwenen met als 
gevolg dat de Gierzwaluw massaal zijn nestmogelijkheid is kwijtgeraakt. De 'goede' pannen
daken zijn vervangen door shingledaken. Dit is de bekende grijze dakdekking van bitumen. 
Tegenwoordig wordt er gebouwd zonder pannendaken en als die er zijn, dan zijn het bet onnen 
pannen (sneldekkers) die in de loop van de tiJd nooit zul len kieren. 
De Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam is een stichting die de bestaande nesten in kaart brengt en 

beschermt. Zij pleit ook voor alternat ie
ven in de nieuwbouw. Dit kunnen inge
metselde neststenen zijn, dakpannen met 
een invliegneus of openingen in gootbe
kistingen. De werkgroep we1·kt samen 
met stadsdelen, woningcorporaties, archi
tecten en projectontwikkelaars om -een 
dergelijke alternatieve nestgelegenheid te 
realiseren. Deze partijen werken meestal 
graag mee. 

Gerard Schuitemoker 

ö 

2'---

Gierzwaluwen zijn slechts drie maanden van het 
jaar in Amsterdam. Ze arriveren rond Koninginne
dag en vertrekken weer begin augustus. 
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Vogelen in Amsterdam 

Grote Gele Kwil<staart 

De Grote Gele Kwikstaart is een broedvogel van 
beken en andere stroompjes, het liefst met rotsen, 
keien of grind, 0,t type habitat is in Nederland 
voornamelijk te vinden in Twente, de Achterhoek 
en Limburg. In Amsterdam wordt de Grote Gele 
Kwikstaart alleen aangetroffen als doortrekker en 
wintergast in de periode oktober tot maart. Heel 
af en toe worden de vogels eerder of later waar
genomen. 

Geoefende vogelaars <.unnen in oktober-november 
overtrekkende vogels herkennen aan hun 'tip tip' 
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roep, die wat harder en metaliger klinkt dan die Winterterritoria 2000-2003 

van de Witte Kwikstaart. Rond deze tijd nemen 
ook de overwinteraar, hun territoria in. 
Overwinterende vogels zijn vooral aan te treffen langs grachten en kanalen met een stenige 
oever en op platte daken met grindbedekking, waarschijnlijk omdat deze omgeving het meest 
lijkt op de natuurl ijke habitat. 
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Volgens een schatting uit 2003 overwinte
ren 20 à JO vogels in en rond Amster
dam. Zodra de vorst serieus inzet ver
dwijnen echter de meesten, waarschijnlijk 
richting het zuiden. Het is opvallend dat 
Grote Gele Kwikstaarten iedere winter 
terugkeren naar dezelfde plekken. Al aan 
het eind van de 19e eeuw werd de 
Plantagebuurt genoemd als een van de 
winterterritoria en daar is in ruim een 
eeuw tijd niets aan veranderd. Nog steeds 
is Artis en ruime omgeving een van de 
beste plekken om 's winters in Amster
dam een Grote Gele Kwikstaart te zien. 

Ruud Altenburg 

De Grote Gele Kwikstaart broedt langs snelstro• 
mend water met rotsblokken en overhangende 
bomen en overwintert in Amsterdam in de buurt 
van water. 
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Vogelen in Amsterdam 

Zwarte Roodstaart 
De Zwarte Roodstaa't is sinds de l 9e en 20e 
eeuw een nieuwkomer in Nederland. De 
soort heeft haar oorspronkelijke natuurlijke 
habitat in de gebergten van Midden-Europa. 
Daar leeft hij op sten ge vlakten en jaagt hij 
tussen rotsen en spaarzame begroeiing op in
secten. De prooien worden zowel lopend op
gespoord als in een korte vlucht nagejaagd en 
gevangen. In de gebergten heeft de Zwarte 
Roodstaart geleerd de menselijke omgeving te 
waarderen. In de lagere dalen voorzag de 
mens in open, stenige terreinen. De onvol
maaktheid in de bebouwing leverde de 
Zwarte Roodstaart een scala aan broedplaat
sen: nissen en scheuren. Vanuit die dorpen is 

--

Broedgevallen 2000-2005 

wellicht ooit de opmars begonnen naar de verstedelijkte gebieden in de laaglanden van Europa. De 
landschappelijke overeenkomsten met de natuurlijke habitat zijn opvallend: stenige oppervlakten 
met onregelmatige, oogaande rotsige voorwerpen zoals huizen, muren en puinhopen. 

De Zwarte Roodstaart bezit de gunstige eigenschap zich snel aan te passen aan landschappelijke 
veranderingen. Die eigenschap is hoogst noodzakelijk in een dynamisch berglandschap en komt 
gelegen in een stad waar nieuwbouwwijken in aanleg een aantrekkelijk leefgebied vormen. A l na en
kele jaren volgroeid net bomen en struiken, verdwijnt de stenige openheid, maar deze komt 
elders weer tot ontwikkeling omdat daar een woonwijk, een spoorlijn of een industrieterrein wordt 
aangelegd. 

In Amsterdam is de Zwarte Roodstaart te vinden op industrie- en kantoorterreinen, havens, 
spoorwegemplacementen, sloop- en bouwlocaties, en Schiphol. Zelfs in de Kalverstraat zijn soms op 
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een hooggelegen dak zingende exempla
ren te horen. Levend op de toppen van 
een klein, kaal rotsgebied. Met nissen en 
scheuren om een nest in te maken en 
met overvliegende insecten om de jon
gen groot te brengen. 

Fons Bongers 

De Zwarte Roodstaart is relatief een nieuwkomer 

en is oorspronkelijk afkomstig uit het berggebied 

van Zuid- en Midden-Europa. Deze insecteneter 

prefereert vooral verlaten en verpauperde indu

striegebieden, havens en bouwterreinen. 



Merel 
De Merel is het voorbeeld 
van een geslaagde integratie: 
van schuwe bosvogel naar 
de meest algemene broed
vogel van Nederland. Het 
aantal broedparen in 
Nederland wordt geschat 
tussen 900.000 en 1 ,2 mil
joen paren. Ook in het ste
delijk gebied van Amsterdam 
is het de meest algemene 

Vogelen in Amsterdam 

oppervlak1e 
gebied land1chapstype m hectare 

frankendael eark 14,0 

Ar1i1 eark 11,0 

flevoeark eark 23.0 

Oo11ereark eark 14,4 

Polderweg md 19,0 

Czaar Pe1ermaa1 md 11 ,2 

Diemerpark stadsrand 54,0 

gemiddelde 
temtona mereld 1chthe1d 

2001 2002 2001 2004 per henare 

- 15 16 1.11 

- - 17 1,45 
l2 JS 41 51 1, 13 

18 11 27 l.44 

23 25 1,26 

10 9 10 9 0,85 

1 6 7 6 0,12 

broedvogel. Zo telde Jo Aantal territoria per gebied 

Walters in 1995 in het 
Rembrandtpark 69 broedter-
ritoria. Het park beslaat een oppervlakte van circa 45 hectare en heeft dus een 'mereldicht
heid' van één broedpaar in een vak van 80 bij 80 meter. 

Het Rembrandtpark is daar in Amsterdam niet uniek in. De Merel is niet al te kieskeurig ais 
het over nestplaatsen gaat, Overal waar enkele bomen, struiken of klimplanten staan kun je 
ze vinden. Maar ook in schuurtjes en bijkeukens, onder daken, op balkons en kozijnen, op 
richels, op een bagagedrager van een oude fiets, in kratten en dozen, niets is ze te gek. 
Ook het nestmateriaal is aangepast. Moderne en stadse materialen worden niet geschuwd. 
Zo werd in een merelnest in de Hillegomstraat acht soorten kunstst ofmate1·ialen aangetrof
fen waaronder weedzakjes, stukjes cassetteband en delen van vertrapte plastic bierglazen. En 
als het nest naar beneden valt of wordt geplunderd door Ekster, Gaai of Huiskat, het maakt 
de Merel niet moedeloos: gewoon weer opnieuw beginnen, soms wel tot zeven keer. Ook 
de broedprestatie is enorm en als het meezit worden er in een jaar tijd drie legsels groot 
gebracht. 
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Naast wormen, slakken, insecten, bessen 
en vruchten eet de Merel brood en 
kent zij een hoge winterover leving door 
het bezoek aan de rijk gevulde voeder
tafels. De Merel heeft een mooi melo
dieus lied en is het beste te horen op 
4 mei tijdens Dodenherdenking of zeer 
vroeg in de ochtend bij het verlaten 
van de kroeg. 

Geert Timmermans 

Gedeeltelijk leucistisch vrouwtje Merel. Vitiligo 
of partieel albinisme komt bij stadsvogels rela
tief vaak voor. 
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Huismus 
Waar zijn de mussen gebleven? Om daar ach
ter te komen ben ik ze in het voorjaar van 
2005 en 2006, op de fiets, gaan tellen. Ik han
teerde als schatting bij de zangposten de cri
teria 1-10 paar, 1 1-50 paar en >50 paar. Ik no
teerde zoveel mogelijk bijzonderheden over 
daken en groen in de directe omgeving van 
de zangposten. 
Zo'n onderzoek neemt je flink te grazen. 
Amsterdam was dit voorjaar voor mij een 
jungle waarin ik op zoek was naar getjilp. 
Mussen zijn standvogels die zich tijdens hun 
leven maar een paar 100 meter van hun ge
boorteplaats verwijderen. Hun leefgebied ken
nen ze uitstekend. Ik ontdekte enkele grootste 
gemene delers waaraan de meeste broedge

Broedparen 2005-2006 

• > 50 • 11-50 1-10 

bieden voldoen. In bijna alle gevallen zijn dat daken met bolle dakpannen. Er is altijd groenblijvende 
vegetatie aanwezig in de vorm van coniferen. ligusterhagen of Klimop. Ook bladverliezende maar 
zeer dichte bruidssluiers en meidoornhagen voldoen aan de eisen. Plantsoen, park, wegberm, spoor
dijk of sedumdak in de nabijheid maakt een biotoop tot een topgebied omdat hier de broodnodige 
insecten bemacht igd kunnen worden. 
Huismussen zijn t rage vliegers. Dat geldt al helemaal voor de bedelende jongen. Ekster, Gaai, 
Zwarte Kraai, Blauwe Reiger, Sperwer en Huiskat maken kor te metten met iedere Huismus die 
niet 100% op zijn qui-vive is. Op goede mussenlocaties compenseert de aanwas het verlies. 

Geïsoleerd levende groepjes die door p redatie kle iner· wor
den, dalen op een gegeven moment door een kriti sche grens 
waardoor plaatselijk de soort verdwijnt. 
Het oude stadshart is bijna musloos. Binnen de Singelgracht 
bevinden zich nog groepen van meer dan t ien Huismussen 
onder de kap van het Centraal Station, in Artis en bij de kin
derboerderij in de spoortuin aan de Panamalaan. 
Dat versnipperde voorkomen zet zich door in w ijken uit de 
l 9e eeuw. De verrassing diende zich aan in de nieuwbouw
wijken. In deze wijken bevindt zich laagbouw voorzien van 
daken met dakpannen en omgeven door veel groen. Hier· ko
men in Amsterdam de meeste Huismussen voor·. 
Overal zijn nu nog wel tsjilpende mussen t e horen. Ga daar 
de komende jaren van genieten want de stad als leefgebied 
voor de Huismus gaat. mede door een bouwverordening die 
nestgelegenheid onder dakpannen onmogelijk maakt, op ter
mijn mogelijk definitief verloren. 

Martin Me/chers 

De Huismus is het niet gelukt om zich aan te passen aan het nieuwe 
naoorlogse stadslandschap en neemt daardoor flink af in aantal. 

Karaktersoorten 
1 25 
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Vogelen in Amsterdam 

Binnenstad 
Landschap & Ligging Omstreeks 1200 ontstond de eerste bebouwing langs Het IJ aan de 
mond van de veenrivier de A mstel. Al in de tweede helft van de l 9e eeuw had de binnenstad 
zijn huidige vorm. Het IJ vormt de noordgrens van het stadsdeel Binnenstad, de Singelgracht be
grenst de rest van het gebied. Het bestaat uit de oude stad, de grachtengordel. de Jordaan, de 
Plantagebuurt en de Westelijke en Oostelijke Eilanden. Bakstenen huizen, binnentuinen, oude bo
men en open water zonder oeverbegroeiing zijn de belangrijkste landschapselementen in deze 
biotoop. 

Soorten & Seizoenen De oude binnenstad van Amsterdam kent een eigen, zij het beperkte, vo
gelwereld. De meest karakteristieke soort is de Gierzwaluw. Vanaf eind april tot begin augustus is 
deze soort van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de lucht aanwezig. Hij bouwt zijn nest onder 
de daken van de talrijke oude huizen. Andere broedvogels aan de straatzijde van de huizen zijn 
Stadsduif, Boomkruiper en hier en daar Huismus. Langs alle gracnten nestelen Meerkoet. Fuut. 
Wilde Eend en incidenteel Knobbelzwaan. Het water van de grachten trekt ook vogels aan die de 
stad alleen gebruiken als voedselgebied. Blauwe Reigers, Aalscholvers, verschillende soorten meeu
wen en zelfs Visdieven zijn tot op de Wallen jagend boven het grachtenwater waar te nemen. 
Aan de tuinzijde van de huizen langs de grachtengordel lijkt de vogelbevolking op die van de 
stadsparken. In de binnentuinen nestelen Merel, Koolmees, Pimpelmees, Houtduif, Gaai, Ekster, 
Tjiftjaf en Heggenmus. In sommige tuinen nestelen ook Sperwer, Roodborst, Holenduif, 
Winterkoning, Zanglijster en Zwarte Kraai. Vanaf de straat merk je hier bijna niets van. 

Voridt/p(llrk. 

We;tel!)k.• 
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's Ochtends vroeg, als de stad nog 
stil is, kan je de zang van een Merel 
of een Winter koning uit de tuinen 
horen opstijgen, maar in de loop van 
de dag verdwijnen de meeste vogel
geluiden in het geraas van het ver
keer. De tot woongebied verbouw
de oude haveneilanden aan de oost
en westzijde van het Cent,-aal 
Station herbergen als extra soorten 
Zwarte Roodstaart en Groenling. 
Het struweel langs de spoordijk be
vat in sommige jaren een territor i
um van een Grasmus of een 
Braamsluiper. 
In het oostelijk deel van de binnen
stad zijn enkele kleine stukjes stede
lijk groen. In de Hortus ( 1638) en 
het Wertheimpark ( 1 B 12) broeden 
Grote Bonte Specht en Staartmees. 



Vogelen in Amsterdam 

In Artis ( 1832) is de meest stedelijke rei
ge1-kolonie van de stad t e vinden. Tussen de 
Blauwe Reigers nestelen vrij vliegende 

Kwakken en enkele paartjes wilde 
Aalscholvers. Dit 1s de enige broedplaats 
van deze twee soorten in de stad. Het 
overdadige voedselaanbod in de d1e1-entuin 
zorgt voor een goede broedvogelstand van 
Huismus. Turkse Tortel en Waterhoen. De 
oude bomen bieden nestgelegenheid aan 
holenbroeders als Kauw. Halsbandparkiet. 
Holenduif en Boomkruiper. 
In de winter :s tot op de Dam kans op een 
ontmoeting met een Grnte Gele Kwik
staart. Dodaars overwintert hier en daar in 
de grachten. Tijdens st1-enge winters. als het 
buitenwater dichtvriest. verschijnen ook an
dere watervogels in de stad. Met name op 
plaatsen waar het wat21- dieper is dan de 
,-eguliere twee en een halve meter en groe

pen eender, een wak vrijhouden kunnen in 
strenge winters de meest onverwachte 
soorten watervogels opduiken, zoals bij 
molen De Gooijer aan de Funenkade, waa,
Singelgracht en Nieuwe Vaart samenkomen. 

Bereikbaarheid & Toegankel ijkheid Het 
gebied is vrijwel geheel te doorkruisen met 
auto. ope nbaar vervoer en z e lfs p e r boot, 

maar het meest p1-akt1sche vervoersmiddel 
is de fi ets. De tuinen van de grachtengor
del zijn niet vnj toegankelijk, met uitzonde-
1-ing van speciale open dagen. Artis en 
Hortus zijn zeven dagen per week open. 

De Meerkoet in Amsterdam gebruikt vaak plastic afval 
om ziîr1 nest te bouwen. Ook fuut1 Merel en Houtduif 

hanteren deze moderne techniek. Het gebruik van niet 
natuurlijke nestmaterialen is bij veel soorten vastgesteld , 

maar niet op grote schaal; Koolmees, Ekster, Spreeuw, 

Vink, Tjiftjaf, Kleine Mantelmeeuw, om enke le te noemen. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Er zijn 
geen grote veranderingen te verwachten in de ruimtelij ke ordening van dit gebied; vrijwel het ge
hele gebied is reeds bebouwd. De Keurtuinen, binnentuinen beschermd door middel van een 
Keur, en een deel van de bebouwing staan op de Monumentenlijst. Het is wensel"tjk om voo1~ som
mige typische stadsvogels behee1-splannen op te stellen, zodat bij 1-enovat ie van bebouwing nestge
legenheid beschikbaar blijft op t raditionele broedplaatsen in de stad. D it geldt in het bijzonde1· 
voor karakte1-soorten als Gie1,:waluw, Huismus en Zwarte Roodstaart. 

j,p Louwe Kooijmons 

8,nn ensl ad 
1 31 



Il Vogelen in Amsterdam 

Stedelijl< Noord 
Landschap & Ligging Het IJ kenmerkt de geïsoleerde positie van Amsterdam-Noord ten opzichte 
van de andere stadsdelen.Tegelijkertijd geven de ruimte en het groen. in combinatie met de laagbouw 
in oudere wijken als N ieuwendam en de Tuindorpen, Amsterdam-Noord een landelijk kar--akter 
In de loop der jaren is er een mozaïek aan afwisselende vegetatie en bebouwing ontstaan. De ve
getat ie varieert nogal in leeftijd. De Tuindorpen dateren uit de periode 1920-1 935 en t ijdens de 
naoorlogse bouw ( 1950- 1980) is veel groen aangelegd. In de periode erna kwam er nog meer 
woningbouwvegetatie bij. Het tevens waterrijke Noord heeft daarom een rij k vogelbestand met 
een grote variatie aan biotoopgebonden soorten. 
De IJ-oevers vormen een bijna aaneengeslot en geheel van oude en nieuwe kleinschalige bedrijven
terreinen, waarvan de grootste concentratie zich bevindt aan de westkant ter hoogte van Tuindorp 
Oostzaan. Hier liggen de oude scheepvaartmaatschappijen ADM en NDSM. Nu vergane glor·ie, maar 
tot in de jaren '60 van de 20e eeuw het gezicht van Noord. De belangrijkste vogelgebieden zijn het 
Vliegenbos, aangelegd in 19 17 en daarmee het oudste parkbos van Amsterdam, het Rietland Jangs 
de Nieuwendammerdijk, het Volewijkspark ( 191 1 ), het Florapark ( 1927), de Noorderbegraafplaats 
( 1931 ), het Baanakkerspark ( 1971 ), de W ilmkebreekpolder en de verschillende breken Een lint van 
sportparken en vo lkstuinparken langs de ringweg A 1 0 maakt het geheel compleet. Vogelrijke randge
bieden worden gevormd door de Noorder IJ-plas en golfbaan Waterland. 

Soorten & Seizoenen Overwinterende vogels zijn r ijk vertegenwoordigd in de grensgebieden 
van Amsterdam-Noord, zoals de N oorder IJ-plas in het westen en Waterland aan de noordgr·ens, 

r 
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Vooral de Noorder IJ-p las he r·bergt 

in het winterseizoen grote aantallen 
vogels; concentraties van meer dan 
vijftien Dodaarzen zijn niet onge
woon. Daarnaast zijn waarnemingen 
van Kuifduiker, Geoor·de Fuut en 
Roerdomp eerder regel dan uitzon
dering. Aan de grens met Water land 
zijn Grote Zaagbek, Nonnetje en 
Slechtvalk jaarlijkse wintergasten. In 
de parkachtige delen van het stede
lijk gebied vormen Koperwiek, Sijs en 
Keep de hoofdmoot. met daarnaast 
Grote Gele Kwikstaart en IJsvogel als 
regelmat ige bezoekers. 
Broedkolonies van de Blauwe Reiger 
zijn te vinden op de 
Noorderbegraafplaat s, bij de 
Schellingwouderbrug, in het bos bij 
de Coent unnel en - de oudste en de 
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grootste kolonie - in het Vliegenbos. De Roek is in 
Noord met een opmars bezig. De vogel ver liet 
haar jarenlange bolwerl( bij Het Schouw in 
W aterland en waaierde uit boven N oord met twee 
kolonies in 2005; een in Nieuwendam en een in de 
Molenw ijk. 
Ook de Brandgans wordt meer en meer gezien. De 
Huiszwaluw daarentegen is als broedvogel verdwe
nen. Deze heeft in 2001 voor het laatst gebroed in 
de Schouwstraat t e N ieuwendam. Rode lijstsoorten 
zijn ruim vertegenwoordigd: Boomvalk, Kleine 
Plevier; Bontbekplevier, Groene Specht en Ransuil 
worden allen broedend aangetroffen. Het boomrij
ke karakter van Nooro oefent grote aantrekkings
kracht uit oo roofvogels. Vooral de Sperwer vormt 
de laatst e jaren steeds meer broedparen. Havik en 
Buizerd broeden al langer buiten de ringweg A 10, 
maar vanaf 2005 ook erbinnen. Aan de noordelijke 
IJ-oevers vervangt het grote aanbod van bedrijven
terreinen de natuur lijke, rotsachtige biotoop van de 
Zwarte Roodstaart. Met jaarlijks tien t ot twaalf 
broedparen is dit een karaktervogel voor Noord 
geworden, een gebied met een rijk vogelbestand en 
een grote variatie aan soorten. 

Een mannetje IJsvogel met jonge Groene Kikker, 
De grootte van de broedpopulatie neemt in 
Amsterdam sterk toe en wordt bepaald door de 
reeks zachte winters en het groeiende aanbod 
van geschikte broedplaatsen. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid Noord is met eigen en openbaar vervoer uitstekend be
reikbaar. Het beste middel van vervoer is evenwel de fiet s. Vanaf het Cent raal Station var-en regel
matig drie veerponten richting Noord. Amsterdam-Noord is goed te combineren met bezoeken 
aan Waterland en Het Twiske. Aangewezen route voor Waterland is dan de N ieuwendammerdijk, 
met als uitstapjes het Vlregenbos en daarna het Rietland ter hoogte van de Beemsterstraat. Voor 
Het Twiske is de beste route gelegen aan de westkant van het Noordhollandsch Kanaal. 

Bijzonderheden & Bedreigingen O ok Noord ontkomt niet aan de aantasting van de open 
ruimte. De vrijwel ongebreidelde aanleg van bedrijventerreinen. wegen en woonwijken legt een 
zware druk op flora en fauna. Planologische ingrepen vormen een regelrechte aanslag op de t ra
ditionele stadsnatuur. 
De compacte woningbouw binnen stedelijk gebied gaat ten koste van de volkstuinen en spor tvel
den. Dit zijn uitgelezen plekken voor zangvogels en de Ransuil. Het nawinters verwijderen van de 
oevervegetat ie in vrijwel geheel Noord maakt het er voor de Ijsvogel niet aantrekkel ijker op. 
Toch investeert men in de kwaliteit van het overblijvende groen. Voor de Gierzwaluw wordt nest
gelegenheid gecreëerd. O nlangs is er een ecozone bij de Schellingwouderbrug gekomen. en een 
oeverzwaluwwand bij de Kadoelerbreek. 
De aanleg van de Noord-Zuidlijn heeft zijn destructieve sporen al achtergelaten. Ter compensatie 
legt het stadsdeel aar de oostkant van het Noordhollandsch Kanaal een nieuwe ecozone aan. 
Ecologische verbindingszones brj viaducten worden verbeterd en uitgebreid. 
In 2010 moet blijken of de ambitie van st adsdeel N oord - hoger te scoren op de natuurwaarden
kaart van de gemeente Amsterdam - werkelijkheid is geworden. 

N,rk Z~lmans 

Ste delijk Noord 
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Stedelijk Oost 
Landschap & Ligging Amsterdam-Oost beslaat de stadsdelen Oost/Watergraafsmeer en 
Zeeburg. Naast dichtbebouwde volkswijken zoals de Dapperbuurt en de Indische buurt is er de 
Watergraafsmeer. die \leel ruimer en groener van opzet is. Kenmerkend voor Oost is het grote 
aanbod van groene gebieden. Zo zijn er verscheidene parken: Oosterpark ( 18B7), Flevopark 
( 1931 ), Darwinplantsoen ( 1963), Prins Bernhardpark ( 1964) en het in 2002 gerestaureerde Park 
Frankendael. De Nieuwe Ooster ( 1 B94) is een begraafplaats rijk aan bomen en struiken. 
Begraafplaats Zeeburg ( 1714 ), gelegen in het Flevopark, is zelfs moerassig te noemen. Ten zuiden 
hiervan ligt aan de overkant van het water het landschappelijk gelegen terrein van het 
Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer (WCW). Sportveldcomplexen als Middenmeer. 
Voorland en Drie Burg en volkstuinparken als Klein Dantzig en Nieuwe Levenskracht maken het 
groene geheel compleet. 

Soorten & Seizoenen De karakteristieke soorten voor de dichtbebouwde stadsdelen zijn 
Stadsduif, Boomkruiper en Gierzwaluw, in de binnentuinen aangevuld met Koolmees, Pimpelmees, 
Merel en Houtduif In de veel groenere Watergraafsmeer zijn, naast genoemde karakteristJeke 
soorten, Vink, Putter, Staartmees, Gaai, Grote Bonte Specht en Huismus redelijk algemeen. 
Zeldzamer is de Grauwe Vliegenvanger. 
In het water broeden Fuut. Wilde Eend, Meerkoet en Waterhoen. 
In het Flevopark broedt Sprinkhaanzanger en soms Matkop en er is een roestplaats van Ransuil. 
Vooral gehoord worden Grote Lijster en Koekoek. Ook is er een kolonie van de Blauwe Reiger. In 

J 
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Park Frankendael broeden ruim 60 
exemplaren van deze reigersoort. In 
beide parken is de Halsbandparkiet 
een algemene broedvogel en nestelt 
de Boomklever. In Frankendael broe
den Kleine Karekiet, Nijlgans en van 
2002 tot en met 2004, temidden van 
spelende kinderen bovenop een niet 
meer in gebruik zijnde schoorsteen, 
de Ooievaar. Broedende Sperwers 
zijn onder andere te vinden in het 
Flevopark, Frankendael, De N ieuwe 
Ooster en in de tuin van het 
Tropenmuseum. 

Op de begraafplaats Zeeburg broedt 
Fazant, Het Nieuwe Diep heeft soms 
leuke verrassingen. Kleine Karekiet, 
Krakeend en Kuifeend zijn meestal 
aanwezig. Op De N ieuwe Ooster 
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broeden incidenteel Bosuil. Boomvalk en Buizerd. De Bonte 
Vliegenvanger laat zich niet meer zien na jaren van succesvol 
broeden. De Groene Specht wordt op de begraafplaats vaak 
gehoord en gezien. 
In de hoge populieren langs de Gooiseweg ter hoogte van 
het Prins Bernhardpar< en het benzinestation is sinds 2004 
een kleine broedkolonie van de Roek. 
Goede plekken om de Huismus te zien zijn de tuintjes en 
daken in de Pasteurstraat (Watergraafsmeer), langs de 
Oostel ijke Handelskade tegenover w inkelcentrum Brazilië en 
ter hoogte van het veerpontje op de Oosterringd1jk. De eni
ge, helaas kleine, stadskolonie van de Huiszwaluw is te vin
den op de gevel van de bebouwing aan het eind van de 
Verbindingsdam. 

Op de hoge kantoorgebouwen rondom Station Amstel is 
vaak een Slechtvalk te zien. Broeden lijkt hier een kwestie 
van een geschikte nestkast plaatsen. 
Vuurgoudhaantje en Goudhaantje zijn in de winterperiode 
vaak te vinden in de vele naaldconiferen op de volkstuinen 
en De Nieuwe Ooster. Appelvink en Ijsvogel zijn regelmatige 
wintergasten in het Flevopark. Grote aantallen Dodaars over
winteren in de Ringvaart van de Watergraafsmeer langs de 
Valentijnkade en op Het Nieuwe Diep. Op het WCW-terrein 
broeden Kievit en Tureluur op de weilanden naast Anna's 
Hoeve. 
De Mauritskade ter hoogte van de Dappermarkt, de 
Zeeburgerkade aan de Entrepothaven en de Transvaalkade 
zijn goede plekken om meeuwen te bekijken. 

Vanaf 1995 zwerven in Artis geboren 
ooievaarsjongen vrij rond in Amster• 
dam. De Ooievaar nestelt sinds 2002 

mei wisselend succes in Park Franken
dael. Voor die tijd dateerde het laatste 
broedgeval in Amsterdam uit circa 1900. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid Over een uitgebreid fietspadennet is het gehele gebied per 
fiets goed te doorkruisen. Tramlijn 9 is de beste verbindingslijn voor Oosterpar k, Park Frankendael 
en De Nieuwe Ooster. Tramlijn 7 en 14 hebben een eindhalte bij het Flevopark. Tramlijn 10 en 26 
hebben haltes in het Oostel ijk Havengebied. Voor de auto geldt voor het gehele gebied betaald 
parkeren. 
Begraafplaats Zeeburg is niet openbaar toegankelijk, maar zeer goed te zien van de openbare weg. 
De andere gebieden zijn vrij toegankelijk. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Bij renovatie van huizen verdwiJnen er meer en meer geschikte 
nestlocaties voor Hu smus en Gierzwaluw. Door de geplande nieuwbouw op het WCW-terrein 
zullen broedgevallen van weidevogels tot het verleden gaan horen. Stedelijke uitbreidingsplannen 
in Sportpark Middenmeer zijn in voorbereiding en zullen een forse aantasting voor de groene 
Watergraafsmeer gaan betekenen. 

Gee11 Timmermans 
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Stedelijk Zuid 
Landschap & Ligging Stedelijk Zuid bestaat uit de stadsdelen Amsterdam Oud Zuid en 
ZuiderAmstel. Het is een dichtbebouwd gebied met huizen die voor het grootste deel zijn ge
bouwd in de periode 1920-1930. Er zijn een aantal grotere parken waar Je kunt wandelen en 
met geluk leuke vogelsoorten tegen kan komen. 
Aan de westkant van Oud Zuid ligt het bekende Vondel park ( 1865). In 1996 heeft dit pa1·k de 
status van Rijksmonument gekregen, meer vanwege de cultuurhistorische waarde dan de na
tuurwaarde die het park vertegenwoordigt. Een ander oud park is het Sarphatipark ( 1886). 
Naar dit kleine stadspark van circa vier hectare, dat toen nog aan de rand van de stad lag, heeft 
veldbioloog en onderwijzer Eli Heimans ( 1 861 - 1914) menig scholier meegenomen om het een 
en ander te leren over vogels, bomen en planten. Hij was de eerste die dit in Nedei-land deed. 
Het Beatrixpark ( 1938) is een klein park in het zuiden van Amsterdam aan de binnenkant van de 
ringweg A 10. Aan de buitenkant voorbij Station RAI ligt het Amste l park, dat in het kade1· van de 
Floriade van 1972 langs de Amstel is aangelegd en nu een volwassen park is geworden. V lakbij 
het Amstelpark liggen nog meer groene gebieden in Amsterdam-Zuid, zoals begraafplaats 
Zorgvlied ( 1870), het Gijsbrecht van Aemstelpark ( 1960) en het Martin Luther Kingpark ( 1936). 
Het groengebied 't Kleine Loopveld maakt deel uit van het ecolint dat Het Nieuwe Meer met het 
Nieuwe Diep verbindt. Het ecolint is bedoeld als migratie- en ontwikkel ingszone voor flor·a en fauna. 
De meeste tuinen binnen de huizenblokken van Amsterdam-Zuid zijn een terra incognita voor vo
gelaars. Hoewel er weinig tuinen binnen het gebied zijn die zich kunnen meten met de spectacu
laire grachtentuinen van de binnenstad, laten de tuinlijsten van vogelaars in het gebied zien dat je 
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e r verrassingen kan tegenkomen. 
Helaas is er weinig bekend over de 
vogels van de t uinen in het gebied. 

Soorten & Seizoenen 
Dichtbebouwde stedelij ke gebieden 
hebben geen al te grnte natuw·
waarde. Ransui l, Huismus, IJsvogel 
en Grauwe Vliegenvanger zijn Rode 
liJstsoorten die regelmatig in dit ge
bied broeden. 
De parken zijn niet alleen voor 
mensen een aangename ruimte in 
een urbaan gebied, dat geldt ook 
voor vogels. Zo kan je in de parken 
naast algemene soorten als Me1·el, 
Zanglijster, Winterkoning, Heggen
n1us, Grote Bonte Specht en 

Groenling altijd iets biJzonders 
tegenkomen, zeker gedurende de 
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doort rektijd en op uren dat er weinig 
mensen zijn. Groene Specht, Ransuil. 
Boomklever en IJsvogel zijn bijzondere 
vogels die je het gehele jaar in (de 
omgeving van) het Amstel park en o p 
Z orgvlied kan tegenkomen. Het 
Vondelpark is bekend om zijn 
Halsbandparkieten. In 1976 werden 
daar waarschijnlijk de eerste exempla
ren losgelaten. In het winterseizoen is 
het vaak een voorverzamelp lek voor 
honderden Halsbandparkieten om 
naar hun slaapplaats te trekken. 
Bosui len broeden regelmatig in 
Vo ndel-, Beatrix - en Amstelpark. De 
afgelopen jaren nestelde er een 
Sperwer in het Beatr xpark; een roof
vogel die Je in het hele gebied kan 
tegenkomen, jagend op zijn bulkprooi 
Huismus. De Huismus broedt nog re
del ijk algemeen in het gebied, maar 
lijdt ook hier onder de t oename van 
de Sperwer in de stedelijke omgeving. 
Het Beatrixpark heeft een kleine 
broedkolonie van Blauwe Reigers. 
In sommige tuinen van Amsterdam
Zuid broeden Grauwe Vliegenvangers, 
terwijl b innen vele huizenblokken in 
de w interVuurgoudhaantjes en 

Wie Bosuilen wil horen of zien gaat naar het Amsterdamse 
Bos, waar circa twintig paar broeden. Ook in stadsparken 
wordt af en toe gebroed, zoals in 2005 in het Beatrixpark. 

Goudhaantjes nog enig natuurlijk gevoel aan de stedeling geven. 

Bereikbaarheid & Toeganke lijkheid Bereikbaarheid en toegankel ijkheid van het gebied zijn uit
stekend. Vanaf de ringweg A 10 kan Stedelijk Zuid bereikt worden vanaf de afslagen s ,109 (RAI) tot 
en mets 106 (Osdorp). Vanaf Station Zuid W T C en Station RAI kom je vrijwel direct in het 
Beatrixpark en het Amstelpark. D eze parken zijn net als het Vondelpark verbonden met de rest 

van de stad door een keur aan openbaar vervoer. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Groengebieden in de stedelijke omgeving horen tot de best 
beschermde gebieden. Buurtbewoners zijn alert op aantastingen en weten die vaak te voorkomen 
of zorgen voor compensatie. Maar de ligging in dichtbewoond gebied heeft ook beperkingen. De 
mogelijkheden om van vogels of groen te genieten wordt in de parken en met name in het 
Vondelpark beperkt door de grote aant allen medegenieters. Jaarl ijks bezoeken gemiddeld tien mi l

joen mensen het Vondel park. 
jon-Hendhk van Oers 
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Stedelijk West 
Landschap & Ligging De oudste wijken in Amsterdam-West werden gebouwd rond de vorige 
eeuwwisseling. W ij kennen ze tegenwoordig onder de stadsdeelnamen Oud-West en Westerpark. 
Het gebied binnen de ringweg A 10 was voor de Tweede Wereldoorlog grotendeels volgebouwd. Er 
is een aantal parken: Westerpark ( 189 1) met het daarnaast gelegen Westergasfabr iekter-rein (2004), 
Bi lderdijkpark ( 1926), Erasmuspark ( 1957) en Rembrandtpark ( 1973). 
Vanaf de jaren '50 zijn de Westelijke Tuinsteden gebouwd: Bos en Lommer; Geuzenveld-Sloter·meer; 
Osdorp en Slotervaart, tezamen ook wel Amsterdam Nieuw West genoemd. In dit gebied ligt de 
Sloterplas ( 1958), min of meer omsloten door het Sloterpark. In Slotervaart ligt het Kaster-leepark 
( 1992) en op de grens met Osdorp aan de zuidoostkant van de Sloterplas Natuurtuin De W iedijk als 
onderdeel van het Piet Wiedijkpark ( 1964). Langs de Sloterweg ligt ter hoogte van de manege het 
Reigersbos. 
Landschapspark De Oeverlanden aan de noordkant van Het N ieuwe Meer is een van de weinige 
stukjes echte natuur in het gebied. Ernaast liggen volkstuinparken. Ten oosten van volkstuincomplex 
Lissabon ligt het Siegerpark ( 1936), een klein soortenrijk park dat op natuurl ijke wijze beheer·d 
wordt. 
In 1997 werd nabij het oude dorp Sloten de woonwijk Nieuw Slot en voltooid. Bij deze jonge w ijk 
ligt langs de Plesmanla2n het weiland De Vrije Geer. onderdeel van de Groene AS. 

Soorten & Seizoenen D e vooroorlogse stadsdelen kennen een vogelbevolking vergelijkbaar met 
die van de oude stad: Stadsduif, Boomkruiper en Gierzwaluw. In de nieuwe wijken ontbreken deze 

soorten goedd eels. Wel komen Putter 

/ 
--, 

t ' · '----v,,------... , ------
en Groenling als broedvogel voor'. 
Plaatsel ijk broeden Huismussen. De 
meest talrijke roofvogel in het gebied 
is de Sperwer; en in jaarlijks w isselend 
aantal komen Boomvalken tot brne
den. Scholeksters nestelen op platte 
grinddaken op plaatsen waar de be
bouwing grenst aan open grasvelden. 
In het water van de nieuwe stads
grachten nestelen Futen, Meenkoeter, 
en Waterhoent1es. 
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Langs de Erasmusgracht en de 
Albardagracht verblijven grote aantal
len meeuwen, met 's zomers goede 
kans op Geelpootmeeuw en 's w in
ters kleine kans op Pont ische Meeuw. 
In de winter is de Slot erplas in t rek bij 
watervogels. Tussen de overwinteren
de Meerkoeten kunnen Kuifeend, 
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Tafeleend, Dodaars en Brilduiker ontdekt worden. Als 
de O sdorper polders dichtvriezen, verschijnen op de 
plas grote groepen Smienten. Bij de Jachthaven langs 
de noordzijde is een slaapplaats van 
Halsbandparkieten waar soms meer dan 1 000 par
kieten de nacht doorbrengen. Rond de plas liggen 
twee reigerm lonies. Een derde reigerkolonie bevindt 
zich in het Sloterpark ter hoogte van de President 
Allendelaan. In deze kolonie komen zeer vroeg in het 
jaar jonge reigers ter wereld. Het Sloterpark heeft via 
Sportpark Ookmeer een groene verbinding met de 
Osdorper polders en is vogelrijk. Vrijwel alle vogel
soorten die in de andere stadsparken broeden, ko
men hier voor. Daarbij is het hele jaar Buizerd aan
wezig en nestelt in sommige jaren het Goudhaantje. 
In het voo~aar laat zelfs de Nachtegaal zich horen in 
het Ruige Riet 's W inters is er in het park kans op 
Vuurgoudhaantje. Groene Specht en Boomklever la
ten zich hier steeds vaker zien. 
In Natuurtuin De W iedijk en het W iedijkpark is kans 
op een ont moeting met een Bosuil. 

De Geelpootmeeuw met ringnummer NTT8 is 
een regelmatige gast. In 2005 bezocht deze 
Spaanse vogel de Erasmusgracht voor het vierde 
opeenvolgende jaar. 

Weliswaar broeden in het Reigersbos niet meer zoveel Blauwe Reigers als in de tijd van jan P. 
St rijbosch ( 1891- 1983); toch is het de moeite waard. 
De natuurontwikkeling in De O everlanden biedt kansen voor riet- en ruigtevogels zoals Blauwborst 
Nachtegaal en Bosriet2anger. In sommige volkstuinparken nestelen Ransuilen. 
In het postzegelgrote weilandje De Vrije Geer brengen Kieviten hun jongen groot. Tevens foerageren 
er vogels uit de naast gelegen woonwijken, zoals Spreeuw, Kauw en Boerenzwaluw. In het riet zingt 
Kleine Karekiet en in de prille wilgenbosies zingen Grasmus en Fitis. Opvallend is dat de Kleine 
Karekiet ook broedt langs de begroeide oevers van de g,-achtjes in Nieuw Sloten. Dit maakt de soort 
echter nog geen stadsvogel: kleine stukjes voorkeursbiotoop maken deze wijk geschikt als broedplaats. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid Over een uitgebreid wegennet is het gehele gebied per auto, 
fiets en openbaar vervoer te doorkruisen. Het Christoffel Plantijnpad is een groen omzoomd fiets
pad dat de Oeverlanden van Het Nieuwe Meer via Natuurtuin De Wiedijk met de noordoeve1· van 
de Sloterplas verbindt. Het is een mooie route om het gebied rustig te bekijken. 
Een rondje Sloterplas is eenvoudig te fietsen of te wandelen. 

Bijzonderheden & Bedreigingen De stadsvernieuwing raast door de meest verpauperde delen 
van Amsterdam-West. Het gevaar bestaat dat op sommige plaatsen door sloop nestlocaties van 
Gierzwaluw en Huismus verloren gaan. Het meest zuidelijke deel van het Rembrandtpark is recent 
geofferd aan woningbouw. 
In 2003 werd het weiland De Vrije Geer een officieel natuurpark. Het drie hectare grote gebied 
werd gered van bebouw ing door een referendum. 
Langs de Oever landen ligt een internationaal vermaarde cruisezone. Vanaf de eerste lentedagen 
komen hier veel mannen 'vogelen' in de vrije natuur. Dat is geen bedreiging voor de natuurwaarde 
van het gebied, maar niet iedereen zal zich hier op zijn gemak voelen. In dat geval kan men beter 
het geasfalt eerde Anton Schleperspad volgen. 

Jip Lauwe KooUmons 
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Amste lveen 

Landschap & Ligging In vergelijking met Amsterdam heeft Amstelveen veel groene w ijken. Vooral 
het Thijssepark en de Amstelveense en Kleine Poel zijn interessant op vogelgebied. 
Het Jac. PThijssepark ( 1940) en heempark De Braak ( 1939) aan de overzijde van de 
Amsterdamseweg vormen één geheel. Beide parken bestaan uit open ruimten en een groot aantal 
aangelegde en als heempark beheerde biotopen, afgewisseld met klein bos en vijvers die soms een 
flinke oppervlakte hebben. Ze vormen een verzameling inheemse en vaak zeldzame planten. Uniek is 
dat in beide parken al ruim 60 jaar vormgeving, kennis van inheemse planten en ecologisch beheer 
een integraal geheel vormen. Deze 'Amstelveense School' met als geestelijke vaders Chris Broerse, 
Koos Landwehr en Hei1 Koningen heeft in binnen- en buitenland veel erkenning gekregen. 

De Amstelveense Poel en de Kleine Poel maken deel uit van de Groene AS. De Amstelveense 
(Grote) Poel ontvangt water via de Hoornsloot uit Het Nieuwe Meer. De Kleine Poel staat in open 
verbinding met de Amstelveense Poel. De plassen zijn een restant van een vroeger uitgestrekt veen
gebied. Na in de eerste helft van de l 8e eeuw te zijn verveend is de daarbij ontstane plas nooit in
gepolderd. Door verlanding zijn de legakkers aaneengegroeid tot de tegenwoordige oever·landen, die 
tot geruime tijd na de oor log in gebruik zijn geweest bij kleine boeren en t uinders. 
Het gebied wordt aan de Amstelveense kant begrensd door de museumspoorlijn van het 
Haarlemmermeerstation naar het oude dorp Amstelveen. de Doorweg in het noorden, de r~leine 
Noorddijk aan de kant van het Amsterdamse Bos (westkant) en de Noorddammer laan (Bovenkerk) 
in het zuiden. 

,.,.......--,-,-~ ~-----, 
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Kenmerkend voor de oeverlanden van 
de Poel is de afwisseling van n)oeras
land, elzenmoerasbos, solitaire bomen 
(Berk, Lijsterbes en wilgen) en wate
ren zoals slootjes en intieme plassen. 
Beide gebieden worden zorgvuldig be
heerd door personeel van het 
Amsterdamse Bos. Het laagveengebied 
aan de zuidzijde van de rijksweg A9, 
die door het Amsterdamse Bos voert, 
staat bekend om zijn zeldzame veen-, 
mosrietland- en veenmosvegetaties. 
De vruchtbare bovenlaag van de voor
malige tuinderijen is afgegraven tot het 
grondwaterpeil en gedeponeerd aan 
de overzijde van de Amstelveense 
Poel, de Amstelveense kant. 

Soorten & Seizoenen Het 
Thijssepark en De Braak zijn een af-
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spiegeling van de vogelwere ld van de rest van 
Amstelveen, waar de gewone zangvogelsoorten al
gemeen zijn. Dat geldt voor zowel de broedvogels 
als de zomer- en wintergasten. Blauwe Reigers van 
de kolonie in het Amsterdamse Bos steken de 
Hoornsloot over en komen vaak aan de vijvers vis
sen. 
In de w int er mag je er Kramsvogel, Koperwiek, 
Keep, Sijs en andere kleine zangvogels uit het noor
den verwachten. Op het water verblijven dan vaak 
Kuifeenden. 
Broedvogels zijn Merel, Matkop, Pimpelmees, Kool
mees, Staartmees, Roodborst, Vink, Tjiftjaf, Fitis en 
Zwartkop. De Boomklever broedt in het 
Thijssepark. Sperwer en Bosuil broeden in De 
Braak. Er is een grote slaapplaats van Halsband
parkieten in het niet toegankelijke parkdeel. 
In de zomer vliegt de zeldzame Groene Glazen
maker boven de uitgestrekte krabbescheervelden in 
de Grote Vijver van het Thijssepark. Boomvalken uit 
het Amsterdamse Bos jagen vaak op deze libellen. 

Pestvogels broeden in Siberië -en zijn in sommi

ge jaren zogenaamde invasievogels. Tussen 25 
november en 2 december 2004 was er in S1loter

vaart een groep van soms 58 exemplaren te zien, 

de grootste groep ooit in Amsterdam . 

De Amst elveense Poel is in de winter een pleisterplaats voor veel overwinterende of doortrek
kende eendensoorten, waaronder Smient, Ku if- en Slobeend. Havik. Sperwer en Buizer-d broeden 
er. O pmerkelijk is het ont breken van bijna alle r ietvogelsoorten. In de zomer is er de Koekoek t e 
horen en foerageren er Aalscholvers, Visdieven en Gierzwaluwen. 
De Kleine Poel is door ziJn geringere oppervlakte aan water minder aant rekkelijk voor overwinte
rende eenden. Er broeden veel Kleine Karekieten en Bosr ietzangers. Brandganzen nest elen in de 
rietlanden. 

Bereikbaarheid & Toegankel ijkheid Zowel de beide heemparken als de plassen en oeverlanden 
van de Poel zijn per auto en per fiets t e bereiken via de Amst erdamseweg. Beide gebieden zijn te 
bereiken met buslijn 66 vanaf St ation Amst el en mogen al leen te voet worden betr·eden. 
Ingangen van het Thijssepark liggen aan de Prins Bernhard laan, de Prinses lrenelaan en de A mster
damseweg. De Braak kan men in aan de Amsterdamseweg en bij de W olfert van Borsselenweg. 
D e oeverlanden van Amstelveense en Kleine Poel zijn ontsloten met een met zand bedekt excur
siepad, dat bereikbaar is vanaf het Amst elveense raadhuis, de Noorddammerlaan en de Kleine 
Noordd ijk. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Het typische ecologische beheer van de Amstelveense heem
parken wordt bedreigd door gemeentelijke bezuinigingen. Een A mstelveense actiegroep verzet zich 
daartegen, tot nu toe met succes. 
De oeverlanden van de Poel hebben dezelfde bijzondere status als de zuidelijke oever-landen van 
Het N ieuwe Meer: oeverlandenreservaat . De nabijheid van Schiphol geeft veel geluidsoverlast van 
aan- en afvliegend luchtverkeer. 

Henk van Halm 
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Zu idoost 
Landschap & Ligging Tot omstreeks 1965 bes:ond het po,de1·Iandschap ten zuidoosten van 
Duivend1·echt en Diemen uit een weids veenweidegebied, met boe1·derijen langs de ringdijken en 
een enkele ontsluit1ngóweg. Dat landschap ligt er 'liet meer: zelfs de gemeente Is vergeven en veI·
geten: wie weet nog wat Weesperkarspel was1 Op die plaats zijn de w ijken B,1lmermee1; Gaaspe1·
dam en het bed1·iivengebied Bullewijk tot stand gekomen. Doorsneden door autosnelwegen, prn
vinciale wegen en een belangnJke spoo1·verbinding. Zelfs de over-vliegende vliegtuigen doen niet 
mee;· denken aan de nel:<veenoc-derij d;e d.t gebied 600 jaar· lang een economische basis gaf. l::r 
tussen al die appartementgebouwen, middelhoge woonblokken, kantorenflats, de A1·enA. w inkel
cent1·a en sportcomplexen is wonderbaarlijk veel natuur· overgebleven. Nog wel. De pdrken in 
Zuidoost z,,n ruin" opgezet; ret BiJlme1·park ( 1968), het Centrale Par·k van Gaasperdall' ( 1983), 
het Gaasper·park ( 1982) en de B jlme1weide ( 1971) zi;n g1·ootschal1ge groenelementen De leefti1d 
is onve1·andei-lijk: jo11g. De oudste bomen zijn 40 jaar. 
De Gaasperzoom is een o::igespoten ter·rein van ci1·ca 45 ha. Op hel mengsel van zand. klei en 
kal.<arme én kalknJke grond Is een geva.r·ieer-d plaîtenleven on:staan dat op Zijn beu1·t weer allerlei 
vogels aant1·ekt. Net als in andere ve1·stede\ijkte g,·oene gebieden zijn de belang1·iJkste kenme1·ken 
van Zuidoost de enor11e dynamiek in bebouw111g. het intensieve rnimtegeb1·uik. de festivals in het 
groen en voo1·al ae wandelende en fietsende ,·ustzoeke,·s d,e het .,;,·oen in ~et stedelijke landscha:) 
zo hogelijk waar·de1·en. 

Soorten & Seizoenen He: stedelt,ke gebied kent vele geheirnen. Weinigen ,·eal,seren 1ich dat 1uist 
in ce brandpunten van d,e stad cl,, 
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natuur zo levendig is. De; verkeerslus 
voor de ArenA het stadion dat zelrs 
vanaf Breukelen te zien 1s, he1·be1·gt 

een fantastiscre broedkolonie Kok
n1eeuwen. met vele t ientallen par·en 
V1sd1even. De Visdieven 1c1gcn in r.et 
gehele stadsdeel boven de g1·achten 
en ander stadswate1· op kleine vis, 
Knoopount r1olend1·echt. het ver-
kec,·sknooppL.nt van de njksweg A2 
op de Gaaspe1·dammerweg (1·ijksweg 
A9), herbergt al twintig jda1· een 
r1eeuwenkolo1ie. Als eersten vestig
den zich enkele paren Visdieven. 
An10 2005 bestaat de g,·o te kolonie 
uit twee naast elkaar gelegen kolo-
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nies; een gemengde kolonie van circa 
100 paren Zilver- en Kle111e Mantel 
meeJwen en een kolonie van circa 



Vogelen in Amsterdam 

200 paren Kokmeeuwen met twee à drie paren 
Zwartkopmeeuwen. Tussen alle meeuwen broeden 
ook nog Krakeend, Wilde Eend. Fazant en enkele 

paren Grauwe Gans. In 2003 broedde hier de 

Geoorde Fuut. 

Het niet ingerichte zuidelijk deel van het Bijlmer
park is voor vogelaars een paradijs. Tijdens de wan
deling rond het open water zijn een twintigtal soor
ten broedvogels te zien en te horen. Niet alleen 
Nachtegaal en Fitis, maar ook Roek, Waterhoen, 
Merel, Zangl ijster, Zwartkop en al die andere stru
weelvogels die zich zelfs niet door loslopende hon

den laten verjagen. 
Opvallende verschijningen in de parken en ook in 
de sloten langs volkstuinparken en wegen zijn de 
Lepelaars. De goede kijker ziet ze regelmatig. Vanuit 
de auto, de trein of de metro zijn ze in het zomer
halfjaar eenvoudig waar te nemen. 
De echt kenmerkende soort voor Zuidoost is toch 
wel de Kauw. Samen met honderden Roeken en 
Zwarte Kraaien gebruiken ze gigantische slaapplaat
sen in het winterhalfjaar: Het is een complete sensa
tie om de wolk Kauwen te observeren die zich van-

/ 
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De Visdief broedt in Amsterdam op kaal en open 
terrein, platte grinddaken of verkeersknooppun
ten. Samen met de Kokmeeuw gebruiken ze al ja
renlang de groene ArenA-oksel als veilige broed
plaats. Het door snelwegen ingesloten gebied is 
door het vele verkeer voor Vos of Bunzing onbe
reikbaar. 

uit de verzamelplaatsen naar het Bijlmerpark of de omgeving van het AMC begeeft. Aan het eind 
van de w interdagen vl iegen Kauwen vanuit Vinkeveen, Loenersloot en Baambrugge, maar ook vanuit 
Nigtevecht. langs Abcoude naar Zuidoost. Telkens pikken ze onderweg de voorverzamelde soortge

noten op, tot ze met duizenden zijn. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid Binnen Amsterdam Zuidoost zijn alle parken ont sloten met 
wandel- en fietspaden Alle plaatsen ziJn eenvoudig te voet of vanuit de vele metrohalt es t e be1·ei
ken. De stedelijke bebouwing van Zuidoost ligt bovendien op de knooppunten van diverse 1·egio
nale recreatieve fietsroutes. Geheel Zuidoost is bovendien uitstekend ontsloten voor de sportieve 
kanoër. De natuurterreinen in de lussen van de snelwegen zijn (gelukkig!) niet toegankelijk voo1· 

mens én Vos. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Bedreigingen komen vooral van de kant van de behee1·ders 
van de openbare ruimte en de plannen om Z uidoost verder met bebouwing t e verdichten. 
Daarnaast wordt er in het kader van sociale veiligheid veel bosplantsoen gekapt. Het belang van 
het beheer van stedelijk gebied is essent ieel anders dan die van het natuurbeheer, en dat is begriJ
pelijk. Het stedelijk milieu is voortdurend in verandering; w at nu gazons zijn, is volgend jaar park 
en over twintig jaar villatuin. En ook daar weten zich dan vogels t e vest igen die de bewoner·s wee1-

zu llen verbazen met hun zang en aanwezigheid. 
Fons Bongers 
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Wate rland-Oost 
Landschap & Ligging De grootschalige ontg1nn1ng van het Hollandse veengebied begon in het 
eerste kwa1·t van de 1 1 e eeuw. Om het veen geschikt t e mc1ken voor landbouw moest het wo1·
den ontwate1·d. Er· we··den sloten gegrc1ven om het wa,eï af te voeren. Door deze ontwa'.e·,ng be
gon het veen in te klinken en kwam het maaiveld steeds lager te l,ggen, zelfs zo laag dat het land 
ingedijkt cn8est worden om het tege, ove1·stroming te beschenren. Het inklinkproces gaat hccen 
ten oage gewoon dooi· en op sommige plaatsen is het veen al tot acht meter ingeklonkenI In de 
l 6e eeuw kende H8ilana een in~e'1sieve rnel'<:veeteelt die zuivelproducte.~ leverde aan de groeien
de stadsbevolking. Daaruit kwamen in de l 7e eeuw mede de investeringen voort waa1·mee de 
grote drnogmakenjen werden bekostigc. Zo ,s hier in ae loop v2n de tiJc door· de mens een 
reusachtig cultuurlancschap geschapen, dat een grote natuurwaarde heeft voor de enorme aantal
len vogels d,e er broeden. 
Wate1·land-Oost is de verzamelnaam van een groot aantal kleine polders, droogmakenien. poelen 
en buitendi1kse landjes Al deze gebieden hebben hun eigen karakteristieke ve,·schill~n en vormen 
samen het indrukwekkende weidse polder-landschap. 1-1et gehele gebied wordt begrensd doo,· het 
IJsselmeer in het oosten. de Gouwzee en Monnickendam in het noorder,, de N247 in het westen 
en de bebouwing var Amste1·dam-Noord in het zuiden. 
De natuu1·gebieden ·n dit gebied zijn in beheer bij Staat sbosbeheer en Natuurmonumenten. Het 
gebied 1s in zijn geheel onde1·deel van de Provinc:ale Ecologische Hoofdstructuur. 

So orte n & Se izoenen Water-land-Oost ts een onder·dee, van het gr·ootste aaneengesloten 
weidevogelgebied van Ncd0rlancl. 
Ka1·akterist1eke b,·oedvogels van het 

_ __./ 

gebied zijn Gi-utto, l<:ievit, Tureluu,; 
ScholeKste( Gele Kw.ks:aa,·t, G•·as
p1eper, Veldleeuwerik, Zomei-tal111g, 
Slobeend en Watersn p. Deze soo,·
ten komen in het gehele gebiea als 
brnedvogel voor·. Van deze soorten 1s 
de Watersnip 1,et minst talrijk. Zelfs 
de Kempha2.n. d;e i..., Nederland in
middels een schaarse tot zeer· 
schaarse brnedvogel is en In aanlal 
afneemt. ornedt nog op enkele plaat
sen in het gebiec. In dorpen en 1·ond 
beoouw1ng 1eeft een 1·i1Ke vogelge
meenschap met soo1·ten als 
Boe0 enzwaluw. Witte Kw,kstaa,·t. 
Spotvogel en Ringmus. Ook Koekoek 
en Kneu broeGen hier; In son,mIge 

do1·pen is een kolonie Huiszwaluwen 

Ido 

Water,ana-Oost 
1 44 



Vogelen in Amsterdam 

en in een enkele boerderij nest elt zelfs een paartje Kerkuil. In 
de w inter zijn in het gehele gebied wintergasten als 
Slechtvalk. St ormmeeuw, Waterpieper en verschillende soor
ten ganzen aanwezig. 
Van de meer dan 75 verschi llende soort en broedvogels die 
het gebied kent is de Grutto de meest in het oog springende 
soort. In 2005 werd het aantal geschat op bijna 1 000 paar. 
Dit is meer dan 10% van de Nederlandse populatie en daar
mee een substantieel deel van de totale wereldpopulatie van 

deze soort. 

De Kinsel is een plasdras weidegebied ten noordoosten van 
Durgerdam.Tijdens de voorjaarstrek pleisteren hier een paar 
duizend Grutto's, waaronder tientallen tot honderden IJslandse 
grutto's. De eerste Grutto's zijn soms al eind februari aanwe
zig. De echt grote groepen verblijven van half maart tot half 
april. Tussen de Grutto's zijn vaak tal van andere steltlopers 
aanwezig, waaronder verschillende soorten ruiters en veel 
Kemphanen. Eind april en begin mei kan je 's morgens vroeg 
de spectaculaire balts van de mannetjes zien. Een opvallende 
broedvogel is de Kluut, die er nestelt in een kolonie van enkele 
tientallen paren. Dit is momenteel de belangrijkste broedplaats 
van deze mooie vogel in de Amsterdamse regio. In 2000 nes
telden tussen de Kluten twee paartjes Steltkluut. Zomertaling, 
Slobeend en Bergeend zijn typische eendensoorten voor dit 
gebied. A ls alle vogels worden opgejaagd door een overvliegen
de roofvogel, die onverwacht van achter de dijk tevoorschijn 
kan komen, wordt pas echt duidelijk hoeveel vogels in het ge
bied verblijven. Vooral het aantal Watersnippen kan verrassend 

groot zijn. Het gebied is niet toegankelijk. Aan de zuidkant, 
naast de parkeerplaats, staat een vogelobservatiescherm, maar 
vanaf de dijk is het gebied beter te overzien. 

De Grutto gaat in aantal hard achter
uit. Vanaf de jaren '60 zien we een ge
stage achteruitgang: in 1975 nog 
120.000 broedparen, 100.000 in 1990 

en in 2002 nog maar 46.000. !De in
tensieve landbouw is een van de 
hoofdoorzaken. Door het steeds vroe
gere maaibeheer worden veel nesten 
vernield en jongen gedood. 

Ten noorden van de Kinsel ligt het Kinselmeer. In de winter verblijven op het meer zeer veel een
den. Voornamelijk Tafe - en Kuifeenden maar ook andere soorten, waaronder Topper en Nonnetje. 
Het Kinselmeer is de zuidelijkste van vier binnendijkse plassen.Ten noorden van de kleine diepe 
Blijkmeerpolder ligt het Barnegat. Deze wordt omzoomd door een brede rietkraag waar Bruine 
Kiekendief en Waterral hun domici lie hebben. In de winter is kans op een ontmoeting met een 
Roerdomp. Het Uitdammer Die bij U itdam staat in verbind ing met de andere dieën tot aan de 
Nieuwe Gouw aan de rand van Amsterdam-Noord. Dit water is in sommige jaren het brnedge
bied van de Tafeleend. De meest noordelijke plas heet de Oosterpoel. In de winter verblijven ook 
hier hoge concentraties eenden in een grote variëteit aan soorten. 

Tussen deze binnendijkse wateren liggen goede weidevogelgebieden. De Munt. direct ten noorden 
van het Kinselmeer, wordt weidevogelvriendelijk beheerd en heeft een hoge dichtheid met een goed 
broedsucces van de Grutto. Hier nestelen ook jaarlijks Watersnippen; vanaf de dijk is de baltsvlucht 
boven het gebied te zien. Z elfs de Kemphaan nestelt hier nog, maar mogelijk niet jaarlij ks. 
Tussen U itdam en Zuiderwoude loopt de Rijperweg midden door weilanden. Grutto's,Tureluur·s 
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en Gele Kwikstaarten baltsen en zingen vanaf de hekpaaltJes en verkeersborden vlak langs de weg. 
In de zomer na de hooitijd verzamelen hier grote aantallen weidevogels, waaronder veel Kemp
hanen en Goudplevieren. In de winter zitten langs deze weg duizenden ganzen. Het gaat om enor
me aantallen Kol-, Brand- en Grauwe Ganzen, Jaarlijks worden minder algemene soorten ontdekt. 
De Rijperdwarsweg is een doodlopende zijweg aan de noordkant van de RiJperweg, die nog die
per dit gebied in loopt. Vanaf twee bruggetjes heb je een nostalgisch uitzicht over het oer
Hollandse polderland. Op een mooie lentedag is de wereld op weinig plaatsen mooier dan langs 
de Rijperdwarsweg. 

Aan het einde van de Zeedijk ligt tegenover de Oosterpoel het buitendijkse land De Nes, waar 
soms een flink aantal Kemphanen te zien is. Ook hier zijn in de winter ganzen te vinden. Bij de 
windmolen richting Marken wordt tijdens de trek wel eens Rouwkwikstaart gezien. 
Tussen Zuiderwoude en de dijk van de Gouwzee ligt de Aandammergouw. Ten oosten van deze 
weg liggen de polder; Opperwoud en De Peereboom en ten westen de Binnengouw. Deze gebie
den zijn goed voor Kolganzen en honderden Wulpen in de winter. Ook Bonte Kraai, Waterpieper 
en Slechtvalk overwinteren in dit deel. Naar het zuiden ligt de Poppendammergouw tot aan de 
weg tussen Ransdorp en Zunderdorp. Naast de T-splitsing ligt een klein ruig rietlandje. Hier broedt 
vrijwel jaarlijks Blauwborst en zijn vanaf het schelpenpad langs de rietkraag grote aantallen 
Rietzangers van dichtbij te bewonderen. Controleer de hoogspanningsmasten op Boomvalk in de 
zomer en Slechtvalk in de winter. Buizerd en Torenvalk zijn er het gehele jaar te zien. 
De ringweg A 1 0 vormt de scherpe grens tussen de bebouwing van Amsterdam-Noor·d en 

Het veenweidegebied kenmerkt zich door riet, sloten en grasland. De hoge grondwaterstand trekt vele voedsel
zoekende vogels aan, zoals de Grote Zilverreiger, de Smient en verschillende soorten ganzen. 
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Water land-Oost. Langs de snelweg ligt een lint van 
volkstuinparken, sportvelden en een golfbaan. Hier 
leeft een vogelgemeenschap vergelijkbaar met de 
stadsparken, maar met veel kleine zangvogels waar
onder alle vier de inheemse soorten grasmussen. 
Dankzij een rigide beheer van de bomen leven er, 
in vergelijking met de stadsparken, weinig holen
broeders. Boomkruiper en Grote Bonte Specht ko
men op beperkte schaal voor, Holenduif en Kauw 
ontbreken als broedvogel en de Halsbandpar kiet 
vooralsnog ook. De Ransui l broedt er in behoor
lijke aantallen. In de herfst is hier een slaapplaats 
waar in 2004 maximaal dertien uilen gebruik van 
maakten. Dit is momenteel de grootste slaapplaats 
van deze soort in Amsterdam. 

Bij Z uiderwoude is een vogelobservat iehut. Op het 
dak van de hut broedt jaarlijks een paartje Schol
eksters. Langs het pad ernaartoe zitten algemene 
rietvogels als Kleine Karekiet en Rietgors. Voor de 
hut is in de trektijd ka1s op Kemphanen en in de 
winter op ganzen en \,Vaterpieper. 
De zwaar ver vu ilde Volgermeerpolder, ten oost en 
van Broek in Waterland, zal binnenkort gesaneerd 

Het merendeel van de Kolgans broedt op de toen

dra's van Siberië en ruim 80% overwintert in Neder

land. Waterland-Oost is een belangrijke pleister
plaats. Dit mannetje is geringd in de Eempolder op 
22 november 2003 en is sindsdien regelmatig ge

meld aan het ringstation: twaalf maal bij Uitdam en 
tweemaal bij Laaksum in Zuidwest-Friesland. 

worden. In tegenstelling tot wat het woord 'polder' doet vermoeden, staat er een hoog op
gaand wilgenbos. H ier nestelen bosvogels zoals Ransuil. Zanglijster, Havik en Grote Bonte 
Specht. Ook Gekraagde Roodstaart broedt er, maar niet jaarlijks. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid De weilanden zijn partic u lier bezit van de boeren en niet vrij 

toegankelijk. Een wegennet maakt mogelijk dat vrijwel het gehele gebied bereikbaar is met auto en 
fiets. Buslijn 30 vert rekt vanaf het Waterlandplein in Amsterdam-Noord naar de dorpen in Waterland
Oost Door de openheid zijn de vogels in de meeste gebieden goed te bekijken. De Poppen
dammergouw is alleen toegankelijk voor fietsers en bestemmingsverkeer. De fiets is bij uitstek het 
vervoermiddel om Waterland te verkennen, maar kan erg koud zijn in de w inter. Wel is het dan ge
weldig om over het ijs naar gebieden te schaatsen waar je over de weg niet kan komen. In de zomer 
zijn kano's te huur bij Henk John in Holysloot en 'De Paashaas' in Broek in Waterland. John verhuurt 
tevens roei- en fluisterJoten. In Holysloot vaart in het weekend een veerpontje over het Holy
sloterdie naar een pad door weilanden dat uitkomt op de Poppendammergouw. In Ransdorp kan 
men tegen een kleine vergoeding de toren op. De toren biedt een prachtig uitzicht over- het gebied. 

Bijzonderheden & Bedreigingen De meeste boeren in het gebied zijn lid van de Vereniging 
Agrarisch Natuurbeheer W aterland. Een door de boeren zelf opgerichte natuurvereniging, die zich 
bezig houdt met natuurbeheer op de eigen bedrijven. Meer dan 230 boeren zijn lid, daarnaast 
kent de vereniging meer dan 400 vrijwilligers. 
De Nes wordt wellicht bedreigd door een toekomstige uitbreiding van de jachthaven bij Uitdam. 
In Waterland komen steeds meer Vossen voor. Als bizarre variant op weidevogelbescher·ming heeft 
de Provincie Noord-Holland in december 2004 het Faunabeheerplan Vos goedgekeurd. Op basis 
van dit beheerplan wordt de Vos in Waterland bejaagbaar met vrijwel alle middelen. 

Jip Louwe Kooijmons 
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Polder ljdoorn 
Landschap & Ligging ljdoorn is een buitendijkse polder in het ljmeer ten oosten van Durger
dam. Polder ljdoorn behoort tot de oudste waterschappen van Noord-Holland. Op 4 mei 1422 
gaf Graaf Jan van Beyeren aan 'de goede luyden van ljdo ren in Waterlandt' t oestemming de 
ljdoorn te bedijken. In 1825 sloeg tijdens een zware storm een deel van de polder weg. Daan,a 
is rond de rest van de polder een lage dijk aangelegd. Na de afsluiting van de Zuiderzee door 
de Afsluitdijk is een deel van Polder ljdoorn ongemoeid gelaten om het ontzilt ingsproces in de 

bodem, dat nog steeds gaande is, te bestuderen. 
De polder is een van de weinige nog resterende buitendijkse polders in het ljsselmeergebied en 
heeft daardoor cultuurhistorische waarde. Het gebied is 93 hectare groot en bestaat uit drie de
len: de Grote Polder, de Kleine Polder en de omringende r ietlanden De Grote Polder beslaat 
het gehele zuidelijke deel van IJ doorn. Het is een weidegebied met extens eve veeteelt en hooi
land. De Kleine Polder bestaat ook uit weilanden, maar deze zijn plasdras of staan geheel onder 
water. Het derde deel wordt gevormd door een bloemrijk rietmoerasgebied langs de 
Uitdammerdijk dat zich uitstrekt langs de gehele noordkant met een klein moerasbosje van 
elzen en wilgen op de noordpunt. Een markant herkenningspunt is de hoge windturbine op de 

dijk rond de Grote Polder. 
Polder ljdoorn is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuu1; 

Soorten & Seizoenen Polder ljdoorn is een van de meest vogelrijke gebieden in de regio Groot
Amsterdam. De afgelopen twintig jaar broedden er maar liefst achttien verschillende vogelsoorten 

van de Rode lijst. 

"'J?uite11-J 
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De Grote Polder is een uitmuntend 
weidevogelreservaat. In de zomer 
nestelen hier zeer veel Grutto's en 
Kieviten. In kleinere aantallen broe
den er Tureluur, Slobeend, 
Veldleeuwerik en Gele Kwikst aart. In 
de wint er verblijven in de polder gro

te groepen ganzen. 
In het 1-ietland is de Kleine Karekiet 
de meest algemene soort. Met een 
goed gehoor zijn t ussen de eveneens 
algemene Rietzanger en Rietgors ook 
Bosrietzanger, Snor en Sprinkhaan
zanger te ontdekken. De Bruine 
Kie"..endief broedt er jaarlijks en is re
gelmat ig jagend boven het gebied t e 
zien. In sommige jaren zitten er 

Bac::nJrnannetjes. 
In het moerasbosje is een kleine ko-
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lonie Blauwe Reigers. Hier nest elen ook Buizerd en 

Havik. 
In het moeras en de Kleine Polder verblijven grote 
aantallen eenden. De gehele winter zijn er meer dan 
100 Wintertalingen aanwezig. Daartussen zitten 
allerlei andere soorten eenden, waaronder veel 
Krakeenden en in het voorjaar en de zomer ook 
Z omertaling, Slobeend en Bergeend. Al deze soor
ten brengen hier ook hun jongen groot. 

Voor vogelaars is de Kleine Polder het meest spec
t aculaire st uk van IJdoorn. Tijdens de voor- en na
jaarstrek verbli jven hier enorme aantal len steltlopers 
en eenden. Grutto en Kemphaan verschijnen in 
groepen van honderden exemplaren. Hiertussen zijn 
aanzienlijke aantallen Tureluurs en kunnen afhankelijk 
van de tijd van het jaar diverse soorten ruiters 
worden waargenomen. Zelfs de zeldzame Poelruiter 
is de laatste jaren een aantal malen gezien. De 
Lepelaar is regelmatig aanwezig en bijna alle soor
ten reigers van de N ederlandse lijst zijn recent in 

het gebied waargenomen. 

De Grauwe Gans was nog geen drie decennia 
geleden een zeer zeldzame broedvogel, die zelfs 
werd uitgezet om te voorkomen dat de soort uit 
Nederland zou verdwijnen. Inmiddels broeden er 
rondom Amsterdam meer dan 1 oo paren. 

Bijna jaarlijks worden zeldzame Amer ikaanse dwaalgasten ontdekt. zoals Amerikaanse W intertaling, 
Bonapartes Strandloper en Gestreepte St rand loper. 

Bereikl:iaarheid & Toegankelijkheid Het gebied is niet vrij toegankelijk.Vanaf de UitdammerdiJk 
zijn de Grote Polder en een deel van het moeras goed te overzien. Boven op de diJk is een fiets
pad. Automobilisten kunnen hun voertuig kwijt op de parkeerplaats op de hoek van de Uitdammer
dijk en de Durgerdammergouw. Busl ijn 30 heeft een halt e aan het einde van de bebouwde kom van 
Durgerdam, ter hoogte van de Grote Polder. 
Polder IJdoorn is alleen toegankelijk voor publiek tijdens de open dagen d ie Natuurmonumenten 

hier organiseert. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Vereniging Natuurmonumenten is eigenaar van het overgrote 
deel van IJdoorn; de dijken zijn van Rijkswaterstaat. Begin 2005 is de boerder ij die er· stond tegen 
de vlakte gegaan, maar enkele percelen in de Grote Polder zijn nog in handen van particulieren. Dat 
weerhoudt Natuurmonumenten er tot nu toe van om in dit deel een voor weidevogels gunstig 
hoog grondwaterpeil te hanteren. Bodemdieren als insecten en wormen, die een voedselbron vor
men voor de vogels, worden hierdoor talrijker en zijn beter bereikbaar in de zachte nat te grond. 
Er bestaan ser ieuze plannen om in het gebied een vogelobservatiehut te plaatsen. De inlaat voor 
water van het IJ meer naar de Kleine Polder zal worden hersteld zodat het waterpeil in deze polder 

weer beheersbaar is. 
Polder ljdoorn is een uniek gebied waar we zuinig mee om moeten gaan. Het is geen op zichzelf 
functionerende ecologische eenheid. Voor het succes van de polder zijn twee gebieden van groot 
belang: het uitgest rekte veenweidegebied Waterland-Oost en het ljmeer en Buiten- IJ. De invloed 

van de aanleg van IJburg op Polder ljdoorn is nog onbekend. 
Jip Louwe Kooijmans 
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Kin seldam 
Landschap & Ligging Tussen 2002 en 2005 werd in het IJmee,- door m,ddel van de aanleg van 
een dam een luwtegebed gecr-eëerd om de negatieve gevolge" voor de natuur als gevolg van de 
bouw van ljburg te compe~seI-e7. De dam ligt Lissen het Ki'1selmee1- en Polder IJdoo,-n en 1s eer, 
mooi voorbeeld van door de mens gemaakte natuur. Doo,- vogelaars we,-d de dam al snel Kinseldam 
genoemd; de oftïciële naam werd later bekend en luidt Hoeckelingsdam. 
De darr heeft een lengte van 1,6 kilometer met een lang br-eed Zl-tdeltJK deel en een koner· sr1a 
noordelijk deel. In de da;iropvolgende winter· is aan de oostzijde een basaltkade aangelegd om de 
dam tegen golfslag te '.lesche1·men. De westzijde van de ddm heeft een 'zachte' oever: Aa~ he'_ e,nde 
ligt het Vuurtoreneiland met daarnp een ijzeren vuL..rto1-en van bijna vijftien meter hoog. Samen met 

andere onderae en van de 'Steil ng va:-: Arrsteroam' staat het op de Wereld E1fgoedli_1sL 
Als gevolg van inklinking, die voorzien was, ontstonden a snel plassen op de dam. In de herfst van 
2004 is over ee'l bree::Jte van 25 meter· de gehele dam opgehoogd met een laag zand. De laag gele
gen. meest westelijke strnok van de dam is niet opgehoogd. N aa·· ve1wacn:ing za, oit deel van de 
da•n langzaam onder water· verdwijnen. In de Kinselbaa! moet volgens de plannen een nJke onder
w2terveget3.t e -net fon:e"ni<•·urden :o: ori:wikkeling <omen. 

Soorten & Seizoenen Al biJ de aanleg van de KinseldJm was duideliJk dat deze een grote aant,-e~
kingskracht had op vo6els. De Kinseldam lrgt rn de zuidwest punt van het ljsselrneergeured Imrners op 
de t1-ekr-oute laPgs de oostkust van Noord-Holland. Het ~antal waar te nemen vogelsoorten ,s het 
noogs1 tijdens c'e piek van de voor·- en na,aJ,-s~rek. ,n --esp. rT'ei en ,1-;g~stus. 
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In 2004 zijn 9 5 soorten vogels in het 
gebred vastgesteld. Hieronder bevin
den zich ze,dzaamheden als Bonapar
tes St randloper; Gestr-eepte Strand-
loper, ReLJzenstcrn en W itvleugelstern. 
Bijna ieder jaar wor-dt wel Kleine en 
Grote Z,lve,-·-eigcr waa.-genomcn. 

In het voor-jaar· en vooral in de nazo
mer- wordt de Krnseldarn aangedaan 
door een variatie aan doortrekkende 
steltlope,-s. De meesten bii_1ven ,1aar 
ko 1-t.Tot de ver-beelding sprekende 
soorten zijn Kanoetstrandlopec Krom
bekstrandloper·, Kleine Strandloper; 
Groenpootruiter en Oeverloper'. Ook 
grote aantallen sterns ,-usten ,n d·e 

periode op de dam. Zelfs vogels die 
Je eerder aan de N oo,-dzeekust zou 

ver-wachten, zoals Steenloper en 
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O,-,eteer,st1·ard,ope( worden op de K,r,seldam gezien, 
In de ~azome,, z1Jn regelmatig Lepelaa1·s <1anwezIg, 
In de wintermaanden verbl'tJven grote aantallen een
den ,n de Kinseloaai, Vco1·al Kuifeenden en Smienten 
z11n tal1· jk. Soms wordt een grnte groep Wlnte,·
lalingen gezien, Het aantal K1,1keenden kan oplopen 
tot boven de 200, V;iak verblijven ze b,j de noord
p~nt van ce cam, In he~ w,nter·ha ra2•· ZIJr e1keie 
Nonnetjes en B1,ldui,(ers aanwezig in de K1nselbaa1, 
Een ellkele maal worden Grote Zaagbek en 
Kmonecnd gezien, 
,n de zo,1e1rnaanden 1s de K1nse1cam belangrt,k ais 
broedplaats voo1· Kluut Str·andplevier. BontbeKplevie1·. 
Kleine Plevier·, Kokmeeuw en Visdief, Bijzonder is dJt 
op oe ca'Tl va:, 2003 tot en met 2006 een ;:ia2rt1e 
Ower·gsterns heeft gebrned, Vanaf 2004 br·oedt de 
Zwartkopmeeuw tussen ce Kokmeeuwen, Veel van 
de broeoende vogels en hLon ;ongen z1In va'."af de 
dijk goed z.chtbaar·, 
Grauwe Ganzen pendelen heen en weer· tussen 
Po.der ljdoorn en de Kir,seldam. In he: zomerhalfjaar· 
bevinden zrc~ enKcle par·en N qlgar:zen met hur, J0n-

De Zwarte Stern is in de Amsterdamse regio vooral 
te zien op doortrek. Het IJsselmeer en de randmeren 

herbergen in juli-augustus 100.000-200.000 exem
plaren, Desondanks is de Zwarte Stern in Nederland 
een vrij zeldzame en bedreigde broedvogel. 

ge'.7 ir het geoied, Ook Brandganzen worden regelmatig gezien, In de winter· van 2004 wcr·den maxi
maal 420 Wulpen op ce Kinseldam geteld, In ce zomerrraanden slaper> veel Kokr11eeuwen op de 
dam. Grote M2.nte,meeuwen gebr ai:<en ~et hele 1aar dooi· de Knse,o;im 2.15 ver·bl jf- en s·a"pp aa:s, In 

de w1ntet·maanden overnachten er voor·al Zilver·'Tieeuwen en <leine aantailen Stormmeeuwen, Ste1·ns 
gebn,iken de dam in de nazomer· als slaapplaats, Eenmaal werden cir-ca 1000 Zwarte Sterns geteld, 
Het aëntal Visd,even k2n oplopen to~ wel 2000 en vooral ,n augLsLs Is e1· kans op Reuzenstern 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid De Kinseldam rs goed te overzien vanaf het fietspad op de 
Uitdamme1·dijk, Pa1·keergelegenheid rn de directe omgeving van de d;im is beperkt, Vanaf de laat~te 
halte van buslijn 30 rn Du1-ger·d2.m -:an rien over de d rtk 'laar· de dam wande en, 
De dam zelf is een eiland, Het is niet toegestaan de dam te betr·eden, Vogels dre zich op het zui
delijk deel van de dam bev,nden zijn alleen met een goede telescoop redelijk te zien, 

Bijzonderheden & Bedreigingen De Krnseldam ligt vlak b11 de U,tdammerdr1k Achte,, deze di1k 
liggen een camping en reffeatiehuis1es, Het zwemwater win het aang1·enzende l<inselmcci- is ver·
vuila. voornamelrJk as gevolg vcJn het lozen van ongezuiver·d rioolwater. Voo,·,11 ti,dem 'vVaI·me zo
mer·dagen komt het voor· dat mensen :1aa1· de dam zwemmen, over· de dam Iopen en el' kcr·tc:r- ot 
langer verblijven, D it is voo1·al schadelijk in het brnedseizocn, Van oktober tot diep in het voor·1aa1· is 
de verstoring door· mensen gelukkig vrijwel nihil, 
De dam r·aakt langzaam maai· ze<er oeg•·oeid, In 2004 werden al 128 5oc1·ten planten aa~get ,·offen 
waar-onder veel zad1l1ngen v,m bomen, U iteinde lijk za, bij nietsdoen de dam n,1 verloop van ja1·cn 
dichtgrncien met riet en wi lgen. Plevier·en, meeuwen en sterns zullen dan niel meer op de dam 
g2an broeden. Het be;-,eer V?.n ce dam Is in 1-ianden van Staatsbosbeheer~ Am hun de Laak om liet 
onbeg1·oeide zandmrl ieu rn stand te houden. De Vogel,ver·kgrnep Amster·dam helpt d,,., r met vele 
vi-ijwilligers aan mee, 
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Marl<en 
landschap & Ligging In de 1 3e eeuw werd Marken door een zware storm gescheiden van de 
rest van Noord-Holland. Pas in 1957 werd een dijk aangelegd die Marken weer met het vasteland 
verbond. Nu behoort Marken tot het gebied Waterland-Oost. Het is in beginsel een polder land
schap dat stukje bij beetje is ontstaan rondom een aant al terpen, die op Marken 'werven' wor-cfon 

genoemd. 
Het landschap heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Het eiland is niet of nauwelijks herver
kaveld, waardoor de oorspronkelijke, veelal grillig gevormde stukjes weiland nog steeds als zoda
nig bestaan. Vrijwel elk stukje hee~ ook een naam, zoals 't Br uidje, ElfJesven, Osseven, Ereveld en 
Lievoet. Met het oog op toekomstige inpolder ing, die uiteindelijk geen doorgang vond, is in 194 1 
en 1942 als werkverscnaffingsproject een poging gedaan Marken met Volendam te verbinden. De 
ruim twee kilometer lange Bukdijk is hiervan het resultaat. 
Tussen 1825 en 1828 is geprobeerd midden door het ei land een kanaal te graven. De Oost er
vaart en de Zuidervaart zijn restanten van dit kanaal. 
De Gouwzee en het Markermeer zijn beschermingszones en vallen onder de Vogel1-ichtlijn. 

Soorten & Seizoenen In de winter verblijven op Marken enkele honderden Smienten en vaak 
vele honderden ganzen, waaronder Grauwe Gans, Kolgans en Brandgans. Ook Sneeuwgors en 

Kramsvogel w orden waargenomen. 
Buitendijks op het Markermeer en de Gouwzee verblijven in de w inter vele duizenden een
den. Meest Kuif- en Tafeleenden, maar ook Nonnetjes, Brilduikers, Grote en soms M iddelste 
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Zaagbekken, Toppers en inc ident eel 
ook troepen Kleine Zwanen. 
In de Gouwzee ten westen van 
Marken groeien verschillende 
fonteinkruiden en kranswieren, het 
belangrijkste voedsel van de 
Krooneend. In het najaar verzame
len hier grote groepen van deze 
duikeend. In september en okt o ber 
kunnen de aantallen oplopen tot 
bijna 400 exemplaren. De laatste 
jaren is dit de enige plek in 
N ederland waar zulke grote groe
pen Krooneenden voorkomen. Een 
goed overzicht over de Gouwzee 
is vanaf het fietspad langs de 
Kruisbaakw eg. 
Het hele jaar doo r zijn Sperwer en 
Huismus te zien. In de lente en de 
zomer Gele en W itte Kwikstaart , 
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Graspieper: Putter, Gierzwaluw, 
Lepelaar. Bruine Kiekendief, Boomvalk 
en incidenteel Grote Zi lverreiger. 
In de weilanden nestelen Kievit, 
Grutto en Tureluur in respectabele 
hoeveelheden. Ook nesten van 
Slobeend, Kuifeend. Krakeend, 
Wintertaling, Zomertaling en 
Scholekster worden wel gevonden. 
Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Kneu en 
Spotvogel broeden op het eiland. 
In de trektijd wordt Marken aangedaan 
door Watersnippen, \,Vulpen, Tapuiten, 
Kemphanen en grote troepen Goud
plevieren. Vooral de weilanden tussen 
Rozewerf en de vuurtoren zijn bij de
ze doortrekkers favo-iet. De vuurto
ren met de mooie naam Het Witte 
Paard is een goed punt om uit te kij
ken over het Markermeer naar 
langstrekkende Dwergmeeuwen en 
Zwarte Sterns. 

De Krooneend komt in de regio Amsterdam voor als zeer zeld
zame broedvogel. Als wintergast zijn de Krooneenden groeps
gewijs te zien op het Markermeer en de Gouwzee, mede van

wege de daar aanwezige kranswieren. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid Marken is goed te bereiken met het openbaar vervoer; 
Vanuit Amsterdam met buslijn 1 1 1. Per auto vanuit Amsterdam over de N247 richting Volendam. 
Op Marken is vrij rond r ijden met de auto als niet-inwoner verboden. Op de parkeerplaats kan 

tegen betaling geparkeerd worden. 
Vanuit Amsterdam is 1et leuk fietsen naar Marken. Vanaf de dijk rondom het eiland is er een goed 
uitzicht over de we ila1den en het water: 'Rondje Marken' is onderdee l van D e Gouwzeeroute, een 
ANWB-fietsroute, en van het Zuiderzeepad, Lange Afstand Wandelpad nr 8. De wandeling rond
om Marken duurt ongeveer twee uur en is circa tien kilometer lang. 
De route gaat vanaf de haven rechts om de havenkom heen. Volg daarna het verharde wandelpad 
langs het water. Na circa één kilometer kan men linksaf de doodlopende Bukdijk op gaan. Vervolg 
na de Bukdijk de route weer. Onderweg komt men langs de vuurtoren Het Witte Paard en het 
kleine buurtje de Rozewerf, met de ijsbrekers in het IJsselmeer. 

Bijrnnderheden & Bedreigingen Op Marken is de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer actief. 
Woningbouw kan een bedreiging vormen. Het grootste gevaar is het verdwijnen van de boe1·en, 
waardoor de weilanden verruigen en minder interessant worder voor weidevogels. 

Gerrit Verkade & Mies Koch-Roding 
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Varken si and 
Landschap & Ligging Door ru1rn:el1ji<e ,ng··e~en van de mens bestaat Wate,·land feit eli.ik uit twee 
delen. Het gebied ten oosten van de N247 heet W;1terland-Oost en behorn·t tot de gemeente 
Amste1·dam. Het weste liJk deel. dat ingeklemd 1,gt tussen de N235 naar Pu,·merend en de N247 
naa,· Monnickendam, 1s onderdeel van de ge--neente Wate1·land. Varkensland I gl in dit westelijke 
deel ter· hoogte van het dorpje Watergang. Het gebied oestaat c1it natte g,·as1ande:1 en open w~te1· 
met kweî:sbar·e ver·landingsvegetaties Het is grotendeels ontstaan door veenvorming en ontginning. 
Ve1·vening heeft nooit op grnte schaal plaa ts gevonden vanwege ae s,echte kwal1te1t van net veen. 
Door het orakke gi-ondwate1· bevat het veen te veel zout. 
Va1·kensland is samen met het llperveld, het Oostzaner-veld en rec1·eatiegebied Het Tw1ske een 
Eurnpees Vogeh·icntliJngebiec. De gebieden vallen onder deze speciale beschei-mingsmaat,·egel om
dat de natte g1·aslanden, moeraszones en zoek wateren als geheel het leefgebied vormen van een 
aantal n de nchtl11n genoemde vogelsccrten. Het Oostzanerveld en Het 1iNiske liggen buiten het 
wei-kgebied va11 de Vogelwerkgroep Amsterdam en zijn daarom niet opgenomen in dit boek. 
Het ge::i1ed io rn Zijn geheel onae1·deel van de Prov1rciale Ecologische Hoofdstructuur. Het ge
bied ten zuiden van de Van Beást1-aat in Landsmeer en ten norn·den van de ringweg A 10 heeft 
dezelfde landschappelijke schoonheid als Vanc:ensland en he, llperveld. maai· valt bJiten de 
Eu,·opese regelgeving. 

Soorten & Seizoenen Varkensland dankt zI1n bijzonder·e status vooral aan een grote grutto
slaé!pplaats in ae t1·ei<tiJd. De brnedvogelbevolk1ng van dit gebied bestaat uil de karaktenstieke 
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vogels van natte veenweidcn. zoals 
d·,e ook voor<.omen In het aang1·en
zende llpe1·veld en Waterland-Oost. 

Grutto, Kievit en Tu1·e1uur zijn de 
meest in het oog sp,·ingei,de soor
ten. Watersnip en mogelijk ook 
Kempnaan komen eveneens tot 
broeden in de meest vochtige ge
bieden. De ver landingszones zijn het 
leefgebied van de Noordse 
Woelmuis, die bejaago wordt dooi· 
Bruine Kiekendief. Buizerd en Toren
valk. In de zome1· is bo•1en het ge
bied de Boomvalk op zoek naar 
zwaluwen er libellen. 's Winte1·s 
jaagt hier de Slechtvalk op wat e,·vo
gels. Op het open water kunnen 
aanzie11lijke aantallen Slobeenden, 
Krakeenden, Meerkoeten en 

Sm enten aanwezig ziJn. Mede aan 
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deze soorten dankt het gebied zijn speciale status. 
In de oevervegetatie langs de vaarten nestelen 
Kleine Karekieten, Rietgorzen en grote aantallen 
Rietzangers. In de plasdrasse delen van de weilan
den en de ondiepe sloten foerageren soms 
Lepelaars en in toenemende mate worden in heel 
Waterland waarnemirgen gedaan van Grote Zilver
reigers. De achteruitgang van de Veldleeuwerik is 
hier veel minder sterk dan in de rest van het 
Noord-Hollands veenweidegebied. 
In de winter is het een foerageergebied voor onder 
andere Kleine Zwaan en Wulp. Rond de dorpen in 
het gebied zijn enkele kleine roekenkolonies. 
In het bosje naast de zuiveringsinstallatie aan de 
Buikslotermeerdijk iets ten noorden van de ring
weg A 10 broeden vrijwel jaarl ijks een of meer 
soorten roofvogels. In recente jaren onder andere 
Havik, Sperwer, Buizerd en Ransuil. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid Dit deel 

De Kievit is vergeleken met andere soorten wei
devogels zoals Watersnip, Kemphaan, Grutto en 
Tureluur op veel minder plekken verdwenen. De 
Kievit heeft een hogere tolerantie ten aanzien 
van intensief agrarisch beheer en is in staat om 
meer legsels per jaar groot te brengen. Ondanks 
dat gaat ook deze soort achteruit. 

van Waterland is minder ontsloten dan Waterland
Oost en daardoor nog rustiger, Het kent enkele 
doodlopende wegen en slechts één doorgaande 
weg door het noordelijk deel van het gebied: de 
Overlekergouw. Het beste vervoermiddel om zich door het gebied te verplaatsen is een boot. 
Verhuurbedrijven voor kano's zijn café restaurant 'De Wegwijzer' in Watergang en 'Waterland' 
in Broek in Waterland. Laatstgenoemde verhuurt tevens elektroboten. Omdat het land en het 
water in sommige delen vrijwel op gelijke hoogte liggen krijgt men vanuit een boot een 
prachtige indruk van de openheid van het gebied. Over het water is het gebied vrij toegankelijk. 
D e weilanden zijn echter particulier bezit van de boeren of beschermd natuurgebied en mogen 
niet betreden worden. Door Varkensland loopt een onverhard wandelpad met bruggetjes. 
Bij Watergang vaart een veerpontJe over het Noordhollandsch Kanaal naar het llperveld. Buslijn 
107 rijdt vanaf het Centraal Station over de N235 naar Purmerend en heeft onder meer een 

halte bij het pontveer in Watergang. 
Broek in Waterland is te bereiken met buslijn 1 1 6 vanaf het Centraal Stat ion richting 
Monnickendam. Met de auto neemt men vanaf de ringweg A 10 de afslag naar Monnickendam 

(s 1 16). 

Bijzonderheden & Bedreigingen Net als in Waterland-Oost zijn de meeste boeren lid van de 
Vereniging Agrarisch Natuurbeheer: De natuurgebieden in dit gebied zijn in beheer bij Staatsbos

beheer en Landschap Noord-Holland. De boeren spelen een zeer belangrijke rol bij het beheer 
van de natuurgebieden in Waterland. In het overgrote deel van de veenweidereser·vat en voeren 
de boeren op weidevogels gericht natuurbeheer uit. Zonder boeren zou het beheer van deze 

weidevogelreservaten onmogelijk zijn. 
Het t ijdstip van maaien blijft echter een groot probleem en veel jonge weidevogels vinden he
laas nog steeds in groten getale een vroege dood in de messen van de maaimachine. 

Jip Louwe Kooijmans 
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llperveld 
Landschap & Ligging Het natuurgebied llperveld, beheerd door Landschap Noord-Holland, is 
een onderdeel van het brakwater laagveengebied dat zich uitstrekt van de Zaanstreek tot de kust 
van het Markermeer (IJsselmeer). Vanaf de Middeleeuwen tot in de jaren '50 van de vorige eeuw 
is er t urf gewonnen dat voor een rijke schakering aan sloten, petgaten, greppeltjes en eilanden 
heeft gezorgd. Het llperveld wordt aan de oostkant begrensd door het Noordhollandsch Kanaal. 
aan de westkant en ce zuidkant door de lintdorpen Landsmeer en Den lip en in het noo1-den 
door de nieuwbouwwijken van Purmerend. Het noordelijke deel heet Polder Purmerland. 
De grootste publiekstrekker van het llperveld is het zogenaamde trilveen; een halve meter dik 
drijvend pakket organisch materiaal waarover men kan lopen, hetgeen een sensat ioneel golvend 
waterbedeffect op de bezoekers heeft. 
Op dit trilveen groeit behalve riet ook Veenmos. Het Veenmos groeit steeds weer bovenop de 
oude laag en is afhankel ijk geworden van regenwater. Kenmerkend voor deze hoogveenvegetatie 
zijn Zonnedauw en Kraaiheide. 

Soorten & Seizoenen In het llperveld broeden veel soorten weidevogels. Net als in de rest 
van Nederland is er in het llperveld sprake van een neerwaartse trend in het aantal broedpa

ren. Kemphaan en Watersnip zijn nagenoeg verdwenen. De Grutto neemt in aantal af. Alleen de 
stand van de Tureluur is stabiel te noemen. 
Een Rode lijstsoort die het in het llperveld goed doet is de Roerdomp. Dit is het enige gebied 
in de regio Groot-Amsterdam waar deze soort jaarl ijks in redel ijk aantal broedt. Andere broed-
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vogelsoorten zijn Br-uine Kieken
dief, Blauwborst, Visdief en 
Wintertal ing. Recent heeft een 
aantal niet inheemse watervogels, 
waaronder Nijlgans en Grote 
Canadese Gans, zich in het gebied 
gevestigd. Al met al wordt de di
versiteit aan broedvogelsoorten 
steeds groter; maai- van de kriti
sche soorten nemen de aanta1len 
juist af. 
Naast de broedvogels komen in 
de zomer Lepelaar en Blauwe 
Kiekendief voor als zomergast. 
In de winter zijn in het gebied 
duizenden Smienten en Grauwe 
Ganzen aanwezig. Een enkele 
maal wordt een Kraanvogel gesig
naleerd. 
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Bereikbaarheid & Toegankelijkheid Het 
llperveld ligt tussen Landsmeer, Den lip en 
Watergang. Het is te overzien vanaf de 
Kanaaldijk van Landsmeer en vanuit Den lip. 
Tussen Ilpendam en Den lip biedt de 
Molenslootweg goede kijkmogelijkheid. In 
1996 is een bezoekerscentrum met een uit
kijktoren gebouwd aan de Kanaaldijk 32 te 
Landsmee~ Het bezoekerscentrum ligt aan 
de westkant van het Noordhollandsch 
Kanaal, tegenover het dorpje Watergang. 
Met het openbaar vervoer is het llperveld 
vanuit Amsterdam en Purmerend bereikbaar 
met buslijn 34 en 105; uitstappen halte Het 
Schouw. Van daar is het 1700 meter wande
len naar het noorden. Landsmeer is met de 
auto te bereiken vanaf de r ingweg A 10 af
slag Landsmeer (s 1 17). In het centrum van 
Landsmeer rechts de Van Beekstraat in en 
bij het kanaal linksaf. Natuurlijk kan men 
ook de veerpont nemen over het 
Noordhollandsch Kanaal bij Het Schouw of 
in Ilpendam. 
Het llperveld is vrij toegankelijk voor boot
jes en er is een natuurvaarroute met enkele 
natuurpaden op eilanden. Achter het bezoe
kerscentrum ligt een natuurpad dat het 
llperpad genoemd wcrdt. Dit natuurpad 
biedt een overzicht van de verschillende 
landschappen uit het llperveld. Het natuur
pad leidt naar een vogelobservatiehut. 
Leden van Landschap Noord-Holland of an
dere provinciale landschappen kunnen gratis 
roeibootjes lenen bij het bezoekerscentrum. 
Reserveren is nodig. Sinds 2003 worden 
ook fluisterboten verhuurd. 
Honden zijn niet toegestaan in het llperveld. 

De Roerdomp is een schuwe vogel die vooral in de avond 
en de nacht actief is en zich zelden laat l>ewonderen. In 

het voorjaar verraadt het mannetje zijn aanwezigheid door 
zijn baltsroep, een serie van vaak vijf zwaar resonerende 
misthoornachtige geluiden. Tijdens de winter verliezen ze 
naarmate het kouder wordt hun schuwheid. In Amsterdam 
zijn ze dan te zien aan randen van rietkragen en foerage
ren ze bij wakken in het ijs. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Het beheer van het llperveld is gericht op het openhouden 
van het landschap als weidevogelgebied en op het tegenhouden van struik- en bosvor·ming. 
Het llperveld is het grootste natuurgebied ( 1200 hectare) van Landschap N oord-Hol land en heeft 
als voormalig t urfwinningsgebied belangrijke cultuurhistorische waarde. In de jaren '60 en '70 van 
de 20e eeuw zijn delen van het llperveld als gifstortplaats gebruikt en in de 19e eeuw werd er op 
grote schaal huisvuil gestort. Het gebied krijgt als saneringsgebied jaarlijks miljoenen aan subsidie 
om de grond te saneren. 

Gerard Marsman 
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Westelijk Havengebied 
Landschap & Ligging Het Westelijk Havengebied werd ook wel aangeduid met 'het zand van 
Joop'. Daarmee werd de toenmalige Amsterdamse wethouder Joop den Uyl bedoeld, onder wiens 
leiding vanaf de jaren '60 van de 20e eeuw een enorm landbouwgebied tussen het oude dorp 
Sloterdijk en de Machineweg in de Houtrakpolder werd omgezet naar een industrieel havengebied. 
Hiertoe werden grote havenbekkens uitgezogen (de West- en Amerikahaven met hun zijhavens) en 
het gewonnen zand werd gebruikt om de overige terreinen te bedekken met een metersdikke zand
laag. Omdat dit zand niet toereikend was. ging men in een volgend stadium zand uit de Noordzee 
aanvoeren, dat eerst via een speciale installatie werd ontzilt. Op de enorme zandvlaktes vormden 
zich aanvankelijk duintjes en verschenen er allerlei kust- en duinplanten zoals Zeeraket, Zulte, 
Biestarwegras en Duindoorn. 
Aan de noordkant vormde het Noordzeekanaal de grens en in het zuiden de dijk langs de straat 
Daveren. Het gebied dat we nu kennen als de Brettenzone diende om het water dat meekwam bij 
de zandopspuitingen te kunnen afvoeren. Vandaar dat dit gebied meters lager ligt en een geheel an
dere bodemstructuur heeft. 
Bij de voormalige AOM-werf aan de Hornweg lagen tot 2003 nog twee polders waar koeien grnas
den. Deze zijn nu echter opgevuld met grond. Vanaf de oostkant is het gebied in gebruik genomen 
door bedrijven. Toch zijn er overal strookjes natuur overgebleven, vaak als uitbreidingsmogelijkheid 
voor een bedrijf 
Eind 20e eeuw heeft men de Afrikahaven uitgegraven. Sindsdien mag het dorp Ruigoord alleen als ate
lierruimte worden gebruikt en niet meer worden bewoond. Het vormt nu een groen eilandje temid-

Zaavrdan, 
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den van een ,mmens kale vlakte, want 
de vestiging van bedrijvigheid stag-
neert. 

Soorten & Seizoenen Door de 
diepte van de havens vriezen ze zel
den of nooit dicht. In de winterper io
de vormen ze dan ook een aantrekke
lijke uitwijkplaats voor allerlei soorten 
meeuwen, de Fuut, en in grote aantal
len eendensoorten zoals Smient, Kuif-, 
Tafel- en Krakeend. In het voorjaar 
verschijnt de Bergeend. Buiten het zo
merseizoen verblijven grote groepen 
Graspiepers en in mindere mate 
Waterpiepers in het gebied. De tijd 
van enorme aantallen steltlopers is 
voorbij, maar Kievrt: en Kleine Plevier 
vinden nog steeds nestgelegenheid op 
braakliggend terrein. Oeverloper en 
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WitgatJe gebruiken de havenoevers als tankstation en bL,iten ·net 

broedseizoer ziJn er Watersnippen. 
Naast Torenvalk "ierbergt het gebied enkele paren Buizerd. In 
de t rektijd is er goede kans op Spervver In een nestkast in de 
westelijke schoorsteen van de Hemwegcentrale broedt sinds 
2002 een Slechtvalk. 
Waar restanten DLir,doorn aanwezig zijn, hangen 's winters 
groepjes Kramsvogels rond. De ecologische zone langs de 
Aust raliëhavenweg biedt goede kans op nachtegalenzang in 
april en mei. Ve:·spreid over het gehele gebied zit Blauwborst. 
vooral waar vochtige stukken en een strnikje te vinden zijn, en 
Kneu. Bij Cargill aan de Amerikahaven foerageert in grote aan
tallen Turkse Tortel en soms in mei Zomertortel. Op het platte 
grinddak van kantoorgebouwen langs de Zekeringstraat nestelt 
var.af 2003 een aantal Visdieven. 

Bereikbaarheid & Toegankel ijkheid Via de ringweg A I o de 
afslag Westpoort (s 1 02) naar de Basisweg nemen. D e N oord
zeeweg doorkruist het gehele gebied. Vanuit het zuiden is het 
gebied ~e bereiken via de Seineweg, de Australiëhavenweg of 
bij Halfweg richting bedrijventerrein de Heining. Per fiets vanuit 
Halfweg de Spaarnwouderd;jk langs volkstuinpark De Groote 
Braak. Buslijn 82 richting IJmuiden passeert Stat ion Sloterdijk 
en heeft langs de Noordzeeweg enkele halteplaatsen. 
Doordeweeks is e~ veel v1·achtverkeer, maar in het weekend is 

het vaak een oase van rust. 
De S1echtvalken van de Hemcent rale zijn. zeker met een t ele
scoop, goed te bekijken vanaf de doodlopende Petroleum
havenweg of vanaf de Van Riebeeckhavenweg. De Hempor;t 
verbindt ce Nieuwe Hemweg met Z aanst<'.d. De veerpont 
vaart minimaal drie keer per uur af 

In maart 2002 i s een nestkast geplaatst 

in een van de schoorstenen van de 
Centrale Hernweg. Op 29 mei 2003 vlo
gen twee jongen uit. Dit is het eerste 

broedgeval van Slechtvalk voor Noord
Holland. Er wordt sindsdien elk j aar 
met succes gebroed. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Door de invulli'lg van het geb:ed met bedrijven komt er steeds 
minder ··uimte voor '12.tuur. Helaas is de laatste jaren het beleid om opslag van bomen en struiken op 
nog uit te geven gr·ond zoveel mogelijk te verwijderen. Dit draagt ertoe bij dat vogelsoorten die ge
bonden zijn aan bomen en stru iken het steeds moeil ijker krijgen. Zo loopt het aantal broedparen van 
Kneu zienderogen acnteruit. Het kale gebied rond de Afrikahaven ligt nu echter alweer ja1·enlang 
braak, en geeft mogelijk kansen voor allerlei grondbroeders. De broedende Zomertortels rondom 
Ruigoord ziJn helaas verdwenen. Doordat er vaak wel ergens in het gebied grond wordt verzet, biedt 
dat voor korte duur een interessante verblijf- of broedplaats voor bijvoorbeeld de Oeverzwaluw Een 
vaste oeverzwaluwwand staat sinds 200 1 iets ten westen van de Hem pont aan de Hemweg. Tot op 

heder. is hier nog niet in gebroed. 
Aan de zuidkan: zal door de aanleg van de Westrandweg een grote verander ing gaan optreden. Langs 
het afwateringskanaal •;an de Ringvaart naar de Amerikahaven is daartoe in 2005 een groot aantal 

bomen gerooid. 
Een grote bron van ergernis vormen de talloze motorcrossers die vooral in de weekeinden het gehe

le gebied doorp!oegen. Inmiddels is deze vorm van recreatie verboden in het gebied. 
Teun van D,jk 
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Brettenzone & Spaarnwoude 

landschap & Ligging Aan de westkant van Amsterdam liggen langs de Haarlemmertrekvaart en
kele interessante vogelgebieden: het Westerpark ( 1891 ), het Westergasfabriekterrein (2004), de 
Brettenzone, het Geuzenbos ( 1989) en Spaarnwoude ( 1967). 
In het Westerpark ligt een 'waternatuurtuin', die met behulp van enkele vrijwill igers ecologisch be
heerd wordt. Het Westerpark en het Westergasfabriekterrein staan in directe verbinding met de 
Brettenzone. Deze zone omvat het natuurgebied de Lange Bretten, een moeraszone langs de 
Haarlemmertrekvaart met wilgenbos, plasjes en heuveltjes. Daarnaast zijn er de volkstuinpar-ken De 
Bretten en De Groote Braak, een opgespoten en tot moeras verruigd industriegebied en - tegen 
Halfweg aan - rietland De Kluut. 
Het Geuzenbos ofwel de Groot e Ij polder aan de zuidkant van de vaart bestaat uit een in 1989 aan
geplant gedeelte en een door successie ontstaan r uigtegebied. Het bos kent verschil lende grond
soorten en hoogteverschillen. 
In recreatiegebied Spaarnwoude zijn aangeplant bos, waterpartijen en boerenland. De Vereenigde 
Binnenpolder, de Houtrakpolder met de Houtrakkerbeemden en de Inlaagpolder zijn veenpo lders 
die tot Haarlem doorlopen. De Batterij bij Halfweg, in de Vereenigde Binnenpolder, vormt een vo
gelrijk bosje in het kale weide landschap. Een groter bomenlandschap vormt het jonge Westhoffbos 
in het noorden. Aan de Kerkweg in Spaarnwoude staat een vogelobservatiehut die uitkijkt op een 
klein plasJe in het weiland. 
De Lange Bretten, De Kluut en het Geuzenbos ziJn onderdeel van De Groene AS en behoren 
daarmee tot de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. 
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Soorten & Seizoenen Het is bij
zonder dat een relatief kle in gebied 
als het Westerpark en het gasfabriek
terrein, dat op zomerse dagen veel 
dagjesmensen trekt, zo soor-temijk is. 
Bosrietzanger, Kle ine Karekiet, Tuin
fluiter en Grasmus zijn soorten die in 
dit stuk broeden. In het Westerpark is 
een kolonie Blauwe Reigers gevestigd. 
Gierzwaluwen komen hier- jagen en 
dippend drinken. Scho lekster, 
Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw 
broeden op de daken in de buurt 
Rond de Westergasfabriek overwinte
ren Grote Gele Kwikstaarten en 
broedt de Zwarte Roodstaart. 
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De bomen in de Brettenrnne bieden 
broedgelegenheid aan verschiHende 
soorten roofvogels: Buizerd. Toren-



Vogelen in Amsterdam 

valk, Sperwer. Boomval'< en Havik. In het rietland nestelen en
kele paren Bruine Kiekendief. In de Brettenzone zijn meer dan 
tien territoria van Nachtegaal en Blauwborst geteld. Vele 
Rietzangers, Kleine Karekieten, Sprinkhaanzangers, enkele 
Bosrietzangers en de alom aanwezige Fitis zijn hier te vinden. 
Heel af en toe broedt er Buidelmees. Ook in het Geuzenbos 
heeft de Buidelmees met succes gebroed. De plasjes in het ge
bied zijn het domein van broedende Dodaars. De IJsvogel ne
stelt in de s:eile slootkanten. 
Spaarnwoude is belangrijk qua broedgebied en pleisterplaats. 
De graslandgebieden zijn broedplaatsen voor Slobeend, Kievit, 
Tureluur. Grutto en Scholekster en soms een Zomertaling. 
Ook broedt er de Bosuil. In De Batterij is een kolonie Blauwe 
Reigers gevestigd. Gedurende de herfst en de winter bevin
den zich in het plasdras-gebied van de polders grote concen
traties overwinterende of tijdens de trek pleisterende steltlo
pers, plevieren en watervogels, waaronder Nonnetje, 
Kemphaan, Goudplevier, Lepelaar. Toendrarietgans, Kleine 
Zwaan en Roerdomp. Ook ziJn er roofvogels als Slechtvalk en 
Smelleken. Vanuit de hut in Spaarnwoude kunnen sommige 
vogelsoorten fraai van dichtbij bekeken worden. Andere Rode 
lijstsoorten die regelmatig in dit gebied broeden zijn Snor, 
Nachtegaal, Koekoek, Matkop, Veldleeuwerik, Graspieper. 
Spotvogel, Ransuil, Huismus, IJsvogel, Boomvalk en mogelijk 
Groene Specht en Roerdomp. 

De Blauwborst broedt in Amsterdam 
in gebieden met een droge bodem 
begroeid met lage, ,ruige vegetatie en 
hier en daar een struik. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid Vanaf de weg zijn de meeste delen van het gebied goed te 
overzien. In de Brettenzone ter hoogte van De Groote Braak zijn uitkijkheuvels. Het merendeel van 
de route, zoals het Brettenpad, is alleen toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Spaarnwoude kent 
vele fietspaden. Het Houtrak-gebied is met de auto eenvoudig te bereiken door de afslag direct ten 
westen van Halfweg. Buslijn 82 naar IJmuiden heeft een halte aan de Noordzeeweg voor een wande
ling in de omgeving van het Geuzenbos en De Groote Braak. Aan de oostkant van het Westhoffbos 
vaart minimaal drie keer per uur een veerpont over het Noordzeekanaal naar Buitenhuizen, richting 
Assendelft. In de hut bij Spaarnwoude liggen logboeken met vogelwaarnemingen. 

Bijzonderheden & Bedreigingen De grootste bedreiging voor het gebied is de aanleg van de 
Westrandweg, de geplande wegverbinding tussen r ijksweg A9 en de Tweede Coentunnel. Het 
tracé zal een grote barrière vormen tussen de Brettenzone enerzijds en De Kluut, het Geuzenbos 

en Spaarnwoude anderzijds. 
De Brettenzone vormt een groene verbinding tussen stadscentrum en Spaarnwoude en een groene 
buffer t ussen het Westelijk Havengebied en de woonwijken. In het gebied worden sluipenderwiJS klei
ne stukjes ingericht voor nieuwe infrastructuur, bedriiventerreinen of nat uuronvriendelijke recreatie. 
Motorcrossers en terreinwagens zijn in deze struinnatuur inmiddels officieel verboden. In de plannen 
staat paradoxaal genoeg dat het gebied tot natuurgebied ontwikkeld wordt. Meestal betekent dit dat 
er meer paden worden aangelegd in stille stukjes, zoals het ru ige terrein in de Brettenzone en De 
Kluut. Een andere bedreiging is de mogelijke vestiging van een tankstation, dat een groenstrook langs 

de Spaarndammerdijk zal vernietigen. 
Evert Pel/enkoft 
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Osdorper polders 
Landschap & Ligging Het gebied bestaat uit drie polders: Osdorper Binnenpolder, Osdorper 
Bovenpolder en Lutkemeerpolder. Open weilanden, akkers, boomrijke volkstuinen en begraafplaats 
Westgaarde ( 197 1) vormen een afwisselend kleinschalig landschap. De Boven polder en het zuidelijk 
deel van de Binnenpolder zijn restanten van het Hollandse veenweidegebied zoals dat al in de 
Middeleeuwen rondom Amsterdam aanwezig was. De eerste agrarische activiteiten vonden hier 
reeds plaats in de 1 1 e eeuw. De polders hebben daardoor een cultuurhistorische waarde. Het 
droogleggen van de Lutkemeer is van veel latere datum. Een oude hoge grasdijk, de WiJsentkade, 
vormt de waterscheid ing tussen de oude Osdorper Bovenpolder en de nieuwe Lutkemeerpolde~ 
De polders liggen ingebed t ussen de bebouwing van Geuzenveld/Slot ermeer en Osdorp in het 
oosten, de Ringvaart van de Haarlemmermeer en de bebouwing van Lijnden in het zuiden, Zwanen
burg in het westen en de Haarlernrnerweg in het noorden. Door de gestaag oprukkende bebouw ing 
van de stad staat dit gebied nog slechts aan één kant in verbinding met open landschap. 
Ondanks dat is het gebied rijk aan grote hoeveelheden overwinterende vogels en broedende weide

vogels. 

Soorten & Seizoenen In de winter verblijven in de Osdorper polders honderden Smienten. Hier
tussen bevinden zich enkele tientallen Wintertalingen en andere eendensoorten. Vooral als er ijs ligt 
zijn deze soorten variaf het Ma Braunpad van zeer dichtbij te bekijken. Waterpieper en Grote Gele 
Kwikstaart overwinte·en eveneens in het gebied, vaak op akkers langs de Tom Schreursweg. De laat
ste jaren is in de polders een Slechtvalk aanwezig die regelmatig alle overwinterende vogels massaal 
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de lucht in jaagt. Op de vijvers van de 
begraafplaats overwinter·en vaak 
Grote Zaagbekken. 
In de t rektijd bevinden zich veel vo
gels in de plasdrasse weilanden aan 
het eind van het Ma Braunpad. in de 
Osdorper Binnenpolder en ten wes
ten van het volkstuinpar·k Tigeno aan 
de Broekhuysenweg. Ver·schi llende 
soorten ruiters en plevieren en zelfs 
Lepelaar en Kemphaan wor·den hier· 
regelmat ig waargenomen. 
In de volkstuinen in de Osdorper 
Binnenpolder is het hele jaar kans op 
Groene Specht, Ransuil en IJsvogel. 
Typische Hollandse weidevogels zoals 
Kievit, Grutto.Tureluur en Slobeend 
nestelen in de weilanden. ~~aast de 
parkeerplaats van volkstuinpark Bi_jen
park bevindt zich een kleine kolonie 
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Blauwe Reigers. De bomen bij de boerderijen en 
volkstuinen, en vooral rond begraafplaats Westgaarde 
bieden broedgelegenheid aan verschillende soorten 
roofvogels, waaronder Buizerd, Torenvalk en Sperwer 
en in sommige jaren Boomvalk en Havik. Al deze 
soorten zijn in de omgeving jagend waar te nemen. 
In de Lutkemeerpolder broeden Scholekster en 
Zwarte Roodstaart. Door werkzaamheden langs de 
Lutkemeerweg en de P,ingvaart is recent een geschik
te broedlocatie ontstaan voor Oeverzwaluw. 
Rode lijstsoorten die regelmatig in dit gebied broe
den zijn Patrijs, Slobeend, Grutto.Tureluur, 
Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart, Graspieper, Koekoek, 
Ransuil, Kneu, Huismus en Ringmus. Incidenteel broe
den er Ijsvogel, Boomvé!lk, Groene Specht en Grauwe 
Vliegenvanger. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid Vanaf de 
openbare weg zijn de meeste delen van het gebied 
goed te overzien. Het Ma Braunpad tussen Ookmeer
weg en Nico Broekhuysenweg is alleen toegankelijk 

Slechts een gering aantal Wintertalingen broedt 
in de regio Amsterdam. In de winter wordt de 
populatie aangevuld met grote aantallen vogels 
uit het noorden van Europa, Rusland en Siberië. 

voor fietsers en wandelaars. Dit pad biedt goed uitzicht over het vogelrijke zuidelijk deel van de 
Osdorper Binnenpolder: Het noordelijk deel van de polder is te bekijken vanaf de Tom Schreursweg. 
De Osdorperweg ligt op de dijk die de scheiding vormt t ussen de Binnenpolder en de Bovenpolder. 
Drie doodlopende zijwegen leiden door de Osdorper Bovenpolder en de Lutkemeerpolder. Z ij krui
sen de hoger gelegen Wijsentkade, vanwaar het gebied goed te overzien is. 
Het gebied is met de auto eenvoudig te bereiken door vanaf de ringweg A 10 (s 106) de borden 
'Westgaarde' te volgen of vanaf rijksweg A 9 de afslag Badhoevedorp te nemen. Buslijn 23 heeft een 
halte op de hoek van de Osdorperweg en de Ookmeerweg. 

Westgaarde is dagelijks geopend. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Het Structuurplan 2003 brengt grote delen van landelijk Oud
Osdorp onder in de Hoofdgroenstructuur. De gebieden langs de Ringvaart zijn onderdeel van de 
ecologische verbinding tussen Amstel land en Spaarnwoude: de Groene AS. De polde1-s worden 
weidevogelvriendelijk oeheerd, met hoge waterstanden. In de Lutkemeerpolder zijn een aantal tei-
reinen als natuurgebied ingericht. Het grootste deel van de polder is echter bestemd als bedrijven
park voor 'Schipholgerelateerde' bedrijven. 
De grootste bedreiging voor dit gebied is de aanleg van de Westrandweg die de geplande Tweede 
Coentunnel via het Westelijk Havengebied met de A9 verbindt. De Westrandweg zal de Osdo1-per 
Binnen- en Bovenpolder doorkruisen en de groenverbinding met andere gebieden onderbreken. 
Het doemscenario is dat in het jaar 2030 bedrijven zijn gevestigd in de gehele Lutkemee1-polder en 

het noordel ijk deel van de Osdorper Binnenpolder. 
Hiernaast bestaan ook plannen om het landelijke karakter van de oudste polders te behouden en 
verdere verstedelijking tegen te gaan. Door de recente aanleg van een nieuw fietspad en de plan
ning van enkele onverharde wandelpaden wordt het laatste restje van dit gebied meer opengesteld 
voor recreatie en natuurbeleving. In de nieuwe ecologische zone in de Lutkemeerpolder langs de 

Ringvaart broedde in 2005 voor het eersL de Kluut 
Jip Lauwe Kooijmans 
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Schiphol 
Landschap & Ligging De oorsprong van de naam Schiphol staat niet vast. 'Sciphol ' komt al voor 
in een geschrift uit 1447 en zou verwijzen naar een moerasachtig stuk land waar 'scip' (Gothisch 
voor hout) gehaald kon worden, of naar een bedding voor schepen. Of naar de scheepsrampen die 
juist in deze noordoostel ijke hoek van de in 1 852 drooggelegde Haarlemmermeer veel voorkwa
men: 'Scheepshel'. 
In 1916 werd in de buurt van het Fort Schiphol, waarvan de bouw in 1 844 begon, een militair vlieg
veld ingericht. A l gauw bleek het te klein en werd besloten het veld te vergroten tot 76 hectare. 
Het meest pikante wat ik ontdekte is dat de grootvader van mijn vrouw, Mr. Kropman, van 1 929 tot 
194 1 wethouder van de gemeente Amsterdam, Schiphol als burgervliegveld officieel heeft geopend. 
Hij had nooit kunnen vermoeden dat Schiphol met de aanleg van de vijfde baan een gebied zou be
strijken van 3000 hectare. Een gigantisch gebied waarvan het overgrote deel bestaat uit start- en 
landingsbanen met da3.rom heen ruig grasland. Langs de taxibanen ligt een strook gazon. Door de 
voortdurende expansiedrift zijn steeds ruderale gebieden aanwezig in de vorm van zandige terrei
nen, bergen grond en verwaarloosde akkerlandjes. Samen met de omringende boerder·i;en, hun erf
beplanting en het groen dat de bedrijfsterreinen en wegen begeleidt, is het een uitgestrekt terrein 
met veelsoortige biotopen. 
De specialiteit van 'natuurgebied' Schiphol is het grasland dat lang gehouden wordt met als doel om 
het onaantrekkelijk te maken voor steltlopers en meeuwen. Waar vind je in Nederland op deze 
schaal nog zo'n enorme steppe? Bovendien blijken vogels zich weinig aan te trekken van het lawaa·1 
van de vliegbewegingen. 

Am.rtelveen 

J 

Sch ipho l 
1 64 

Soorten & Seizoenen In de winter 
is Schiphol dé plek om jagende roof
vogels en Velduil waar te nemen. 
Blauwe Kiekendief en Grote Gele 
Kwikstaart zijn vaak de gehele winter 
aanwezig. De hoeveelheid jagende 
Buizerds en Torenvalken is nergens in 
de Amsterdamse regio zo groot. De 
reden hiervan is de uitstekende mui
zenstand die profiteert van het ideaie 
graslandbeheer dat dekking en voed
sel voor zowel spits- als woelmuizen 
biedt De Veldmuis komt in grote 
aantallen voor en daarom zijn met de 
aanleg van de vijfde baan het aantal 
broedparen van Ransuil en Kerkuil 
weer verder toegenomen. Overdag is 
soms de Velduil te zien die w ijwel 
jaarlijks tot broeden komt. Het jaar 
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rond bevindt zich hier de grootste populatie 
Patrijzen van Groot -Amsterdam. En wie nog 
Graspiepers, Wulpen en vooral Veldleeuweriken wil 
horen roepen en zingen tussen de herrie door 
moet in het voorjaar naar Schiphol toe. De grootste 
dichtheden in onze regio van deze schaarse en 
overal afnemende soorten komen hier tot broeden. 
Andere Rode lijstsoorten die op Schiphol en het 
omliggende gebied regelmatig broeden zijn Slob
eend. Boomvalk, Bontbekplevier, Kleine Plevier, 
Grutto, Tureluur, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Gele 
Kwikstaart, Nachtegaal, Spotvogel, Huismus, Ringmus 
en Kneu. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid De bereik
baarheid is buitengewoon goed. Per vliegtuig, trein, 
bus en over een zich almaar uitbreidend en verbre
dend wegennet weet edere Neder lander Schiphol 
te bereiken. Fietstochten zijn er te maken via ande
re goede vogelgebieden zoals het Amsterdamse 
Bos of de Brettenzone. Het terrein van de luchtha-
ven ligt uitgestrekt over ruim 30 vierkante kilome-

Velduilen zijn in Nederland zeer schaarse grond
broeders van ruige terreinen met open plekken 
zoals duinvalleien, rietmoerassen en hoogvenen. 
In Amsterdam voldoet het grasland van Schiphol 
aan deze biotoopeisen. 

t er. Te voet is dus geen optie of je moet in training zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse. Vanaf de 
Hoofdvaart, ljweg, Schipholweg, Aalsmeerderweg, Oude Meerweg, Schipholdijk en Tweeduizend El 
is op veel plaatsen het enorm grote terrein goed te overzien. Ook de parkeerplaats bij een fast
foodketen aan de Loevesteinse Randweg, een bekende vliegtuigspottersplaats, is een goed uitkijk

punt. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Vogels kijken o p Schiphol betekent een dagje Schiphol. Een 

boeiend en tevens bizar gebied waar je als vogelliefhebber je hart kunt ophalen. Want er gaan van 
Schiphol weliswaar 400.000 vliegtuigvluchten per jaar maar dat van het aanta l startende en lan
dende vogels ligt aanzienlijk hoger. 
Op Schiphol delen vogels en vliegtuigen het luchtruim. Dat gaat dus nog wel eens mis. De meest 
getroffen vogelsoorten zijn meeuwen, watervogels en roofvogels. Elk vliegveld heeft, omwille van 
de veiligheid voor de mens, de taak het risico van een aanvaring van een vl iegtoestel met vogels 
te verkleinen. 
Hiertoe worden verschillende manieren gebruikt. Landelijk brengt een radarsysteem de vogeltrek
intensiteit in kaart. Een 'lang-grascultuur' weert grote groepen meeuwen, Kieviten en Spr·eeuwen, 
maar zorgt voor meer muizen, waar weer andere vogelsoorten op af komen zoals reigers, uilen en 
kiekendieven. Verjaging door middel van knalgeluiden en angstkreten helpt er lang niet altijd. O ok 
rooivogelvliegers werken maar voor korte t ijd. Meer natuurvriendelijke middelen zijn het inzetten 
van bordercollies, laserstralen en microwave-signalen. 
Er ligt een ruime 'vogelvrijwaringszone' van ruim vijf kilometer om Schiphol heen waar· geen 
nieuw open water aangelegd mag worden en waar vogels letterlijk vogelvrij zijn. 

Martin Mefchers 
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Amsterdamse Bos 
Landschap & Ligging Het Amsterdamse Bos is met 935 hectare het grootste groene recreatie
gebied in de Amsterdamse regio. Het idee voor de aanleg van het Amsterdamse Bos komt van Jac. 
P.Thijsse. In 1908 uitte hij 1n een viertal artikelen in het Algemeen Handelsblad ziJn zorgen om het 
groen in en rond de stad. Het gebied bezuiden Het N ieuwe Meer was volgens hem zeer geschikt 
voor het ontwikkelen van een bos. De Amsterdamse gemeenteraad nam dit idee in 1 928 over. 
Onder Amsterdammers is het gebied bekend als het Bosplan. Het omvormen van het polderge
bied - vijf meter onder zeeniveau - tot een natuur- en recreatiegebied gebeurde met de hand. 
Dit was arbeidsintensief werk waardoor het enkele t ientallen jaren duurde voordat het plan ge
heel gerealiseerd was. Voor de kinderen van Amsterdam was de heuvel in het midden van het bos 
vooral bekend als trainingsbaan voor de fameuze voetbalclub Ajax. Pas later kwam het ontzag 
voor de met de hand opgeworpen heuvel. 

Het Amsterdamse Bos wordt in het noorden begrensd door Het Nieuwe Meer: Zowel aan de 
noord- als aan de zuidkant van het meer liggen de Oeverlanden. Beide zijden kunnen ecologisch 
gezien als één gebied worden beschouwd. De zuidelijke Oeverlanden vormen het belangrijkste 
vogelgebied van het bos. 
De Ringvaart van de Haarlemmermeer is de westgrens van het bos. Het ligt vlak bij Schiphol. 
met als ecologisch voordeel dat het grote recreatiegebied naast een zeer groot gebied met 
veel groene ruimte I gt. Nadeel is dat bij bepaalde windrichtingen een wandeling door het bos 
een oorverdovende ervaring is. Een ander nadeel is de ligging van het tracé van r ijksweg A9, 
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dat het bos fysiek en ecologisch op
splitst in twee delen. Het is ,i n het 
Amsterdamse Bos dan ook niet mo
gelijk de stilte van een bos te erva
ren. 
Verder naar het zuiden eindigt het 
bos op de Bosrandweg met aan de 
overkant daarvan het Schinkelbos. 
Naar het oosten toe kom je in 
Amstelveen. Door de vele kleine 
parken en villatuinen aldaar is de 
grens tussen het bos en Amstelveen 
r ijk aan vogels. In de zuidoosthoek 
van het bos ligt de Amstelveense 
Poel. 

Het bos ligt op het grondgebied van 
de gemeenten Amsterdam, 
Amstelveen en Aalsmeer en is eigen
dom van de gemeente Amsterdam. 
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De 01·ganisat ie Amsterdamse Bos van de Dienst 
Advies en Beheer is verantwoordelijk voor het be
heer; beleidsvoorbereiding en onderhoud van het 

gebied. 

Soorten & Seizoenen Het Amsterdamse Bos en 
de Amsterdamse vogelstudie hebben zich syn
chroon ontwikkeld. De eerste boswachters waren 
zeer belangrijk bij het organiseren van excursies in 
de regio. Vooral de nachtwandelingen in februari 
met roepende Bosuilen maakten op velen een on
uitwisbare indruk. Hierbij mag de naam van Piet 
Brander niet ontbreken, de man die decennia lang 
de Vogelwerkgroep Amsterdam voorzat. Hierdoor 
is het Amsterdamse Bos een van de best bestu
deerde vogel gebieder van Amsterdam. Dat geldt 
zeker voor de vogelrijke noordkant, die vanaf 1930 
Jaarlijks is geïnventariseerd. 
Een blik op die gegevens leert dat de situatie in 
de afgelopen 1aren danig is veranderd en niet al
tijd ten goede. H et bos is inmiddels 70 jaar oud. 
De dynamiek van de eerste jaren is voorbij. Veel 
karaktersoor ten van het dynamische jonge bos-
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De Grote Bonte Specht roffelt op takken vanuit 
territoriaal gedrag en om de paarband te verster

ken. 1 n het stedelijk gebied worden ook lantaarn
palen en verkeersmasten als klankkast gel>ruikt. 
Door de verbossing neemt het aantal broedparen 

in Amsterdam sterk toe. 

en moerasgebied zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor algemene tuin- en parkvogels
oorten. Daardoor is de vogelbevolking minder spectaculair dan voorheen. Broedvogelsoort en 
van gevarieerde oude boslandschappen hebben zich nog niet of nauwelijks gevestigd en noe
menswaardige aantallen zullen nog een eec1w op zich laten wachten. 

Wel is het nog steeds een goede plek in Amsterdam om Havik en Bruine Kiekendief t e zien. Jaar
lijks broeden er Waterral en interessante rietvogels als Blauwborst en - helaas niet jaarlijks - Snor 
en Sprinkhaanzanger. In Polder Meerzicht nestelen Grutto, Wintertaling en Slobeend. Jarenlang wa
ren Nachtegaal en Matkop broedvogels. leder jaar proberen plevieren om hier tot broeden t e ko
men, dat echter nog niet is gelukt. In de w inter is het 1-ietland aan de zuidoever van Het Nieuwe 
Meer een goede plek om tegen de avond Waterpiepers te zien. 
Verschillende soorten lijsters en vinken overvvinteren in het bos, waaronder Kramsvogel, Koper
wiek, Vink, Sijs en per jaar een wisselend aantal Kepen. Naast algemene bosvogels als Grote Bonte 
Specht, Boomkruiper. Zwartkop, Holenduif en Gaai nestelen in dit gebied Goudhaantje, Braam
sluiper en Grasmus. Hier en daar broedt nog steeds de Grote Lijster. 
De Wielewaal is beduidend minder algemeen dan voorheen maar nestelt nog wel in het Amster
damse Bos. Bij recente broedvogelinventarisaties is de soort aangetroffen langs de museumspoor
lijn aan de oostkant van het gebied. In dit deel broedt nog een interessante soort: in het jonge en 
oude loofhout nestelt Glanskop. Dit is de enige plek in de regio waar deze twee typische bosvo
gels broeden. Ook Boomklever en Grauwe Vliegenvanger zijn er vastgesteld. 
De Bosuil broedt in het gehele gebied en op verschillende plaatsen nestelen Blauwe Reigers. Kauw 
en Spreeuw. in de regio bekend als broedvogels van de bebouwde kom, leven \-i'1er in een meer 
natuurlijke situatie en nestelen in oude spechtengaten en natuurlijke boomholtes. Langs de bebou

wing van Amstelveen heeft de Halsbandparkiet zich inmiddels ook als broedvogel in het Amster
damse Bos gevestigd. 
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Vreemd genoeg zijn de druk bezochte spo1·tvelden tegen Amsteiveen aan de beste plek om 
Groene Specht te zien, tijdens een wandeling langs het kunstgras. In de buurt van de Amstel
veense Poel brneden jaarlijks Appelvinken in een bosje. Deze soort broedt nergens anders in de 
Amsterdamse regio. BiJ de geitenboerderij de Ridammerhoeve broeden Boerenzwaluw en soms 
Grauwe Vliegenvanger; in de w inter zijn hier Waterpieper, Grote Gele Kwikstaart en met wat ge

luk de Houtsnip te zien. 
De Buizerd is veruit de meest algemene roofvogel in het gebied. Er ziJn nog vijf andere soorten 
roofvogels die min of meer regelmatig broeden in het Amsterdamse Bos en omgeving: Boomvalk, 

Spen.ver, Torenvalk en de al eerder genoemde Havik en Bruine Kiekendief. 
Andere nog niet genoemde Rode lijstsoorten die regelmatig in het gebied broeden zijn Tureluu~ 
Ransuil en Koekoek. Huiszwaluwen bewonen een bescheiden ko lonie aan een van de huizen aan 

de Ringvaart. Vanaf het Westelijk Gemaal zijn ze in de zomer te zien. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid In het Amsterdamse Bos ligt een uitgebreid net van wan
del- en fietspaden van wel 1 37 kilometer lang. Buslijn 170 en 172 vanaf het Centraal Station en 
buslijn 66 en 199 vanaf Station Amstel en Station RAI stoppen op de Amstelveenseweg. 
U itstappen biJ de Koenenkade voor de noordkant van het bos of op de KalfJeslaan. 
Het Amsterdamse Bos is per auto vanaf rijksweg A9 bereikbaa1· via de afslag Aalsrneer;Vanaf de 
ringweg A 10 de afslag VU nemen (s 108) en daarna richting Amstelveen. 
Langs de Bosbaan en bij de Ridammerhoeve zijn parkeerplaatsen vanwaar men het bos in kan 

In grote delen van het Amsterdamse Bos worden tegenwoordig dode staande of liggende boomstammen niet meer 

opgeruimd. In dood hout leven talloze insecten die als voedsel dienen voor Boomklever, Boomkruiper, Groene 

Specht en Grote Bonte Specht. 

Amsterdamse Bos 
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wandelen. Bij de Grote Vijver zijn kano's te 
huur. Een deel van het open water in het 
bos is vrij toegankelijk. In de watergangen 
is met gekleurde palen een kanoroute uit
gezet; aan land gaan is niet overal toege
staan. 
Door de noordkant loopt een excursiepad 
dat begint bij Boerderij Meerzicht. Een uit
zichttoren geeft goed zicht over de lager 
gelegen delen. Op zaterdag en zondag 
vaart in de middag een pontje tussen de 
noordwestelijke oever van Het N ieuwe 
Mee,- (Oude Haagseweg) en de zuidweste
lijke oever (nabij Boerderij Meerzicht). Voor 
fietse,-s en voetgangers uit Amsterdam
West een snelle en leuke manier om het 
Amsterdamse Bos te bereiken. 
Het bezoekerscentrum De Molshoop aan 
de Bosbaanweg bij de ingang aan de Van 
Nijenrodeweg is elke middag open. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Het 
Amsterdamse Bos is een van de meest po
pulaire groene recreatiegebieden van de 
hoofdstad. Het trekt per jaar vier mi ljoen 
bezoekers. Op mooie dagen is het bos ze
ker geen sti ltegebied. 
Vroeger werden de waterpartijen in het 
bos rege lmatig gebaggerd. Langs de water
lopen waren brede rietkragen waarin een 
rijk vogelleven hu isde. Door het ouder en 
groter worden van de bomen zijn de riet
kragen gekrompen en is het water donker
der geworden. Het baggeren gebeurt bijna 

De Zanglijster is verzot op huisjesslakken. Om de slak te 
l>emachtigen wordt het huisje op een steen of tegel kapot
geslagen. Als de Zanglijster eenmaal een geschikte steen 
heeft gevonden dan wordt deze lijstersmidse regelmatig ge
bruikt. De achtergelaten kapotte en lege slakkenhuisjes ver

raden de plaats en het succes. 

niet meer waardoor het vele blad zich in het water ophoopt. het water ondiep en zeer voedsel
rijk wordt en de groei van waterplanten blokkeert. 
Het bosbeheer is de laatste jaren minder rigide; dood hout blijft nu liggen en er is een nat uur
zone van 250 hectare waar de natuur zoveel mogelijk haar gang kan gaan. 

De verbreding van de Bosbaan heeft veel kwaad gedaan aan de noordkant. Daarnaast hebben het 
maaibeleid. het grnve opruimen van bramen en andere ondergroei geresulteerd in het verdwijnen 
van de Nachtegaal als broedvogel. 
Het Amsterdamse Bos is tegenwoordig niet meer het meest vogelrijke gebied van de r·egio, maar· 
nog altijd het mooiste park van Amsterdam. 

Theo van Lent & Jan-Hendrik van Oers 
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Schinl<elbos 
Landschap & Ligging In 1999 werd Amsterdam 40 hectare natuur rijker toen in de 
Schinkelpolder direct ten zuiden van het Amsterdamse Bos het 'Schinkel bos' voor het publiek 
werd opengesteld. Het Schinkelbos is oud grasland, waar op sommige plekken bomen zijn 
aangeplant en een aantal waterpartijen is afgegraven, terwijl de waterstand hoog gehouden 
wordt. Later - in 2001 - zijn er zes Schotse Hooglanders losgelaten om het gebied deels open 
te houden. Verder is er weinig menselijk ingrijpen in dit gebied. Jammer genoeg zijn het 
Amsterdamse Bos en het Schinkelbos fysiek van elkaar gescheiden door de verkeersdrukke 
Bosrand weg. 

In 2005 is het Schinkelbos uitgebreid met een smalle (fiets-)strook naar Oosteinde, dat een 
groenstrook vormt tussen het Amsterdamse Bos en de Oosteinderpoel. Dit gebied heet 
Grote Tocht. De Oosteinderpoel is een berken- en elzenbroekbos met veel water- en rietvo
gels en vormt een belangrijke schakel in de verbindingszone t ussen het Amsterdamse Bos en 
de Westeinderplassen. 

Soorten & Seizoenen Het Schinkelbos is vanaf de opening een spannend gebied. Hoe weinig 
is er nodig om natuur natuur te laten zijn. Vooral in de zomer weten veel vogels het oude 
weiland te vinden. De lage ruigte geeh broedruimte aan weidevogels zoals Kievit, Grutto, 
Tureluur en Watersnip. De plasjes worden gebruikt door Slobeend, D odaars en Kuifeend om 
te broeden. Verder zijn er de zangvogels die horen biJ de Hollandse leegte van weleer: 

~chiphol Oost: 

Schi111<.ef-
1>os 

Schinkel bos 
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Veldleeuwerik, Graspieper en 
Gele Kwikstaart, die in dit gebied 
nog in ouderwetse dichtheden 
voorkomen. Andere Rode lijsts
oorten voor dit gebied zijn 
Patrijs, Nachtegaal, Huismus en 
Kneu. Ook Zwarte Zwaan, 
Blauwborst, Sprinkhaanzanger en 
Roodborsttapuit hebben er ge
broed, en in de Grote Tocht de 
Kle ine Plevier: 

Er zijn in de korte t ijd van het 
bestaan al versch il lende bijzonde
re doortrekkers ontdekt, zoals de 
Roodstuitzwaluw. Het Schinkel
bos is überhaupt erg populai r· bij 
zwaluwen, ondanks de weinige 
broedgelegenheid die er is. Het 
gebied is blijkbaar zo riJk aan in-
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secten, dat er intensief op deze diertjes 
wordt gejaagd. Het grote aantal zwaluwen 
resulteert in regelmatige waarnemingen 
van Boomvalk in het gebied. Verder is het 
Schinkelbos een goede plek om t ijdens 
de doortrek Groenpootruiter, Zwarte 
Ruiter of Paapje tegen te komen. 
In sommige jaren overwintert een Slechtvalk 

in de omgeving. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid Het 
Schinkelbos is opengesteld voor fietsers 
en wandelaars en pe' auto te bereiken 
vanaf de rijksweg A9. Neem de afslag 
Aalsmeer en blijf in die richting r ijden. 
Ga vanaf de Schipho\dijk linksaf de ring
vaart over; dit is de N23 1 richting 
Amstelveen. Neem op de rotonde de eer
ste afslag en ga direc: naar links om de 
parkeerplaats van het Schinkelbos op te 
rijden. 
Per openbaar vervoer is het gebied vanaf 
Station Amstel bereikbaar met buslijn 199, 
die stopt op de Bosrandweg. Er moet dan 
nog 800 meter westelijk langs de weg 
worden gelopen om bij het bos te komen. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Het 
Schinkelbos vormt een uitzondering: de 
bijzonderheid is dat het niet wordt be
dreigd. Het bestaat immers nog maar 
sinds kort. Het is een prachtige plek en al
leen al het met rust laten van het gebied 
zorgde voor een explosie van natuur. 

De Veldleeuwerik was vroeger een van de meest alge• 
mene broedvogels van Nederland. Ook in Amsterdam 

is de Veldleeuwerik de laatste decennia sterk achteruit 
gegaan. De graslanden en akkers rond Schiphol is een 
van de laatste bolwerken in de regio. 

Natuurontwikkeling bl ijkt heel makkelijk te zijn: niets doen ... Al schijnt Juist dat een zeldzame 

kwalite it te zijn onder natuurontwikkelaars. 
Nat uurlijk gezien ligt het Schinkelbos goed, vlak ten zuiden van het Amsterdamse Bos, t erwijl 
het naastliggende Schiphol - naast veel beton en vlieglawaai - uiteindelijk ook een grote groene 
ruimte is. In deze omgeving is er veel potentieel om ruimte te laten aan de natuur; 

Jan-Hendrik van Oers 
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Middelpolder 
Landschap & Ligging Langs de oevers van de Amstel komt de natuur diep in A msterdam. 
Vanaf de Kalfjes laan tot aan het pittoreske Ouderkerk aan de Amstel ligt aan de westzijde van 
de rivier de Middelpolder en aan de oostzijde, ingeklemd door de Amstel. r ijksweg A2 en de 
Burgemeester Stramanweg, het veenweidegebied van de Groot-Duivendrechtse Polder. Op een 
korte afstand van elkaar zijn hier drie typen landschap te bewonderen. Langs de Amstel liggen 
nog fraaie buitenplaatsen met statige huizen en oude bomen, ter hoogte van O uder-kerk aan de 
Amstel het voorname Oostermeer en wat dichter bij Amsterdam het knussere Wester-Amstel 
en Amstelrust. Het land t ussen de Amstel en de r ingdijk van de Middelpolder bestaat uit veen, 
het 'bovenland'. Het fraaiste bovenland is te vinden tussen de Bankrasweg en de Kostverloren
weg. Aan de westzijde van de ringdijk hebben in de 1 8e en 1 9e eeuw de An1ste1-dammers hun 
brandstof verzameld: uitgeveend 'benedenland' is hier tot op het klei als 'turf' weggegr aven. Dit 
gedeelte is grotendeels ingericht als park. De voor weidevogels meest waardevolle percelen van 
zowel het bovenland als het benedenland ziJn bij Landschap Noord-Holland in beheer als na
tuurreservaat. 

Soorten & Seizoenen In het voorjaar zijn beide polders een goede plaats om weidevogels te 
zien. Kievit, Gr utto, Tureluur, Scholekster en Slobeend laten zich goed benaderen, gewend als de 
dieren zijn aan wandelaars en fietsers. In de Middelpolder zijn zowel de landweggetjes op de 
ringdijk als de fiets- en voetpaden bij de waterzuivering en rond Sportpark Escapade interessant. 
De Groot-Duivendrechtse Polder is goed te overzien van de voor doorgaand verkeer gesloten 

/1/idde/ 

Jo/der 

~ 

~oStemiu; 
I 

Middelpolde r 
1 72 

\ 
\ 

Binnenweg langs de Amstel. 
Boerenzwaluw en Huiszwaluw broe
den bij de boerderijen. Lepelaars 
zoeken regelmatig hun kostje bijeen 
in de slootjes. 
Op de buit enplaat sen Oostermeer 
en Wester-Amstel broeden naast de 
algemenere zangvogels ook Buizer·d, 
Torenvalk, Bosuil en onregelmatig 
Havik, Boomvalk, Groene Specht en 
IJsvogel. Op Oostermeer huist een 
kolonie Blauwe Reigers. 
Aan de Amstelveense kant van de 
Middelpolder ligt een lange reeks 
plasjes, rietvelden en moerasjes 
waar Kleine Karekiet , Bos,-ietzanger; 
Grasmus en Blauwborst broeden. 
In de winter is vooral het bovenland 
t ussen de Bankrasweg en de 
Machineweg druk met vogels. 



Vogelen in Amsterdam 

Smient. Wulp, Wintertaling, Aalscholver en 
Watersnip kan men in verrassend grote 
aantallen vinden. Dikwijls komen er wol
ken vogels van de grond als een Sperwer: 
Havik of Slechtvalk een aanval inzet. Bij de 
rioolwaterzu ivering verblijft vaak een 
Grote Gele Kwikstaart. 
In de trektijd kunnen vooral op het natte
re bovenland trekvogels pleisteren; Goud
plevier: Kemphaan, Graspieper en Water
pieper zijn niet ongewoon. 
Rode lijstsoorten die regelmatig in dit ge
bied broeden zijn Slobeend, Grutto, 
Tureluur, V isdief, Koekoek, Graspieper, 
Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Huismus en 
Ringmus. Incidenteel broeden hier IJsvogel. 
Boomvalk en Groene Specht. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid De 
graslanden zijn vanaf de Machineweg, 
Kostverlorenweg, Bankrasweg en de aan
grenzende fiets- en voetpaden uitstekend 
te overzien. Buiten het broedseizoen zijn 
enkele 'laarzenpaden' door de weiden 
opengesteld. Wester-Amstel is op kantoo
ruren vrij toegankelijk. Amstelrust en 
Oostermeer zijn niet toegankelijk, maar 
vanaf de Amstel en de Bankrasweg zijn 
onder andere de reigernesten van 
Oostermeer goed te bekijken. De Groot
Duivendrechtse Polder is goed te overzien 
vanaf de dijk langs de Amstel en de fiets
en voetpaden die vandaar de polder in 
voeren. 

De Lepelaar broedt in Nederland op slechts een beperkt 
aantal plaatsen. In Amsterdam zijn voornamelijk 
Lepelaars te zien die op doortrek zijn of voedselzoekend. 
Ze zoeken voedsel tot 40 km verwijderd van de broedko
lonie. In Botshol wordt sinds 1992 jaarlijks gebroed. 

Naar Ouderkerk aan de Amstel is openbaar vervoer: buslijnen 300, 125 en 175. Metrolijn 51 en 
tramlijn 5 komen redelijk in de buurt. Vanaf de haltes Zonnestein of Oran1ebaan is het tien mi
nuten lopen naar de Middelpolder. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Het locale bestuur streeft voor de Amstelscheg voora l de 
functie recreatie en natuur na. De recreatieterreinen in het gebied worden beheerd door 
Groengebied Amstelland en een deel van de weilanden is reservaat. De toekomst lijkt daar·mee 
rooskleurig. Echter in deze marginale polders met hun hoge waterstand staan de agrar·iërs onder 
economische druk. En zonder· koeien en het daarbij behorende graslandbeheer zijn de weidevo
gels snel verdwenen . . 

Mork Kuiper 
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Polder de Rondehoep 
Landschap & Ligging Polder de Rondehoep, direct t en zuiden van Ouderkerk aan de Amstel, 
is de grootste aaneengesloten groene ruimte zonder verha1-de wegen of gebouwen in de prn
vincie Noord-Holland. Anders dan de meeste polders in de omgeving is de Rondehoep geen 

droogmakerij. 
De polder is een van de oudste veengebieden en was in de Middeleeuwen een veenbult om
ringd door Amstel, Oude Waver, Waver en Bullewijk. In de l 2e en 1 3e eeuw werden hier slo
t en gegraven om het land te ontginnen. De sloten liggen er nog altijd zoals ze 800 jaar gele
den werden gegraven; de polder is nooit ontveend. Het land is door de voortdurende ontwa
tering zoveel ingeklonken dat de rivieren nu achter hun dijken hoog boven het land uit steken. 

Soorten & Seizoenen In het voor1aar ziJn in Polder de Rondehoep w eidevogels te zien. Kievit 
Grutto, Tureluur en Scholekster vliegen er volop, maar blijven r-ieestal ver van de weg. In mei 
en juni kunnen er, vooral 's morgens vroeg, in sommige jaren Kwartels worden gehoord. In de 
vroege nacht schreeuwt hier en daar een Steenuil en ook Ransuil en Kerkuil 1agen over de uit
gestrekte velden. Andere erfvogels ziJn Spotvogel en Grauwe Vl'1egenvanger. Niet alleen Steenuil 
broedt in holle knotwilgen; ook Gekr-aagde Roodstaart wordt in de broedtijd langs de W aver 
waargenomen. 
Rode lijstsoorten die regelmatig in dit gebied broeden zi1n Sro beend, Grutto.Tureluur, Gras
pieper, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Huismus en Ringmus. 
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h de t ,-ektiJd z ijn groepen Kemp

hanen en individuele Oever
lopers en Groenpootruiters geen 
ze ldzaamheid. 
In de winter is het vaak druk 
met vogels: Wulp. Sm ient 
Grauwe Gans, Kolgans en Goud
plevier zijn in grote aantallen te 
v·1nden. Soms ook een groep 
Kleine Zwanen, Brandganzen en 
rietganzen. Met de telescoop is 
dikwijls een Slechtvalk te zien op 
een ver hek. Grote Zilver reigers 
zijn in de winter bijna dagelijks 
aanwezig. Op een koude zonnige 
dag gaan de Steenuilen uit de 
wind zitten zonnen. Wie goed 
speurt, kan er wel eens een in de 
kijker- kr ijgen. 
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Bereikbaarheid & Toegankelijkheid Vanaf Station Bijlmer gaan buslijn 125, 174 en 175 naar 
Ouderkerk aan de Anstel, grenzend aan de noordkant van de polder. 
Een 'rondje Rondehoep' langs de schilderachtige, stille oevers van Amstel, Oude Waver, Waver 
en Bullewijk heeft een lengte van circa zeventien kilometer - een mooie fietstocht of een stevige 
wandeling. Zowel ter hoogte van Nessersluis als aan de Nesserlaan biJ Amstelveen vaart een 
veerpont over de Amstel. 

Bijzonderheden & Bedreigingen De percelen in het hart van de polder, vrijwel buiten zicht. 
komen binnenkort in beheer van Landschap Noord-Holland. Hogere waterstanden en een op 
weidevogels gericht beheer, in samenwerking met de locale Vereniging voor Agrarisch Natuur
beheer, moet de populatie weidevogels veilig stellen. Deze vereniging is al enkele jaren actief 
met natuurbescherming, onder andere door het plasdras zetten van een perceel in het hart van 
Polder de Rondehoep. 

De Steenuil is ook overdag actief en jaagt 
vanaf een zitpost in een boom of op een 
paaltje. Het nest wordt gebouwd in knot
wilgen, oude schuren of in speciale nest
kasten. Nederlands kleinste uil heeft een 
veelzijdig menu: hij voedt zich met mui
zen en insecten, en vooral in muizenarme 

jaren ook met jonge nog niet vliegvlugge 
vogels, slakken, spinnen, duizendpoten, 
pissebedden, regenwormen en af en toe 
een kikker. 

Po lder de Rondehoep 

Mark Kuiper 
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Botshol 
Landschap & Ligging De 'Noorderpolder of Botshol', kortweg Botshol genoemd, is een moe
rasgebied van ruim 200 hectare aan de noordwestkant van de Vinkeveen se Plassen en ligt vier ki
lometer ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel. Het gebied, dat eigendom is van Vereniging 
Natuurmonumenten, bestaat uit een Jaa1-lijks gemaaid r ietland, moerasbos en open wate~ in een 
grillige en natuurlijk ogende afwisseling. Het is het restant van een van de laatst e veenafgravingen 
in deze omgeving. Enkele aangrenzende weilanden zijn ook in het bezit van Natuu1-monument en. 
Aan de westkant van het gebied stroomt het t-iviertje de Oude Waver. Een ander opvallend ele
ment is het Fo1-t in de Botshol. een onderdeel van de Stelling van Amsterdam. 

Markante onderdelen van het gebied zijn de Groote W1je. het grootste stuk open wate~ en de 
K!eine Wije, een kleiner stuk open watet-, met brede rietzomen en enkele eilanden. Te midden van 
het wat er ligt het Gn:iote Kooibosch. Het water van Botshol is helde1; kalkt·ijk en licht b1-ak en een 
uitstekende groeiplaats voor verschillende soorten kranswiet·en. Kranswier is het belangri1 kst e 
voedsei voor de Krooneend. In 2007 werd een nieuw natuurontwikkelingsgebied gecreëerd: de 
Wavei-hoek. Daartoe wet-d een aanzienl ijk stuk weiland plas-dras gemaakt. 

Soorten & Seizoenen Botshol is een belangrijk gebied voor moerasbroedvogels. Uniek is cie gro
te aalscholverkolonie, maar ook soorten als Lepelaar, Krooneend, Brnine Kiekendief, Waterral. 
Zwartkopmeeuw, Visdief, Zwarte Stem, Koekoek, Blauwborst, Snot; Spt-inkhaanzanger, Grote 
Karekiet en Matkop b-oeden e1~ Zeet- talrijk ziJn Rietzanger en Rietgors. In de wat drogere delen 
van de rnoerasbosser nestelen Havik en Buizerd en sinds enkele jat-en ook de Boompieper: D e 
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Heil ige Ibis heeft in Botshol de groot
ste broedkolonie van Nedet-land. 
In het winterhalfjaar kan men op net 
open water van Botshol en met name 
op de Groote Wije een interessante 
m;x van watervogels aantreffen, met 
ondet- andere Brilduiker en Nonnetje. 
Er is dan een levendig vei-keer van 
ganzen boven Botshol. Recentelijk is 
er bovendien een forse slaapplaats 
geconstateerd van Grote Z ilverreiger. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid 
Botsho\ is alleen via het w ater en 
buiten de periode van I april tot en 
met 15 Juni toegankelijk. 
Geregistreerce roeiboten zijn vilnaf 
1 6 Juni te huur bij Verweij langs de 
Oude Wave1- en Jansen langs de 
Winkel. Natuurmonumenten organi-
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De Heilige Ibis komt oorspronkelijk uit Afrika en is in 1976 geïntroduceerd in Frankrijk. De in Nederland aanwezi
ge exemplaren zijn waarschijnlijk afkomstig van de Franse populatie. Van enkele Botsholse exemplaren is vastge• 
steld dat ze afkomstig zijn uit Avifauna in Alphen aan de Rijn. De ibis broedt sinds 2002 in Botshol. 

seert vanaf deze datum regelmatig bootexcursies in het gebied. Voor wie de broedvogels van 
Botshol wil zien is dus de tweede helft van juni en de gehele maand juli de aangewezen periode. 
Een bijzondere manier om het gebied in te komen is door als vrijwilliger deel te nemen aan het 
snoeien en knotten in het winterhalfjaar. 
Vanaf de zuidrand var het gebied is er ook veel te zien. De Botsholsedwarsweg en de Bot sholse
dijk geven een goed over.zicht over· de Groote Wije. De Botsholsedijk is vrij toegankelijk en biedt 
een goede kijk op enkele besloten moerasgebieden en het fort 
Botshol kan vanuit Amsterdam per fiets bereikt worden door in Ouderkerk aan de Amstel de 
Waver langs de westzijde zuidwaarts te volgen. Volg de Waver tot het gehucht Stokkelaarsbrug. 
Over de brug direct rechts en dan weer een brug over. Naar links is de zuidoever van het r iviertje 
de Winkel en naar rechts de oostoever van de Oude Waver. 
Als je verder doorfietst langs de Oude Waver heb je steeds meer zicht op Botshol. Ga bij het ge
maal De Voogt richting het zuiden Polder Groot-Mijdrecht in. Daarna de eerste weg links. D it is de 
Botsholsedwarsweg en volg deze tot de Groote Wije. 
Per auto is de toegang vanaf het zuiden (N20 1) het verstandigst. N eem de afslag Waverveen en rij 
over de Hoofdweg tot de derde weg rechts, bij het fietsrichtingbord 'Botshol'. Dit is de Botsholse
dwarsweg. Bij de Gro::ite WiJe is naast een informatiepaneel van Nat uurmonumenten een par
keerplekje voor enkele auto's. Bij de Waverhoek is een kleine parkeerplaats. Men mag hier over 

het dijkje lopen, dat echter grote kans op verst oring geeft. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Het jaarlijks maaien van het riet door enkele rietsn ijders uit de 
omgeving is essentieel voor· het behoud van de open rietmoerassen. Anders zouden ze snel ver
ruigen tot moerasbos. Daarnaast leveren de vrijwill igerswerkzaamheden een belangr·ijke bijdr·age 

aan het gevarieerd houden van Botshol. 
John van der Woude & Arend de Jong 
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Ouderl<erkerplas 
Landschap & Ligging De Ouderkerkerplas, een recreatiegebied van Groengebied Amstelland, 
ligt aan de zuidoostkant van Ouderkerk aan de Amstel en tegen de rijkswegen A2 en A9 aan. De 
plas is ontstaan door zandwinning voor de aanleg van Amsterdam Z uidoost en is 43 meter· diep. 
Door de diepte van de plas en het zoutgehalte van het water vriest deze maar moeilijk dicht 
Daardoor trekt de plas in de winter veel watervogels aan. 
Rondom de Ouderkerkerplas is ruimte voor natuur en recreatie. 's Zomers wordt er aan de 
noordkant van de plas gesurft en gezwommen en het diepe water is geliefd bij duiksporters. De 
zuidoostkant is ingericht voor natuur. Er bevindt zich riet- en moerasvegetatie, met Harig Wilgen
roosje, Koninginnekruid, Moerasandoorn, Koekoeksbloem, Rietorchis en Grote Ratelaar. D it maakt 
het gebied tevens aantrekkelijk voor vlinders en andere insecten. 
De plas bevat vele vissoorten zoals Snoek, Baars, Brasem, Paling, Voorn, Pos en Snoekbaars en 
vormt daarmee een belangrijke voedselbron voor vogels. De O uderkerkerplas is onderdeel van de 
Ecologische Hoofdstructuur. 

Soorten & Seizoenen De Ouderkerkerplas is vooral in de w inter een interessant vogelgebied. Er 
zijn dan duizenden Smienten te vinden en heel soms een Amerikaanse Smient. Ook andere water
vogels rusten of foerageren dan op en naast de plas: Grauwe Gans, Kolgans, Wintertal ing en Kuif-, 
Tafel-, Krak- en Slobeend. Daarnaast kunnen Brilduiker, Grote Zaagbek en Nonnetje waargenomen 
worden. Als wintergast is soms Roerdomp aanwezig. Vanaf het voorjaar ziet men regelmatig 
Lepelaar, Oeverloper en Krooneend. 

I óv,1ürkerk 
aah de ,1-tiirld 

Jolde( 
de.Niel.iwe 

1111/ewjjk. 
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Sinds 1993 vinden Oever-zwaluwen 
een broedplek in de oeverzwaluw
wand aan de zuidkant. Leden van de 
Vogelwerkgroep Ouderkerk onder
houden de 120 broedgaten. Z ij ha
len de oude nesten weg in het na
jaar en vullen de nest gangen op
nieuw met zand in het vroege voor
jaar. 
In het r iet nestelen zangvogels zoals 
Rietzanger en Blauwborst, en in 
2002 zelfs een Grote Kar·ekiet. 
Vanuit het Landje van Geijsel pende
len weidevogels als Gr·utto en Schol
ekster heen en weer; Verschillende 
futen kunnen worden gezien. ~--laast 
de 'gewone' Fuut verblijft er· soms 
een Kuifduiker of een Geoorde Fuut . 
Dodaars wordt vaak gesignaleerd. 
Regelmatig wordt een geringde 



Vogelen in Amsterdam 

Aalscholver gezien, die afkomstig is uit de Oost

vaardersplassen. 

Bereikbaarheid & Toegankel ijkheid Een schel
penpad biedt wandelmogel ijkheid om de O uder
kerkerp las heen. Aan de zuidkant staat een 
vogelobservatiescherm, welke toegankelijk is voor 
rolstoelgebruikers.Vanaf het 'Bultje van John', zo 
genoemd raar John van Bello, medewe1-ker van 
Groengebied Amstelland, heeft men goed zicht 
over de ge1ele plas en op de oeverzwaluwwand. 
Van Bello, die zich in hoge mate inzette voor de 
vogels in en om de Ouderkerkerplas, ki-eeg bij 
zijn vertrek de bult als afscheidscadeau. .. - ,. .., .. De gehele plas en het wandelpad langs de zuid- en ö 

oostoever zijn de helft van het jaar ( 1 S oktober tot ë '--- - - - ----~------ ~-~-----'•""""" 
1 S april) afgesloten voor het publiek om het over
winterende waterwild rust te gunnen. 
Om de zuidkant van de plas te bereiken vanuit 
Amsterdam neemt men met de auto vanaf de A2 
afslag Ouderkerk aan de Amste l. Direct de 

De Smient overwintert massaal in Amsterdam. 
De vogels grazen in grote troepen op weilanden 
en slapen overdag op grote wateroppervlakken. 

Burgemeester Stramanweg oversteken en de Machineweg inrijden, door Polder de Nieuwe 
BullewiJk. Met de bocht mee naar rechts en biJ de rotonde rechtdoor, daarna voor de ophaalbrug 
over de Bullewi1k links de Holendrecht erweg op. Vlak voor het A9-viaduct naar links; de 
Holendrechterzijweg in. 
Met de fiets is de natuurlijke oostkant van de Ouderkerkerplas beter bereikbaar via de Groene
veldweg die ove1-gaat in de Middenweg. Men komt dan uit eindelijk bij het Bultje van John. Vanuit 
Amsterdam Zuidoost is de beste verbinding de fietsbrug vanaf de Schepenbergweg over de A2. 
Vanaf de zuidkant van de Oude,-kerkerplas is via een fietspad het landje van Geijsel (Amstelzijweg) 

goed te bereiken, 

Bijzonderheden & Bedreigingen In de winter vormt de Ouderkerkerplas een vogelrustgebied; 

de gedeeltelijke afsluiting zorgt hiervoor 
In 2005 is aan de zuidoostkant van de plas de bestaande windmolen van 3 1 met er hoog vervan
gen door een van 85 meter Wat dit voor de vogels gaat betekenen is onbekend. 

Al jarenlang wordt de zuidkant van Amsterdam geteisterd door de plannen voor een verbin 

dingsweg tussen de snelwegen A6 en A9, Eerdere plannen legde het tracé dwars door de 
Ouderkerkerplas, Tot nu toe hield grote weerstand binnen de gemeente Ouderkerk dit plan te
gen. Ondanks toezeggingen na de uitkomst van de Commissie 'De Uitweg' duiken deze p lannen 
iedere keer weer op. Niet alleen hier, maar ook in het Vecht- en Geingebied en de gemeent e 
Abcoude, vecht men nog steeds tegen de aanleg van asfalt in hun groene leefomgeving. 

Ellen de Bruin 
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Holendrechter- en 
Bullewij kerpolder 

Landschap & Ligging Ten oosten van Polder de Rondehoep en ten zuiden van de rijksweg A9 
ligt de Holendrechter- en Bullewijkerpolder. Deze is voor een deel uitgeveend ( 1866) en bestaat 
uit boven- en benedenland. De HogendiJk ligt op de grens van het boven- en benedenland. In 
het benedenland ligt ten westen van de Amstelzijweg een weiland, dat sinds 1999 vanaf half fe
bruari onder water wordt gezet. Half mei wordt het land weer drooggemalen. Het weiland is ei
gendom van Jan Geijsel en wordt in de volksmond het 'Landje van Geijsel' genoemd. De rest 
van de polder bestaë.t uit door vee begraasd grasland. doorsneden door slootjes. Het bovenland 
en het Landje worden beweid met Limousin runderen met als voordeel dat het land pas in juni 
gemaaid hoe~ t e worden. 
Het gebied wordt in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur beschreven als 'cultuur/natuur'. 
Een belangrijke ecologische verbinding ligt tussen de westkant van de Vijfhoek en de Bullewijk. 
Het riviertje de Holendrecht scheidt de Holendrechter- en Bullewijkerpolder van Polder 
Waardassacker en Holendrecht. Dit is een originele veenwe1depolder, ontgonnen tussen 1 000 
en 11 00. 

Soorten & Seizoenen Voor het Landje van Geijsel is begin februari tot en met eind mei, de 
periode waarin het weiland onder water staat , de meest geschikte t ijd om vogels te kijken. 
Tijdens de voorjaarstrek bezoeken veel vogels het Landje om te rusten of te foerageren. alvorens 

\ 

Atcoude 
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verder te trekken. Jaar l1Jks worden 
grote groepen Wulpen, Scholeksters, 
Watersnippen, Kemphanen en Veld~ 
leeuweriken gezien. Van Grutto en 
Kievit overstijgt het aantal aanwezige 
exemplaren soms zelfs de duizend. 
Regelmatig is er een groep Holen
duiven van bijna 100 exemplaren. 
Het is in de Amsterdamse regio een 
zeer goede plek om IJslandse 
Grutto te onderscheiden. Ook biedt 
deze vogelrijke plek een trefkans op 
Pij lstaart. Zomertaling, Lepelaar en 
Kluut. Soms vertonen zich Zwart
kopmeeuwen. Verschillende soorten 
plevieren zijn te zien: Goudplevier, 
Zilverplevier, Bontbekplevier en 
Kleine Plevier. Aanwezige steltlopers 
kunnen Oeverloper, Tureluur, 
Zwarte Ruiter: Groenpootruiter en 
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Bosruiter zijn. Wintertaling, Slobeend en Bonte 
Strandloper verschijnen er ieder jaar. Minder alge
mene vogelsoorten die zijn waargenomen zijn 
Kleine en Grote Zilverreiger, Regenwulp, Rosse 
Grutto, Krombekstrandloper en Rouwkwikstaart. 
In de winter zijn de Holendrechter- en Bullewijker
polder en Polder Waardassacker en Holendrecht 
rijk aan ganzen en eenden. Ook ziJn er dan 
Wulpen, Witgaties en Roeken en een enkele keer 
Wilde of Kleine Zwanen. Het gehele jaar door is 
de Steenuil aanwezig. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid De beste 
plek om het Landje van Geijsel te bekijken is bij 
het gemaal Holendrechter- en Bullewijker aan de 
Amstelweg. Boer Geijsel stelt de schuur ernaast 
(on-)regelmatig open; vooral in het weekend. In 
2006 is deze schuur verplaatst en definitief omge
bouwd tot een vogelobservatiepunt. Na bestiJging 
van de steile trap in de schuur kan men wind- en 
regenvrij door het raam naar het Landje kijken. 
Met mooi weer is buiten staan beter doordat je 
dan ook de vogels hoort. Je kijkt met het licht mee 
naar het noorden. 

Het Landje van Geijsel is in een paar jaar tijd 
uitgegroeid tot een belangrijke tussenstop voor 

migrerende IJslandse grutto's. Determinatie is 
een klus voor kenners. Deze 'gewone' Grutto is 

geringd op een rijstveld in Spanje. 

Om het Landje van Geijsel te bereiken vanuit Amsterdam kan men met de auto vanaf de A2 af
slag Ouderkerk aan de Amstel nemen. Direct de Burgemeester Stramanweg oversteken en de 
Machineweg inrijden, door Polder de Nieuwe Bul lew ijk. Met de bocht mee naar rechts en bij de 
rotonde rechtdoor, daarna voor de ophaalbrug over de BullewiJk links de Holendrechterweg op. 
Volg de weg onder het A9-viaduct door tot aan de schuur bij het gemaal. Er is beperkt par-keer
gelegenheid. Met de fiets kan dezelfde route gevolgd worden, maar de fietsroute ten westen of 
ten oosten van de Ouderkerkerplas is interessanter. Aan de oostkant van het Landje van Geijsel 
ligt een fietspad naar de Ouderkerker·p las, de Amstelzijweg. 
In 2006 vormt een voet- en fietsveer over de H olendrecht ter hoogte van het restaurant De 
Voetangel een oeververbinding tussen de Holendrechter- en Bullewijkerpolder en Polder 
Waardassacker en Holendrecht. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Het Landje van Geijsel is een belangrijke plek voor· trekvogels 
die willen foerageren of uitrusten. De boer krijgt jaarlijks financiële compensatie voor het onder 
water zetten van zijn 'Landje'. De voortzetting hiervan is noodzakel ijk om de jaar lijl-'..se terugkeer 
van de vele interessante vogelsoorten te waarborgen. Ook speelt de locale Vereniging voor 
Agrarisch Natuurbeheer hierin een rol. 

Ellen de Bruin 
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De Hoge Dijl< 
Landschap & Ligging De Hoge Dijk en de Hollandse Kade liggen in het uiterste zuidoosten van 
Amsterdam. De Ho llandse Kade is de historische grens t ussen het graafschap Holland en het bis
dom Utrecht. Over een lengte van ve le kilometers is deze in de vorm van een met oude bomen 
en essenhakhout begroeide houtwal goed zichtbaar in het open veenlandschap. 
De Hoge Dijk, op de zu idoostelijke grens van de buurten Bullewijk, Gaasperdam en Gein, is oud 
veenweidegebied dat t ijdens de laatste verstedelijking in Amsterdam Zuidoost is ingericht als buf
fer naar het platteland. In het gebied zijn recreatieve voorzien ingen aangelegd, die het gehele jaar 
een behoorl ijk intensief gebruik kennen. Ook is er een natuurpark, Klarenbeek. 
Verspreid door het gehele gebied zijn in alle fases van de aanleg natte gebieden tot ontwikkeling 
gebracht. Vooral ter hoogte van de golfbanen en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht zijn t ientallen 
hectares moeras aangelegd. In dieper water vinden we rietmoerassen en lisdoddenvegetaties. Op 
de hogere delen komen naast rietruigtes ook wilgenstruwelen en wilgenbos tot stand. De ontwik
keli ng naar struweel en bos gaat gepaard met een verschraling van de biodiversiteit en vormt 
daarmee een minder aantrekkelijk landschap. Het aantal soorten broedvogels is in 1·iet land met 
wat wilgenstruweel aanmerkel ijk hoger dan in struweel met wat r ietland. 
In 2003 is een natuurontwikkel ingsgebied tegen de grens met Abcoude ingericht. De bemeste 
graslanden zijn ontdaan van hun toplaag en aan de natuur blootgeste ld. 

Soorten & Seizoenen Op het hoogtepunt van de inrichting van De Hoge Dijk, begin jaren '80 van 
de 20e eeuw, zijn grote delen volledig op de schop gegaan. Open water is gegraven en ei- zijn bos-

Gdf- . 
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schages aangelegd. De natuur rea
geerde de eerste jaren wat onwennig 
op het verschijnen van bos in dit 
open landschap. De zaden van het 
massaal opgekomen koo lzaad t rokken 
grote groepen Houtduiven, Holen
du iven, Fazanten en ook Pat1·ijzen 
aan. Na enkele jaren war·en de aange
plante bosjes uitgegroeid t ot gesloten 
struwelen en nam de vogelwereld er 
pas echt bezit van: Fitis, Heggenmus, 
Zwartkop en Winterkon ing. Met het 
ouder worden van de bosjes is ook 
de vogelsamenste lling meegegroeid. 
Tuinfluiter, Zanglijster, Merel, Gaai en 
Spotvogel bezetten de territoria. 
Zwarte Kraai, Houtduif, Grasmus en 
sinds enkele jaren ook Grote Bonte 
Specht verschenen. Nu de eerste 
bosjes 25 jaar oud zijn, komen er 
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Ransuil, Sperwer en Buizerd tot broeden. 
Het summum van het gebied zijn de rietlanden en 
ruigere moerasgebiedjes. De vogelwereld is hier ex
plosief aanwezig; overal zijn Kleine Karekiet, 
Rietzanger, Bosrietzanger, Rietgors, Fitis en T jiftjaf te 
horen. De karaktersoorten zijn Blauwborst en 
Koekoek. 
Kleine Karekiet, Bosrietzanger en zeker ook sommi-

~ 
~ 
,: 

ge algemene struweelvogels vormen de pleegou
ders van de Koekoeken in De Hoge D ijk. Er zijn 
weinig randstedelijke gebieden waar de dichtheid 
van deze soort vergelijkbaar is met die in De H oge ~ 
Dijk. Er zijn ook weinig gebieden waar de Koekoek R 
zo gemakkelijk te zien is. ; 
De natuurontwikkelingsgebieden vormen een wel- ~ 

kom doortrek- en overwinteringsgebied voor stelt- ~""""""""-'-----=-~- ~~= 
lopers als Witgatje, Oeverloper en Groenpoot
ruiter. Ook Grote Gele Kwikstaart, Barmsijs, 
Dodaars en Roerdomp zijn er te zien. Voor een 
aantal paren Waterral is het gebied een aantrekke
lijk biotoop. De vele soorten overwinterende een

De Dodaars, hier met Tiendoornoge Stelcelbaars, 
is de kleinste inheemse futensoort. Een strenge 
winter gevolgd door een droog voorjaar kan de 
populatie halveren. 

den in de plassen zijn voor de dagelijkse recreanten het symbool van natuur nabij de .stedelijke 
omgeving. Honderden Smienten, Wintertalingen, Kuif-, Slob-, Krak- en Tafeleenden zijn vanaf de 
wandelpaden soms op minder dan tien meter waarneembaar: Alle w inters zijn er IJsvogels. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid De Hoge D ijk en de Hollandse Kade zijn beide openbaar 
recreatiegebied, geheel ontsloten door wandel- en fietspaden. Het gebied ligt op enkele belangrij
ke regionale fietsroutes. De Hoge D ijk is bovendien uitstekend ontsloten voor kanovaarders. Er is 
een kanoroute door het park, langs de grens van Z uidoost die de riviertjes Holendrecht, Gein en 
Angstel met het Abcoudermeer en uiteindelijk de Gaasperplas verbindt . 

Bijzonderheden & Bedreigingen Sinds 1990 zijn er in het gebied voortdurend terreinen die 
door bijzonder beheer of inrichting een grote aantrekkingskracht hebben op steltlopers. T ijdens de 
aanleg van de golfbanen in De Hoge Dijk ontstonden laagliggende, natte terre inen en kale v1aktes 
die in het voorjaar werden bezet door Kluut, Kievit, Scholekster, Tureluur en soms door· Kleine 

Plevier. 
Ook na de aanleg van de openbare recreatiegebieden en de golfbanen is het gebied aantr·ekkeliJk 
gebleven voor steltlopers. De slechts enkele hectares van het natuurontwikkelingsgebied uit 2003 
bleken geschikt als broedplaats voor Tureluur, Kievit, Krakeend en Scholekster. In de directe nabij
heid hebben in 2005 drie paar Grauwe Ganzen gebroed. Hopelijk wordt de dichtheid aan Grauwe 
Ganzen zo hoog dat zij in staat blijken het verder dichtgroeien van de moerasgebieden tegen t e 

gaan. 
Het gebied wordt bedreigd door de plannen om de snelwegverbind ing A6-A9 dwar·s door dit ge-

bied heen aan te leggen. 
Fons Banger., 
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Bloemendalerpolder & 
Aetsveldsche Polder 

Landschap & Ligging De Bloemendalerpolder ligt ten noorden van de gemeente Weesp. Het is 
het gebied dat ingeklemd ligt tussen de Papelaan, r ijksweg A 1, de Vecht en de spoor-lijn Amster
dam-Hilversum. 

Aan de westkant van de Papelaan ligt de Gemeenschapspolder. Het deel van deze polder ten 
westen van het Amsterdam-Rijnkanaal ligt in de gemeente Diemen. Hier is het Diemerbos. Een deel 
van dit bos wordt Telegraafbos genoemd, omdat het gel ijknamige dagblad haar honder·djar ig bestaan 
vierde met de aanplant hiervan. Ook aan deze kant van het kanaal ligt, aan De Diem, de Over
diemerpolder waar in jong aangeplant bos staat. 
De Aetsveldsche Polder is ten zuiden van Weesp en wordt begrensd door de riviertjes Gein en 
Vecht en de provinciale weg N236. Het deel van de Aetsveldsche Polder ten westen van het 
Amsterdam-Rijnkanaal is onderdeel van de gemeente Abcoude. H ier staat Fort Nigtevecht. Aan de 
noordkant van het Gein ligt de Broekzijdsche Polder. 

Genoemde polders bestaan hoofdzakelijk uit veenweidegebied met matige tot intensieve veeteelt. 
Van akkerbouw is nauwelijks sprake. De Bloemendalerpolder heeft langs de randen pioniervegeta
tie met vooral braamstruiken die voor veel zangvogels aantrekkelijk zijn. Langs de Vecht en het 
Gein is een oude vegetatiestructuur met knotwilgen, ruigtes en oevers met hier en daar wat r iet
land. De Bloemendalerpolder maakt deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. 

N,coutie ' 
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Soorten & Seizoenen In d e winter 
is de Bloemendalerpolder voor·al 
goed voor verschil lende soor·ten zwa
nen. leder jaar foerageert er· een gro
te groep Kleine Zwanen met daartus
sen soms enkele W ilde Zwanen. 
Tellingen van de laatste jaren komen 
regelmatig uit op circa 200 exempla
ren. Dit is bijna 1 % van de totale 
West-Europese populatie. De Over
diemerpolder is in de w inter een 
goede plek voor Waterpieper: 
In het noordwesten van de Gemeen
schapspolder Oost ligt een voormali
ge eendenkooi, nu een kle1n bosge
bied waar soorten als Buizer·d, Havik 
en Grote Bonte Specht voorkomen. 
Aan de oostkant van de polder· is 
een grote kans om foeragerende 
Roeken afkomstig uit een kleine 
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broedkolonie in de omgeving tegen te komen. 
Genoemde polders zijn geschikt voor het waarne
men van weidevogels n het voorjaar en de zomer. 
De Bloemendalerpolder is een broedgebied voor 
Rode lijstsoorten als Grutto en Tureluur. al zijn de 
aantallen laag. De twee weidevogelsoorten doen het 
beter in de Aetsveldsche Polder, waar al jaren een 
vrij stabiele broedpopulatie aanwezig is. O ok Boeren
en Huiszwaluw zijn hier algemeen. Omdat het 
Naardermeer dichtbij is, kun je 's zomers foerageren
de Purperreigers of Grote Z ilverreigers tegenkomen. 
In de Aetsveldsche Polder zijn 's winters veel ganzen. 
Langs het Gein is Steenuil een regelmatige broedvo
gel. en Kerkuil incidenteel. Op Fort N igtevecht 
broedt jaarlijks Ijsvogel en Boomvalk. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid Zowel de 
Bloemendalerpolder als de Aetsveldsche Polder kan 
je rondfietsen of -wandelen. Laatstgenoemde polder 
wordt doorsneden door de Aetsveldscheweg, die 
overgaat in het Aetsveldsche Pad en daar uitsluitend 
toegankel ijk is voor wandelaars. 
Vanaf Station Weesp kan men de Bloemendaler
polder te voet verkennen. Per fiets via de parallelweg 
van de A I vanuit D iemen naar de polder of via het 
Diemerbos naar de spoorbrug over het Amsterdam
Rijnkanaal. Deze laatste fietsroute is ook geschikt om 
de Aetsveldsche Polder te bezoeken. Zodra je het ka-

De Kleine Zwaan is van oktober tot april in 
Nederland en broedt op arctische toendra's 
langs de Barentszzee. Het zijn planteneters die 
in de winter op het malse poldergras afkomen. 
Het gras dient als alternatief voor Kranswieren 
en fonteinkruidknollen, de belangrJjkste voedsel
bron voor deze soort in de winter. Door vervui• 
ling van het oppen1laktewater namen deze plan
ten in de jaren '70 in aantal af en daarmee het 
aantal Kleine Zwanen in Nederland. In de jaren 
'90 trad na beschermingsmaatregelen herstel op. 

naal overgestoken bent, houd dan de borden N igtevecht/Loenen aan richting het zuiden. 
Met de auto is de Aetsveldsche Polder te bereiken via de N236, afslag Nigtevecht. Parkeren is mo
gelijk bij het Victoriabad. Met het openbaar vervoer is - behalve op zondag - de Aet sveldsche 
Polder te bereiken met buslijn 122 richting Nigtevecht uitstappen halte bij brug over Amste1-dam
Rijnkanaal. In Nigtevecht vaart een fiets- en voetveer de Vecht over richting Nederhor-st den Berg. 
De Broekzijdsche Polder aan het Gein en de Overdiemerpolder langs de Diem zijn uitermat e ge
schikt voor het vogelen op de fiets. 

Bijzonderheden & Bedreigingen De Aetsveldsche Polder is gedeeltelijk een aardkundig monument 
vanwege de restanten van oude nederzettingen in de bodem. Het gebied wordt bedreigd door de 
plannen om de snelwegverbinding A6-A9 dwars door dit gebied heen aan te leggen. Dit kan in de 
vorm van een t unnel of een verdiepte bak, maar een bovengrondse variant wordt niet uitgesloten. Dit 
plan is inmiddels, althans voorlopig, gelukkig weer van tafel. De Bloemendalerpolder wordt sterk be
dreigd door plannen van grootschalige woningbouw. Er zijn in dit gebied circa 2000-3000 woningen 
gepland. In sommige toekomstvisies voor het gebied wordt gesproken van natuurvriendelijke varian
ten met ruimte voor landgoederen en veel water. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de polder 
voor tweederde deel groen zal blijven. Helaas zullen ondanks de plannen voor compensat ie de huidi
ge natuurwaarden verdwijnen.Veel van de gronden in het gebied zijn reeds in het bezit van prnject

ontwikkelaars en worden door de voormal ige eigenaren gepacht. 
Ricardo van D11k 

B lo emenda l er- & Aetsve l d sch e Polder 
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KN SF-terre in 
Landschap & Ligging In 1702 kreeg Reinier van Cuyk vergunning voor het bouwen van een 
kruitmolen op een stuk land ten westen van Muiden. Deze onderneming groeide uit tot een bus
kruitfabr iek, die in 2004 de~nitief werd ges oten. De Koninklijke Nederlandsche Springsto ffen
fabrieken bestond toen uit circa 100 gebouwen en gebouVv1:jes, die verspreid over het terrein 
stonden. Omdat het terrein verder niet werd onderhouden, ontwikkelde zich in de loop van de 
tijd op de natte veengrond tussen de gebouVv1:jes een bos. Het Kruitbos, zoals het ook wel wordt 
genoemd, ligt ten westen van Muiden ingeklemd tussen de Muidertrekvaart, de monding van de 
Vecht en het ljmeer Het is ruim 70 hectare groot. 

Na2st bos omvat het gebied enkele tiental len hectaren veenweidegebied in de Rietpolder en een 
strook volkst uintjes la1gs de dijk van het ljmeer, Het meest westelijke t egen de rijksweg AI gele
gen deel van het KNSF-terrein bestaat uit rietland. Het bosgedeelte, het eigenlijke voormalige fa
briekste1-rein, is omgeven door een gracht, die hier en daar is begroeid met een uitgestrekte vege
tatie van Krabbescheer. Het bos is grotendeels moerasbos doorsneden met waterlopen van een 
tot zes meter breed, enkele meertjes, een paar stukken eikenberkenbos en een mooi oud eiken
bos, Het moerasbos maakt een zeer gevariee1-de indruk en dat is wat dit terrein ook zo bijzonder 
maakt. Er zijn stukjes berkenbroek-, elzenbroek- en wilgenbroekbos en zelfs een paar stukjes met 
ri etbegroeiing. W at or,middelliJk opvalt, is de afwezigheid van onderhoud, waardoor grote delen 
van het gebied een complete wildernis zijn, De gevarieerdheid en afwisseling van weiland, bos en 
moeras is een van de redenen dat het gebied zo soortenrijk is. Door de ligging aan de zuidwest
rand van het merengebied IJmeer, Markermeer en IJsselmeer is het een concentratiegebied van 

Volk!tlline11 
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doortrekkende vogels. 
Het terrein valt onder de Provinciale 
Ecologische Hoofdst ructuur en 
maakt onderdeel uit van het Groene 
Hart en de 'Natte As', welke het 
Naardermeer verbindt met de 
Ankeveense Plassen en het ljmeer. 

Soorten & Se izoenen In het voor
en na1aar vindt er geconcent reerde 
doortrek plaats. In de wei landen 
pleist eren regelmatig groepen 
Wulpen en Regenwulpen. Soms zij n 
er van bepaalde soorten grote hoe
veelheden t e zien, zoals een groep 
van meer dan 1000 Graspiepers in 
het voorjaar van 2004. 
Karakteristiek voor het gebied zijn 
in de zomer de grote aant allen 

zwaluwen en G ierzw aluwen d ie 
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hier hun favoriete jachtgebied hebben. 
In het najaar Jaagt de Visarend regelmatig in de wa
teren in en rond het '(ruitbos. In de nazomer wor
den er: evenals bij de iets verderop gelegen 
Vijfhoek, grote groepen doortrekkende steltlopers 
gezien. Naast steltlopers zijn ei- in de nazomer en 
het begin van het najaar vanaf de dijk Zwarte 
Sterns en groepen Dwergmeeuwen waar te nemen. 
In de winte1- zijn er op de dijk en in de weilanden 
groepen Waterp iepe1·s; soms enkele, soms tiental
len. De dij< is een gc-ed observatiepunt voor gro
te groepen watervogels in het ljmeer Smient, Bril
duiker, Nonnetje en Krak- , Slob- , Kuif- en Tafel 
eend zijn het meest algemeen. 
In de wei landen broeden Scholekster, Tureluur en 
Kievit. 
In de ruigtes en rietveldjes langs de dijk van het 
ljmeer broeden onder andere Bosrietzanger en 
Sprinkhaanzanger. Van het niet toegankelijke 
Kruitbos is weinig bekend. Onlangs zijn inventar i
satiegegevens openbaar gemaakt. Het bos blijkt 
het bolwerk van de Grauwe Vliegenvanger in de 
regio; maar liefst twaalf broedparen in 2004. De 
oorzaak van dit succes ligt in de insectenri1kdom, 

C) 

"'------ - ------ -----------
De Visarend is een doortrekker in zeer klein aan-
tal. Sinds enkele jaren verblijven in het voorjaar 
en de zomer Visarenden in Nederland. 
Natuurmonumenten probeert met het aanbieden 
van kunstnesten in hoogspanningsmasten nabij 
het Naardermeer de Visarend te verleiden broed-

vogel te worden. 

enerzijds door het aangrenzende water van het ljmeer: anderzijds door de luwte van het bos. 
Daarbij komt dat de over1arige bomen in het Kruitbos volop nestgelegenheid bieden voor· deze 

holenbroeder. 
Het gebied is verder bekend om zijn Ringslangen en t ot in de Jaren '90 van de 20e eeuw scha1--
re lde er een Das rond. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid Het Kruitbos is niet toegankel ijk. Wel is het mogelijk ge
deeltelijk er omheen te lopen. Wandelend over de dijk langs het Ij meer vanaf de vesting West
Batterij te Muiden richt ing de Vijfhoek, krijgt men een goede indruk van het gebied. De batterij 
ligt aan het eind van de Westzeedijk in Muiden, langs de westoever van de monding van de 

Vecht. 
Buslijn 136 rijdt vanaf het Weesperp lein via Station Amstel naar Muiden en passeert het gebied 
over de Maxisweg, parallel aan de Muidertrekvaart. Uitstappen bij halte P+R terrein Muiden. 
In het zomerseizoen is er - behalve op maandag - vanuit de haven van Muiden een veerd ienst 
naar het fort op het eiland Pampus in het ljmeer. Deze vertrekt aan de kant van het Muiderslot. 

Bijzonderheden & Bedreiginge n Vanaf het midden van de wen '90 werd duidelijk dat de 
waarde van het toermalige beursfonds KN SF voornamelijk bepaald werd door de speculatie
waarde van de grond. In deze periode is het gebied in handen gekomen van een projectont wik
kelaar die het vol wil bouwen met woningen en kantoren. Sinds het voorjaar van 2005 is de eni
ge aanwezige boer gestopt en kri1gen de weilanden waar geen vee meer loopt en de dijk die nu 
niet meer gemaaid wordt in hoog tempo een ander aanzien. 

j an Timmer 

KNSF -terrei n 
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Vijfhoek 
Landschap & Ligging In 967 we1-d 1n Diemen een elektncite1tscentra,e aangelegd. De grond die 
v1·ijkwam werd binnen een l'iJshouten dam in hel Ij meer gespoten. De Vijfhoek was een feit: 90 hec
ta1·e kostelijke natuu,: n 1973 was het gebied nog grntendeels kaal en bedek, met meter·shoog oud 
net, in 1977 stoncen voo,·al ir. het noorden al enkele wilgen. Door opspu1t1ngen in 1980 en 1981 
van baggermateriaal ut het Amsterdam-RiJnkanaal werd het gebied op veel plaatsen anderhalve 
me,er verhoogd. Het moeraska1·akter werd goeddeels om zeep geholpen. Langs de vijf waterhoe
<en kwamen Essen op. Ook doo,·dat 1·egenwater· door buizen kon afvloeien, kregen wilgen er ruigte 
binnen de kade de ove1·hand. 
Aan de oostkant van de Vijfhoek liggen de Haven Ballast en het minuscule plas1e Opslag Bal last. ver
noemd naar vroeger werkterrein van Ballast Nedaf"T'. Hel laatste pldsje wordt ook wel UNA-mee,·
tJe genoemè. 

Soorten & Seizoenen In de brnedtijd waren voorheen Snor. Kleine Karekiet en Baa1·dmannetje ,11-
gemeen op de Vijfhoek. Door vegetat1esuccess1e kwamen ruigtebewoners op, zoals Blauwborst, 
Tuinflu ter, Sp1·inkhaanzanger en de zeldzame Buidelmees. Spef'Ner en Havik zijn jaarlijks aanwezig. 
Altijd leuk Zijn Matkop, Gr?.smus, Tuinfluiter en Waterral. 

Buten de brnedtijd waren het ,,ooral watervoge.s die het beeld t epaalden: Brilduiker er kwamen 
honderden exempl,u·en baltsen -. Kuifeend, Tafeleend, Fuut, Topper en Nonnetje. D oor de aanleg 
van ljburg en gewi1zigde voedselomstandigheden zijn de g1·ote groepen duikeenden vei-dwenen. 
Een herfst- of winterwandeling om het gebied levert vaak leuke soo,·ten of aantallen op. De 

!} Y\1tt r 
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ljsvo~el ,s he~ gehele ja~,- door te 
z,en; in de omgeving broeden ver
scheidene paat·t1es. 
Op het UNA-rneertje z,Jr, al:ijd een
den te zien. Het wordt ook wel eens 

het Witoogeendplasje genoemd van
wege een w2amem ng ,an deze 
s001·t in 2000. Krakeend begint e1· o.l 
vroeg met de balts. Dodaars heeft e1· 
v2ak late oroedsels. Ook de Haven 
Ba1l2.st is het gei ele Jaar door aan
t rekkelijk voor eenden. Krnoneend 
broedt er bi1na Jaai-lijks en laat zich 
aoor bootoewo-iers voer·c,, Er ;s een 
kolonie Futen, van voorheen onge
veer 100 paar. In de winter zijn er 
Dodaars en Geoorae Fu-.t 
De Vi1fhoek ,1gt strategrsch op de 
he1isttrekrnule van noordoost naar 
zuidwest. Van midden juni tot begin 
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december zijn veel soorten te zien. Hoewel minder 
dan in de jaren '80 en '90 van de 20e eeuw, trekken 
er op zomeravonden in juli en augustus duizenden 
steltlopers, eenden, meeuwen en Zwarte Sterns weg, 
op vaak imposante hoogte. Vooral Oeverloper, Tureluur 
en Slobeend vormen de krenten. D e zomer
avondtellingen vinden plaats aan de oostkant van het 
gebied. 
In het najaar - het aantal teluren loopt in de duizenden 
- wordt de trek geregistreerd vanaf de westzijde van de 
Vijfhoek. Graspieper, Vink, Keep en Kruisbek zijn stan
daardsoorten. Ook Goudvink en Appelvink zijn goed te 
doen, als je maar uren maakt. Zeldzaamheden zijn on
der meer D uinpieper; Ortolaan, Europese Kanarie en 
Buidelmees. Eenmaal werd een Alpengierzwaluw waar
genomen. Hoogtepunt zijn voor velen de langsvliegende 
eenden en ganzen. Op goede dagen vliegen duizenden 
Kolganzen, Kleine Rietganzen, Brandganzen en 
Rotganzen langs. Verrassend omvangrijke wegtrek van 
Middelste Zaagbek, Brilduiker en Pijlstaart is soms te 
zien. In de tabel staan ter illustratie enkele totalen. 
Nog grotere zeldzaamheden of verrassingen behoren 

Kleine Rietgan1 25 Il 7 november 1004 

Tureluur lSI I l l juli 1989 

Brandgans 1527 7 november 2004 

Slobeend 1290 6 augustus 1988 

Pijlstaart 601 28 oktober 2001 

Rotgan, 586 9 oktober 2004 

Oeverloper 197 18 augustu1 2001 

Brilduiker 103 J november 2002 

Middelite Zaagbek so 2 november 200 1 

Morine lplevier l7 26 augustus 2-004 

Eider 34 20 november lOOl 

Grote lilverreiger 27 oktober 2-004 

Enkele recordaantallen van trekvogels tijdens 
de zomer- en herfsttellingen op de Vijfhoek 

tot de mogelijkheden. Grote Zilverreiger wordt vaker gezien doordat in het achter land Flevoland 
intussen tiental len paren broeden. Het ochtendtotaal van 4508 Zwarte Mees staat nog steeds als 
het landel ijk record van deze soort. In 2005 was kortstondig een Bijeneter ter plaatse op de 
Vijfhoek en in 2007 een Draaihals. Vanaf april 2007 was langdurig een Iberische Tjiftjaf aanwezig. 

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid De Vijfhoek ligt aan de oostkant van de D iemer-zeedijk. W ie 
deze dijk vanaf de stad met de fiets of te voet volgt komt uit op de Vijfhoek. De toegankel ijkheid 
van het gebied wordt vooral bepaald door de begroeiing en de drassigheid van de grond. Een 
meestal redelijk begaanbaar wandelpad gaat rond de Vijfhoek. Vanaf hier heb je zicht op het gebied 
en het omringende water. Er loopt een nieuw wandelpad dwars door het gebied en er is een voor
oever gecreëerd, waarbij een vogelobservatiescherm staat. D e Vijfhoek is met het openbaar ver
voer te bereiken met buslijn 136 vanaf Station Amstel. Deze heeft een halte bij de Maxis op de 
hoek van de Maxisweg en de Pampusweg. De Pampusweg passeert de elektricite it scentr·ale en heet 
dan Overdiemerweg, die ook toegankelijk voor auto's en fietsen is. Aan het einde van deze doodlo
pende weg is een zi1weg naar rechts, welke eindigt op de Diemerzeedijk. 
Ook traml ijn 26 vanaf het Cent raal Station naar ljburg is mogel ijk; dan is het een kwartiertje lopen. 
Een vierbaansontsluitingsweg vanaf ljburg ligt sinds 2004 over de westelijke punt van het gebied. 

Bijzonderheden & Bedreigingen De toekomst van de Vijfhoek is ongewis. Het oostelijk deel is 
nog steeds het natst. :)e nieuw aangelegde kreek, d ie uitkomt in de vooroever, zou het gebied ver
der kunnen uitdrogen en betekent het einde van een 'rondje Vijfhoek'. 
De aanleg aan de noordwestzijde van het Amsterdamse w ingewest ljburg zal in elk geval voor een 
toestroom van mensen en honden gaan zorgen. Zonder beheersing van de waterstand zal het ge
bied uiteindelijk waarsch ijnlijk d ichtgroe ien. Het gebied en beheer zijn in eigendom bij 
Staatsbosbeheer. 

Guus van Duin 

Vijf hoek 
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D iemerparl< 
Landschap & Ligging Het in 2004 geopende Diemerpark ligt cp de plek van het vroegere 
Die'Tlerzeedijkgebied, ingeklemd tussen ljbu1·g in het noorden en het Amsterdam-Rijnkanaal en 
Diemen in het zuiden. De dijk, waarover al in de 12e eeuw geschreven werd, beschermde de achter
liggende landen tegen de Zuiderzee. Buitendijks ontstonden kweldergebieden, waar tot halverwege de 
20e eeuw vooral kleine boeren en stropers actief waren. Vanaf 1950 werd het gebied gebruikt als 
stortplaats. Er ontstond een van de grootste gifbelten van Nederland. Toen het gebied in 1980 afge
s!oten werci, kon zich bij afwezigheid van mensen in ko1·te t ijd een waardevol natuurgebied ontwikke
len. Van 1998 i:ot 2001 is 55 hectare van het gebied gesaneerd, waarbij de oude vuilstor t vo lledig is 

ingepakt en afgedekt met een meter grond. 
Grofweg is het gebied in tweeën te verdelen: het park en de ARK-zone. Het park ligt ten noorden 
van de Diemerzeedijk. Daar de afdeklaag de contouren van de puinhopen volgt, wordt het parkdeel 
geka1·akteriseerd dooi· een heuvelachtig landschap. De vegetatie bestaat uit een afw isseling van 
bloem·ijk grasland. ruigtes en struikgewas. Er ziJn verschiliende ondiepe plassen, wadi's genoemd, ten 
noorcen van het fietspad. De ARK-zone ligt ten zuiden van de Diemerzeedijk en grenst aan het 
Amsterdam-Rijnr(anaal, waarnaar h1J vernoemd is. De zone is niet meegenomen in de sanering en 
geeft zo een idee hoe het gebied vroeger was. W ilgen broekbos er: ruigtes worden afgewisseld met 
enkele me~ rietland omgeven plassen. Akkerswade, de grootste plas, 1s ontstaan na een dijkdoorbraak. 
Het Diemerpark ligt i1 de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. waar het onderdeel uitmaakt van 
de ecologische verbindingszone tussen Waterland en de Zuidel ijke ljsselrneeroevers. 

Di cmerp ark 
1 90 

Soorten & Seizoenen In de winter 
verblijven in de wateren rondom het 
park enkele honderden Krak- en 
Kuifeenden met daartussen andere 
soorten eenden. Tussen de bruggen 
naar IJburg toe laten zich r·egelmatig 
IJsvogels zien. Soms worden bij de 
wadi's Bokjes en Waterpiepers waar
genomen. In het oost en van het park 
overwint eren soms Roodborsttapuit. 
Baardmannetje en Roerdomp. 
In de t1·ektiJd werkt de centrale ruig
t e in het par<deel als een magneet 
voor veel zangvogels: grote groepen 
vinkachtigen, met enkele Tapuiten en 
Paapjes. Dit is de tijd om t e zoeken 
naar de jaarlijks aanwezige Beflijster 
of zeldzamere soorten als Roodmus, 

Draaihals en Roze Spreeuw. Bij het 
Buidelmezenpad, het wilgenbosje di-
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reet ten westen van Akkerswade, worden na broedgevallen 

in het verleden nog af en toe Buidelmezen gemeld. De vijve1· 
in het gesaneerde deel van het park trekt waler·vogels aan, 

waaronder Krooneend en Lepelaar. 
De ARK-zone heeft veel opgaande vegetatie en is dan ook de 
plek waar de meeste van de circa 55 soorten tot broeden ko
men: Buizerd, Nachtegaal. Matkop, behoorlijke aan~allen 
Zwa,·tkop, Tuinfluiter en Koekoek, en soms Spotvogel en 

Braamsluiper. Zo niet. dan ziJn ze wel te vinden langs de d;jk 
net buiten het park. Bosrietzanger en Sprinkhaanzanger bevol
ken de brandnetelruig:es, Blauwborst en Rietzanger komen 
voor in concentraties riet. Langs Akkerswade is een oever·
zwaluwwand ingericht. die soms gebruikt wordt door een 
paartje IJsvogel. Snor is te horen in het rietveld ten oosten van 
Akkerswade. In en rord de wadi's in het parkdeel broeden 
Blauwborst, Sprinkhaanzanger en incidenteel Dodaars. 
In De Batterij, een rietland in het noordwesten van het park. 
broeden Blauwborst, Rietzanger, Wate1~ral en af en toe 
Baardmannetje en Bruine Kiekendief. 
Rode lijstsoorten die regelmatig in het gebied broeden zijn 
Tureluur, Koekoek, Nachtegaal. Snor, Matkop en Kneu. 
Incidenteel broeden hier Slobeend, Boomvalk en Spotvogel. 

Bere ikbaarheid & Toegankelijkheid Het park is goed te 
overzien vanaf de dijk en de geasfalteerde paden. Door het 
centr·ale deel van net park is een onverhard pad, dat de ruig
t e doorsnijdt. Het park is alleen toegankelijk voor fietsers en 
voetgangers. Met het openbaar vervoer tramlijn 26. met 

De Buidelmees is in Amsterdam een 

zeldzame broedvogel. Het man netje 

bouwt van zaadpluis van lisdodden en 

gras een hangend nest en lokt dan 

een vrouwtje. Samen bouwen ze het 
toegangsslurfje aan het nest, daarna 

begint het broeden. 

ruimte voo1· twee fretsen. vanaf Centraal Station richting IJ burg. Stap uit bij halte Vennepluimstraat . 
Een andere route loopt via het Zeeburgereiland langs de Zuider ljdijk en de Diemerzeedijk tot 
het hek. Vanuit de Watergraafsmeer en Diemen is het park via de Nesciobrug over het A mster
dam-Rijnkanaal voor de fietser en de wandelaar goed ontsloten. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Doordat het grootste deel van de vegetatie is verwijdN d in ver
band met de sanering. is het parkdeel nu nog volop in ontwikkelir g. Het gebied is onderdeel van de 
Hoofdgroenstructuur en de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en huisvest naast eerder· ge
noemde vogels onder meer Ringslang, W aterspitsmuis en Rugstreeppad. 
In het parkdeel wordt gestreefd naar een combinatie van recreatie en natuur. Het beheer is afge
stemd op een mozaîek van ruigte en bloemrijk grasland. In de ARK-zone wordt geprobeerd de hui
dige wilgenbosjes, brandnetelruigtes en rietlanden te behouden. 
Doordat ljburg nog weinig inwoners heeft en Amsterdammers het pa,·k nog moeten 'ontdekken', is 
het in de eerst e Jaren na de opening in 2004 nog erg rustig. Te verwachten valt dat het Diemerpark 
een redelijk normaal stadspark wordt: veel recreatie van mensen en honden, hoewel loslopende 
Huiskatten misschien nog wel een groter gevaar vormen voor de dieren in het gebied. 
In het Structuurplan 2003 staat een busverbinding van Diemen naar ljburg gepland door het park. 
Eventueel kan deze weg doorgetrokken worden naar Almere. Deze weg zal vanzelfsprekend grote 
gevolgen hebben voor het leven in het park. 

Me,·ijn van Leeuwen 
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IJ burg & IJmeer 
Landschap & Ligging ljburg ligt voo·· de D:eme1·zeediJk tL.ssen ce V.jfhoek en de Stn!kcam In het 
Buiten-IJ en ,s in vele opzichten uniek. Het is aangelegd tegen de wil van de gI·ote meer·de1·heid Viln 
de Amste~d2.mse bevolking In. Voo1· het eerst In de gesch edenis var Arrsterdam is een metr.ode 
voor staosuitoreid1ng toegepast wëaroI, land in ee'' grote waterp2rt1J werd opgespoten zondeI· 
spuitmond maar riet een wasbordmethode. De zachte bodem vereiste deze aanpak waarbij laagje 
voor laagje zand over· elkaar· ,s aangebracht. Het hier·voor· gebl'Ui,cte zand kwdm uit de d1E>pere delen 
van het Ma1·kerneer voor de kust van de Oos~vaarde1·spl2s,en. Het zand werd gewo~ncn op ee'l 
diepte van meer dan twint,g meter en bevatte veel fossielen uit het Eemren t ijdperk ( 1 30.000-
100.000 jaar geleden). Uniek 1s de ligging in de Pmvinciale Ecologische Hoofdsll'Uctuur die dorn· de 
o<0rPst van lj':Jurg in twee 1·outes is verdeeld. Nè voltcoi•ng van ce w·Jk Is ae oos,e'iJke rare van 
IJ burg tussen de Vijfhoe.< en Po,der ljdoorn voorner> van groe~e voornevers. Voor aan de grnnd ge
bonden soor-ten fungeren de Diemerzeedijk en het Zeebu1·gereiland als de 'landroute'. 
Vanwege het massaal voorkomen van N onnetje. Tafel- en Ku1feenc is net IJ mee,· bestemd to~ Voge -
r chtlijngeb1ed. Drrchoeksrnosse en ir het IJ meer zqn hun voeaselbron. 

Soorten & Seizoenen Vanaf het maken van een proefeiland tot aan de huidige situatie is de na
tuurontwikkeling van dit sterk ve··ance··ende gebied nauwkeurig gevolgd. G.-ote r:o:on,es Kok
meeuwen en Visdieven vestigden zich op een eilandje wélarnp Je het gevoel k1·eeg even in de 
Waddenzee te zi1n. Kluut Strandplevier en Oeverzwaluw vestigden zich en verdwenen weer· bij ge
br·e" aan 01otoopaanbod. Kleine Plevier'. !3ortbekplev-er; Scholekster en Witte Kw:kstaart zi1n de 
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doo,·zetters die Lot nu toe 1aa1·l,jk~ 
met broeden beginnen. De natuur· is 
oppor·tunistisc7 want in 2005 lukt 
het een Kleire Plevier om vier ion
gen te laten uitkomen in een nest op 
steenkor-rels voor een nieuw aan te 
leggen weg. Sinds 2004 is de Zwarte 
Roodstaart present. De prnneur· voor· 
2005 is de vestiging van de eerste 
Zwa1·te K1·aa1 als broedvogel in een 
Plataan d,e a,s volgroeide boom van
af de RAI naar het park is ve1·plaatst. 
In de natuurlijke oevers van de 
R;eteilanden brneden s,nds 2004 oe 
eerst netzangvogels wals Kleine 
Karekiet en een enkele Rietgors. In 
de oever:zone bmeden Meer·koel. 

Wilde Eend en Fuut. 
Op l)burg zijn altijd vogels te zien. 
's W inte,·s zI,n steevas, g··oeoen 
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Kuifeenden, Krakeenden en Tafeleenden aanwezig. 
Brilduikers, Nonnetjes en Grote Zaagbekken ziJn 
vooral bij invallende vorst vaste gasten. Op de grote 

zandvlaktes zijn de laatste jaren tientallen Sneeuw
gorzen te bewonderen. In de hoogspanningsmast op 
het Steigereiland zitten soms Slechtvalk of Boomvalk 
en altijd Aalscholvers. ::Zegelmatig wordt de Rouw
kwikstaart gezien. 
Een groot deel van de Nederlandse avifauna vliegt 
t ijdens nazomer- en herfsttrek over ljburg heen. Al 
naar gelang het biotoopaanbod, dat samenhangt met 
het ontwikkelingsstadium van ljburg, maken veel vo
gels een tussenstop op de open vlaktes en zandpla
ten. Reuzenstern, allerlei steltlopers, zangvogels en 
meeuwensoorten; iedereen heeft hier kans een nieu
we soort aan zijn soortenlijst toe te voegen. Bij het 
maken van land voor fase twee van ljburg is het 
heel goed mogelijk da~ Rode lijstsoorten als Visdief, 

Bontbek- en Strandplevier hier weer tijdelijk tot 
broeden komen. 

z 
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De Sneeuwgors broedt in Noord•Europa en over• 

wintert tussen oktober en maart in wisselend 
aantal in Amsterdam zoals op de bouwvlaktes 
van IJburg. 

Bereikbaarheid & Toegangelijkheid Vanaf Centraal Station rijdt traml ijn 26 tot aan Haven
eiland-Oost. Per fiets en auto is IJburg uitstekend bereikbaar: ljburg is ook te voet bereikbaar· maar 
dan wel voor doorgewinterde wandelaars, want de afstanden tussen de uiterste delen van de 
archipel zijn aanzienl ijk. Te voet is voor de ki lometervreters een fraaie en soortenrijke wandeling 
mogelijk vanaf het eindpunt van tramlijn 7 en 14 in het Flevopark over de Amsterdamsebrug naar 
het Zeeburgereiland. Dan over de Enneüs Heermabrug, ook wel BH-brug genoemd, via IJburg naar 
de Vijfhoek en dan weer langs de Diemerzeedijk terug naar de Amsterdamsebrug. Vanuit de 
Watergraafsmeer en D iemen is ljburg via de Nesciobrug over het Amsterdam-Rijnkanaal voor· de 
fietser goed ontsloten. 

Bijzonderheden & Bedreigingen Op het voltooide ljburg krijgt ieder eiland een eigen karakter: 
Voor natuur is alleen aan de randen plaats. In het middendeel van de Strekdam komt een grote 
opening voor een vaargeul naar de Oranjesluizen en naar de haven van Durgerdam. De punt van 
de dam wordt verbreed en krijgt als enige eiland de bestemming voor uit sluitend natuur. De wijk 
grenst aan groot open water waarvan de overzijde tot op een afstand van twintig kilometer· kan 
liggen. Amsterdam aan Zee is hier daadwerkelijk van toepassing. Dat vereist een robuuste kustver
dediging die enigszins doet denken aan de pier van IJmuiden. 
Het volbouwen van ljburg met huizen zal de vogelbevolking doen verschuiven naar het bekende 
tuinstedenpakket met aanvankelijk enkele leuke primeurs. Wanneer gaat hier de eer·ste Merel, 
Huismus, Spreeuw, Koolmees, Pimpelmees, Winterkoning, Heggenmus, Ekster. Houtduif of Gier
zwaluw broeden? De groene randen zorgen nu al voor niet stadse r ietzangvogels in deze wijk en 
wie weet komt in de toekomst de Zeearend een kijkje nemen. De heringerichte punt van de 
strekdam zal dienst gaan doen als hoogwaterrustplaats die onbereikbaar is voor landpredators. 
Gezien de voorgeschiedenis van het proefeiland is het aannemel ijk dat er bijzondere vogels gaan 
broeden waardoor IJburg als vogelwiJk tot de beste van heel Amsterdam kan gaan behoren. 

A1anin Melchers 
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Dankwoord 
Het boek Vogelen in Amsterdam ,s he: rest..ltaat van een entiious1as:e en slagvaa1·d1ge samen
we.-king tussen de Koninklijke Nedei-landse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Amster
dam en de Vogelwerkgroep Amsterddm (VWGA) en was nede mogel ijk danKZiJ de belangeloze 
inzet ven een gmot aantal mensen en instellingen. 
Wij danken de volgende pet"sonen voor hun bijdrage. 
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Pellenkoft, Jan Timmer; Gee1·t T:mmer·mans, Ger-rit Ve1·kade. John ·Jan der Woude en N irk Z ijl mans 
voor het schri1ven van de gebiedst ekslen. 

Ruud A ltenbu1·g, Fons Bonger·s, Jip Louwe Kooijmans, Martin Melchet'S, Ger,wd Schuitemaker en 
Geert Timmer-mans voor het samenstellen van ae soor·tteksten. 
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Ma1·tin Melchers, Fred No:·dheim, Marten Schmit z, Geert Timmermans, Fra'lk Wa1·endo1i en Nirk 
ZiJlmans voor· het beschikbaar· stellen van de foto' s. 
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Kees van der· Vee( die spec aal voor deze uitgave de gebied, KaartJes l ekende 

Auke Brouwer· van de dienst Ruimtelijke Or·dening van de gemeente Amster·dam voor· het invoer·en 
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de Vogelwerkgroep Amsterdam vooi- net beschikbaar· stellen van de verspreidingsgegevens. 

Het Pr·ins Bernhard Cultuurfonds Amsterdan. de Stichting Fondsen KNNV: de KNNV. afde·1n6 
Amsterdam en de Vogelwerkgroep Amsternam maakten de uitgave van dit boek mogelijk door 
een financiële onde1·steuning. 
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KNNV, afdeling Amsterdam (opgericht 26 januari 1901) De afdeling Amsterdam van de 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) heeft als doelen natuurbeleving, 
natuurstudie en natuurbescherming en heeft werkgroepen op het gebied van planten, padde

stoelen, mossen, hydrobiologie, insec:en en spinnen. Dat wil niet zeggen dat er geen belangstel

ling is voor zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels, bomen, heesters, slakken of vissen. Sommige 

leden beschikken over veel, andere over weinig kennis van de natuur. Allen zijn verenigd door 

hun nieuwsgierigheid en belangstelling voor de natuur. 
De afdeling organiseert verschillende activiteiten zoals lezingen, cursussen, inventarisaties, hele of 

halve dagexcursies naar groene gebieden in en om Amsterdam en busexcursies naar natuurge

bieden in Nederland. 
De leden ontvangen vier keer per jaar het afdelingsblad Blaadje en zes maal per jaar het lande

lijke KNNV-blad Natura. De afdelingsleden kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de lan

delijke KNNV zoals landelijke werkgroepen, meedoen aan natuurreizen en natuurkampen in 

binnen- en buitenland en hebben korting op veldgidsen en boeken van de KNNV-uitgeverij. 

adres: www.knnv.nl/amsterdam 

Vogelwerkgroep Amsterdam ( opgericht I januari 1988) De Vogelwerkgroep Amsterdam 

(VWGA) is een vereniging die zich ten doel stelt de kennis over de Amsterdamse vogelwereld 

te vergroten. Hiertoe organiseren leden van de vogelwerkgroep verschillende activiteiten: excur

sies naar vogelrijke gebieden in de regio en naar andere interessante vogelgebieden in Neder

land, lezingen en bijeenkomsten om leden en andere geïnteresseerden t e informeren over vogel

onderzoek en vogels in binnen- en buitenland en cursussen met als onderwerpen vogels herken
nen en inventarisat ie. 

De VWGA heeft een (foto)archief met informatie over vogels in Amsterdam sinds de l 9e eeuw, 

geeft informatie over bescherming van bedreigde gebieden en vogelsoorten en doet onderzoek 

in de vorm van het verzamelen van ornithologische gegevens door inventarisaties en tellingen, al 
of niet t en behoeve van vogelbescherming. 

De leden ontvangen het kwartaalblad De Gierzwaluw en kunnen actief worden in de mailgroep 
AVN. 

adres: www.vogelwerkgroepamsterdam.nl 



~T 
~ vereniging 
voor ve1dbiologie 

Amsterdam is de hoofdstad van een van de meest dichtbevolkte 
landen ter wereld. De natuur is echter dichterbij dan u denkt. Vrij 
vliegende vogels leven midden in de stad. Rondom Amsterdam 
liggen zelfs een paar van de meest vogelrijke natuurgebieden van 
Nederland. Nergens in ons land ko:nen zulke grote groepen 
Krooneenden voor als in de Gouwzee en nergens ter wereld 
broeden meer Grutto's per vierkante kilometer als in Waterland
Oost 

Vogelen in Amsterdam geeft een actueel beeld van de Amster
damse vogelwereld aan het begin van de 2 1 e eeuw. Het behan
delt dertig gebieden, van de Dam tot Marken en van ljburg tot 
het Amsterdamse Bos. Elf karakteristieke vogelsoorten die er 
voorkomen worden in detail beschreven. 
De beschrijvingen zijn van de hand van gebiedsdeskundige voge
laars en volgt een vaste indeling: landschap & ligging, soorten & 
seizoenen, bereikbaarheid & toegankelijkheid en bijzonderheden 
& bedreigingen. Nooit eerder werd al deze kennis gebundeld in 
een uitgave. 

Het vertrouwde beeld dat w ij van stadsvogels hebben verandert. 
Het is inmiddels algemeen bekend dat de Huismus achteruit gaat 
en de Halsbandparkiet een bekende verschijn ing is geworden in 
stadsparken. Maar wist u ook dat de Grote Bonte Specht en de 
Scholekster steeds meer stadsvogel worden? 

Met deze gids komt u op de mooiste en meest vogelr ijke plek
ken van Amsterdam en omgeving. 
Met deze gids op zak kunt u vogelen in Amsterdam! 

Vogelwerkgroep 
am 

-·~· -·~ ~: ~ :::. ,.. :,::·•:; r-• ~. 

: .:.~" :-,;; , u • :; I , ' • .... 
/~ :: .., ~c-.:~••"·-•r: 


	via1en2
	via oneven
	via even

	via achter
	via binnen1
	via voor

