Veel minder broedvogels in AWD
Geringere aantallen en minder soorten na ‘natuurherstel’
Gedurende 60 jaar, van 1957 tot en met 2016, hebben minimaal 132 vogelsoorten
gebroed in de AWD. Bij de zangvogels is dat vooral vastgesteld op basis van zang in
de broedtijd. In 2016 werden van die 132 vogelsoorten, 60 soorten niet meer vastgesteld als broedvogel, waardoor er op jaarbasis nog maar 72 soorten overblijven.

Tijdens de vele jaren dat er broedvogel
inventarisaties plaatsvonden en vooral
in de periode tussen 1970 - 1980 wer
den er jaarlijks ongeveer 100 vogelsoor
ten als broedvogel vastgesteld. In 2016
zijn er 28 soorten minder vastgesteld;
dat is een flinke achteruitgang. Dus
kan er gerust gesteld worden, dat het
niet goed gaat met de broedvogels in de
AWD. Als we echter uitgaan van het
aantal broedparen, dan is de situatie
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nog veel erger. Van de eenden en ralach
tigen is de achteruitgang circa 1900
paar; bij de meeuwen is dat bij benade
ring 10500 paar, bij de steltlopers is dat
meer dan 500 paar. Daar staat een aan
was tegenover van ruim 600 paar Aal
scholvers, maar dat is natuurlijk veel
minder dan de verdwenen 13000 paar.
Het gaat ook ronduit slecht met roof
vogelsoorten als Sperwer, Torenvalk,
Boomvalk, Ransuil, Velduil en Steenuil.
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Bergeend, Slobeend, Wintertaling, Zo
mertaling, Tafeleend, Grauwe Kieken
dief, Torenvalk, Boomvalk, Patrijs,
Scholekster, Kluut, Griel, Tureluur,
Grutto, Wulp, Watersnip, alle meeuwen
en Visdief, Turkse- en Zomertortel,
Rans- Veld- en Steenuil, Nachtzwaluw,
Zwarte Specht, Draaihals, Veld- en
Kuifleeuwerik, Oever- Boeren- en Huis
zwaluw,Tapuit, Paap, Grote Karekiet,
Spotvogel, Fluiter, Baardman en Bui
delmees, Kauw, Spreeuw, Wielewaal,
Ring- en Huismus, Kleine Barmsijs en
Geelgors.
Bovenstaande achteruitgang kan zeker
getypeerd worden als een grote verar
ming. Een deel van deze achteruitgang
gaat gelijk op met de landelijke achter
uitgang. De oorzaken daarvan zijn
divers en liggen grotendeels buiten de
AWD. Maar er zijn ook een aantal vogel
soorten die in de AWD hard achteruit
gaan, terwijl deze het landelijk juist
goed doen. Dan ligt de oorzaak hoogst
waarschijnlijk in de AWD. Een deel van
de achteruitgang is het gevolg van de
successie in de vegetatie en daarom
werd vele jaren geleden al aangenomen,
dat er weliswaar vogelsoorten achteruit
gingen of verdwenen, maar dat er onge
veer een gelijk aantal voor terug kwam.
Dat hield elkaar redelijk in balans.
Infiltratiegeul met mooie rietkragen
Leuk voor Kleine Karekiet. Op een enkele
Meerkoet na ontbreken de watervogels in
de broedtijd. Foto: Hans Vader

In de goede jaren broedden van deze
soorten samen ruim 80 paar, nu nog
0-2 paar.
Verdwenen broedsoorten
Bij de geheel verdwenen broedsoorten
zijn de opvallendste: Geoorde Fuut,
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Die tijd van evenwicht is echter al lang
voorbij. De balans slaat nu door naar
een flinke achteruitgang. En erger nog,
het ziet er niet naar uit dat er al een
einde is gekomen aan de achteruitgang
in de vogelstand. In tegendeel zelfs.
In de AWD heeft het beheer van de laat
ste 5-10 jaar geen positieve gevolgen
gehad voor de vogelstand. Het tegen
overgestelde is eerder waar. De broed
vogelinventarisaties laten bijna alle
maal een achteruitgang in aantallen
zien, die varieert tussen 30 en 60 pro
cent.
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Vogels in het noordelijk deel van het
1e infiltratiegebied
De constatering dat het niet goed gaat
met de broedvogels in de AWD is vooral
gebaseerd op waarnemingen en verge
lijkingen met tellingen van langere tijd
geleden. In een poging om toch wat rea
listischer te zijn, heb ik ook een aantal
inventarisatiegegevens op een rijtje ge
zet. Als eerste een langdurige inventari
satie van 20 jaar, van 1997 tot en met
2016. Het betreft drie deelgebieden in
het noordelijk deel van het 1e infiltra
tiegebied, die samen bijna 120 hectare
beslaan. Deze gebieden zijn door meerdere mensen geïnventariseerd op broed-
vogels volgens de BMP-methode. De
deelgebieden zijn het Paradijsveld door
Pieter Thomas, Paradijs Oost door Hans
Vader, later Wil Tamis, De Punt door
Bernard Oosterbaan met assistentie
van Willem Oosterbaan, Antje Ehren
burg, Luc Geelen en Hanneke Koeck
hoven.
Het beheer van bovenstaand gebied
Het 1e infiltratiegebied is niet toeganke
lijk voor het publiek, dus verstoring uit
die hoek is miniem. Alle graspaden wor
den jaarlijks enige keren geklepeld tot
bijna vijf meter brede paden. Mede hier
door is er een flinke oppervlakte met
lage grassen en kruiden ontstaan. Dat
is een ideaal voedselgebied voor de vele
honderden Damherten en een tiental
Konijnen. Eind 2016 is men begonnen
met het afschieten van Damherten.
Het riet in de infiltratiegeulen wordt
ieder jaar voor een deel gemaaid met ge
bruik van een maaiboot. De kopeinden
van de geulen worden geheel ontdaan
van riet. In 2014 is de Amerikaanse
Vogelkers er verwijderd. Voor de water
winning worden de waterstanden zeer
onnatuurlijk geregeld. Dat is ongunstig
voor het riet, maar ook voor de gehele
flora en fauna.
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De afwisselende natuur van het 1e
infiltratiegebied
Het totale gebied heeft een zeer gevari
eerd broedbiotoop. Dat is gunstig voor
diverse vogels en er hebben dan ook in
de afgelopen 20 jaar, tussen 1997 en
2016, 74 soorten broedvogels gebroed
(inclusief soepeend en soepgans). Er is
veel open water in de vorm van infiltra
tiegeulen en enige grote kwelplassen.
Op de drains tussen de infiltratiegeulen
is een moerasgebied ontstaan met on
diepe en met regelmaat (bijna) droog
vallende kwelplasjes. Deze kwelplasjes
zijn voor een belangrijk deel dichtge
groeid met riet, Lisdodde en Wilgen.
Maar ook de omgeving van de plasjes is
inmiddels in een rietveld veranderd.
Langs de oevers van de infiltratiegeulen
en grotere plassen is een flinke riet
kraag ontstaan en er groeien ook diver
se soorten wilgen tussen het riet. Een
deel daarvan heeft de leeftijd van onge
veer 50 jaar en begint ouderdomsver
schijnselen te vertonen. Met iedere
storm sneuvelen er wel enkele.
Vroeger zijn op enige vochtige delen
Duindoorns opgekomen. Dit zijn nu al
kleine bomen geworden, waarvan er
steeds meer omvallen maar die wel
doorgroeien. De in dezelfde periode op
gekomen Meidoorns beginnen een vol
wassen leeftijd te bereiken. Vanouds
groeiden er veel Vlieren, die inmiddels
voor 95 procent dood zijn en de spaar
zame Kardinaalsmutsen worden zo
vaak door de Damherten geschild dat er
niet veel meer van over blijft. Op een
paar plaatsen groeien formidabele
struiken van de Bosbraam, waar zelfs
Damherten respect voor hebben.
Op een aantal hogere duinen groeien
nog wel levensvatbare Duindoorns en
enige Vlieren. Aan de voet van deze dui
nen zijn een aantal ondoordringbare
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Grafiek 1. Aantal broedparen van 1997 tot en met 2016

In deze grafiek is te zien dat het aantal broedparen, vastgesteld volgens de BMP-methode, in
Paradijsveld, Paradijs Oost en De Punt successievelijk daalt. Als deze grafiek gemaakt had
kunnen worden vanaf bijvoorbeeld 1975, dan zou de achteruitgang nog veel groter zijn. Helaas
is vóór 1997 niet volgens BMP geteld en vaak ook niet voor alle soorten. Toen waren er echter
wel zeer grote aantallen eenden en meeuwen, in totaal enige duizenden paren.

duindoornstruwelen ontstaan. In de
noordwesthoek groeien nog enige kleine
bosjes van aangeplante Oostenrijkse
dennen van zo’n 60 jaar oud. Deze zijn
van belang voor de Havik, Bosuil, Bui
zerd. Ook de Boommarter is daar gesig
naleerd. Op de drogere delen van het
terrein leven muizen, Spitsmuizen,
Mollen en Bruine Rat, maar ook Zand
hagedis, Rugstreeppad en Gewone Pad.
En in het hele terrein kun je Vossen en
Damherten tegenkomen. Van de vroe
ger talrijke Bunzing, Hermelijn en We
zel worden al jaren geen waarnemingen
meer gedaan. Plaatselijk zijn nog kleine
aantallen Konijnen aanwezig.
In het water leven diverse soorten vis,
kikkers, padden en Kleine Watersala
mander. De aantallen in het water le
vende dieren variëren nogal, want dit is
afhankelijk van het waterbeheer. Dat
wil zeggen, dat als het gebied droog ge
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legd wordt, vrijwel alle dieren doodgaan
en de stand daarna weer vanaf nul op
gebouwd moet worden. Voor de broed
vogels is het belangrijk dat in de broed
tijd geen grote schommelingen in de
waterstand optreden. Helaas gebeurt
het bijna jaarlijks dat juist in de broed
tijd de waterstand te laag is en ook nog
eens fluctueert met meer dan één meter
in korte tijd. Dat is funest voor veel
broedvogels van riet en moeras.
Achteruitgang
Om de fluctuaties in aantallen broedvo
gels tussen goede en slechte jaren wat
af te vlakken zijn de aantallen broedpa
ren van de eerste vijf jaar en de laatste
vijf jaar gemiddeld. Dan blijkt er een
achteruitgang te zijn van 814 naar 651
paar over een periode van 20 jaar. Dat
is toch een achteruitgang van 20 pro
cent. De hoogste aantallen werden ge
noteerd in de eerste vijf jaar, met een
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maximum van 924 paar in 1998. Het
laagste aantal broedparen was in 2009
met 617 paar. Opvallend is, dat de laat
ste jaren geen of slechts enkele pulli ge
zien worden bij de watervogels. Dat ge
geven geldt trouwens voor de hele AWD.
Leuke ontwikkelingen
De Roerdomp is vanaf 2005 een jaar
lijkse broedvogel geworden tot maxi
maal vier paar. Helaas is het aantal
weer achteruit gegaan tot 0 paar in
2016. Vanaf 2000 is de Grauwe Gans
een regelmatige broedvogel geworden,
maar heeft de laatste jaren geen of nau
welijks pulli groot gebracht. De Havik is
vanaf 2007 jaarlijks met één broedpaar
aanwezig. De Buizerd heeft in 20 jaar
twaalf keer gebroed. De Boomleeuwerik
is vanaf 2013 jaarlijks met twee tot drie
paar als broedvogel aanwezig. Alle bos
vogels, zoals Pimpel- en Koolmees, Me
rel, Tuinfluiter en Vink doen het goed
en gaan vooruit. De Zwartkop, Tjiftjaf
en Goudvink laten nog een stijgende
trend zien. Maar na de verwijdering van
Prunus in 2014 lijken Zwartkop, Goud

vink en Nachtegaal een terugval te la
ten zien.
Minder leuke ontwikkelingen
Vooral bij de watervogels gaat het hele
maal mis. Van de vele honderden broed
paren in de 70 ‘er en 80 ‘er jaren is vrij
wel niets meer over. De paren die er nog
zijn scoren voor BMP vooral op aanwe
zigheid in broedtijd. Het Waterhoen
wordt zelfs de laatste vier jaar niet eens
meer waargenomen.
Een verklaring waarom deze aantallen
watervogels zo zijn gekelderd is lastig te
geven, mogelijk heeft het te maken met
verminderd voedselaanbod en/of pre
datie.
Riet- en struikzangers
Bij de rietvogels en enige struikzangers
gaat het ook niet goed. De Kleine Kare
kiet en Bosrietzanger zijn de grootste
verliezers. De Winterkoning is een
vorstgevoelige soort. Juist met de zach
te winters van de laatste zeven jaar zou
men verwachten dat deze geen grote in
vloed zouden hebben op de stand van

Zwartkop
122

Fitis | 53 | 3 | 2017

Krakeend

de Winterkoning. Toch gaat deze kleine
zanger na 2009 flink achteruit. Ook de
Grasmus laat een dalende trend zien.
Broedvogels van het Middenveld
2015 en 2016
In 2015 heeft Waternet als beheerder
Holle

boom

februari 2015
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van de AWD de Vogelwerkgroep ZuidKennemerland gevraagd of er iemand
was die het Middenveld wilde inventari
seren op broedvogels. Dat was bedoeld
om de nulsituatie vast te stellen, voor
dat men begon met grootschalige ingre
pen in het kader van Life+ en de pru

Foto: Hans Vader
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Kleine Karekiet

nusbestrijding. Wim de Groot was
bereid om dit te doen en heeft in 2015
en 2016 het gehele terrein op broedvo
gels geïnventariseerd.
Beheer van het gebied
De naam van het noordelijk deel ‘Groot
Sprenkelveld’ doet vermoeden dat de
jachtopzichter, zeker toen het nog rit
selde van de Konijnen, flink wat Konij
nen heeft weggevangen met klemmen,
die Sprenkel genoemd werden. Ook in
de 70’er en 80’er jaren werd in de win
termaanden door beheerder Gemeente
waterleidingen in het terrein op Konij
nen gejaagd met het geweer en een
lichtbak op een landrover. In 2015 is
men begonnen met het afschieten van
Damherten. De afgegraven oevers van
het Zwarteveld werden in het verleden
beplant met Helm tegen het verstuiven.
Vermoedelijk is hier verder geen ander
beheer uitgevoerd, zeker niet tussen
1950 en 2015.
Na het broedseizoen van 2015 werd op
grote schaal de Amerikaanse Vogelkers,
die vooral de laatste 15 jaar enorm was
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toegenomen, bestreden door rooien en
afzagen. Gelijktijdig zijn toen ook flinke
oppervlakten Duindoorns en andere
struiken afgezaagd en geklepeld. Bo
vendien werden tientallen hectares rui
ge grassen geplagd en afgevoerd en en
kele poeltjes kaal gemaakt, zodat het
water weer zichtbaar werd. In de toe
voersloot is regelmatig de onderwater
begroeiing gemaaid en zijn de bermpa
den geklepeld. Het terrein tussen de
toevoersloot en de geulen werd enige
jaren begraasd door schapen.
Grenzen van het terrein
Op de officiële kaart staat dat het noor
delijk deel van het gebied eigenlijk
Groot Sprenkelveld heet. In dit artikel
wordt met Middenveld bedoeld het ge
bied ten zuiden van de Renbaan tot aan
het Zwarteveldkanaal. In het westen
wordt de grens gevormd door de infil
tratiegeulen nrs. 1 en 2 en een stukje
toevoersloot. In het noorden is de grens
een wandelpad dat om de Renbaan
loopt naar het Van der Vlietkanaal. In
het oosten is de grens de bosrand van
het Eendenvlak en Pietjes Zwarteveld
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en in het zuiden wordt de grens ge
vormd door het Zwarteveldkanaal. Het
gebied heeft een oppervlakte van 108,
4 ha. Het is een grote duinvlakte met
weinig reliëf.
Geschiedenis
Eind 18e en begin 19e Eeuw was het
Middenveld en omstreken in eigendom
van de heer Jan Nicolaas van Eijs
(1743-1818). David van Lennep, van
Mariënbos, schreef in 1803: “Mijn buurman heeft grote valleien in de duinen
met zwarte aarde bedekt en daar rundervee en paarden geweid. Verder vertelt hij dat in de duindellen niet alleen
aardappelen, maar ook rogge, haver,
papavers en wouw werd verbouwd”. De
zandwallen tussen de verschillende
akkers zijn nog goed zichtbaar, zeker
nu alles kaal gevreten is.
Nadat de Gemeente Amsterdam het ge
bied had aangekocht voor de waterwin
ning werd er een aantal diepe winkana
len doorheen gegraven. Dat waren het
Van der Vlietkanaal, Zwarteveldkanaal
en het Barnaartkanaal. De gevolgen
waren enorm: de grondwaterstand
daalde enige meters en de vruchtbare
duinvlakte werd een uitgedroogde vlak
te waar maar weinig groeide. Waar
schijnlijk zullen er toen ook weinig vo
gels gebroed hebben. Wel vernamen wij
van oude vogelaars dat tussen 1900 en
1925 er een flinke kolonie Visdiefjes
aanwezig was, net ten noorden van het
Zwarteveldkanaal.
Rond 1950 werd begonnen met de aan
leg van het 1e Infiltratiegebied. Onge
veer in diezelfde periode werd ook het
dennenbos op het Middenveld aange
plant. Op een paar plaatsen zijn nog
kleine bosjes van Bitterwilg aanwezig.
Die werden al eerder aangeplant, rond
15 januari 1922. Toen maakte Gé
Traanberg een foto op het Middenveld,
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waarop een plaggenhut te zien is met
daarvoor Jan P. Strijbos met zijn vrouw
in de sneeuw. Hij vermeldde daarbij dat
deze plaggenhut diende als onderko
men voor de arbeiders die het gebied
moesten beplanten met stekken (dat
zullen de Bitterwilgen zijn).
Nadat het eerste Rijnwater in de infil
tratiegeulen vloeide (april 1957), werd
de directe omgeving daarvan weer voch
tiger. De schrale vegetatie werd weer
ruiger en er gingen steeds grotere aan
tallen Slobeenden en Wilde Eenden
broeden, maar ook Wintertaling. Op de
door de konijnen kort gehouden veldjes
broedden begin 60’er jaren veel Kieviten
en Veldleeuweriken en in de wat ruigere
delen broedden meerdere Wulpen. Op
kale zandstrandjes van de geulen
broedde toen ook de Kleine Plevier en
zelfs een Kluut met pulli werd hier aan
getroffen.
Broedvogelinventarisaties
Achteruitgang van 56 paar = 32 procent.
Als we de inventarisaties uit 2015 en
2016 met elkaar vergelijken dan is dui
delijk dat de vogelstand in dit gebied
flink achteruit is gegaan. Dat is ook niet
verwonderlijk en was ook reeds voor
speld. Het vroeger grotendeels kale ter
rein was in de loop der jaren begroeid
geraakt met diverse struwelen. Dat was
gunstig voor de struikbroeders die bezit
namen van het gebied. Op de stippen
kaarten van het jaar 2015 zijn duidelijk
een aantal clusters te zien van dicht bij
elkaar broedende vogels. Bij controle
bleken dit vooral de terreindelen te zijn
waar flinke struwelen tot ontwikkeling
waren gekomen.
Het terrein tussen de toevoersloot en de
Geulen 1 en 2 was relatief vochtig.
Daardoor was het plaatselijk dicht be
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Broedvogels AWD Middenveld
2015
2016		
Grauwe Gans
1
1
Zanglijster
Nijlgans
0
1
Merel
Krakeend
0
1
Tuinfluiter
Kuifeend
1
0
Zwartkop
Buizerd
0
1
Braamsluiper
Meerkoet
3
2
Grasmus
Kl. Plevier
0
2
Kleine Karekiet
Kievit
0
1
Fitis
Houtduif
0
1
Tjiftjaf
Koekoek
0
1
Goudhaan
Gr. Bonte Specht
1
2
Koolmees
Boomleeuwerik
7
14
Pimpelmees
Boompieper
10
6
Glanskop
Witte Kwikstaart
1
1
Staartmees
Winterkoning
2
1
Boomkruiper
Heggenmus
0
2
Gaai
Roodborst
4
0
Vink
Nachtegaal
2
2
Kneu
Gekr. Roodstaart
6
8
Rietgors
Roodborsttapuit
1
1
Totaal broedparen				
vogelsoorten				
Totaal aantal broedvogelsoorten in beide jaren 39.

groeid met Duindoorn en Kruipwilg
waartussen ook flinke Meidoorns, Ber
ken, Wilgen en helaas ook Amerikaanse
Vogelkersen groeiden. Het vroegere
eenden- en Kievitengebied werd ge
schikt voor struik- en bosvogels.
In 2015 broedden er dan ook nog 49
paren van deze vogelgroep en ook nog
drie paar vogels van open duin. Na het
verwijderen van de prunus en daarbij
ook alle andere struwelen, op een paar
Meidoorns en Berken na, broedden er
in 2016 nog maar 18 paar struikbroe
ders en acht paar vogels van open duin.
Dat betekent een achteruitgang van 63
procent bij de struik/bosvogels en een
vooruitgang van vijf paar bij de vogels
van het open duin, wat ruim een ver
dubbeling is.
In de cluster ten noorden van het Zwar
teveldkanaal broedden in 2015 nog 52
paar struikbroeders en vier paar vogels
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2015
4
12
6
2
4
8
2
32
17
1
19
4
1
0
1
2
20
1
1

2016
0
5
1
0
2
6
4
6
3
1
14
6
0
3
1
1
18
1
0

176
31

120
36

van open duin. In 2016 was dit terugge
lopen naar 36 paar struikbroeders en
twee paar van open duin. De struik
broeders zijn daar met 16 paar = 31
procent achteruit gegaan. Na controle
bleek op deze locatie nog een flinke op
pervlakte met struwelen aanwezig te
zijn. Door het rooien van de Prunus en
klepelen van Duindoorn was de opper
vlakte wel afgenomen.
Opvallend waren tijdens de controle in
maart 2017 de grote aantallen Damher
ten van meer dan honderd exemplaren,
die alles kaal graasden en struiken
schilden, maar ook de struwelen open
braken, waardoor er nu een wirwar van
paden doorheen liep.
Leuk was de verdubbeling van het aan
tal Boomleeuweriken in 2016 van 7
naar 14 paar. Al een aantal jaren zit de
Boomleeuwerik in de lift (ook landelijk).
Het kaal maken van het terrein is dus
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kennelijk gunstig voor deze soort. Ook
de vestiging van Kleine Plevier en Kievit
is te danken aan de struweelverwijde
ring en plaggen van het gebied. Hopelijk
weten zij zich te handhaven. De vesti
ging van de Buizerd is dubieus, want er
is geen nest gevonden door de roofvogel
inventarisanten.
De grootste verliezers in dit gebied zijn
Fitis en Tjiftjaf, maar ook Koolmees,
Tuinfluiter, Merel, Zanglijster, Rood
borst en Boompieper hebben een flinke
veer moeten laten, in totaal 69 broed
paren.
Het Life+ project wordt aangeprezen als
‘Natuurherstel project’. Dat is wat te
populistisch gebracht, want voor de vo
gelstand is het zeker geen verbetering.
Voor een aantal vogelsoorten lijkt het
meer op een ramp. De Nachtegaal was
één van de paradepaardjes van de AWD,
helaas zullen wij het na Life+ met onge

veer honderd paar minder moeten
doen. Ook de meeste andere struik
broeders hebben flink in moeten leve
ren.
Of het voor de flora een grote verbete
ring heeft opgeleverd, is maar de vraag.
In elk geval zijn wel veel grote Ameri
kaanse vogelkersen verwijderd. Op dit
moment is er nog geen herstel te zien,
maar mogelijk is dat iets van een lange
adem.
Fred en Henkjan Koning waren even
eens bezig met het verzamelen van in
ventarisatie-gegevens in de AWD. Ook
hieruit blijkt dat er geen aanleiding is
om blij te zijn met Life+ en prunusver
wijdering. In de meeste terreinen waar
flink aan ‘natuurherstel’ is gedaan,
blijkt de vogelstand aanzienlijk achter
uit te zijn gegaan. Zie hieronder hun
bevindingen.
■ Hans Vader

Enorme bergen verwijderde Duindoorns. Waar deze stuiken weggehaald zijn, zal de komende
jaren niets meer broeden. Foto: Hans Vader
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