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● Haviksjong op nest in Amsterdam

Noord. Foto: Theo van Lent.

Haviken rond

● Tekening:

Jos Zwarts.

In 2015 heb ik nader kennis gemaakt met de haviken
rond Amsterdam. Het was een aangename kennismaking
met de ruige natuur rond de hoofdstad. Bovenal heb ik
veel geleerd van deze fantastische jagers.
Een korte geschiedenis

In 1981 kwam een toonzettend
boek uit: Randstad en broedvogels (Van Dijk et al., 1981). Wie
dit boek leest, ziet dat in 35 jaar
de broedvogelfauna van WestNederland aanzienlijk is gewijzigd.
Enkele soorten zijn verdwenen
maar de grootste veranderingen
zijn eigenlijk te zien in de vogelsoorten die kwamen. Niet bij de
soortbeschrijving, maar in een
hoofdstukje achteraf worden de
toen zeldzame soorten beschreven
die nu niet meer weg te denken zijn
in de broedvogelfauna van Amsterdam, zoals buizerd, havik, sperwer,
kerkuil, grauwe gans, aalscholver
en ooievaar.
De eerste broedende haviken verschenen in Amsterdam rond 1986.
Dit was ook meteen een bijzondere broedplek. Het paar had een
4●3

nestplaats gekozen in Buitenveldert,
met uitzicht op een appartementengebouw. Dat uitzicht zorgde er
voor dat de drie broedgevallen in
1986-1988 konden worden gevolgd
door een van de bewoners. Daarna
bleef het stil tot in 1991 broedparen
verschenen in het oosten en noorden van de stad. Van 1994 tot aan
zijn overlijden in 2012 heeft Nirk
Zijlmans jaarlijks inventarisaties
van de roofvogels rond Amsterdam uitgevoerd. In die jaren kreeg
de havik vaste voet aan de grond.
Nirk vond in de topjaren rond de
zeventien paar haviken, waarvan
verreweg de meeste er jaarlijks in
slaagden een of meerdere jongen
groot te brengen (Zijlmans 19942012).
Mijn interesse in haviken is er
altijd geweest. Als NJN’er kwam ik
rond 1970 op een serieuze excursie

een roofvogel tegen. Dat, zei de
docerende excursieleider, dat is nou
een havik! Achteraf bleek dat een
overlever van de grote slachting
die in de 50’er en 60’er jaren had
plaatsgevonden door het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen. Volwassen dieren stierven als
ze moesten interen op hun schamele
vergiftigde vetreserves en de eieren
werden broos, waardoor de broedende vogel door het legsel zakte.
Vervolging door jacht en stroperij
bracht de soort nog verder in de
problemen.
Als twintiger leerde ik de havik
kennen als een schaarse tot zeldzame soort die aan het opkrabbelen
was uit het diepe dal. In die jaren
konden haviken zich uitbreiden in
de grotere aaneengesloten bosgebieden en vanaf de 70’er jaren is
het definitieve herstel ingezet.

Amsterdam

● Havik. Foto: Theo van Lent.

● Vindplaatsen Groot Amsterdam.

Landschappen

Haviken hebben twee soorten
landschappen nodig om zich in een
gebied te kunnen handhaven, één
om in te jagen en één om zich in
voort te planten. Anders dan wellicht verwacht hoeven jachtgebied
en broedgebied niet te overlappen.
Haviken jagen vaak in het open
veld.
De havik is een wendbare, maar
niet heel snelle jager en gespecialiseerd in de jacht vanuit hindernissen en dekking. Tijdens de jacht
laten ze zich niet weerhouden door
struwelen en dichte vegetatie. Haviken beschikken bovendien over
een enorm behendige manier om
watervogels te vangen. Watervogels
worden verrast terwijl ze aan de
oppervlakte zwemmen, de prooi
wordt gepakt met de vlijmscherpe
lange nagels. Op ondergedoken
vogels wordt gewacht tot ze boven
komen om te ademen. Na de aanval
raakt de havik soms zelf te water
(zie links naar filmpjes hiervan op
website www.tussenduinendijk.nl).

Geen punt, hij werkt zichzelf, met
prooi, naar de kant en eet zijn prooi
terwijl hij droogt.
Dat de havik nu een broedvogel is
rond Amsterdam komt door een
aantal stappen in de populatieontwikkeling van de soort. Na het
verbod op de giftigste bestrijdingsmiddelen breidden de haviken zich
langzaam maar gestaag uit binnen
de gebieden waar ze zich staande
hadden weten te houden. Toen die
gebieden gevuld waren, raakten
de minder geschikte gebieden er
omheen bewoond. In de 80’er en
90’er jaren gebeurde dit ook met
de Vechtplassen. Door verval van
de rietcultuur nam het aandeel
moerasbos toe en ontstond een
steeds aantrekkelijker landschap
van open gebieden, afgewisseld
met bomen en bosjes, het ideale
broed- en jachtgebied van de havik.
Aan voedsel geen gebrek, eenden, konijnen, houtduiven, zwarte
kraaien, kokmeeuwen en meerkoeten te over.

Territoria

De havik is een uitgesproken standvogel. Broedparen blijven jarenlang
in hun broedgebieden, de jongen
zwermen uit. Haviken stellen een
territorium in rond hun nest, dat ze
tot op een afstand van ongeveer een
kilometer verdedigen tegen soortgenoten. Hoe dichter bij de nestplaats,
des te feller de verdediging. In de
praktijk komen nesten voor met een
onderlinge afstand van 750 meter. In de regio heb ik twee nesten
gevonden die 720 meter van elkaar
lagen. Op beide nesten heb ik de
wijfjes zien broeden. In de fase met
jongen bleek één van de paren het
nest te hebben verlaten. De stress
van het agressieve buurpaar werd
hen waarschijnlijk te veel. Dit
buurpaar bracht overigens als een
van de weinige paren maar liefst
drie jongen groot.
Bij toenemende afstand tot het nest
verdwijnt de agressiviteit tegen
soortgenoten verder. Haviken kunnen jagen op wel 4 tot 5 kilometer
afstand van hun nestplaats (Bijlsma, ▶
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1993). In het voorjaar is niet iedere
waargenomen havik dus een broedvogel. Hoe dichter de waarneming
is bij een bezet nest, des te groter de
kans dat het een broedvogel betreft.
In de grote boslandschappen blijkt
de afstand tussen nesten van haviken rond de 1100 meter te liggen
(Bijlsma, 1993, p 129).
Binnen een territorium kunnen
haviken meerdere nesten, verspreid
over de jaren, wisselend in gebruik
hebben. Nesten die niet in gebruik
zijn, kunnen door bijvoorbeeld buizerds worden bezet. Het volgende
jaar kunnen buizerd en havik weer
van nest wisselen. Dit heb ik in 2015
in de regio Amsterdam vier keer
gezien. Twee paar haviken bezetten een oud buizerdnest, en twee
paar buizerds een haviksnest. In het
Amsterdamse Bos lagen in 2015
een haviks- en een buizerdnest maar

● Braakbal van een havik met daarin de ring van een postduif. Foto: Fons Bongers.

In 2015 zijn in de omgeving van
Amsterdam 29 haviksnesten gevonden. Hiervan waren er daadwerkelijk 23 in gebruik als broedplaats
(zie kaart). Twee paren hadden
in 2015 geen broedsel gestart en
van vier nesten weet ik de status
helaas niet. Deze laatste vier nesten
heb ik te ver na het broedseizoen

Haviken kennen in de broedtijd een scheiding
van taken tussen de geslachten.
tachtig meter van elkaar af. Van het
buizerdnest zijn zeker twee jongen
uitgevlogen, het haviksnest vond ik
helaas te laat in het seizoen om het
resultaat vast te kunnen stellen.

Nestplaatskeuze

In de literatuur is de havik bekend
als broedvogel van bossen. In de
omgeving van Amsterdam herken
ik dat beeld niet. Het is hier vooral
een broedvogel van kleine bosjes,
tot een maximum oppervlakte van
een hectare. In de regio ken ik acht
broedplaatsen op een plek die je
bos zou kunnen noemen: één in een
solitair moerasbos, één in een gordel
natuurlijke wilgenbossen, drie in
populierenbossen van elk ongeveer
vier hectare en drie nesten in het
Amsterdamse Bos. In de overige
gevallen is de broedplaats eerder een
bosje, een bosrand, een bomenrij en
in één geval zelfs een erf.
6●3

gevonden, zonder aanwijzingen van
gebruik als broedplaats. Vijfentwintig van de nesten waren gebouwd in
stevige bomen, in een vork aan de
onderzijde van de kroon of hoger
in de kroon tegen of bovenop de
hoofdstam. Er zijn twee uitzonderingen: nesten op zijtakken van een
abeel en een Spaanse aak.
Voor haviken maakt de boomsoort
niet veel uit: als de boom maar
stevig is en een robuuste vertakking
heeft. Ze kiezen steevast een plaats
in het landschap die hoog ligt ten
opzichte van zijn omgeving en het
nest moet ook van onderen af goed
aan te vliegen zijn. De voor nesten
meest gebruikte boomsoorten in de
regio Amsterdam zijn de Canadese
populier en grauwe abeel, elk zes
keer. Gevolgd door berk met vier,
schietwilg en zwarte els met drie,
esdoorn twee en zomereik, beuk,
es, fijnspar en Spaanse aak elk één
met nest. De hoogte van de bomen

varieert van 10 tot ruim 25 meter,
de nesthoogte van ongeveer 6 tot 22
meter, de meeste nesten liggen op
12-15 meter hoogte.

Wat eten haviken rond
Amsterdam
Het gewicht van een vrouwtje is
bijna twee maal zo groot als dat van
een mannetje. Dat heeft directe gevolgen voor de prooisoorten. Mannetjes jagen vooral op prooidieren
die kleiner zijn dan die waarop de
vrouwtjes jagen. Grote prooien
als wilde eend en houtduif worden
vooral door vrouwtjes gevangen,
soorten als gaai, kauw, holenduif en
kokmeeuw vooral door mannetjes.
Het voordeel van deze sexe-gebonden prooidierenkeuze is dat man en
vrouw geen directe voedselconcurrenten van elkaar zijn.
Haviken kennen in de broedtijd
een scheiding van taken tussen de
geslachten. In het vroege voorjaar,
na de keuze van het nest, stopt
het vrouwtje met jagen. Zij laat
het verzamelen van prooi aan het
mannetje over. Dit duurt voort
totdat de jongen enkele weken oud
zijn. Uitval van het mannetje in
die periode leidt vrijwel zeker tot
het verloren gaan van het broedsel.
De mannetjes besteden in die tijd
van het jaar veel tijd aan jagen, een
goede oefening voor de tijd na de
geboorte van de jongen. Met drie
jongen op het nest moet het mannetje jagen voor vijf! Ze jagen in

● Haviksnest in een populier in Amsterdam

● Moeder havik op nest, Gaasperzoom.

West. Foto: Fons Bongers.

die tijd dan ook op de makkelijker te
vangen prooien. Bij een nest in Amsterdam Noord vond ik de resten van
in totaal zeven zwarte kraaien, vier
bijna volgroeide nestjongen en drie
volwassen dieren. In Amsterdam
Zuidoost werden in 2014 de resten
van acht vers uitgevlogen kauwtjes
op het nest gevonden. Haviken leven
in Amsterdam vooral van middelgrote vogels en van konijnen.
Konijnen gaan een substantieel deel
van het menu vormen als de lokale
dichtheid van konijnen erg hoog is.
Die situatie treffen we bijvoorbeeld
in Amsterdam aan bij de Bretten en
rond de Diemerzeedijk.
Haviken eten redelijk veel duiven,
zowel de wilde soorten (houtduif,
holenduif en turkse tortel) als ook
(verwilderde) postduiven en sierduiven. Deze duiven zijn ook goed
bejaagbaar voor het mannetje in de
fases waarin hij als enige voedsel
verzamelt. Ik heb geen aanwijzing
gevonden dat ze redelijke aantallen stadsduiven eten. Deze laatste
leven toch vooral op pleinen en bij
friettenten binnen de stad. En op die
plaatsen wordt waarschijnlijk nauwelijks door haviken gejaagd. Is een
jagende sperwer in de grachtengordel min of meer alledaags geworden,
haviken komen weinig binnen het
echte stedelijke milieu.
De volgende diersoorten heb ik in
de regio Amsterdam gevonden als
prooi: bruine rat, ekster, fuut, grote
bonte specht, halsbandparkiet, ho-

Foto: Ed Roelandse.

lenduif, houtduif, houtsnip, kauw,
kokmeeuw, konijn, wilde eend,
krakeend, merel, pimpelmees (veertjes in braakbal), ransuil, spreeuw,
stadsduif / postduif / sierduif, turkse
tortel, gaai en zwarte kraai.

bieden op termijn zeker een geschikt leefgebied. Uiteindelijk zullen ze minder gestrest raken van de
menselijke bewoners van de stad.
Het is wachten op een broedgeval
in het Vondelpark.

Vervolging?

Mijn mooiste waarneming

Niet alle mensen waarderen haviken. Onder postduivenhouders en
jagers zijn lieden die hun verlies
van jachtwild en huisdieren niet
willen nemen. Verspreid over het
land zijn er regio’s waar vervolging
van haviken voorkomt. Ik heb rond
Amsterdam twee tegengestelde
signalen opgevangen. Enerzijds zijn
alle broedvogels die ik in 2015 heb
waargenomen dieren in het volwassen kleed. Uit onderzoek blijkt
(Bijlsma, 1993 en 2012) dat vervolging ertoe leidt dat een aandeel
eerstejaars vogels tot broeden komt.
In Amsterdam heb ik dat verschijnsel niet waargenomen. Maar er is
ook een ander signaal. Zo heb ik
de skeletresten gevonden van twee
geschoten buizerds, waarvan een
onder een verlaten haviksnest. Dat
betekent dat er dus wel degelijk
vervolging van roofvogels in de
regio voorkomt.

Toekomst

Ik verwacht dat haviken in de komende jaren een nog steviger voet
aan de grond krijgen in en rond
Amsterdam. De grotere parken, ook
binnen de contouren van de stad,

In 2015 ben ik veel in het veld
geweest. Struinend, kijkend en luisterend. Vroeg in het seizoen hoorde
ik de haviken in het centrale deel
van het Amsterdamse Bos luid en
aanhoudend alarmeren. Het duurde
even voordat ik door had dat het
geen havik was maar hun naaste
buur: een zanglijster. Deze imitatie
duurde voort tot in mei. Bij een
bezoek in juni hoorde ik de jongen
luid en aanhoudend bedelen. Inderdaad: dezelfde zanglijster.
Fons Bongers
fonsbongers@hotmail.com
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● Op water jagende haviken: zie o.a.
www.youtube.com/watch?v=gOT1nKlFfO8 en
www.youtube.com/watch?v=_wYYX8a9-kU
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