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Lekwaterinfiltratie in de Amsterdamse

Waterleidingduinen

J. Walters

Het begin
De enorme afgravingen in de Jaren vijftig heb-

ben van het oorspronkelijke landschap van

de jonge buitenduinen (op circa 1 - 2 km van

de Noordzeekust) maar weinig overgelaten.
Enkele toppen (hier bergen genaamd) heeft

men weten te sparen. Zo komen wij oude na-

men als Leverberg, Engelse berg, Prinsen-

berg en de Bergen van het Mirakel ook nu nog

op de kaart tegen, De rest van het gebied,

ruim tweederde van de oppervlakte, miste na

de operatie de contouren die karakteristiek

zijn voor het duinlandschap. Bij oplevering in

1957 maakte het gebied een uitermate kale

indruk. De optredende dynamiek - het spel

van wind, water en zand
-

werd niet verenig-

baar geacht met een goede waterwinning en

werd dan ook door massale aanplant van

Helm zoveel mogelijk tegengegaan.De in rij-

en aangeplante, vaak nog armetierige plan-

ten boden een nogal trieste aanblik. Omdat

bij de graafwerken soms uiterst onvruchtba-

re zandlagen bovengekomen waren, veran-

derde de indruk van kaalheid en kunstmatig-

heid in die eerste jaren maar heel langzaam.

Langs de aangelegde wateren en in plassen

en moerassen ontbrak nog elke vorm van be-

groeiing met hogere planten, die voor de

Onder deze zelfde titel publiceerden Van der Elst & Mulder in 1960 in ’Het Vogeljaar’ hun avi-

faunistische ervaringen in de eerste jaren van het bestaan van het zogenaamde infiltratiege-

bied in de Amsterdamse Waterleidingduinen.In 1957 was daarvan het eerste gedeelte, groot

circa 200 ha, in gebruik genomen. Voor het zover was, waren enorme hoeveelheden zand afge-

graven en afgevoerd, zodat er van het oorspronkelijke duinlandschap maar weinig overbleef.

Via toevoersloten werden en worden ook nu nog grote hoeveelheden Lekwater in de aangeleg-

de bezinkgeulen gebracht. De grondwaterstand kwam daardoor belangrijk omhoog, wat in de

lage delen leidde tot vorming van kwelplassen en moerassige stukken.

De plotselinge veranderingvan kurkdroog naar nat en van laag, maar ruig begroeid naar kaal

bracht een omwenteling in de vogelstand, niet in de laatste plaats ook in de broedvogelstand.

Het genoemde verslag van Van der Elst & Mulder, dat zich grotendeels beperkt tot de niet

zangvogels, geeft een erg positief beeld over die veranderingen.Zoals te verwachten was, zou-

den die veranderingen echter geen stand houden. De eenmalige ingreep van de afgravingen
werd geleidelijk teniet gedaan door nieuwe begroeiing. De waterrijke delen verloren - ondanks
fluctuaties in de watertoevoer -

heel geleidelijk iets van de enorme aanvangsdynamiek. Hoe-

wel wij nu - na ruim een kwart eeuw - zeker nog niet iets als een eindfase in de ontwikkeling

hebben bereikt, is het zeker interessant na te gaan hoe de broedvogelstand zich tot nu toe

heeft aangepast. In deze bijdragebeperken wij ons daarbij tot de zangvogels. Mogelijk is er la-

ter nog eens gelegenheid ook de niet-zangvogels in dit perspectief te plaatsen.

Misschien gaat de stand in ons

land achteruit, zoals met deVeld-

leeuwerik ook in Groot-Brittannië

het geval is. Het verdwijnen van

de soort uit het infiltratiegebied
heeft echtermeer met deplaatse-

lijke situatie dan met de algeme-
ne trend te maken.

Foto: Piet Munsterman.
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vestiging van vogels belangrijk is. Struikbe-

groeiing kwam alleen op de gespaarde stuk-

ken voor.

Ontwikkelingen in landschep
Zoals te verwachten was, kon het instabiele

milieu zich, zóver van de dynamiek van het

strand en nog geborgen achter de streng on-

derhouden Rijnlandse duinen, op den duur

niet handhaven. Van een herstel naar de ou-

de vegetatie was evenmin sprake. Daarvoor

was de invloed van het ingebrachte rivierwa-

ter te groot. Een voor zangvogels belangrijke

plant als de Duindoorn ontwikkelde zich in de

lage delen, indien niet té nat, heel sterk. De

begroeiingsdichtheid onderscheidt zich daar

nu bijna niet meer van die in ongestoord duin

op ongeveer gelijke afstand van de zee. De

ontwikkeling is bovendien nog niet ten einde.

Daar staat tegenover, dat de Duindoorn op de

gespaarde toppen - in de jaren zestig bijkans

ondoordringbaar begroeid • geheel is af-

gestorven. Er zijn nog dode takken en stam-

metjes over, die aan vroeger doen denken. De

oorzaak is niet met zekerheid bekend. Moge-

lijk zijn de toppen in de loop der jaren ont-

kalkt en daardoor ongeschikt voor Duindoorn

geworden.

Met het rivierwater werden veel slib en opge-

loste fosfaten en nitraten meegevoerd. De

van oorsprong voedselarme duinzanden wer-

den rijkelijk bemest. Een weelderigebegroei-

ing met planten van voedselrijke gronden, als

Brandnetels, Wilgenroosjes, Koninginne-

kruid, enzovoorts, was het gevolg.

In toevoersloten en geulen veroorzaakte de

bemesting een sterke groei van 'flap’. Zowel

afstervende ’flap’ als de aangevoerde slib

verstopte de geulbodems vrij snel, waardoor

hun filtercapaciteit terugliep. Periodiek (een
maal in één of twee jaar) werden ter bestrij-

ding van dit euvel geulen drooggelegden met

zware apparatuur schoongeschraapt. De ver-

ontreinigde grond werd naar de oevers ge-

schoven en niet verwijderd. Ook daar ont-

stonden rijk bemeste 'akkers'. Een en ander

was uiteraard weinig bevorderlijk voor het

ontstaan van een enigszins stabiel eco-

systeem. Na ingebruikneming van een ont-

vlokkingsinstallatie bij Jutphaas (juli 1974) is

het slibgehalte van het aangevoerde water

erg laag geworden, zodat de meeste geulen

nu jaren achtereen zonder problemen in be-

drijf kunnen blijven. De overige problemen

met de kwaliteit van het Rijnwater zijn -tot

grote ergernis ook van de waterleidingbedrij-

ven - nog steeds niet opgelost. Vooral bij ge-

ringe waterafvoer op de Rijn of bij calamitei-

ten moet de toevoer naar de infiltratiegebie-

den soms gestopt worden. Deze ongewenste

dynamiek kan het gebied voor veel vogels

plotseling onaantrekkelijk maken, hetzij door

droogvallen van gronden, of juist door het

plotseling weer snel stijgen van het water-

peil.

Langs de geulen en in kwelplassen en moe-

rassen kwamen veel Riet, Lisdodde en Wil-

gen tot ontwikkeling, waardoor de zangvo-

gels van riet en moeras goede kansen kre-

gen. Op de drogere gronden, voor zover nog

niet door Duindoorn bezet, kwam aanvanke-

lijk de aangeplante Helm flink tot ontwikke-

ling. Voor vogels als Kievit en Veldleeuwerik

werd de begroeiing vaak al te hoog. Een aan-

tal jaren werd in de winter Helm gemaaid om

deze soorten een geschikte broedbiotoop te

bieden. Nu heeft de helmbegroeiingniet veel

meer te betekenen; deze is op veel plaatsen

vervangen door ruigte van Duinriet, op vele

andere plaatsen bleef kale grond over, al dan

niet met mos begroeid.

Figuur 1. Aantal territoria van

Veldleeuwerik.
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Het waarnemingsmateriaal
Niet van alle jaren en van alle zangvogelsoor-

ten zijn aantalsgegevens bekend. Aan Van

der Eist & Mulder (1960) danken wij enige

zangvogelgegevens uit 1958 en 1959. In 1964

begon de auteur met tellingen van de Veld-

leeuwerik, vanaf 1972 aangevuld met die van

andere zangvogelsoorten. Tot en met 1975

gebeurde dat in samenwerking met de heer

en mevrouw K. Vlaanderen, vanaf 1981 met

de heer R. van der Valk.

De aantallen territoria werden geschat door

kartering van zingende mannetjes en andere

voortplantingsactiviteiten.Bij twijfel, of aan-

tekeningen op de kaartjes betrekking hadden

op één of meer territoria, werd ter plaatse ex-

tra tijd besteed om klaarheid te krijgen. De

gebruikelijke methode schuift dit element

van interpretatieop naar de schrijftafel na af-

loop van het broedseizoen, wat iets lagere

aantallen kan opleveren.

De zelfde methode is alle jaren toegepast,

waardoor de gevonden aantallen onderling

goed vergelijkbaar zijn. Dit geldtook voor het

tijdstip van de dag. De meest geschikte

tijdstippen rond zonsopkomst en -ondergang

konden niet gebruikt worden. De onderschat-

ting, die hiervan vooral voor soorten als Me-

rel, die er overigens vrij weinig voorkomt,

maar ook bijvoorbeeld Kleine Karekiet, het

gevolg is, doet zich in alle jaren van mijn on-

derzoek in ongeveer de zelfde mate gelden.

Telresultaten die om deze of een andere re-

den niet werden vertrouwd, werden niet ge-

bruikt. Zo zijn, zoals bekend, Sprinkhaanriet-

zangers heel gevoelig voor het weer bij hun

zangactiviteit. Zij zingen overdag het meest

bij zacht, somber, wat regenachtig weer.

Komt dit weertype op de teldagen weinig

voor, dan komen de aantalschattingen met

zekerheid te laag uit, zodat de resultaten be-

ter niet gebruikt kunnen worden.

De aandacht werd geconcentreerd op de

meest voorkomende en gemakkelijkst te in-

ventariseren soorten, omdat deze het meest

betrouwbare vergelijkingsmateriaal opleve-

ren. Moeilijk te inventariseren soorten als

Kneu, Groenling en Ringmus moesten bij de

beperkte beschikbare tijd (voor 200 ha!) bui-

ten beschouwing blijven.
Het ligt voor de hand, dat de broedstand in

een terrein dat zó sterk in ontwikkeling is als

het onderhavige, geen erg betrouwbare indi-

cator is voor het reilen en zeilen van de soor-

ten in het algemeen,bijvoorbeeld in heel Ne-

derland of in West-Europa. Vergelijking met

algemene trends maakt wel duidelijk, welke

ontwikkelingen typisch zijn voor het onder-

zoeksgebied en welke door factoren met een

veel wijdere werkingssfeer worden veroor-

zaakt. Op de diagrammen zijn daarom ook

schommelingen op enkele duizenden ha

’farmland’ in Groot-Brittannië weergegeven.

De gegevens zijn ontleend aan de CBC (’Com-

mon Bird Census’ = Telling Gewone Vogels)

van de British Trust for Ornithology. Zij wer-

den jaarlijks gepubliceerd in het tijdschrift

'Bird Study’ van de BTO, de laatste, over

1982-83 en 1983-84 in ’BTO-News’. De even-

Strenge winters zijn funest voor de Winterkoning. In een

suboptimaal gebied als het infiltratiegebied van de Amster-

damse Waterleidingduinen zijn de gevolgen nog sterker

merkbaar.

Foto: Frits van Daalen.

Figuur 2. Aantal territoria van Winterkoning.
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eens van de CBC beschikbare gegevens van

’woodland’ werden hier niet gebruikt, omdat

ons duingebied meer op het open boerenland

dan op bos lijkt en omdat ten tweede de ge-

gevens voor ’woodland’ verkregen werden

van een belangrijk kleiner oppervlak en dus

wellicht minder representatief voor de alge-

mene ontwikkeling zullen zijn.

Jammer genoeg is het nog niet mogelijk om

een vergelijkbare serie van Nederland te ge-

bruiken. Zoals men weet, is Sovon onlangs

gestart met een broedvogelonderzoek, dat -

indien lang genoeg en over voldoende opper-

vlak volgehouden - op den duur een goede ba-

sis zal vormen bij de beoordeling van wat wel

en wat niet typisch is voor de ontwikkelingen

in een eigen onderzoeksgebied.

Vergelijking met het Britse materiaal heeft

het nadeel, dat het beeld daar, bijvoorbeeld
door het wat mildere klimaat, mogelijk wat

verschilt van dat in ons land. Alleen globale

vergelijkingen zijn daarom mogelijk.

Het soortenspectrum

Van der Eist & Mulder (1960) noemen twaalf

soorten zangvogels, die territoria hadden in

het jonge infiltratiegebied in 1958 en 1959.

Daarbij zijn Koolmees en Kneu niet inbegre-

pen, die er zeker gebroed zullen hebben, al

was het maar in de gespaardeterreingedeel-

ten. Van de Zwarte Kraai is het zeker, dat het

ene paar er toen ook al broedde, terwijl

Spreeuw en Huismus ook al onderdak von-

den onder de dakpannen van het 'Huis aan

de Wester'.

Om een vergelijking met de latere aantallen

territoriale zangvogelsoorten mogelijk te ma-

ken, moeten deze vijf soorten wel bij de

twaalf van Van der Eist & Mulder opgeteld
worden. In de loop van de jaren breidde het

aantal soorten zich geleidelijk uit. Van ver-

schillende soorten zijn de jaren van eerste

vestiging precies bekend, bijvoorbeeld Riet-

gors 1962, Rietzanger 1965, Kleine Karekiet

1967 en Bosrietzanger 1970. Van de zeventien

soorten in 1958/1959 kwamen wij in 1975 op

29 soorten en in 1985 waren er 26 soorten. De

vermindering van 1975 op 1985 is wel reëel en

is in hoofdzaak het gevolg van het verdwijnen

van Veldleeuwerik, Graspieper, Paapje,

Roodborsttapuit en Tapuit in en omstreeks

1980.

Veel van de jaarlijkse schommelingen in

soortental werden overigens veroorzaakt

door incidentele vestigingen, bijvoorbeeld

van Grote Karekiet (alleen in 1979) en Snor

(alleen in 1980), die er waarschijnlijk niet ge-

broed hebben. Ook waren er soorten, die hun

territorium gewoonlijkjuist buiten het gebied

hadden, maar in enkele jaren in het onder-

zoeksgebied tot broeden kwamen, bijvoor-

beeld Grote Lijster, Zanglijster, Glanskop,

Pimpelmees en Vink. In totaal werden er in

die ruim 25 jaar 42 territoriumhoudende zang-

vogelsoorten geteld.
Zoals te verwachten was is de groei van het

aantal territoria nog veel sterker geweest. De

jaren 1958/1959 waren goed voor 85 territoria

van zangvogels, in 1975 was dat al opgelopen

tot 340, in 1980 ongeveer gelijk met 345 terri-

toria. In de laatste vijf jaar werd opnieuw een

grote sprong gemaakt, namelijk naar 530 ter-

De Heggemus heeft niet zo veel last van de strenge winters.

De dalingen tot 1979 • ongeveer parallel in Groot-Brittannië

en in ons gebied • moeten een andere oorzaak hebben ge-
had. Vanaf 1980 ging het de stand hier veel beter dan die in

het Verenigd Koninkrijk.

Foto: Henk Harmsen.Figuur 3. Aantal territoria van Heggemus.
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ritoria in 1985, dat is dus het zesvoudige van

1958/1959.

Van de 42 geconstateerde zangvogelsoorten

zijn er maar zes min of meer Karakteristiek

voor het duingebied, althans gemeten naar

Wesfnederlanse maatstaven. Dat zijn Boom-

pieper, Paapje, Roodborsttapuit, Tapuit,

Sprinkhaanrietzanger en Glanskop.

Daarvan is kwantitatief alleen de Sprink-

haanrietzanger met 21 territoria in 1985 (dat

is circa 4%) van enige betekenis. De grootste

bijdragen komen van de zangvogels, die we

overal kunnen aantreffen, bijvoorbeeld in

'kunstwerken' als het Amsterdamse Bos en

het nieuw aangelegde Recreatiepark ’Spaarn

woude’.

De Ekster

In 1958/1959 waren er volgens Van der Eist &

Mulder (1960) één è twee broedparen. Dat is

onder de druk van de bestrijding ten behoeve

van de jacht jarenlang op een laag pitje ge-

bleven. Toen de beheerder in het begin van

de jaren zeventig zelf de organisatie van de

jacht ter hand nam, kwam er een eind aan de

ekstervervolgingen. Waarschijnlijk in hoofd-

zaak als gevolg daarvan nam daarna het aan-

tal Eksters sterk toe. In 1981 werden er 26 be-

woonde nesten gevonden, in 1982 31 en in

1983 33 (+ drie waarschijnlijke vervolgleg-

sels) bewoonde resten. Dat is - voorlopig? -

het maximum geweest, In 1984 waren er 25,

in 1985 24 bewoonde nesten. Ook de verlie-

zen van gehele broedsels namen toe; mis-

schien hadden enkele in 1984 en 1985 leeg

gevonden nesten wel eieren bevat. De pro-

duktie van jongen in de ’takkelingen’-fase

liep nog sterker terug dan het aantal bewoon-

de nesten; in 1983 in het gehele onderzoeks-

gebied 60 ó 70, in 1984 38 è 39 en in 1985 30 è

35. In drie jaren werd deze opbrengst dus ge-

halveerd. Broedsels die ten minste één jong

voortbrachten, hadden daarentegen geen

grotere deelverliezen dan voorheen. Er moest

dus wel sprake zijn van een verhoogdepreda-

tiedruk, waarvan de aanstichters hoogst-

waarschijnlijk in de eigen club gezocht

moesten worden: Zwarte Kraaien en rond-

zwervende groepjes niet-broedende Eksters.

Over de invloed van de Eksters op de stand

Figuur 4. Aantal territoria van Nachtegaal.

De Nachtegaal heeft zich in het

infiltratiegebied tot een algeme-
ne broedvogel ontwikkeld. De
soort is in Groot-Brittannië niet

’common’ genoeg om in de CBC

opgenomen te worden.

Foto: Jos Korenromp.
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van de kleine zangvogels is niets bekend. Het

is leerzaam om te zien hoe een toename van

de Eksters hand in hand kon gaan met een

vergelijkbare toename van de kleine zangvo-

gels. Alleen een pessimist kan zich afvragen
of de zangvogelstand bij afwezigheid van

Eksters misschien nóg beter had kunnen zijn.

Voor de ontwikkelingen in het infiltratiege-
bied is hierop trouwens geen antwoord mo-

gelijk.

De Veldleeuwerik

Omstreeks 1968, dus circa tien jaar na inge-

bruikneming van het infiltratiegebied, werd

de maximale broedstand bereikt (figuur 1). Er

waren toen 34 territoria, hetgeen neerkomt

op circa 26 territoria per km 2 min of meer ge-

schikt terrein. Dichtheden in die orde van

grootte komen wij voor verschillende Hol-

landse duingebieden tegen bij Van der

Straaten (1981). De stand is er na 1968 eerst

geleidelijk, daarna snel achteruitgegaan, het-

geen wel vooral aan veranderingen in de ter-

reingesteldheid te wijten is. Ruigbegroeide
terreinen zijn ongeschikt als broedgebied en

houden bovendien Veldleeuweriken, die een

ruim uitzicht nodig hebben, uit de naaste om-

geving weg. Blijkbaar waren de toch ook ont-

stane plekken met mos en lichte grasgroei

Ook voor de Grasmus lijkt bij het jaar 1980 devictorie te beginnen. De goede ontwikkeling staat in scherp contrasttot die in

Groot-Brittannië. Foto: Rens Veenstra.

Figuur 5. Aantal territoria van Grasmus.
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niet aantrekkelijk genoeg. Mogelijk was dat

een voedselkwestie. In 1979 was er de laatste

zingende Veldleeuwerik en nadien ontbrak de

soort er geheel.

Opmerkelijk is dat de stand in de duinen bui-

ten het infiltratiegebied,waar de menselijke
invloed niet of nauwelijks is veranderd, ook

sterk teruggelopen is. De ’Common Bird Cen-

sus’ van Groot-Brittannië toont, dat daar de

Veldleeuwerik weliswaar duidelijk terug-

loopt, maar gelukkig lang niet in die mate als

in ons duingebied.

De Winterkoning
In 1958/1959 was de soort er volgens Van der

Eist & Mulder (1960) nog geen broedvogel. In

1964 was er, ondanks de strenge winter van

1962/1963, één territorium. Van de jaren tot

1972 toen er ook één territorium vastgesteld

kon worden, is verder niets bekend. Niet ge-

hinderd door strenge winters steeg de stand

in de vijf jaren 1972 tot 1977 tot 27 territoria.

De teruggang in 1978, zonder direct aanwijs-

bare oorzaak, tot 21 territoria, zou kunnen

wijzen op het bereiken van een zeker - voorlo-

pig - verzadigingspunt. De strenge winter van

1978/1979 bracht de stand terug tot twee ter-

ritoria. Daarna trad er weer een snel herstel

op, even onderbroken door de ook vrij stren-

ge winter van 1981/1982 (figuur 2). Van de

twintig territoria, die in 1984 alweer werden

bezet, bleven er na de winter van 1984/1985

maar vier over.

De strenge winters hebben ook bij de Britse

Winterkoningen hun sporen nagelaten. Voor-

al echter na de winter 1978/1979 was het mi-

nimum daar belangrijk minder laag dan in de

duinen. Afgezien van het mogelijke effect van

een iets milder klimaat aan de overzijde van

de Noordzee, zal hierbij vooral het verschil in

’wintergevoeligheid’van verschillende bioto-

pen een rol gespeeld hebben. Ook in Neder-

land zijn er gebieden waar de Winterkoning

een strenge winter duidelijk beter doorkomt

dan in het open duin. Zo was de stand op een

rioolwaterzuiveringsinrichting in Amsterdam,

met een door de installaties veroorzaakt rela-

tief mild microklimaat, in 1979 nog ruim 70%

van die in 1978. De mortaliteit zal hier veel la-

ger geweest zijn, maar bovendien is er een

grotekans dat eventueel opengevallen plaat-

sen in deze blijkbaar aantrekkelijke biotoop

sneller worden opgevuld dan in de sub-opti-

male biotopen. Het waren wel de 'betere’ ter-

ritoria in het infiltratiegebied, die de winter

van 1984/1985 overleefd hebben. Tot en met

De Fitis stelt minder hoge eisen aan de biotoop, zodat de

toename al veel eerder dan bij Nachtegaal en Grasmus be-

gon.
Foto: Henk Harmsen.

Figuur 6. Aantal territoria van Fitis.
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1984 waren die vier territoria gemiddeld 7,5

jaar in gebruik geweest, terwijl voor de

zestien verlaten territoria dit gemiddeld 3,3

jaar bedroeg.

De Heggemus

Volgens Van der Eist & Mulder (1960) was er

in 1958 één territorium en waren er in 1959

vier. In 1964 werden er tien geregistreerd. Mo-

gelijk was dit al een eerste stap voor de ko-

mende grote toename: in 1972 werden er al

44 territoria geteld. In 1975 werd met zestig

territoria een voorlopig maximum bereikt.

Daarna trad een daling op met als dieptepunt

29 territoria in de jaren 1978 en 1979. Eerst in

1980 zette weer een stijging in, die ook in

1984 nog voortduurde, toen 77 territoria wer-

den bereikt (figuur 3). Daarbij hadden de win-

ters 1978/1979 en 1981/1982 geen duidelijk

merkbare invloed, mogelijk die van 1984/1985

wel.

De gang van zaken in de jaren 1972-1979 vin-

den wij, zij het wat minder geprononceerd,te-

rug in de ontwikkeling van de CBC-indices

van Groot-Brittannië. Vanaf 1982, te kort ge-

leden dus voor een gefundeerd oordeel, lijkt
het verband tussen de aantallen in beide ge-

bieden geheelverbroken. De toename van de

soort in het infiltratiegebied vindt stellig zijn

oorsprong in de sterke vegetatie-ontwikke-

ling, maar waarom deze in 1975 werd afge-

broken om eerst in 1983 weer op het zelfde ni-

veau te komen, is duister.

De Nachtegaal
In 1958 had de soort zich nog niet gevestigd,
in 1959 was er één territorium. Van de aan- of

afwezigheid tussen 1959 en 1972 weten wij
niets. In ieder geval waren er in 1972 met

twee territoria nog weinig spectaculaire vor-

Figuur 7. Aantal territoria van Rietgors.

Foto: Henk Harmsen.De Rietgors in het infiltratiegebied deelt het trieste lot van zijn Britse soortgenoten niet.
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deringen gemaakt. In 1974 en 1975 waren er

respectievelijk drie en vier territoria, maar in

1977 maar twee. In die jaren was de versprei-

ding tot de gespaarde loofhoutbosjes be-

perkt gebleven. Blijkbaar bereikten de duin-

doornbosjes in het vernielde terreingedeelte

eerst omstreeks 1978 (circa 20 jaar na de

graafwerken!) een zodanige omvang, dat de

Nachtegaal ook daar tot vestiging kwam. De

toename zette toen definitief in en is met 43

territoria in 1985 waarschijnlijk nog niet ten

einde (figuur 4). Opgemerkt moet worden, dat

de soort ook in de niet door de infiltratiewer-

ken beïnvloede duingedeelteneen duidelijke
toename toont (persoonlijke mededeling W.

Daalbergen). Volgens Van den Bergh (1979)
heeft de Nachtegaal een voorkeur voor voch-

tige bosjes met veel ondergroei, liefst met

Brandnetels. De infiltratie met rivierwater

heeft voor zowel vocht als meststoffen voor

Brandnetels gezorgd en daarmee waarschijn-

lijk bijgedragen aan de extra sterke groei in

het onderzoeksgebied. Een vergelijking met

Groot-Brittannië is niet mogelijk, omdat de

Nachtegaal niet in de CBC is opgenomen.

De Grasmus

In de jaren 1972-1979 (waarbij voor 1973,1975

en 1976 betrouwbaar materiaal voor het on-

derzoeksgebied ontbreekt) lopen de fluctua-

ties in de aantallen voor Groot-Brittannië

(CBC) en het infiltratiegebied opvallend pa-

rallel. Vooral vanaf 1981 trad er een sterke di-

vergentie op: omhoog in het onderzoeksge-

bied, contrasterend naar beneden in Groot-

Brittannië (figuur 5). Het lijkt er op dat het in-

filtratiegebiedomstreeks die tijd erg aantrek-

kelijk voor de Grasmus is geworden (mis-

schien op de zelfde wijze als voor de Nachte-

gaal vanaf 1978) en dat daardoor de te-

leurstellende algemene trend hier versluierd

is.

De Fitis

Met 139 territoria wijkt het jaar 1974 sterk af

van de trend die zich uit figuur 6 laat aflezen.

De oorzaak ervan is onbekend. Door de overi-

ge jaren is ondanks de sterke schommelin-

gen een duidelijk opgaande lijn te onder-

scheiden. Ook de CBC-cijfers voor Groot-Brit-

tannië laten een stijging zien, maar deze is

minder sterk. Het is verleidelijk om aan te ne-

men, dat de extra stijging in het infiltratiege-
bied door de sterke vegetatie-ontwikkeling is

veroorzaakt. Er zijn enige overeenkomsten in

de jaarlijkse fluctuaties tussen de beide ge-

bieden zichtbaar, waarbij het lijkt dat die in

ons gebied een jaar naijlen.

De Rietgors
Uit figuur 7 blijkt dat er in 1979 een diepte-

punt is geweest en dat de afname van 1974-

1979 een sterke overeenkomst vertoont met

die volgens CBC in Groot-Brittannië. Na 1979

trad er in het infiltratiegebied een duidelijk

herstel op, hetgeen helaas in Groot-Brittan-

nië niet het geval was. Van der Straaten

(1981) refereert aan Gordon (1972) als hij bij

de algemene achteruitgang in West-Neder-

land constateert dat er alleen uit Engeland

berichten over een toename komen. Inder-

daad was deze toename er -
zelfs tot 1975

-

maar de trends in populatie-ontwikkelingen

blijken snel in eikaars tegengesteldeover te

kunnen gaan. In 1984 was de stand er vol-

gens CBC nog maar 1/3 deel van die in 1975!

Het is opmerkelijk, dat voor ons gebied de ja-

ren 1979-1981 een kentering ten goedete zien

geven voor uiteenlopendesoorten als Hegge-

mus, Nachtegaal, Grasmus en Rietgors.

Slot

Met deze gedocumenteerdebeschrijving van

de ontwikkelingsgang van acht belangrijke

zangvogelsoorten in ons gebied moeten wij

onze huidige bijdrage besluiten. De meeste

niet behandelde soorten gaan eveneens voor-

uit, bijvoorbeeld Bosrietzanger, Kleine Kare-

kiet, Braamsluiper, Koolmees enzovoort.

Interessant zijn de sterke fluctuaties bij de

Rietzanger, vergeleken met een dramatische

teruggang in Groot-Brittannië. Een grafiek

voor Rietzanger en Kleine Karekiet tot 1980

vindt men nog in Walters (1981).

Gemeente Waterleidingen Amsterdam komt

veel dank toe voor de jarenlangeterreinfacili-

teiten voor dit overigens voor het publiek af-

gesloten terreingedeelte.

J. Walters, Vespuccistraat 83 111, 1056 SK Amsterdam.
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