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Van de redactie

De Gierzwaluw

Verschoon mij alstublieft voor het 
feit dat ik een artikel dat al eens is 
afgedrukt in deze Gierzwaluw heb ge-

plaatst, maar ik vond het te mooi om het voor 
het grootste deel van onze lezers onbekend te 
laten. Het gaat om een artikel over de Havik, 
van Fons Bongers. Toen ik het las in de blad 
van de Werkgroep Roofvogels Nederland, de 
Takkeling, was ik behoorlijk jaloers: een Am-
sterdammer, die over Amsterdamse Haviken 
schrijft, maar dan niet voor ons blad.... Niet 
getreurd, een mail gestuurd aan Fons, die zo 
welwillend was om het artikel nog een toe te 
spitsen op Amsterdamse lezers. Onze grote 
dank daarvoor!

Een anekdote, verschenen als Ikje in de NRC van 26 januari 2016 (hét NRC voor de 
liefhebber):
‘‘Ik ben nu twaalf maanden bezig de haviken in de omgeving van Amsterdam in beeld 
te brengen. Hoeveel zijn het er, wat eten ze, waar broeden ze en lukt het ze om jongen 
groot te brengen?
Vanmiddag controleerde ik een oud nest bij de Nieuwe Meer. Na gedane arbeid rijd ik 
richting huis. Over de Nieuwe Meer zie ik een havik recht op me afvliegen. Ik minder 
vaart.
Bij de Ringvaart slaat het dier linksaf en vliegt met me mee: ik op de weg, zij over de 
Ringvaart. Ik kijk op de kilometerteller: hoe hard vliegt ze?
Op dat moment een felle flits!
De havik vloog 45 kilometer per uur, ik mocht er maar 30.
Fons Bongers’’

Verder een heel bijzonder nieuwtje van Guido Klerk op de volgende pagina! Rest mij 
de vaste schrijvers, waaronder ik behalve Ellen en John nu ook Frank van Groen en 
Adrie Streefland reken, te bedanken voor hun bijdragen.
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Sinds voorjaar 2019 hebben we er in de regio een nieuwe soort broedvogel bij, 
een paartje Raven heeft twee jongen grootgebracht. Dat is een historisch feit, 
want sinds mensenheugenis is dat niet het geval geweest. Wel waren Raven 

een bekende verschijning ten noorden van de stad in de periode tussen 1404 en 1795 
op galgenveld Volewijck. De lichamen van gehangenen, gewurgden en geradbraak-
ten werden daar ter afschrikking respectievelijk opgehangen, aan een paal gebonden 
of op een rad geplaatst, waar ze ‘van de vogelen gegeeten, en van de lucht verteert’ 
werden. Behalve als afschrikwekkend voorbeeld gold het galgenveld ook als een leuk 
dagje uit voor het hele gezin. 
 
Door vervolging stierf de Raaf in 1928 als broedvogel uit in Nederland. Tussen 1969 
en 1992 werden uit Duitsland afkomstige vogels geïntroduceerd, waarbij in 1976 
het eerste broedsucces werd waargenomen op de Veluwe. Het moest vervolgens nog 
bijna tien jaar duren voordat de populatie zich begon uit te breiden en te versprei-
den, waaronder onze kant op met als grens het Spanderswoud in het Gooi. Daar leek 
het lange tijd op te houden. Afgelopen jaren verschenen er ook territoriale paren in 

FO
TO

: R
OB

ER
T 

H
EE

M
SK

ER
K,

 S
CH

IN
KE

LB
OS

, 2
3-

09
-2

00
7

Adulte havik

Roely Bos

De GierzwaluwBroedsucces voor Raven in regio Amsterdam

Broedsucces voor Raven  Guido Klerk

‘Moeder Raaf’, Amsterdamse Bos, voorjaar 2019
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Activiteiten

Er zijn nog geen activiteiten of lezingen gepland in het derde kwartaal. Houd onze 
website in de gaten voor mededelingen, excursies of lezingen: vogelsamsterdam.nl.
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de Kennemerduinen, maar daar is voor zover mij bekend tot dusver geen broedsucces 
aangetoond. In onze regio bleef het al die tijd bij wat onregelmatige waarnemingen. 
 
Er valt te vermoeden dat ons paartje al langer heeft rondgehangen, maar op 12 
februari 2019 ontdekte Wim van der Schot twee Raven ter plaatse in polder de Ron-
dehoep. Wat deze waarneming bijzonder maakte, is dat de vogels vanaf dat moment 
zo’n twee weken lang bijna dagelijks gezien werden. Dit deed de harten van menig 
Amsterdamse (en omgeving) vogelaar sneller kloppen.  Het ging om E34, een vogel 
die in het Spanderswoud geboren en geringd is en haar partner, een vogel met een 
opvallende hap uit de linkervleugel. Eind van de maand waren de Raven weer ver-
dwenen. Op her en der wat sporadische meldingen na. 
Ik dacht er in eerste instantie niet veel van toen ik dankzij de oplettendheid van 
Dorothee Rabe eind maart in het Amsterdamse Bos een Raaf zag. Maar eerder waren 
er elders in het bos toch weer  een paar waarnemingen gedaan door (opnieuw) Wim 
van der Schot. Ik besloot de volgende dag terug te gaan en te zoeken. En ik vond een 
paartje, ter plaatse. In de broedtijd. In broedbiotoop. 
 
Nu werd het echt spannend. Ik ging regelmatig terug en ontdekte een plek waar de 
vogels mogelijk aan het nestelen waren, maar een nest kon ik niet zien vanaf de 
positie waar ik stond. Ik was een beetje beducht om dichterbij te komen, Raven zijn 
schuw en een broedgeval van deze soort is makkelijk verstoord. Toch zag ik de vo-

gels steeds weer op dezelfde plek in een boom rondscharrelen. Nou hebben Raven de 
naam om regelmatig eerst een (paar) jaar rond te hangen in een broedbiotoop alvo-
rens ze daadwerkelijk tot broeden overgaan, ik wist niet wat ik er van moest denken.  
 
Op een goede dag was ik weer met Dorothee in de buurt, toen we de Raven zagen. Ze 
kwamen al buitelend door de lucht aanvliegen. Maar ik telde er niet twee, maar vier! 
Niet veel later waren er weer vogels op het vermoede nest. Ik besloot wat dichterbij 
te gaan en ontdekte een plek waar ik zonder de boel te verstoren kon zien wat er 
aan de hand was. Er was wel degelijk een nest, met een stel Raven erop. Ik nam een 
paar foto’s. Maar wat was hier aan de hand? Volgens ringer Pascal Gijsen zou E34 
eigenlijk nog te jong zijn om te broeden... een tweede paar was echter uitgesloten, 
die dulden elkaar niet in een territorium. Familie, broers en zussen, zou de hele groep 
uit pubers bestaan? Maar wel erg vreemd dat er dan nu pas vier exemplaren waren. 
 
Opnieuw een schok toen ik de foto’s ging bekijken. Een van de vogels had een rood 
gehemelte. Bij de andere was het zwart. Dus toch..? Ik dook in de boeken, raad-
pleegde mensen. Op waarneming.nl zag ik vogels die als adult waren ingevoerd met 
een rood gehemelte, toch weer twijfel. André van Loon bracht zekerheid, hij stuurde 
me een tekst waarin stond dat roze mondhoeken duiden op juveniel. Ik checkte mijn 
foto’s... Bingo! Dit was het bewijs. Amsterdam is een broedvogel rijker geworden, en 
wat voor een!

Ouderpaar Raven, Amsterdamse Bos, lente 2019

Broedsucces voor Raven in regio Amsterdam

Jonge Raaf Vader Raaf met de opvallende gerafelde vleugels
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deels afkomstig van vliegtuigtellingen door medewerkers van Rijkswaterstaat, aange-
vuld met waarnemingen vanaf de Uitdammerdijk en bezoeken aan deze kolonies ten 
behoeve van ringacties en gerichte tellingen.
Vergeleken met het vorige overzicht, dat de periode 2010-2013 behandelde, zijn 
enkele aanvullende gegevens beschikbaar gekomen. Op onderdelen kan dit overzicht 
daarom verschillen van het voorgaande. Ondanks de geleverde telinspanning kan het 
zijn dat kolonies aan de aandacht zijn ontsnapt. Wellicht kan dit artikel bijdragen 
aan het opsporen van dergelijke kolonies. Te denken valt aan nieuwe vestigingen 
van Oeverzwaluw of op daken broedende meeuwen en sterns in stedelijk gebied. 
Mooi zou ook zijn wanneer dit soort kolonies voortaan jaarlijks worden geteld en 
doorgegeven aan Sovon. Een kolonie tellen kost niet veel tijd wanneer in de juiste 
periode gericht wordt geteld volgens de Sovon-telrichtlijnen.

Resultaten periode 2014-2018
De getelde aantallen in de Amsterdamse regio zijn per soort gerangschikt in Tabel 1. 
Voor de periode 2014-2018 (hierna 14-18) is per (deel)gebied het aantal bewoonde 
nesten/broedparen gegeven. Daarnaast is het gemiddelde aantal voor de periode 
14-18 en de periode 2010-2013 (hierna 10-13) vermeld. Indien er een 0 (nul) vermeld 
staat, betekent dit dat de kolonie in dat jaar wel is geteld maar dat geen nesten zijn 
aangetroffen.
Per soort worden hieronder de resultaten van de telinspanningen van de afgelopen 
jaren toegelicht. Indien van toepassing wordt in onderstaande soortbesprekingen de 

ontwikkeling van de broedvogelstand 
vergeleken met de landelijke aantalsont-
wikkeling sinds 1990 (Boele et al., 2018). 
Hierbij worden de volgende categorieën 
onderscheiden:
• sterke afname, significante afname 
van meer dan 5% per jaar
• matige afname, significante afname 
van minder dan 5% per jaar
• stabiel, geen significante toe- of 
afname
• matige toename, significante toename 
van minder dan 5% per jaar
• sterke toename, significante toename 
van meer dan 5% per jaar
Ook wordt onderscheid gemaakt in de 
aantalsontwikkeling op lange termijn 
(sinds 1990) en die op korte termijn 
(sinds 2007).
Van Purperreiger en Zwarte Stern wer-
den in de jaren 14-18 voor zover bekend 

De Gierzwaluw

Kolonievogels in de Amsterdamse regio

Het vorige artikel over de stand van zaken wat betreft kolonievogels in de 
Amsterdamse regio verscheen alweer vijf jaar geleden in De Gierzwaluw (Van 
Groen, 2014). Sinds die tijd is er stevig doorgeteld. Tijd dus voor een update. 

Hoe is het de koloniebroeders vergaan in de steeds verder verstedelijkende Amster-
damse regio?
Voor de meeste koloniebroeders geldt dat wordt gestreefd naar een zo compleet moge-
lijk beeld van de landelijke broedpopulatie. Koloniebroeders vestigen zich vaak elk jaar 
op min of meer dezelfde plaats. Veel mensen tellen dan ook jarenlang dezelfde kolonie. 
Toch zijn er ook regelmatig verschuivingen. Het blijft dus zaak alert te zijn op het ont-
staan van nieuwe kolonies op soms onverwachte plekken. In dit artikel worden de ver-
zamelde gegevens van alle kolonievogels in de jaren 2014 t/m 2018 in de Amsterdamse 
regio gepresenteerd. De regiogrenzen zijn terug te vinden op vogelsamsterdam.nl.

Methode
De kolonievogels worden in principe geteld volgens de telrichtlijnen zoals die zijn 
na te lezen op de website van Sovon. De telresultaten worden door de waarnemers 
ook ingevoerd op deze website. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de 
Amsterdamse situatie wordt periodiek een overzicht opgevraagd bij Sovon-coördinator 
Patrick Bergkamp. Soms worden aanvullend gegevens verkregen van de betrokken 
waarnemers. Zo liggen sommige kolonies maar voor een deel in de Amsterdamse regio 
zoals de kolonie Blauwe reigers bij het Spaarnwouderveen en de Houtrakpolder en de 
Huiszwaluwen van Muiden.
Voor de Kinseldam en het Natuureiland IJburg zijn de gegevens van kolonievogels 

Frank van Groen
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Blauwe Reigers in Artis 

Oeverzwaluwwand in de Lutkemeerpolder
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geen broedkolonies in de Amsterdamse regio vastgesteld. Voorheen broedden enkele 
paren Zwarte Stern bij Botshol zoals in 2011 en 2012. In 2011 was sprake van een 
mogelijk broedgeval van Purperreiger bij de Vijfhoek.

Aalscholver
De enige aalscholverkolonie in de Amsterdamse regio ligt in de Kloosterkolk in 
Botshol, in de Provincie Utrecht. In de jaren 10-13 broedden hier gemiddeld 217 paar 
Aalscholvers. In 2014 ging het om 190 paar. Daarna is enkele jaren niet meer syste-
matisch geteld, behalve in 2017 toen 135 paar genoteerd konden worden. De kolonie 
is in alle jaren bezet geweest. In 2018 is van grote afstand een schatting gemaakt van 
het aantal zichtbare nesten. De toen getelde 65 nesten  moeten daarom als minimum 
beschouwd worden. In 2019 werden op 30 maart tijdens een goede telling maar liefst 
320 bewoonde nesten van de Aalscholver geteld bij de Kloosterkolk in Botshol, een 
record voor dit gebied.

Kolonievogels in de Amsterdamse regio 2014-2018
2014 2015 2016 2017 2018 14-18 10-13 2014 2015 2016 2017 2018 14-18 10-13

Aalscholver Zwartkopmeeuw
Artis 4 3 3 1 2 ng Kinseldam 120 100 110 0 0 66 140
Botshol 190 ng ng 135 65 ? 217 Natuureiland IJburg 0 45 150 39 0

Kwak Stormmeeuw
Artis 18 24 17 3 8 14 16 Schiphol Oost 3 2 2 2 1 2 2

Blauwe Reiger 11-13 Kleine Mantelmeeuw
Noord 195 226 209 217 210 211 193 Kinseldam, Durgerdam 280 350 380 302 300 322 298
Stad 360 361 368 352 382 365 315 Natuureiland IJburg 40 220 200 210 500 234 2
Zuid 95 126 134 127 113 119 105 Westelijk Havengebied 2 0 18 12 13 9 5
Zuidoost 103 103 125 93 80 101 104 Amsterdam ZO 45 0 5 0 20 14 18
West 47 49 38 46 32 42 57 Elders niet jaarlijks 1 15 4 0

Aantal nesten 800 865 874 835 817 838 774 Totaal 367 570 603 525 848 583 323
Aantal kolonies 27 26 27 28 25 27 27 Visdief

Kinseldam 160 100 40 0 0 60 200
Lepelaar 10-13 Basisweg-Moezelhaven 50 60 117 13 69 62 19

Botshol 26 ng 35 27 31 31 28 Elders niet jaarlijks 58 1 96 122 7 56 74
Sloterpark 1 0 1 Totaal 268 161 253 135 76 178 293
Kinseldam 40 50 40 50 40 44 2 Oeverzwaluw

Totaal 66 51 75 77 71 75 31 Westelijk Havengebied 85 21 104 63 51 65 153
Kokmeeuw IJburg 30 0 80 80 45 47 307

Kinseldam 600 800 800 0 0 440 1850 West 0 0 0 111 77 38 49
Natuureiland IJburg 140 600 148 0 wand Ouderkerkerplas 23 42 0 40 43 30 48
Bloemenveiling Aalsmeer 3 1 11 wand Amstelveen A9 49 39 29 16 51 37 38
Ilperveld 22 1 66 20 22 1 Elders niet jaarlijks 0 0 40 0 45 17 26
Den Ilp 15 50 ng 7 14 ? Totaal 187 102 253 310 312 233 621
Duivendechtse Vaart 35 30 0 13 0 Huiszwaluw
Villa Arena 10 0 2 0 Stad 24 20 22 24 31 24 41
Botshol 55 ng ng 171 ng ? 147 Waterland 258 262 261 302 285 274 190
Zekeringstraat 75 15 0 West 213 280 204 220 210 225 175
Moezelhavenweg 10 110 260 330 217 185 7 Amstelland 89 94 97 120 137 107 11

Totaal 705 910 1156 812 844 885 2016 Muiden/Weesp 83 77 70 74 102 81 73
Zilvermeeuw Totaal 667 733 654 740 765 712 490

Westelijk Havengebied 1 0 8 5 8 4 3 Roek
Amsterdam ZO 6 0 0 3 10 4 3 Noord 23 21 27 25 29 25 26
Amsterdam-centrum 7 Stad 7 1 1 0 0 2 7
Kinseldam, Durgerdam 15 20 36 40 35 29 43 Zuidoost 10 17 7 10 9 11 5
Natuureiland IJburg 17 30 28 25 20 1 Ouderkerk a/d Amstel 5 3 2 0
Amstelveenseweg 4 Weesp 2 2 1 0

Totaal 22 37 74 76 89 60 67 Totaal 45 42 37 37 38 40 38

gemiddelde gemiddelde

Tabel 1, getelde aantallen per soort

Kolonievogels in de Amsterdamse regio

In dierentuin Artis broeden tamme Aalscholvers. De vogels krijgen hier geregeld gezel-
schap van wilde vogels en met enige regelmaat broeden hier ook enkele wilde paren.
De lange-termijn-trend van Aalscholver in Nederland laat een matige toename zien. De 
trend op korte termijn is stabiel. De landelijke populatie omvat 18.700-21.700 broedpa-
ren.

Kwak
Al jaren bevindt zich een kleine kolonie Kwakken in Artis. De vogels leven hier in 
semi-wilde staat. Ze worden geregeld bijgevoerd. Wel verlaten de vogels ’s avonds de 
tuin om in de omgeving te foerageren. Soms worden Kwakken gezien in het Flevopark 
en bij Duivendrecht, waarschijnlijk vogels die uit Artis afkomstig zijn. In de periode 
10-13 ging het gemiddeld om 16 paar. In de periode 14-18 om gemiddeld 14 paar. Het 
is duidelijk dat de kolonie niet groeit. Dat de soort het in de echte vrije natuur voorals-
nog slecht doet blijkt het feit dat ook elders in Nederland het voorkomen van broeden-
de Kwakken een bijzonderheid blijft. De Kwak staat op de Rode Lijst van Nederlandse 
broedvogels in de categorie ‘Ernstig Bedreigd’.

Blauwe Reiger
Sinds 2011 worden vrijwel alle kolonies in de Amsterdamse regio geteld. Door de 
grotere telinspanning in 2011 zijn toen veel meer nesten geteld dan in 2010. Hierdoor is 
het gemiddelde aantal nesten voor de periode 10-13 eigenlijk te laag en is daarom het 
gemiddelde voor de periode 2011-2013 gegeven.
In de periode 14-18 was het aantal getelde paren vrij stabiel en schommelde tussen de 
800 en 874. De gemiddelde stand in deze periode ligt wat hoger dan die in de periode 
11-13 toen sprake was van een afname na enkele wat koudere winters. Grote kolonies 
van soms meer dan 100 nesten bevinden zich in Artis en in het Amsterdamse Bos. Af 
en toe zijn er verschuivingen, bijvoorbeeld tussen Artis en het Flevopark. Wanneer 
een kolonie verdwijnt groeien kolonies in de omgeving. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 
2016 bij de kolonie Hilversumsestraat in Amsterdam-Noord. Na kap van de nestbomen 
nam het aantal nesten in de nabijgelegen kolonies bij de Schellingwouderbrug en in 
Molenwijk toe.
Sinds 2010 is de landelijke stand van Blauwe Reiger vrijwel stabiel. Vergeleken met 
1990 is de soort echter met een kwart afgenomen. Met een landelijke stand van 8.150-
11.500 paren vertegenwoordigt de Amsterdamse populatie een kleine 10% van de 
landelijke populatie.

Lepelaar
De lepelaarkolonie die zich sinds 1998 in Botshol bevindt is alleen in 2015 helaas niet 
geteld. In de periode 2016-2018 waren hier gemiddeld 31 paar aanwezig, tegen gemid-
deld 28 paar in de periode 10-13. In het Sloterpark was het broeden van Lepelaars 
helaas van korte duur. Alleen in 2015 deed hier nog een paartje een broedpoging.
Na vestiging in 2013 met zeven paren groeide de kolonie op de Kinseldam flink, zoals 
al was voorspeld. De Kinseldam ligt in het Europees beschermde Natura 2000-gebied 
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Markermeer/IJmeer. Het aantal broedparen ligt hier de laatste jaren tussen de 40 en 
50 paar. Enkele tientallen jongen worden jaarlijks op de Kinseldam van kleurringen 
voorzien. De soort kent een gespreid broedseizoen op de dam. Bij de eerste ringactie 
in een jaar vliegen sommige jongen al terwijl andere paren net zijn overgegaan tot 
eileg. Vaak wordt op meerdere plekken op de onoverzichtelijke dam gebroed, onder 
meer op de stortstenen aan de achterzijde van de dam. Het is daarom moeilijk een goed 
overzicht te krijgen van de exacte omvang van de kolonie. Misschien kan een telling 
met een drone in de toekomst uitkomst bieden. De regionale lepelaarstand ligt nu een 
stuk hoger dan in de periode 10-13. Ook in de rest van Nederland doet de Lepelaar het 
goed. In 2016 werden 3073 paar geteld in 55 kolonies. Sinds 1990 is de landelijke stand 
vervijfvoudigd. Na een sterke toename is de toename nu meer gematigd.

Kokmeeuw
De Kokmeeuw had het zwaar in de periode 14-18 in de Amsterdamse regio. In de 
belangrijkste kolonie Kinseldam bleef broedsucces in 2016 nagenoeg uit. Mogelijk was 
sprake van predatie door ratten. In 2017 verhuisde een restant van de kolonie naar het 
Natuureiland bij IJburg. Hier groeide de kolonie Kokmeeuwen flink naar 600 paar in 
2018. Vergeleken met het gemiddelde aantal van 1850 paren op de Kinseldam in de 
periode 10-13 betekent dit toch een flinke afname.
Elders in de regio broedt een aardige kolonie in het Westelijk havengebied bij de 
Moezelhavenweg. Hier waren gemiddeld 185 paren aanwezig tegen slechts zeven in de 
periode 10-13.
De kolonie in Botshol is enkele jaren niet geteld. In 2015 is het aantal paren geschat op 
basis van aanwezigheid van volwassen vogels in de goede tijd. In de periode 10-13 was 
hier sprake van een gestage afname, die op basis van de telling van 2015 dus mogelijk 
gestopt zou zijn. In 2017 werden 171 paar genoteerd, een flinke toename ten opzichte 
van 2015. Sinds 1990 is de landelijke stand van de Kokmeeuw ruim gehalveerd. Na een 
matige afname is de landelijke stand sinds 2006 stabiel. De landelijke populatie wordt 
geschat op 104.000-131.000 broedparen. Het aantal paren in de Amsterdamse regio is 
ruim gehalveerd als we de periodes 10-13 en 14-18 vergelijken.

Zwartkopmeeuw
De Kinseldam was jarenlang dé plek in de Amsterdamse regio waar Zwartkopmeeuwen 
broedden. Net als bij de Kokmeeuw bleef broedsucces hier in 2016 vrijwel uit en werd 
de kolonie verlaten. In 2017 waren naar schatting 45 paar aanwezig op het nabijgele-
gen Natuureiland bij IJburg. De kolonie groeide hier door naar 150 paar in 2018. Sinds 
2016 wordt ook op de Markerwadden bij Lelystad gebroed, een ten behoeve van na-
tuurontwikkeling nieuw aangelegde archipel in hetzelfde meer als waar de Kinseldam 
ligt. Met gemiddeld 105 paren in de periode 14-18 was de stand in de Amsterdamse re-
gio lager dan in de periode 10-13 toen gemiddeld 140 paar op de Kinseldam broedden.
Sinds 1990 is de Zwartkopmeeuw in Nederland sterk toegenomen als broedvogel, 
vooral in het deltagebied. Recent is de toename meer gematigd. De landelijke populatie 
wordt geschat op 1400-2500 broedparen.

Stormmeeuw
De Stormmeeuw komt nauwelijks voor als broedvogel in de Amsterdamse regio. Alleen 
bij Schiphol komen jaarlijks enkele paren tot broeden. De stand lijkt hier stabiel.
Sinds 1990 neemt de Stormmeeuw gestaag af in Nederland. Er rest nog slechts 30% 
van de populatie van toen. Na vestiging van de Vos in de duinen bij Schoorl moest de 
soort hier z’n grootste kolonie verlaten en is gaan broeden op daken in nabijgelegen 
steden en dorpen. De landelijke populatie wordt geschat op 3300-3700 broedparen.

Kleine Mantelmeeuw
De Kleine Mantelmeeuw is in de zomer tegenwoordig de algemeenste meeuw in de stad 
Amsterdam. Ze komen veel meer voor dan de vroeger veel talrijkere Kokmeeuw, die nu 
alleen in de wintermaanden nog de algemeenste meeuw in de stad is. 
Zowel op de Kinseldam als op het Natuureiland bij IJburg bevinden zich kolonies met 
honderden broedparen. Elders in de regio broeden enkele tientallen paren. Mogelijk 
broedt de soort lokaal in kleine kolonies onopgemerkt op platte daken in het uitge-
strekte en lastig te inventariseren stedelijk gebied. De stand van de Kleine Mantel-
meeuw is duidelijk toegenomen. Vergeleken met de gemiddeld 323 paren in de periode 
10-13 betekenen de gemiddeld 543 broedparen in de periode 14-18 een behoorlijke 
toename. De stand bereikte in 2018 een record, met 848 getelde paren.
De lange-termijn-trend van de Kleine Mantelmeeuw in Nederland laat een sterke 
toename zien (sinds 1990). Sinds 2006 is de landelijke stand stabiel. De landelijke 
populatie wordt geschat op 100.000-110.000 broedparen. De recente groei van de 
Amsterdamse populatie heeft waarschijnlijk te maken met een mindere beschikbaarheid 
van voedsel op zee. Kleine Mantelmeeuwen zijn daardoor meer in het binnenland gaan 
broeden en proberen andere voedselbronnen aan te boren.

Jonge Kleine Mantelmeeuwen op een dak in de Rivierenbuurt
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Zilvermeeuw
Net als bij de Kleine Mantelmeeuw broeden de meeste Zilvermeeuwen in de Amsterdam-
se regio op de Kinseldam en het Natuureiland bij IJburg. Wel gaat het hierbij om veel 
kleinere aantallen. Vanaf 2014 zit het totale aantal regionale Zilvermeeuwen duidelijk 
in de lift. In 2018 werd een recordstand van 89 paren bereikt. Ook voor de Zilvermeeuw 
geldt dat kleine kolonies in het uitgestrekte en lastig te inventariseren stedelijk gebied 
onopgemerkt kunnen zijn gebleven.
Zowel gezien op lange- als op korte termijn laat de landelijke populatie van de Zil-
vermeeuw een matige afname zien. Vergeleken met 1990 halveerde de stand ruim. De 
landelijke populatie wordt geschat op 42.000-46.000 broedparen.

Visdief
De Visdief broedde voor het laatst op de Kinseldam in 2016, net als Kok- en Zwart-
kopmeeuw. In tegenstelling tot deze soorten verkaste de Visdief daarna niet naar het 
Natuureiland IJburg. De belangrijkste jaarlijks bezette kolonie bevindt zich nu langs de 
Moezelhavenweg in het Westelijk Havengebied. Hier broeden de vogels op een dak. Het 
getelde aantal varieerde er tussen 13 en 70 broedparen in de periode 14-18.
Door het verdwijnen van de kolonie op de Kinseldam ligt het aantal broedparen Visdief 
in de Amsterdamse regio in de periode 14-18 (gemiddeld 178) duidelijk lager dan in de 
periode 10-13, toen gemiddeld nog 293 paar per jaar werden vastgesteld.
Zowel gezien op lange- als op korte termijn laat de landelijke populatie van de Visdief 
een matige afname zien. Vergeleken met 1990 nam de populatie af met 35%. De lande-
lijke populatie wordt geschat op 14.000-18.000 broedparen. De Visdief staat op de Rode 
Lijst van Nederlandse broedvogels in de categorie ‘Gevoelig’.

Oeverzwaluw
Oeverzwaluwen zijn opportunisten en duiken op wanneer zich tijdelijk gunstige om-
standigheden voordoen. Het gaat dan om geschikte zandwanden op een rustige plek bij 
een goed voedselgebied. Vaak betreft het bouwterreinen. Actieve nesten van Oever-
zwaluwen zijn wettelijk beschermd. Soms moeten bouwers daarom wachten met hun 
werkzaamheden tot de zwaluwen zijn uitgebroed. Het aanleggen van een gedoogwand 
op een locatie die niet in de weg zit kan een alternatief zijn voor kostbaar uitstel van 
bouwactiviteiten. Vanwege hun opportunisme zijn Oeverzwaluwen veel minder dan 
andere koloniebroeders gebonden aan vaste plaatsen. Dat, en de late vestiging, maakt 
het tellen lastiger. Een kolonie is zo gemist.
In goed onderhouden oeverzwaluwwanden kunnen de zwaluwen jaar in jaar uit broe-
den. Een goed voorbeeld is de al heel lang aanwezige wand bij de Ouderkerkerplas. Van 
recentere datum zijn wanden in het zuiden van de Middelpolder bij een oprit naar de 
A9 en de wand in de Lutkemeerpolder. Kort geleden is ook een wand aangelegd in het 
Diemerpark die hopelijk in 2019 bezet raakt. Maar misschien kiezen Oeverzwaluwen 
in het voorjaar van 2019 wel voor een in hun ogen gunstige locatie op de eilanden die 
de afgelopen maanden zijn aangelegd ten behoeve van woningbouw voor de kust van 
IJburg.

De Gierzwaluw

Ondanks de aanwezigheid van en-
kele wanden zijn in de periode 14-18 
gemiddeld maar 233 nesten geteld in 
de Amsterdamse regio, veel minder 
dan de gemiddeld 621 nesten in de 
periode 10-13. Mogelijk zijn enkele 
kolonies gemist.
De landelijke trend op lange termijn 
van de Oeverzwaluw laat een matige 
toename zien, die op korte termijn 
daarentegen een matige afname. De 
landelijke populatie wordt geschat 
op 20.000-30.000 broedparen.

Huiszwaluw
Het aantal getelde kolonies in de 
periode 14-18 schommelde tussen de 
24 en de 30. In totaal werd in deze 
vijf jaren, voor zover bekend, in 33 kolonies gebroed. Het aantal getelde bewoonde 
nesten varieerde van 765 (2018) tot 654 (2016). Gemiddeld ging het om 712 nesten. In 
de periode 10-13 werden gemiddeld een stuk minder nesten geteld, namelijk 490. Deels 
komt dit omdat toen minder kolonies bekend waren, die waarschijnlijk al wel beston-
den. Dat werd ook al in het vorige artikel over kolonievogels gesuggereerd.
In de jaren 1981-2001 fluctueerde de stand van de Huiszwaluw in de Amsterdamse 
regio tussen de 1400 en de 750 paar (Tempelman, 2002). Het grootste deel van de 
Huiszwaluwen broedde toen in Amsterdam-Noord en Waterland. Hiertegen afgezet is 
de stand van 765 paren in 2018 laag te noemen. De toegenomen verstedelijking van 
de Amsterdamse regio zal de stand zeker geen goed gedaan hebben. Zo verdwenen 
verschillende kolonies binnen de ring A10.
De enige resterende kolonie binnen de ring A10 bevindt zich in het Oostelijk Haven-
gebied en is nog steeds jaarlijks bezet. Wel nam het gemiddelde aantal nesten er af 
van 41 naar 24 wanneer we de periodes 10-13 met 14-18 vergelijken. De kolonies aan 
de westkant van de stad kwamen gemiddeld uit op 225 nesten in de periode 14-18 
tegen 175 in de periode 10-13. Deze toename wordt voor ruim 40% verklaard door de 
ontdekking van een aardige kolonie met 36 nesten bij een manege in de Houtrakpolder 
in 2015. Na renovatie van het gebouw waar de nesten zich bevonden zakte het aantal 
er naar een schamele acht een jaar later, ondanks het ophangen van kunstnesten ter 
compensatie.
Het jaar 2018 was ‘het jaar van de Huiszwaluw’, met landelijke meer aandacht voor 
de soort. Ondergetekende heeft daarom wat extra rond gefietst op zoek naar nog 
onbekende kolonies. Dat leverde in Aalsmeer twee nieuwe kolonies op, wat mede het 
recordaantal getelde nesten in 2018 verklaart.
De grootste kolonie in de Amsterdamse regio is die van de Blijkmeerpolder in Wa-
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Jonge Huiszwaluwen in de Groot Duivendrec htse polder, 3 juli 2017
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terland. Hier werden in de periode 14-18 respectievelijk 75, 76, 83, 96 en 106 nesten 
geteld. Deze fraaie reeks resulteerde in 2018 in het feit dat voor het eerst in zeker tien 
jaar zich weer een kolonie met meer dan 100 nesten in de Amsterdamse regio bevond. 
Op de boerderij van de bewuste kolonie zijn geen katten, maar wel een grote sint-ber-
nardshond. Veel nesten zitten hier relatief laag in lange rijen onder de dakrand.
Zowel op lange als op korte termijn laat de landelijke populatie van de Huiszwaluw 
een matige toename zien. Vergeleken met 1990 nam de populatie toe met ongeveer een 
kwart. De landelijke populatie wordt geschat op 70.000-100.000 broedparen. De recente 
toename van de Amsterdamse populatie past goed in dit beeld, de eerdere afname niet. 
De Huiszwaluw staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels in de categorie 
‘Gevoelig’.

Roek
De meeste Amsterdamse Roeken broeden in Amsterdam-Noord. Het gemiddelde aantal 
bezette nesten daalde hier licht, van 26 in de periode 10-13 naar 25 in de periode 14-
18. Het aantal gevonden nesten in Amsterdam-ZO nam toe, zodat de totale Amster-
damse populatie licht toenam, van gemiddeld 38 paar in de periode 10-13 naar 40 paar 
in de periode 14-18.
De Roek blijft nog steeds een schaarse broedvogel in de Amsterdamse regio, zeker als 
je dat afzet tegen de landelijke populatie van naar schatting 48.000-53.000 paar. In 
de jaren negentig namen Roeken nog toe in Nederland. Deze eeuw is sprake van een 
matige afname. De relatief kleine kolonies van de Amsterdamse Roeken liggen aan de 
rand van het verspreidingsgebied van de soort in ons land.

Dankwoord
Veel mensen hebben één of meer kolonies in de Amsterdamse regio geteld. Allen wor-
den hartelijk bedankt voor hun telinspanningen. Zonder hun inzet was een overzicht 
als dit niet mogelijk geweest. Grootleveranciers van gegevens van kolonievogels in de 
Amsterdamse regio zijn Ben Daemen (3 kolonies), Frank van Groen (53), Jelle Abma 
(4), Martin Melchers (23), Patrick Bergkamp (6), Paul Tak (12), Rob Baars (3), Teun van 
Dijk (3) en Walter Busse (3).
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opkomst, verspreiding, voedsel en gebruik van het landschap

De Havik in en rond Amsterdam  Fons Bongers

Na het herstel van de roof-
vogelstand in Nederland, 
gestart in de jaren zeven-

tig, broedt de Havik nu zelfs tot 
in de buitengebieden van steden. 
Ook in de buitengebieden en zelfs 
parken van Amsterdam. Daarmee 
voegt Amsterdam zich bij goed onderzochte populaties in en rond steden als Ham-
burg, Berlijn en Keulen (Rutz 2006, Rutz et al. 2006). Terugkijkend moeten we echter 
constateren dat de opkomst van de Havik in steden in Nederland minder aandacht 
heeft gehad dan het verdiende. Groei en verbreiding zijn slechts fragmentarisch 
vastgelegd (Zijlmans 1995, Dekker et al. 2004, de Haan 2011). Eind 2014 realiseerde ik 
me dat hier een studiegebied braak lag. Mijn studie beoogt een beeld te krijgen van de 
aanwezigheid en ecologie van de Havik in Amsterdam en omgeving, in het bijzonder 
verspreiding, voedselkeuze en broedresultaten. 
Sinds ik met deze studie ben begonnen, en steeds meer data en inzichten krijg, groeit 
het aantal vragen dat roept om antwoorden. Het is mij duidelijk dat de negatieve 
tendens in populatiedichtheden van Haviken in veel natuurgebieden in Nederland (o.a. 
Drenthe, West-Brabant, Veluwe), niet voor Amstelland gelden. Ondanks het gegeven 
dat de groei er vanaf 2015 wel een beetje uit is.
Ik krijg nogal eens commentaar dat ik me met de Havik wel op een smal studiegebied 

juveniele Havik in Ouderkerk aan de Amstel in 2017 
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Dit artikel verscheen eind 2018 
in De Takkeling, (Takkeling-
26-2018-nr3), het huisblad 
van de Werkgroep Roofvogels 
Nederland. Speciaal voor De 
Gierzwaluw en de Amsterdamse 
lezers is dat stuk bewerkt. Hierbij 
zijn onder andere aanvullende 
gegevens en inzichten van na de 
publicatie in De Takkeling in het 
voorliggende artikel opgenomen 
en is een deel van de informatie 
gedetailleerder gemaakt voor de 
Amsterdamse lezer.
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zet de broedplaatsen in beeld gebracht en voortplantingsresultaten vastgesteld. Na 
zijn overlijden in januari 2012 is zijn archief overgedragen aan de Vogelwerkgroep 
Amsterdam, die het na inventaristie overdroeg aan het Stadsarchief Amsterdam. Daar 
is het voor geïnteresseerden in te zien. Het bevat honderden nestkaarten, jaarlijkse 
samenvattingen van de broedgevallen van alle soorten roofvogels en fotomateriaal 
van broedplaatsen, nesten en jongen. Voor de jaren vóór 1994 kon Nirk terugvallen 
op waarnemingen van derden. Het duurde enkele jaren voordat het eerste broedgeval 
bewezen kon worden, namelijk een paar dat in 1986 en 1987 jongen had grootge-
bracht in Amsterdam-Zuid, op zichtafstand van een middelhoge flat. Het is frappant 
dat de eerste broedgevallen niet in de stadsranden plaatsvonden, maar echt binnen 
de bebouwde omgeving. Voor zover mij bekend zijn er van die vroege broedgevallen 
geen gegevens verzameld of bewaard gebleven over het precieze broedsucces en de 
voedselkeuze.
Het archief van Nirk Zijlmans leverde een stevige basis onder het beeld van de 
opkomst van Haviken in en rond de stad. Het betrof in totaal 141 broedgevallen 
in de achttien broedseizoenen van 1994 tot en met 2011. Een respectabel werk. De 
gegevens van de 141 bezette nesten konden uiteindelijk worden ingedikt tot broedge-
vallen in door mij gedefinieerde 31 havikterritoria. Enkele territoria waren bijna alle 
jaren tussen 1994 en 2011 bezet, enkele andere slechts gedurende één of twee jaar. 
Deze 141 broedgevallen zijn door mij, aangevuld met gegevens uit andere bronnen, 
verwerkt in een overzicht van de jaren 1986 tot en met 2018. De gegevens uit het 
archief zijn opgenomen in mijn grotere 
werkgebied, waarbinnen ik uiteindelijk 
de 63 territoria heb onderscheiden. Ik 
heb daarbij gebruik gemaakt van de 
volgende bronnen:
• Waarnemingen in De Gierzwaluw, 
1981-2017. Sedert 2012 worden jaar-
overzichten van de broedgevallen van 
roofvogels en uilen gepresenteerd.
• Artikelen in De Takkeling, mede van 
de hand van Nirk Zijlmans.
• Gegevens uit Waarneming.nl. Het 
betrof daarbij gegevens van territo-
rium-indicerend gedrag tot daadwer-
kelijke broedgevallen. Veel van deze 
waarnemingen konden op andere wijze 
worden getoetst. Een en ander leidde 
tot het vaststellen van bezette territoria 
in andere jaren dan die welke bekend 
waren. 
• Alle gegevens van geringde nestjonge 
Haviken, beschikbaar gesteld door het Havik aan de Gaasperzoom in 2016

concentreer. Niets is minder waar: ik houdt me zeker ook bezig met Buizerd, Toren-
valk, Sperwer, Ransuil, Kerkuil en Halsbandparkiet. Echter dan vooral als voedsel. 
Mede door de inzet van de Vogelwerkgroep Amsterdam is er sprake van een gespreide 
dis. Ik kan u dan ook niet anders vragen om vooral door te gaan met uw zegenrijke 
werk!

Gebied en werkwijze
Tot 2011 woonde ik in Amsterdam-Zuidoost en raakte beetje bij beetje betrokken 
bij het ringonderzoek van roofvogels. Vanwege een ruime kennis van de buitenge-
bieden van Amsterdam-Zuidoost kon ik de ringers tippen over de roestplaatsen van 
Ransuilen en een aantal broedplaatsen van Havik, Buizerd en Sperwer. Vanaf het 
vroege voorjaar van 2015 ben ik gestart met een meer systematische inventarisatie 
en monitoring van roofvogels in wat uiteindelijk een studiegebied werd met de stad 
Amsterdam als centrum (met een oppervlak van ongeveer 450 km²). Al snel bleek dat 
ik mijn studie moest verengen tot de voor mij meest fascinerende soort: de Havik. De 
overige soorten roofvogels, zoals Buizerd en Sperwer, beschouw ik dus verder als bij-
vangst en prooi. Het vinden van broedplaatsen, het volgen van broedgevallen en het 
opsporen van ruipennen vergde zoveel veldwerk dat ik nooit meer de gelegenheid had 
om me te vervelen. In 2016, 2017 en 2018 heb ik mijn studie verdiept en ik hoop die 
ontwikkeling in de komende jaren voort te kunnen zetten. Gelukkig hoef ik het niet 
allemaal alleen te doen. Diverse leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam, Roofvo-
gelwerkgroep Utrecht en Gooi, de Vogelwacht Zaanstreek, Boswachterij Amsterdamse 
Bos en anderen leveren bijdragen als ringer, klimmer en tipgever. Bovendien heb ik 
drie mensen bereid gevonden elk een broedgeval nabij hun woningen te volgen. Zij 
vormen daarmee de ogen en oren in een aantal Amsterdamse territoria.

De term ‘territorium’ wordt in dit artikel losjes gebruikt. Het betreft een locatie waar 
zich op enig moment in de periode 1986-2018 een nestelend havikpaar heeft opge-
houden. Hierbij is rekening gehouden met de aanwezigheid van buurparen (elkaar 
uitsluitende territoria). Binnen een territorium kunnen meerdere nesten voorkomen, 
die alternerend of slechts eenmaal in gebruik zijn (geweest). In totaal heb ik op die 
manier 63 territoria vastgesteld, die uiteraard niet allemaal gelijktijdig door een ha-
vikpaar bezet waren. Voor het onderscheiden van de territoria maakte ik gebruik van 
het werk van mijn voorgangers in combinatie met eigen waarnemingen en die van 
vele anderen.
Voor een belangrijk deel kon ik mijn studie over de opkomst van Haviken rond 
Amsterdam voortbouwen op de studieresultaten van Nirk Zijlmans (geboren in 1950, 
overleden in 2012). Hij heeft in 1994-2011 monnikenwerk verricht door het in kaart 
brengen van broedgevallen van alle roofvogels in een deel van mijn werkgebied. Het 
accent van Nirks studiegebied lag in het noorden van de stad, benoorden het IJ, in 
Waterland, Ilperveld, Coentunnelgebied en de ruime omgeving van de voormalige 
gifbelt aan de Diemerzeedijk en de Diemer Vijfhoek. In die jaren heeft hij nauwge-
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Vogeltrekstation in Wageningen. In de periode 1999 tot en met 2018 ging het om 231 
nestjongen uit 91 broedgevallen. 
• Persoonlijke mededelingen en fotomateriaal leverden in een aantal gevallen bewijs-
materiaal voor bezette territoria, waaronder een goed overzicht van een broedgeval 
binnen de bebouwde kom van Diemen. De periode 2011-16 kon hierdoor uit verschil-
lende bronnen aaneensluitend worden gemaakt.
• Eigen waarnemingen van broedgevallen in 2015-18 en incidentele waarnemingen 
uit de periode 2003-14.

Bij de analyse van die gegevens val je van de ene verrassing in de andere. Zo zijn er 
in de loop van de jaren duizenden waarnemingen van Haviken gemeld op waarne-
ming.nl. Toch zijn er nog witte vlekken in de databerg. In de Houtrak, bijvoorbeeld, 
ligt een broedplaats die vanaf de openbare weg is te zien. Per jaar passeren er hon-
derdduizenden mensen. Op waarneming.nl is deze broedplaats onbekend. Anderzijds 
zijn er broedplaatsen die met enige fantasie zijn aan te duiden als attractie. De broed-
plaatsen aan de Nieuwe Meer, Lange Bretten, Sloterplas en twee in Gaasperdam wer-
den door velen (op afstand) gevolgd. Die aandacht blijkt voor de Havik geen beletsel. 
In het Vliegenbos hebben Haviken in 2018 twee jongen groot gebracht in een nest op 
ongeveer 25 meter hoogte boven een van de drukste paden. Tijdens het broedseizoen 
van 2018 werd dit pad ook nog eens gerenoveerd en geasfalteerd. 

De veelvuldige aanwezigheid van mensen kan Haviken misschien vaker doen kiezen voor hoge bomen, zoals dit nest 
op 25 m hoogte in een populier in het druk bewandelde Vliegenbos in Amsterdam Noord, 11 juni 2018. Inzet: nestjonge 
Havik kijkt naar passante. 
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Vier geringde havikjongen in het Vliegenbos, 3 juni 2017
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Figuur 2a
Ligging van de 63 territoria van Haviken in het studiegebied Amsterdam en omgeving in 1986-2018

Het is opvallend dat grondeigenaren en terreinbeheerders in de regio, op een schaarse 
uitzondering na, niet over informatie beschikten over broedgevallen van Haviken 
binnen hun beheersgebied. Slechts een enkeling was bekend met een broedplaats en 
het gebruik van die nestplaats gedurende een reeks van jaren. In de meeste geval-
len ontbrak kennis bij terreineigenaren en -beheerders. Zo was het een verrassing 
voor een natuurbeherende organisatie dat op het eigen erf van het beheerkantoor in 
2018 een broedgeval plaatsvond, waar we uiteindelijk 2 jongen konden ringen. De 
verspreid op het erf liggende plukresten van Holenduiven en Halsbandparkieten had 
niemand op een idee gebracht.

Trend 1986-2018
In 1986 tot en met 2018 werden uiteindelijk 63 territoria onderscheiden die een of 
meerdere jaren door de Havik in gebruik waren. De top van 40 bezette territoria werd 
in 2015 bereikt. Daarna nam het aantal af naar 28 in 2017 en 2018 (Figuur 1).

De dipjes in de lijn van gestage toename in 1997 en 2008 vielen samen met een 
verminderde registratie in verslagen en waarneming.nl en met een verminderde 
ringactiviteit. Het jaar 2015 was terecht een topjaar. In dat jaar waren alle populaire 
leefgebieden over de periode 1986-2018 daadwerkelijk in gebruik door havikparen. 
De 63 territoria in 1986-2018 waren goed voor 467 broedgevallen van Haviken (Fi-
guur 2). Niet elk territorium was daarbij even vaak bezet. Zes territoria waren in die 

Figuur 1. Populatieontwikkeling van de Havik in Amsterdam en omgeving in 1986-2018. 

Figuur 2b
De in 2018 bezette territoria 
(n=28) zijn rood gekleurd en 
omcirkeld indien succesvol (n=15). 
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periode slechts een keer bezet, al of niet succesvol, andere veel frequenter: 21 territo-
ria waren 2-5x bezet, 21 territoria 6-10x, 11 territoria 11-15x en 4 territoria 16-25x. 
Geen enkel territorium was vaker dan 25x in gebruik (in theorie had dat 33x kunnen 
zijn, als een territorium van begin tot eind bezet was geweest).

De onderscheiden territoria liggen ogenschijnlijk willekeurig verdeeld over de stads-
randen en de buitengebieden van het werkgebied. Die verdeling is echter verre van 
willekeurig. De meeste van de 467 bezette territoria gedurende 1986-2018 liggen 
namelijk in recreatiegebieden, zoals Houtrak, Spaarnwoude, Twiske en Groengebied 
Amstelland. Een ander bolwerk is het Amsterdamse Bos, met in de beste jaren zes be-
zette territoria (maximaal vier succesvolle broedgevallen in één jaar). Ook het uiterste 
oosten van het werkgebied is traditioneel goed bezet; een fietstocht van 30 minuten 
voert je hier door acht territoria. Tenslotte herbergen Osdorp en de aangrenzende 
groene delen van het stedelijk gebied jaarlijks meerdere havikparen.

Veel territoria hadden meer dan één nest binnen hun grenzen. Deze nesten worden 
in verschillende jaren daadwerkelijk gebruikt. Van de 28 in 2018 in gebruik zijnde 
territoria had de helft maar één nest; in de overige werden sinds 1986 2-5 nesten 
aangetroffen. De territoria die het vaakst in gebruik waren sinds 1986 waren tevens 
de territoria waar de meeste nesten werden aangetroffen (Tabel 1). Voor de jaren 
dat een territorium in gebruik was hadden Haviken gemiddeld 1.89 nesten tot hun 
beschikking. Het wisselen van nest had soms een voor de hand liggende reden, zoals 
het omwaaien van de nestboom of het uit elkaar vallen van een nest. Vooral nesten in 
schietwilg bleven niet lang beschikbaar, mogelijk doordat de takken van deze boom 
weinig bestendig zijn. 

De afstanden tussen bezette haviknesten bedroeg in 2018 gemiddeld 2001 meter. Dat 
is het gemiddelde van de afstand van elk van de 28 nesten tot de dichtstbijzijnde 
bezette buurnest. 

Nestboomkeuze
De Haviken van Amsterdam en wijde omtrek lijken weinig kieskeurig qua nestboom. 
In de jaren 2015-18 werd gebroed in populier (14x), schietwilg (9x), zachte berk (8x), 
grauwe abeel (7x), zwarte els (6x), zomereik (3x), Spaanse aak (2x), gewone esdoorn 
(2x), iep (1x), fijnspar (1x), gewone es (1x) en beuk (1x). De nestboomkeuze spiegelt 
het landschap waarin de Haviken tot broeden komen. De populieren zijn beschikbaar 
als aangeplante bosjes en in houtsingels, vooral in het cultuurlandschap en de recre-
atiegebieden. De schietwilgen staan in natuurlijk opgeslagen bosjes op gronden die 
aan de natuur zijn overgelaten, zoals voormalig industrieterrein en baggerdepots. De 
grauwe abelen zijn te vinden in recreatiegebieden (Houtrak, Spaarnwoude, Sloterplas). 
Berk en zwarte els groeien vooral in verbost moerasland en veenmosrietland. De 
overige boomsoorten staan in aangeplante bossen (Amsterdamse Bos), recreatievoor-
zieningen en in houtsingels als landschapsaankleding. De nestplaatsen van Haviken 

Juveniele havik, 21 juli 2018
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voegen zich daarmee naar wat lokaal ter beschikking staat, daarbij aangetekend dat 
niet alle nesten die door Haviken werden gebruikt ook daadwerkelijk door Haviken 
gebouwd waren. Zo is er een nest dat jarenlang door Buizerds in gebruik was en oor-
spronkelijk mogelijk door een Zwarte Kraai was gebouwd. Omgekeerd worden nesten 
van Haviken in sommige jaren overgenomen door Buizerds (bijv. Houtrak 2017).
De meeste Haviken bouwden hun nest op ongeveer tweederde boomhoogte, tegen de 
stam, of, nog liever, bovenop de hoofdstam van een stevige boom. Het waren bijna 
altijd de zwaardere bomen in de omgeving, met een zware, liefst haakse vertakking. 
Maar er zijn uitzonderingen. Twee nesten, beide in moerasbos, lagen op ongeveer 4 
m hoogte, een keer op een vork in een grote zwarte els, de andere keer op een door 
kamperfoelie overwoekerde zijtak van een zachte berk. Dit laatste nest (Ilperveld) is in 
de winter van 2018 op 2019 troosteloos verloren gegaan.

Positie van nesten van Haviken versus menselijke activiteiten
Om een scherper beeld te krijgen van de nestplaatskeuze in het werkgebied is voor 
2018 een analyse gemaakt van de afstand van de nestboom tot de dichtstbijzijnde 
bosrand. Die bosrand was in sommige gevallen tevens de grens met een autosnelweg, 
een evenemententerrein of een industrieel gebouw (Tabel 2). De gemiddelde afstand 
van nestboom tot bosrand was 48 meter (n=28).

Haviksnesten lagen in 2018 gemiddeld 66 meter van de dichtstbijzijnde dagelijkse 
menselijke activiteiten af, zoals wandelpaden, fietspaden, autowegen, recreatievoor-
zieningen, woningen en andere gebouwen. Ruim 50% van de nesten lag op 50 m 
afstand of minder (Tabel 2). Zelfs in een verstedelijkt gebied als Amsterdam waren 
nog plekken te vinden die verhoudingsgewijs verlaten waren; de verste afstand tot 
permanente menselijke aanwezigheid was 340 meter. Maar het is onvermijdelijk dat 
de levenslijnen van Havik en mens zich kruisen in de stad en de omgeving ervan. 
Het studiegebied is intensief door mensen ingericht als woongebied, bedrijventer-
rein en industriegebied en voor infrastructuur, tuinbouw, sport en openluchtrecre-
atie. Niet elke functie laat zich makkelijk combineren met gebruik door Haviken. De 
grote ruimtelijke dynamiek in het stedelijke milieu is vaak ongunstig voor Haviken, 
bijvoorbeeld bij omzetting van groenvoorzieningen in woongebied, bij aanleg of ver-
breding van wegen en bij projectontwikkeling in groene gebieden. Zo is in februari 
2019 het ANWB-bosje van anderhalve hectare aan de rand van Badhoevedorp gekapt, 
dat al 18 jaar als broedplaats bij Haviken in gebruik was. Op deze plaats komt een 
villawijkje waar de nieuwe bewoners trots kunnen zijn op hun woning aan Haviks-
horst 16. Ook de enige broedplaats in de Ronde Hoep gaat in 2020 verloren omdat de 
A9 moet worden verbreed; precies op de broedplaats van de lokale Havik staat een 
verzorgingsplaats met tankstation gepland. De verrassende vestiging van een paar 
Haviken in het Rembrandtpark in 2018, binnen de ring van de A10, met nestbouw op 
8 m hoogte in een Spaanse aak, werd vermoedelijk al vroeg in het voorjaar verstoord 
doordat stadsnomaden onder de nestboom hun kamp opsloegen.

Nesten in territorium Aantal territoria Aantal jaren bezet (x)

   

1 14 7.3

2 8 9.8

3 2 8.0

4 3 12.6

5 1 14.0

Tabel 1. Gemiddeld aantal 
nesten in territoria van Haviken 
in Amsterdam en omgeving in 
1986-2018, en de gemiddelde 
bezettingsduur (in jaren). 
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De mensen in de stad zijn echter tolerant ten opzichte van de Havik als toppredator, 
voor zover ze al weet hebben van zijn aanwezigheid. Dat ligt mogelijk anders aan 
de randen van de stad, waar de Havik in theorie door jagers, postduivenhouders en 
weidevogelbeschermers als bedreiging kan worden beschouwd. Ik heb echter geen 
aanwijzingen dat de jagerswereld hier een wezenlijke bedreiging vormt voor roofvo-
gels. Mij zijn slechts vier gevallen van vervolging bekend. 
De tolerantie, of misschien vooral de onoplettendheid, van Amsterdammers leidt ertoe 
dat de nestboom gewoon de eerste boom naast een druk belopen pad kan zijn. Dat 
pad kan twaalf maanden per jaar en ieder uur met daglicht worden gebruikt door 
wandelaars en uitlaters van honden. Spelende kinderen en hangjongeren zijn geen 
probleem voor Haviken. Natuurlijk moet een bepaald niveau van veiligheid zijn ge-
waarborgd. Het in 2017 bewoonde nest in het Vliegenbos was gebouwd in een boom 
naast een druk belopen pad. Op het pad onder de nestboom lagen in het broedseizoen 
de etensresten van mensen én Haviken, bierblikjes afgewisseld met plukresten van 
tamme duiven, Eksters en Grote Bonte Spechten. In 2018 hebben de Haviken dit nest 
verlaten ten faveure van een nieuwbouwnest vijftig meter verderop in een populier 
op ongeveer 25 meter hoogte. Deze boom staat eerder óp dan langs het dichtstbij-
zijnde voetpad.

Broedsucces
Over het broedsucces van Haviken binnen het studiegebied zijn gegevens van diverse 
losse broedgevallen bekend uit de periode 1994-2018. Er zijn nog geen langjarige 
trends beschikbaar. Ook zijn er analyses van broedsucces in relatie tot de vaakst be-
zette territoria. Voor het broedsucces zijn momenteel van drie verzamelingen broedre-
sultaten de gemiddelden te geven: 
Tijdens de ringacties in de periode 1999 – 2018 zijn er in 91 nesten Haviken geringd. 
Aantallen al eerder afgevlogen jongen zijn daarbij onbekend, ook wisselen de ringin-
spanningen per jaar aanzienlijk. Op de 91 nesten zijn 231 jonge Haviken geringd. 
Op basis van deze cijfers is een minimaal gemiddeld broedsucces berekend van 2,54 
jongen per nest. 

De Havik in en rond Amsterdam

Meters Afstand dichtstbijzijnde bosrand Afstand menselijke activiteiten   

Aantal N Percentage % Aantal N Percentage %

0 2 7.1 3 10.7

1-15 6 21.4 3 10.7

16-50 10 35.7 10 35.7

51-340 10 35.7 12 42.9

Tabel 2. Positie van haviknesten in Amsterdam en omgeving in 2018 ten opzichte van bosrand en van 
menselijke activiteiten, uitgedrukt in meters.

Haviknest in het Ilperveld ter hoogte van de Polderweg, 15 april 2018
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In 2017 zijn 34 levende jonge Haviken op 
13 nesten aangetroffen. Hiervan zijn er 27 
geringd. Broedsucces: 2,62 jongen per suc-
cesvol broedgeval.
In 2018 zijn 37 levende jonge Haviken op 
16 nesten aangetroffen. Hiervan zijn er 30 
geringd. Broedsucces: 2,31 jongen per suc-
cesvol broedgeval.

Het lijkt niet ver van de waarheid om te 
stellen dat het gemiddelde broedsucces van 
Haviken in en rond Amsterdam ongeveer 2,5 
jongen per succesvol nest bedraagt.

Voedselkeuze
Van 2015 tot en met 31 maart 2019 heb ik 
in mijn studiegebied in totaal 990 prooires-
ten van Haviken verzameld. Het betreft 927 
vogels in 47 soorten, 16 zoogdieren in drie 
soorten en een Amerikaanse rivierkreeft. 
Vogels zijn zowel in aantal als in biomassa 
verreweg de belangrijkste bron van voedsel 
voor Amsterdamse Haviken, met resp. 98,3% 
en 96.7% van het totaal. 
Uit de soortenlijst, en het aandeel van de respectievelijke soorten daarin, wordt 
duidelijk dat de jachtgebieden grotendeels in moeras, open (agrarisch) landschap 
en het gevarieerde groene en natte stedelijke milieu moeten hebben gelegen. Bijna 
een kwart van de prooien (in aantal én biomassa) bestaat uit Stadsduiven, maar ook 
Wilde Eenden (inclusief tamme), Houtduiven en kraaiachtigen zijn belangrijk. Een 
deel van de soorten kan als typische stadvogels worden aangemerkt, zoals Stadsduif 
en Halsbandparkiet, maar de overige hebben een bredere habitatkeus. De variatie 
aan landschappen in en rond Amsterdam, met de ruime beschikbaarheid van vogels 
tot afmeting Wilde Eend, maakt dat Haviken qua voedsel een brede keus hebben. 
Drastische veranderingen in prooiaanbod worden opportunistisch uitgebuit. Dat bleek 
bijvoorbeeld in de eerste week van maart 2018, toen een korte maar hevige vorstperi-
ode het waterige landschap rond Amsterdam veranderde in ijs. De top drie van de 118 
prooiresten die ik vond tussen 1 maart en 15 april bestond uit 24 Wintertalingen, 21 
Stadsduiven en 8 Watersnippen. Sinds 2015 was ik Wintertaling en Watersnip nooit 
eerder tegengekomen als prooi. De Wintertaling aan de top van de ranglijst was voor 
mij dus een grote verrassing. Temeer omdat ik, ook in de vorstperiode zelf, nauwe-
lijks Wintertalingen zag. Blijkbaar ontnam de kou de Wintertalingen, en ook andere 
watervogels getuige hun aandeel van 49% in de 118 prooien uit die periode, hun 
vluchtplaatsen in het water, waardoor ze voor Haviken makkelijker te vangen waren 

(misschien in combinatie met verzwakking van de eenden). In de vorstperiode vond 
ik diverse Wintertalingen die waren geplukt maar slechts deels of in het geheel niet 
waren opgegeten.

Toekomst
Het stedelijk en randstedelijk gebied wordt onder meer gekenmerkt door een grote 
ruimtelijke dynamiek. Woonwijken worden geconfronteerd met stadsvernieuwing, 
oudere industrie maakt plaats voor bedrijven en woningen. Autosnelwegen wor-
den verbreed en groene gebieden ingericht. Haviken kunnen daar goed mee uit de 
voeten, gezien de ontwikkeling van de soort in Amsterdam en wijde omtrek. Echter: 
de broedplaatsen liggen onder vuur. Naast de hiervoor al beschreven kap van de van 
oudsher prachtige broedplaats bij ANWB Badhoevedorp  ten gunste van villawijkont-
wikkeling en het  ten offer vallen van een broedplaats aan de verdubbeling van de 
A9 van Holendrecht naar Schiphol, moest twee jaar geleden een ruim twintig jaar in 
gebruik zijnde broedplaats in Waterland er aan geloven: het bosje moest wijken voor 
weidevogels. De in hetzelfde bosje broedende Buizerds weken uit naar de hoogspan-
ningsmasten in het gebied. Voor de Havik bleek in de ruime omgeving geen vervan-
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Havik met prooi
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jonge Havik in het Vliegenbos, 10 juni 2019.
De moeder is een paar dagen eerder gewond aan-
getroffen, en gestorven in het roofvogelcentrum in 
Midden-Beemster.
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gende broedplaats beschikbaar.
Dat Haviken een grote mate van ruimtelijke dynamiek verdragen bleek in een eenden-
kooi langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Lag de eendenkooi eerst vrij in het veenland-
schap, sedert vijf jaar loopt er een drukke autosnelweg langs, op 100 meter afstand. 
Die ontwikkeling heeft niet geleid tot vertrek van de Havik als broedvogel. Maar er 
zijn grenzen. Zo werd er in de winter van 2017/18 in het kader van ‘landschapsherstel’ 
25% van het kooibos gekapt door een gebiedsontwikkelaar. Na ongeveer tien jaren 
onafgebroken in gebruik te zijn geweest als broedplaats is het bos in 2018 door Havi-
ken verlaten. Dynamiek ging blijkbaar over in vernietiging. Een reden te meer om de 
komende jaren de ontwikkelingen van deze stadse toppredator nauwlettend te blijven 
volgen.

Representativiteit van de prooilijst
Er zijn diverse redenen om te veronderstellen dat de prooilijst van Amsterdamse Havi-
ken niet geheel representatief is voor wat ze pakken.
Uitgaande van een prooibehoefte van 1800 prooien per paar per jaar is het duidelijk 
dat slechts een fractie ervan opduikt in de prooilijst. In hoeverre die fractie representa-
tief is, is onbekend.
Haviken pakken ook prooien waarvan geen resten achterblijven. Die prooien ont-
breken in de statistieken, zoals nestjonge duiven (eens bij toeval een vet duivenjong 
gevonden dat uit het haviksnest was gevallen), Zwartkop (zichtbaar op filmpje van 

De Havik in en rond Amsterdam

Soort Gewicht (g) Aantal % Biomassa (g) %
 1 Boereneend  1.100 11 1,0%  12.100 2,9%
 2 Bruine Rat  250 2 0,2%  500 0,1%
 3 Buizerd  850 2 0,2%  1.700 0,4%
 4 Ekster  225 132 11,9%  29.700 7,1%
 5 Fazant  1.380 6 0,5%  8.280 2,0%
 6 Gaai  165 31 2,8%  5.115 1,2%
 7 Groene Specht  190 1 0,1%  190 0,0%
 8 Grote Alexanderparkiet  260 1 0,1%  260 0,1%
 9 Grote Bonte Specht  75 25 2,2%  1.875 0,4%

 10 Grutto  285 3 0,3%  855 0,2%
 11 Haas  1.200 3 0,3%  3.600 0,9%
 12 Halsbandparkiet  150 29 2,6%  4.350 1,0%
 13 Holenduif  300 14 1,3%  4.200 1,0%
 14 Houtduif  500 80 7,2%  40.000 9,6%
 15 Houtsnip  300 7 0,6%  2.100 0,5%
 16 Kauw  246 63 5,7%  15.498 3,7%
 17 Kerkuil  475 3 0,3%  1.425 0,3%
 18 Kievit  200 11 1,0%  2.200 0,5%
 19 Kleine Mantelmeeuw  770 1 0,1%  770 0,2%
 20 Koekoek  115 2 0,2%  230 0,1%
 21 Kokmeeuw  250 14 1,3%  3.500 0,8%
 22 Konijn  750 15 1,3%  11.250 2,7%
 23 Koolmees  16 1 0,1%  16 0,0%
 24 Koperwiek  61 1 0,1%  61 0,0%
 25 Krakeend  920 3 0,3%  2.760 0,7%
 26 Kramsvogel  105 5 0,4%  525 0,1%
 27 Krielkip  500 3 0,3%  1.500 0,4%
 28 Kuifeend  750 1 0,1%  750 0,2%
 29 Meerkoet  818 23 2,1%  18.814 4,5%
 30 Merel  100 28 2,5%  2.800 0,7%
 31 Tamme Duif  375 271 24,3%  101.625 24,3%
 32 Ransuil  250 3 0,3%  750 0,2%

 33 Rode Amerikaanse 
rivierkreeft  20 1 0,1%  20 0,0%

 34 Scholekster  530 2 0,2%  1.060 0,3%
 35 Slobeend  620 1 0,1%  620 0,1%
 36 Smient  700 2 0,2%  1.400 0,3%
 37 Sperwer  240 1 0,1%  240 0,1%
 38 Spreeuw  75 47 4,2%  3.525 0,8%
 39 Stormmeeuw  430 1 0,1%  430 0,1%
 40 Torenvalk  200 3 0,3%  600 0,1%
 41 Turkse Tortel  150 56 5,0%  8.400 2,0%
 42 Visdief  120 1 0,1%  120 0,0%
 43 Waterhoen  340 16 1,4%  5.440 1,3%
 44 Waterral  120 1 0,1%  120 0,0%
 45 Watersnip  105 15 1,3%  1.575 0,4%
 46 Wilde Eend  1.100 66 5,9%  72.600 17,4%
 47 Wintertaling  300 30 2,7%  9.000 2,2%
 48 Wulp  730 1 0,1%  730 0,2%
 49 Zanglijster  75 6 0,5%  450 0,1%
 50 Zomertaling  330 2 0,2%  660 0,2%
 51 Zwarte Kraai  490 65 5,8%  31.850 7,6%
 52 Zwartkop  19 1 0,1%  19 0,0%

Gemiddeld / totalen  405 1113 100,0%  418.158 100,0% 3

Gesommeerde voedsellijst van Haviken in Amsterdam en omgeving, verzameld van vroege voorjaar 2015 tot en met 1 juni 2019

Nest bij de Sloterplas, met vier eieren, 1 mei 2019
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havikpaar in het Amsterdamse Bos) en Koolmees (op een foto met een wildcamera). 
Dergelijke kleine prooien ontsnappen meestal aan de aandacht van de roofvogelaar. 
Omdat ze geen betekenis hebben in het dieet van Haviken is dat niet zo erg.
Resten van grote prooien worden makkelijker gevonden dan die van kleinere.
Donkere prooien, zoals Kauw en Merel, zijn moeilijker te vinden dan prooiresten met 
lichte veren (denk aan duiven, Wilde Eend en Ekster). De Spreeuw zal fors worden 
ondergewaardeerd, niet alleen vanwege de kleur van de uitgetrokken veren op de 
bosbodem, maar ook doordat je van sommige Spreeuwen alleen bij nauwkeurig zoeken 
de resten terug vindt. Mijn ervaring in de Ronde Hoep is dat na het uitvliegen van 
de jonge Spreeuwen een luilekkerland ontstaat in het polderland. Zolang de jonge 
Haviken nog klein zijn worden de gevangen Spreeuwen door de ouder eerst geplukt en 
daarna pas gevoerd aan de jongen. Bij oudere jonge Haviken worden de jonge Spreeu-
wen ongeplukt bij de jongen afgeleverd. De gulzige jongen schrokken deze Spreeuwen 
in hun geheel naar binnen. Dit leidt ertoe dat je braakballen vindt waarin de gehele 
pennenset van een Spreeuw aanwezig is, met de hand- en armpennen nog netjes in de 
juiste volgorde. 
Haviken hebben rond de broedplaats individueel verschillend gedrag bij de aanleve-
ring van prooien. Van sommige broedparen heb ik zodoende slechts enkele prooiresten 
gevonden, van andere daarentegen tot 91 prooien in het broedseizoen (geen kruidlaag 
in broedbos). Bij sommige paren is de vegetatie in het nestbos, vooral op natte laagveen-
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gronden, zo hoog, dicht en ondoordringbaar dat Haviken niet op de bosbodem kunnen 
plukken. De prooien worden dan in het kronendak geplukt, waarna je alleen bij toeval 
wat veertjes vindt.
En als laatste nuancering geldt voor mij de onbekende afstanden van jachtplaats tot 
de nestplaatsen. Grotere prooien worden geplukt voordat ze naar het nestbos worden 
gebracht omdat het vliegen over grotere afstanden met flapperende vleugels en staart 
van de prooi de Havik veel energie kost. Die prooiresten vind ik niet terug omdat het 
zoekgebied zo enorm groot is. Als een prooi op korte afstand van het nestbos wordt 
gepakt dan wordt het vaker direct naar het nestbos gebracht om daar in veiligheid 
geplukt te worden. 
Ondanks bovenstaande beperkingen geven de gevonden prooien toch een indruk van 
wat er wordt gegeten en zelfs waar wordt gejaagd. De voorlopige conclusie: ze eten 
alles wat voorhanden is en de juiste maten heeft. Dat is precies dezelfde uitkomst 
als werd gevonden in de meer traditionele broedgebieden op de zandgronden van 
Nederland (Opdam et al. 1977, Bijlsma 1993). Wat maar aangeeft dat Haviken aanpas-
singsbereide roofvogels zijn, die ook in steden goed uit de voeten kunnen.
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Prooiresten van twee Grutto’sProoirest van een Houtduif
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Op hoge poten (3)

Na zowel in 2015 als in 2017 drie broedpaartjes Stelkluut in het werkgebied van 
de VWGA te hebben gehad, met twee (uit twee paar), respectievelijk drie (uit 
een paar) vliegvlugge jongen op het Landje van Geijsel, was het in april 2019 

opnieuw raak. Het begon op 22 april met drie Steltkluten, waaronder een paartje. 
Dit breidde zich uit naar vijf exemplaren eind april, waarbij het leek te gaan om het 
bestaande paartje en drie vrouwtjes, die avances begonnen te maken bij het mannetje, 
maar door het territoriale vrouwtje werden verjaagd. Intussen paarde het bestaande 
paartje regelmatig, wat uiteindelijk uitliep op nestbouw, pal voor de kijkschuur, waarna 
op 30 april het eerste ei verscheen (waarneming Guus van Duin). De drie andere Stelt-
kluten hadden op dat moment het Landje verlaten. Zoals in andere jaren gingen de ou-
ders onregelmatig op het ei zitten, wellicht in afwachting van meer eieren; de paringen 
gingen in ieder geval door. Op 3 mei werd er onafgebroken op het ei(de eieren) gebroed 
door zowel mannetje als vrouwtje. Die dag stak helaas een koude noordwesten wind 
op, regelrecht op het onbeschutte nest. Daarbij zakte in de nacht de temperatuur naar 

Adrie Streefland

4ºC en volgden zware regenbuien; 
overdag bleef de temperatuur on-
der de 10ºC, met nog steeds zware 
buien en een koude wind.
Wat er op 4 mei gebeurde, is niet 
helemaal te achterhalen, maar in 
ieder geval waren de Steltkluten 
’s middags verdwenen (waarne-
ming Guus van Duin). Toen ik dat 
enkele uren later ging verifiëren 
door even het modderige Landje te 
betreden (slechts enkele Bosruiters 
opjagend), vond ik het nest ver-
laten, met op 1 meter afstand het 
deels stuk-getikte en bijna geheel 
geleegde ei. Zoogdieren laten geen 
resten achter, dus is de dader wellicht een kraai of meeuw geweest. 
Broedvogels, geconfronteerd met extreem slechte weersomstandigheden, besluiten 
soms het nest in de steek te laten en er verder geen onnodige energie meer in te 
steken. Het ei kan dus, nadat de Steltkluten eventueel het Landje verlaten hadden, uit 
het nest gewaaid of geroofd zijn en deels geleegd zijn door de plunderaar.  Of het ei 
is geroofd in een onbewaakt ogenblik, en nabij het nest opengemaakt. Het feit echter 
dat er vrij veel uit het ei was weggelopen, kan erop duiden dat mannetje Steltkluut 
de rover heeft betrapt en verjaagd, en pas later met het vrouwtje het Landje verla-
ten heeft. Op aangeven van Ruud Vlek is het ei naar Naturalis verstuurd.  Al met al 
nog géén geslaagde broedpoging in 2019, wellicht dat er nog andere paartjes in mei 
neerstrijken om te gaan broeden.

Eerdere artikelen over broedende Steltkluten verschenen in De Gierzwaluw 53- 3+4, 
en 55-4.

De Gierzwaluw

Paartje Steltkluut op het Landje van Geijsel, 1 mei 2019

Het ei, helaas nu helemaal gebroken, opgeborgen bij Naturalis 

het geplunderde ei het weggespoelde nest 
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De winter is zacht, zonnig en 
droog. Begin februari ligt er 
eventjes sneeuw, maar eind 

februari kent zelfs een bijna zomerse 
week met ongekende temperaturen tot 
20 graden Celsius. Maart is iets natter, 
en dat is maar goed ook want het land 
is toch wel erg droog. 
Een aantal zeldzaamheden van het vo-
rige kwartaal bleef lekker hangen voor 
de jaarlijsters: Kleine Burgemeester, 
Kleine Bonte Specht, Witkopstaartmees 
en Bruine Boszanger. Voor de rest was 
het sprokkelen;  heel spannend was het 
niet deze periode.

Zorg dat je je waarnemingen van het 
2e kwartaal van 2019 tijdig hebt opgevoerd op waarneming.nl. Vermeld bij interes-
sante waarnemingen zoveel mogelijk informatie, zoals aantal, geslacht, kleed, gedrag 
en telmethode. En voeg aan (regionale) zeldzaamheden het liefst een bewijsplaatje of 
een geluidsfragment toe.

WATERVOGELS 
De grootste groepen overvliegende Kleine Rietganzen zijn ca. 100 over de Pop-
pendammergouw op 11/2 (WvdS) en 205 over stadsdeel Westerpark (GvD). Op 11/1 
worden 2 foeragerende Rotganzen gezien aan de Durgerdammergouw (NA), op 13/1 
aan de Bloemendalergouw (Frank Schuring) en op 3/2 wordt driemaal een Rotgans 
(dezelfde?) gezien, resp. zwemmend op het IJmeer thv het Barnegat, één overvliegend 
iets zuidelijker “in lange sliert Brandganzen, die sowieso erg onrustig waren vandaag” 
en één roepend ten noorden van het Kinselmeer (EdB, RivD).  
De laatste Wilde Zwaan van deze winter wordt gezien in de Aetsveldsche Polder op 
5/3, hier max. 4 vogels (RuB). De meeste Kleine Zwanen worden gemeld vanuit deze 
zelfde polder. Het hoogste aantal is 21 adulte en 5 juveniele vogels overvliegend naar 
noord op 15/2 (EdB, RivD).  
De eerste Zomertaling wordt gezien op 8/3 op het Landje van Geijsel (AS, PT). Ruim 
100 Krooneenden zijn te zien op de Gouwzee in de periode 8-23/3 (J. Bond, Aad vd 
Ent, Peter Rozemeijer).  
Op 7 en 11/1 zwemt een vrouw Witoogeend in de Haven Ballast (Hans van Ooster-
hout, EdB, RivD). Het is altijd oppassen geblazen want soms zwemt hier ook een hy-

Waarnemingen januari-maart 2019
Ellen de Bruin
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Witkopstaartmees, Haven Ballast, 1 januari 2019

bride Witoog- x Tafeleend rond. Deze heeft meer contrast tussen de borst en de flank 
en een hoekiger kop.
Op 3/2 wordt een schatting van maar liefst 1500 Toppers gemeld vanaf Marken 
(Lodewijk IJlst). Tijdens een BMP-inventarisatie vliegt een man Eider naar noord over 
het Amsterdam-Rijnkanaal (ED, Jan Fekke Ybema).
Veel meldingen van een Kuifduiker in de Haven Ballast, die hier tijdens een mid-
wintertelling op 11/1 wordt aangetroffen (EdB, RivD). Laatste waarneming op deze 
plek 20/1 (SH). In Waterland 2 vogels op 6 en 18/1 (Dirck van Bennekom, Rinus 
Nieuwstad) en op 25/3 een vogel in overgangskleed (NA). De meeste Geoorde Futen 
worden in Waterland gezien, max. 3 op 5/1 (EdB, RivD, Christiaan van der Hoeven). 
Opvallende plekken voor deze soort zijn Volgermeerpolder 28/1 (Menno Huizinga) en 
IJburg 22/3 (Erwin Reinstra).
Hoogste aantal Lepelaars op de Kinseldam is 33 op 23/2 (Hans van Stijn).
De Roerdomp wordt gezien op bekende plekken: Middelpolder, Schinkelbos, Lutke-
meer en Waterland. In de Haven Ballast bij de Vijfhoek slechts één waarneming: 
19/1 (Marisa Stoffers). Op 24/2 Geuzenbos 1 opvliegend (HJ), op 25/2 Polder Meer-
zicht (Pierre van der Wielen). Een Kwak vliegt op 11/1 om 17 uur over de Rivieren-
buurt; “kleine reiger, poten staken niet uit” (Marcus Briët) en op 13/1 om 2:17 over 
de Weteringbuurt (SH, geluidsopname). Een vroege Purperreiger vliegt op 30/3 in 
noordelijke richting over de Haven Ballast bij de Vijfhoek (EdB, RivD, SH).

ROOFVOGELS & UILEN
Een Rode Wouw vliegt op 30/3 in westelijke richting over de Vijfhoek (SH, GvD, RivD, 
EdB).

Kwak, Artis, 27 januari 2019
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Er worden aardig wat waarnemingen opgevoerd van Zeearend. Op 9/2 om 9:50 een 
jagende vogel boven de Ouderkerkerplas: “witte staart en groot formaat werd bij aanval 
op Smient waargenomen. Plas en Landje van Geijsel compleet verlaten door de vogels” 
(AS). Omstreeks half 4 die dag een overvliegende vogel boven de Vijfhoek / het IJ-
meer (Jan Wies, AS). Waarschijnlijk op 10/2 nog steeds aanwezig: 1 t.p. Haven Ballast: 
“adult of subadult. Dook al snel weg naar achteren en niet meer te zien vanaf dijk bij 
het UNA-meertje. Een uur later gezien vanaf dijk bij Kruithoorn” (EdB, RivD). Op 17/3 
een 3kj over de Vijfhoek (GvD), later naar west over het IJmeer; “langzaam tegen de 
wind in vliegend. Te ver weg om kleed te beoordelen” (WvdS) en nog weer later naar 
zuidoost over Het IJ (Karel Buitenkamp). Laatste waarneming 18/3 naar zuidwest over 
het IJmeer, “belaagd door een meeuw; waardoor verhoudingen in grootte zichtbaar 
werden” (AS). 
Twee februari-waarnemingen van Bruine Kiekendief: 14/2 Volgermeerpolder (René Vos) 
en 27/2 Ilperveld (Anton Telder). In Ilperveld max. 3 Blauwe Kiekendieven op 9 en 18/1 
(Jelle Abma, WD). Buiten Waterland zijn er waarnemingen van een jagend vrouwtje in 
de Bovenkerkerpolder op 3 en 9/1 (AJ).
Op 1/2 een 2kj Ruigpootbuizerd in Polder de Rondehoep, even t.p., getuige het uur ver-
schil tussen de waarnemingen (GK, NA, Dorothee Rabe).
Verschillende Smellekens worden gezien in de buurt van Schiphol: op 6 en 20/1 en 
22/3 een vrouwtje (PM, GvD, NA), op 19/3 een mannetje (PM) en op 22 en 29/3 een 
onvolwassen vogel (PM). Op 19/1 een Smelleken aan de Uitdammerdijk (PT) en op 15/2 
een vogel jagend in de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD).
Vastgestelde territoria van Slechtvalk: Amerikahaven, Amsterdam Arena, Buitenveldert, 
De Omval, Hemweg/havens, Lelylaan/Rembrandtpark, Siegerpark/Slotervaart, West-
poort en ZuiderAmstel.
In de omgeving van Schiphol wordt op 8 en 29/1 een Velduil waargenomen (EdB, Ton 
van Wijk). Op 24/2 een vogel rustend in de Bovenkerkerpolder (Martin Gorter), en op 
23, 26 en 28-3 een vogel resp. plasjes Distelweg, Legmeerpolder en Amerikahaven (RV, 
Alida, J. de Groot).

STELTLOPERS
OP 25/3 wordt een Zilverplevier in winterkleed gemeld bij de Kinsel (NA). Dit is pas het 
7e maart-geval voor de regio; de meeste waarnemingen stammen uit mei en september.
Op 28/3 zit er een Bokje op het Landje van Geijsel: “weinig leuker dan een Bokje zien 
foerageren en het dan ook nog kunnen filmen” (GvD). Daarna door velen gezien, ook 
‘pompend’, zeker tot einde kwartaal. 
Op de valreep één melding van Regenwulp: 31/3 in de Bloemendalerpolder 30 naar 
noord (RuB), en van Zwarte Ruiter: 31/3 een vogel in winterkleed op het Landje van 
Geijsel (André van Loon e.a.).
Witgat is normaliter redelijk makkelijk te vinden in de winter, maar dit jaar viel het 
niet mee. Na de 1e waarneming op 3/1 in de Bovenkerkerpolder (AJ) blijft het stil tot 
18/1: 1 vogel in het Ilperveld (WD). Daarna volgen nog twee januari-waarnemingen. 
De regionale statistieken laten dit ook goed zien (zie grafiek). 
Op de Kruithoorn is de hier overwinterende Oeverloper waargenomen t/m 17/3 (laatste 
waarn. EdB). Ook in de Afrikahaven duikt er één op: 21/1 en 15/2 (André van Vliet, 
NA).

De Gierzwaluw
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Een opmerkelijk winterse waarneming van Kleine Strandloper op 23/1 bij de Kinsel-
dam (AD). Helaas geen omschrijving noch foto; die is er wel bij de waarneming van 
16/3 op het Landje van Geijsel (SvdB).
Hoogste aantal van Bonte Strandloper is 90 op 5/1 op de Kinseldam (FvG).
Hoogste aantallen Kemphaan: 20 in Bovenkerkerpolder op 19/1 (WvdS), 26 op Landje 
van Geijsel op 29/3 (AG).

MEEUWEN & STERNS
De eerste zomerkleed Zwartkopmeeuwen worden gezien op 23/2: 2 adulte vogels 
foeragerend langs de Bloemendalergouw (WvdS). Op 20/3 maar liefst 40 foeragerend 
aan de Poppendammergouw (ook WvdS). Opvallend is het te noemen dat er in het 
geheel geen januari-waarnemingen zijn dit jaar.
Op 12/2 bevindt zich een juveniele Dwergmeeuw op IJburg (ED, Rob Baars). Vanaf 
14/3 foerageert een 2kj over de vaart langs de Middenweg in Polder De Nieuwe 
Bullewijk, Ouderkerk a/d Amstel (GvD). Vast door harde wind het binnenland in ge-

dreven, net als de 6 adulte boven 
De Poel in Amstelveen op 15/3 
(EdB).
De meest populaire vogel qua 
aantal waarnemingen is wellicht 
de adulte Kleine Burgemeester. Het 
bekende exemplaar (want gekleur-
ringd in 2018) is al sinds 26/10/18 
terug in de stad en overwintert 
voor de vierde keer in stadsdeel 
Westerpark. Laatste waarneming 
deze periode 26/3 (Vincent Hart). 
Een 2e vogel verschijnt op 1/2 op 
de Erasmusgracht: “moeilijk foto-
graferen; hij liep voor mijn voeten 
en at uit de hand. Heel bijzonder” 
(Bep Scheen). Op de foto’s zijn 

Waarnemingenrubriek

Kleine Burgemeester, 18 mei 2019, Erasmusgracht 
Deze meeuw werd later met een gecompliceerde botbreuk gevon-
den en is dood gegaan.
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sneeuwresten te zien. De waarneemster kijkt erop uit vanuit de 4e verdieping en meldt 
de vogel bijna dagelijks: 4/2 “hij voelt zich hier al helemaal thuis. Ik kijk vanuit mijn 
raam in de huiskamer uit over de gracht en zie hem de hele dag zitten. Ben benieuwd 
hoelang hij blijft”. 6/3 “was niet van plan om het ontbijtje te geven, maar na een 
aantal keren de gracht op en af te zijn gelopen, bleef hij op de hoek staan kijken. Ben 
toen toch maar naar beneden gegaan”. 8/3 “deze keer werd het ontbijt door iemand 
anders precies voor mijn raam neergelegd. Hij had er duidelijk trek in”. 18/3 “vandaag 
weer naar beneden gegaan om te voeren. Hij kwam roepend naar mij toe en ging toen 
op enige afstand staan kijken”. Het betreft een 2kj vogel die de rest van het kwartaal 
aanwezig is. De vogel mist een paar veren in de rechtervleugel en kan daardoor indi-
vidueel herkend worden. Het blijkt dezelfde vogel als die op en rondom de Sloterplas 
wordt gezien, en eerder in IJmuiden.
Op 23/2 nog een 2kj, nu in A’dam-Oost: “een derde exemplaar in de stad! Gaaf kleed, 
nog weinig gesleten en veel minder gebleekt dan de vogel in West. Hierna foerage- 
rend wat oostelijker in de Ringvaart (o.a. voor de ex-deur van de echte burgemeester), 
daarna bij overvliegen Buizerd neerdalend op een dak in het middendeel van de Don 
Boscobuurt” (ZH).

HOENDERS, DUIVEN & SPECHTEN
Op 18/1 wordt een groep van maar liefst 12 Patrijzen gezien bij Schiphol (PM, AS), op 
19 en 20/1 nog 11 (velen). Een mooi aantal, en hopelijk blijvend, gezien alle bouwont-
wikkelingen daar in de buurt. Op 13/2 nog 8 bij elkaar, daarna lijkt de groep uit elkaar 
gevallen. Wellicht wordt het dan tijd om nieuwe patrijsjes te maken. Op 23/3 4 vogels 
in Lijnden, een nieuwe locatie (HJ).
Vanaf 13/1 laat een mannetje Kleine Bonte Specht zich goed zien/horen op de Vijfhoek 
(velen). Ook vorig kwartaal is deze soort hier regelmatig gemeld (vanaf 20/10), soms 
ook een vrouwtje. Drie waarneming van 2 Groene Spechten: op 17/2 De Nieuwe Ooster 
(ZH), 19/3 Sloterplas (I.H. Aernoudts) en 19/3 Ouderkerkerplas (GK). De rest van de 
waarnemingen betreft allemaal 1 exemplaar.

ZANGVOGELS
In A’dam-Noord bouwen Roeken 5 à 6 nesten in Baanakkerspark, 16/3 (RV) en 5 nesten 
in Kadoelen, 24/3 (Ruud Brouwer). In de periode 12/2-3/3 max. 2 Raven in Polder de 
Rondehoep (WvdS e.a.), die soms ook in Botshol worden gezien, nl. op 12 en 16/2 (DJ 
van Roest en Kees Janmaat). 16/2: “1 van de 2 is geringd. Rechts oranje links metaal. 
Door afstand niet kunnen aflezen.” (EdB); mogelijk afkomstig uit Het Gooi? Op 27/2, 
8/3, 30 en 31/3 max. 2 vogels in het Amsterdamse Bos en omgeving (René Reekers, GK, 
Frank Warendorf). Op 13, 16 en 17/3 in de Aetsveldsche Polder 1 vogel (Els Velzing, 
EdB).
Een Zwarte Mees zingt op 16 en 22/3 op de Nieuwe Oosterbegraafplaats (NA, Greet 
Boomhouwer).
Overvliegende Boomleeuweriken worden gezien cq. gehoord over de Vijfhoek op 16 en 
24/2 (SH), in het Diemerpark op 27/2 (FvG) en op dezelfde datum in de Middelpolder 
(JvB).
Een hoog aantal Oeverzwaluwen op 31/3: 30 op A1 / A9 Knooppunt Diemen (RuB). Eén 
waarneming van Huiszwaluw: 31/3 IJburg (Alfred de Weerd). 
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De Cetti’s Zanger verovert vier nieuwe plekken: 7/3 Lutkemeerpolder (Rutger Rots-
cheid), 28/3 in natuurgebiedje De Kluut (Eef Kieft), 31/3 in de Brettenzone (HJ) en - na 
de vondst door Arjen van Ooyen op 5/11/18 - vanaf 15/2 zingend aanwezig in De 
Hoge Dijk (CB).
Gedurende het kwartaal pendelen max. 6 Witkopstaartmezen tussen Muiden en de Vijf-
hoek (velen). Deze soort is er al aanwezig vanaf 21/12/18. Twee enkele individuen wor-
den gemeld op 3/1 bij het Radarterrein Amsterdamse Bos (Pim Rijk) en op 11/1 in Uit-
hoorn (Fred Scholte). Als je er maar één ziet in een groepje gewone Staartmezen, kan 
het nogal eens om ‘witkoppige’ Staartmezen gaan. Dit zijn Staartmezen met meer dan 
gemiddeld wit op de kop, maar niet zo spierwit als van een echte Witkopstaartmees.
Een mogelijke zingende Siberische Tjiftjaf wordt waargenomen aan het Frederiksplein 
op 23/3 (D. Overgoor). Een zangfragment staat bij de waarneming op waarneming.nl. 
De Bruine Boszanger, die op 4/12/18 werd ontdekt aan de rand van het Amsterdamse 
Bos, wordt ondanks het vuurwerk op 1 januari gezien en blijft plakken tot in ieder geval 
17/1 (laatste waarneming SvdB).
Eén waarneming van Rietzanger: 31/3 De Hoge Dijk (CB).
Een vroege Beflijster vliegt in oostelijke richting over de Vijfhoek (SH, RivD, EdB). 
Meestal arriveert deze soort in halverwege april, als trekvogel dan. Is het 7e maart-
geval. De meeste waarnemingen van Grote Lijster komen van dezelfde Vijfhoek: 17/2 
een zingende vogel (EdB, RivD), en op 24/2 één en 30/3 2 overvliegend (SH, EdB).
De laatste Grote Gele Kwikstaart van deze periode wordt gezien op 22/3 in het Gaasper-
park (Rob van Hattem). Op IJburg loopt op 13/1 een Rouwkwikstaart (EdB, RivD). In de 
periode 25/2-18/3 is er vaak 1, soms 2, aanwezig op het Landje van Geijsel (GvD e.a.). 
Oeverpiepers worden op verschillende plekken waargenomen in Waterland: op Marken 
en langs de Uitdammerdijk, in de periode 14/1-22/3 (velen).
Een barmsijs spec. vliegt over het Diemerbos op 16/1 (Klaas van den Berg). De enige 
waarneming deze periode; opvallend want vorig jaar regende het waarnemingen in 
januari.
Op 9/1 een melding van een Noordse Goudvink (ondersoort pyrrhula) op Westgaarde: 
“driemaal achter elkaar hoorde ik een herhalend roepje dat veel weg had van een 
kindertrompetje. Ook afgelopen maandag 7 januari hoorde ik dit geluid twee of 
driemaal herhaald op dezelfde plek” (JvB). 

Gebruikte afkortingen
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AS Adrie Streefland HJ Han Jacobs RV Ruud Vlek

CB Christian Both JvB Jan van Blanken SH Sander Hietkamp
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EdB Ellen de Bruin PM Paul Marcus WD Willem Doelman

FvG Frank van Groen PT Paul Tak WvdS Wim van der Schot
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VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 55, 2019 nr. 1
Dertig jaar broedvogels AW-duinen 
In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt al sinds 1985 de broedvogelstand bij-
gehouden, in momenteel twintig proefvlakken. De conclusies zijn: Rode lijst-soorten 
nemen af, duingraslandsoorten nemen af, landelijk algemene soorten nemen toe 
(waaronder veel soorten van bos en struweel). Per saldo is er sprake van een verval 
van natuurwaarden, en dit is eigenlijk al ingezet in de jaren ’70, met trends die ook 
landelijk optraden. 
Ondanks dat de verarming past in landelijke trends, moet speciaal voor de AW-
duinen toch opgemerkt worden dat de vraat van de nog steeds overvloedig aanwezige 
exotische damherten een grote negatieve invloed heeft op de begroeiing en dus op de 
vogelstand.

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek -  De Kieft jg. 43, 2019 nr. 1
Roofvogels en uilen in 2018 
2018 was een gemiddeld jaar voor de broedresultaten van roofvogels en uilen, maar 
ten opzichte van 2017 deden Buizerd en Havik het opmerkelijk beter. Landelijk mag 
Torenvalk dan onder druk staan maar in de Zaanstreek is het nog een gewone vogel. 
Boomvalk broedde bij Fort Zuidwijkermeer. Steenuil gaat steeds verder achteruit, 
onder andere doordat de cleaner wordende boerenerven deze vogel de das om doen, 

zowel qua voedselaanbod als qua nest-
gelegenheid. De droge zomer van 2018 
was een groot probleem voor deze soort, 
doordat wormen dieper de harde grond in 
kropen.

Vogelwacht Utrecht - De Kruisbek jg. 
62, 2019 nrs. 1 en 2
Midwinter roofvogeltelling 2018 
In de winter van 2018 werden in de pro-
vincie Utrecht bijna anderhalf keer zoveel 
roofvogels geteld als in de voorafgaande 
winter. De toename komt vooral voor reke-
ning van Buizerd en Torenvalk. Ook wer-
den meer Sperwers gezien. De telling dekt 
een groot deel van de provincie en het 
totaal kwam uit op bijna 800 roofvogels.

Wat vinden de buren? John van der Woude

Literatuurrubriek
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Jonge Oeverzwaluwen in de nestgang, Westpoort, 14 juni 2019

Oeverzwaluwwand Bunschoten 
Aan de Nijkerkerweg in Bunschoten is een betonnen beschoeiing aangelegd met maar 
liefst 1100 gaten voor Oeverzwaluwen. De afgelopen twee jaren werden daar 385, 
respectievelijk 211 gaten van bezet. Het is één van de grootste Oeverzwaluwkolonies 
van Nederland, en een mooie fotolocatie (vanaf de overkant van de vaart). In het 
najaar worden de gaten tijdelijk opgevuld met speciaal zand om te voorkomen dat de 
grond erboven inklinkt en te hard wordt voor de zwaluwen. De ingangen worden dan 
bovendien met doppen afgesloten, om te voorkomen dat IJsvogels er vóór de komst 
van de zwaluwen in gaan nestelen. Want als dat zou gebeuren blijven de zwaluwen 
weg, IJsvogels lusten wel een jonge zwaluw.

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 53, 2019 nr. 1
De droge zomer en de weidevogels van de Eempolder 
Vanaf mei was 2018 maandenlang extreem warm en droog. In een gebied als de 
Eempolder, waar jaarlijks de broedvogels geïnventariseerd worden, was de verwach-
ting dat de weidevogels last zouden krijgen van de droge harde grond. De vogels 
boren immers een groot deel van hun voedsel uit de grond. De grafieken van Grutto, 
Tureluur en Scholekster laten zien dat er tot begin juni geen echte problemen waren. 
Daarna kregen de vogels zoveel last van de droogte dat een groot deel ervan vertrok, 
eerder dan in normale jaren. 
Een vergelijking met de zeer droge zomer van 1976 ligt voor de hand want ook toen 
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werd hier al geïnventariseerd. Wat blijkt, de Grutto’s vertrokken toen juist later 
dan normaal! Maar dit was in de jaren waarin de polder veel natter was dan na de 
latere landinrichting. In zo’n natte polder heeft zo’n droge zomer dus veel minder 
invloed op de vogels, of misschien zelfs wel een gunstige invloed op bijvoorbeeld de 
voedselrijkdom.

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk - De Strandloper jg. 51, 2019 nr. 1
Broedvogelinventarisaties 2018 
Door deze vogelwerkgroep worden jaarlijks 17 plots geïnventariseerd op broedvo-
gels, en zeven daarvan liggen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Opnieuw zijn 
de aantallen van Fitis, Grasmus en Nachtegaal afgenomen. Boomleeuwerik blijft het 
goed doen, terwijl Kneu tekenen van herstel vertoont. 
In De Westhoek zijn relatief veel waarnemingen van Tapuit gedaan, wat zal samen-
hangen met de natuurherstelprojecten in dit gebied. De waarnemingen hebben in 
principe betrekking op doortrekkers, maar er is ook al territoriaal gedrag gezien. 
Hier neemt ook Roodborsttapuit sterk toe, een soort die op hetzelfde voedsel afkomt 
als Tapuit. Dus er is hoop op hernieuwde vestiging van Tapuit als broedvogel in De 
Westhoek.

VWG Midden-Kennemerland - De Winterkoning jg. 54, 2019 nr. 2
Roofvogels 2018: een buizerdnest met zes jongen 
In 2018 werd het duingebied tussen Wijk aan Zee en Camperduin voor de 24e keer 
onderzocht op roofvogels. Van Wespendief werden vijf territoria vastgesteld; er 
waren twee succesvolle broedgevallen in Bakkum en Bergen, waar tenminste drie 
jongen uitvlogen. Havik kwam op 20 territoria: 18 nesten waarvan 14 succesvol met 
minimaal 31 uitgevlogen jongen! Sperwer had negen territoria: zeven nesten waar-
van vijf succesvol met tenminste twaalf uitgevlogen jongen. Torenvalk: 15 territo-
ria. Boomvalk: vier jachtterritoria. Slechtvalk (Tata Steel): drie uitgevlogen jongen. 
Buizerd kwam op 47 territoria: 31 nesten waarvan 23 succesvol met 40 uitgevlogen 
jongen. Heel bijzonder was een buizerdnest in Bakkum waar maar liefst zes jongen 
werden geringd! Waarschijnlijk waren hier twee buizerdvrouwtjes bij betrokken. 
Extra bijzonder was dat alle zes buizerdjongen zijn uitgevlogen, wat waarschijnlijk 
een primeur is voor Nederland.

Waarnemingenarchief gedigitaliseerd 
Alle 24.000 waarnemingen die deze vogelwerkgroep had gearchiveerd in het 
pré-Waarneming.nl tijdperk zijn nu ondergebracht in vwgmidden-kennemerland.
waarneming.nl, onder de naam ‘Archief VWG MiddenKennemerland’. Daar zullen 
nog duizenden waarnemingen bij komen uit de logboeken van de vinkenbaan (het 
vogelringstation).
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