
We blijven de koekoek volgen

Aantallen voor 2000
In de periode 1967 – 1970 waren in het 
gebied tussen Vecht en Eem nog be-
hoorlijk wat koekoeken aanwezig. Dat 
was vooral het geval in het Vechtplas-
sengebied. In Hollands en Stichts An-
keveen werden toen op 240 hectare 18 
territoria vastgesteld (Alleyn et al. 1971). 
Ook de oevers van het Gooi en Eem-
meer waren toen goed bevolkt.Wie er 
de Atlas van de Nederlandse Broedvo-
gels (Texeira 1979) op naslaat, ziet dat 
de koekoek nog in alle atlasblokken (5x5 
km) aanwezig is in ons onderzoekgebied. 
Het aantal ‘broedparen’ voor heel Ne-
derland werd toen geschat op 10.000. 
Daarna wordt door Sovon voor 1979-
1985 een schatting van 15.000 territo-
ria aangegeven. In Bijlsma et al.(2001) 
wordt beschreven dat dit aantal wellicht 

te hoog is geweest. Aanleiding voor deze 
veronderstelling waren de mogelijkheid 
van dubbeltellingen, indicaties voor een 
drastische afname in cultuurland en een 
licht dalende trend in bosgebieden.

In 1987 was de koekoek nog een vrij 
talrijke broedvogel in het gebied tussen 
Vecht en Eem (Jonkers et al.1987). Hier-
in wordt het volgende geschreven: “De 
koekoek is in lente en zomer vooral in 
het Vechtplassengebied, maar ook langs 
de oevers van het gehele Gooimeer en 
in het Naardermeer en omgeving veel-
vuldig te horen en te zien. In veel lagere 
dichtheden ook te vinden in bos- en hei-
degebieden, en in de ‘groene’ villawijken 
van het Gooi”.

In 1996 werd de koekoek uitgeroepen 

tot Vogel van het jaar. Er kwamen 95 
meldingen binnen. Na het uitwerken van 
de gegevens leek het er op, dat de sta-
tus van de koekoek nu was: een schaar-
se broedvogel met 26-50 ‘broedparen’. 
Rekening houdend met de criteria van 
Sovon bleven er zelfs iets minder over 
en kwam hij in de categorie schaars te-
recht (Kraal 1996). Het hele gebied is 
toen echter niet vlakdekkend onder-
zocht, maar zelfs dan nog is duidelijk dat 
er een drastische afname heeft plaats-
gevonden. Dit gegeven wordt bevestigd 
door de landelijke gegevens in de Atlas 
van de Nederlandse broedvogels (Sovon 
Vogelonderzoek Nederland 2002). Voor 
1998 -2000 worden 6000-8000 paren 
vermeld, maar eveneens dat de soort  
in de Vechtplassen een gangbare broed-
vogel is. 

De koekoek is een opmerkelijke vogel. Niet zozeer door zijn uiterlijk, maar door zijn roep. Die kent iedereen. Verder 
is zijn gedrag heimelijk en in broedtijd is dat noodzakelijk om zich te kunnen voortplanten. Hij werd beschouwd 
als de personificatie van het voorjaar. Helaas gaat het niet zo goed met de koekoek. Langzaam maar zeker neemt 
de stand af. De soort is in 2004 als kwetsbaar op de Rode Lijst gezet. Voor 2017 is de koekoek door Sovon uitge-
roepen tot Vogel van het jaar. Bij de Vogelwerkgroep is hij dat twee keer eerder geweest. Nu hij landelijk onder 
de loep wordt genomen, gaan we dit in onze regio voor de derde keer doen. We hopen dat iedereen helpt het 
onderzoek van 2017 tot een nog groter succes te maken dan voorgaande keren door waarnemingen te melden.

Jonge koekoek  Jaap Bikker

Dick A. Jonkers
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Periode na de eeuwwisseling
Van 1967-2004 is de stand op zijn minst 
gehalveerd (van Beusekom et al. 2005). 
Van 2005-2009 is het gebied geïnven-
tariseerd voor de Atlas van Noord-Hol-
landse broedvogels (Scharringa et al. 
2010). Dit onderzoek leverde 89 atlas-
blokken op, waarin de soort voorkwam. 
Opvallend was toen, dat de soort was 
verdwenen uit een aantal gebieden. 
In Europees verband is er een afname 
vastgesteld van 29 % (PCMBS 2009).

Zomer 2010 werd in door onze Vogel-
werkgroep de koekoek weer tot Vogel 
van het jaar uitgeroepen. We vonden, 
dat er opnieuw een poging moest wor-
den ondernomen om te kijken hoe het 
met de soort gesteld was. Er kwamen 
maar liefst 286 waarnemingen binnen, 
drie keer zoveel, als in 1996. De ver-
wachtingen waren hoog gespannen. 
We kwamen deze keer uit op 53 terri-
toria. Dat is een verdubbeling ten op-
zichte van 1996, maar we moeten wel 

de verschillen tussen het aantal waar-
nemers 1996 en 2010 in het achter-
hoofd houden. Een schatting voor het 
werkgebied kwam uit op 50 – 80 paren.

2017 Jaar van de Koekoek
Uit het bovenstaande komt al naar 
voren dat het niet goed gaat met de 
koekoek. In 2017 gaan Sovon Vogelon-
derzoek Nederland en Vogelbescher-
ming Nederland kijken waar de kennis 
tekort schiet over de drastische afna-
me . In eerste instantie worden diep-
gaand de resultaten geanalyseerd van 
de broedvogelinventarisaties uit meet-
netten met gegevens over de koekoek. 
Er zijn diverse oorzaken voor de voort-
durende de afname, maar welke dan? 
Is er wat aan de hand in het overwin-
teringsgebied? Bestaat er een relatie 
met de afname van een aantal soorten, 
die fungeren als gastouder. Het is niet 
uitgesloten dat klimaatveranderingen 
eveneens een rol spelen.Hopelijk geeft 
de analyse van onderzoeksresultaten 

aanwijzingen voor oorzaken en leveren 
zij aanwijzingen op voor beschermen-
de maatregelen. Tegelijkertijd zoeken 
wij en de Vogelbescherming publiciteit 
voor de koekoek. Kijk ook op de website 
van Sovon bij het item: ‘2017 jaar van de 
koekoek’. De Vogelwerkgroep met haar 
koekoekhistorie wil natuurlijk niet ach-
terblijven en roept voor de derde keer 
de soort uit tot Vogel van het jaar. Om 
deze keer zo volledig mogelijk te zijn 
wordt via de media publieks-medewer-
king gevraagd. Ook de boswachters van 
de terreinbeherende instanties mogen 
hun waarnemingen doorgeven. De roep 
van de koekoek kent iedereen, laat dat 
zijn weerklank vinden in onze Korhaan.
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www.sovon.nl/soorten 7240.Het valt niet mee om de koekoek mooi belicht voor de camera te krijgen.  Wim Smeets


