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In 2016 werd de gehele Amsterdamse 
Waterleiding Duinen (AWD) wederom 
geïnventariseerd op het voorkomen van 
roofvogels en uilen. Hun nesten werden 
gekarteerd, legsel en broedselgroottes 
bepaald en jongen geringd. Om de ont
wikkelingen bij de Bosuilen te volgen 
werden vanaf oktober 2015 tot maart 
2016 ook weer maandelijkse vangron
den gehouden. 
Tabel 1 toont een overzicht van de 
broedgegevens per soort. In de volgende 
stukjes zullen we per soort hier iets die
per op ingaan.

De Bosuil
De populatie Bosuilen is in de laatste 
acht jaar meer dan gehalveerd. Van de 
voorheen 25 tot 30 territoria zijn er nu 
nog maar 12 bezet (zie figuur 1). In tien 
van deze territoria werden eieren gelegd 
en de gemiddelde legselgrootte betrof 
3,9 ei (n=7), wat behoorlijk hoog was. 
Er zaten zelfs drie vijflegsels bij, wat 
nog nooit eerder voorgekomen is en alle 
drie lagen ze in terreinen, die tot vorig 
jaar met vee begraasd werden. Vier van 
de tien broedparen brachten echter 

geen jongen groot; deze zijn naar alle 
waarschijnlijkheid door Boommarters 
geplunderd. Bij twee van de vier vonden 
we daar ook daadwerkelijk sporen van. 
De zes overgebleven paren brachten sa
men 19 jongen groot met een gemiddel
de broedselgrootte van 3,1 jong (n=6). 
Dit was stukken beter dan in 2015 met 
een gemiddelde broedselgrootte van 2,4 
jong en ook beter dan het langlopende 
gemiddelde van 2,7 jong.

Hoewel er dus nog maar weinig uilen 
weten te overleven in de AWD, was 
2016 voor de paren die overgebleven 
waren dus wel een goed broedseizoen. 
Dit kwam ook overeen met een aantal 
territoria die buiten de AWD liggen en 
waarin we nog eens 19 jongen in 5 nes
ten ringden. De gemiddelde legselgroot
te in die territoria was eveneens 3,9 ei 
(n=4). Deze grote legsels zijn vermoede
lijk het gevolg van een zeer gunstige 
bosmuizenstand. De Bosmuis is een 
zeer belangrijke prooi voor de Bosuil en 
het aantal eieren dat de uilen leggen is 
gecorreleerd aan het percentage Bos
muizen in het voedsel (zie figuur 2). In 

tabel 1: Een overzicht van het aantal territoria en de broedresultaten van de Bosuil en de 
verschillende soorten roofvogels in winter 20152016. Een nest is geslaagd als er ten minste 
1 jong uitvliegt.
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de AWD profiteerden de Bosmuizen 
waarschijnlijk van de lage veldmuizen
stand en het wegvallen van de begra
zing met vee. Vooral in deze begraasde 
gebieden kon men eindelijk dit jaar 
weer volop bloeiende kruiden en gras
sen vinden en dat zonder dat er Dam
herten voor hoefden worden afgemaakt. 
Toch zal het nog jaren duren voordat de 
vegetatie zich helemaal heeft hersteld, 
zoals we vooral zien in de geplagde en 
gefreesde gebieden. Deze blijven jaren 
na de ingreep kaal en in de omgeploeg
de dennenbossen vindt men dan ook 
geen uilen meer. 
Inmiddels hebben we aardig zicht op 
het effect van de Boommarter op de ui
lenpopulatie. Van een aantal nestkas
ten weten we dat ze veelvuldig door 
Boommarters gebruikt worden. En met 
name in kleine dennenaanplanten zijn 
uilen verdwenen na de komst van deze 
marters. De concurrentie om geschikte 
holtes neemt ook alleen maar toe van
wege de grootschalige kapwerkzaamhe
den van Waternet die onder andere veel 
populieren het leven kost. Omdat deze 
bomen van alle soorten in het duin ver
reweg de meeste holen bevatten zijn 
veel soorten juist afhankelijk van deze 

fIguur 1: de territoria van de Bosuil in 2008 
en 2016. Open rondjes geven de territoria 
aan waar Bosuilen vrijwel zeker verdwenen 
zijn door de komst van Boommarters en grij
ze rondjes territoria die verlaten zijn na be
heermaatregelen van Waternet.

bomen voor wat betreft hun voortplan
ting en soms zelfs hun voorkomen. Dat 
verschillende soorten om het gebruik 
van de weinige holten en kasten con
curreren is ook goed te zien aan het sla
gingspercentage van de bosuilennesten 
(een nest wordt als geslaagd gezien als 
er minimaal 1 jong uitvliegt). Voor 1982 
lag dit rond de 80% maar daarna had
den de Kauwtjes geleerd de nestkasten 
te veroveren en daalde dit tot onder de 
50%. Dat probleem werd echter opge
lost door de komst van de Havik die de 
Kauwen op at, maar helaas bleek deze 
nieuwkomer ook verzot op pas uitgevlo
gen uilen. Tussen 1998 en 2005 lag het 
slagingspercentage daarom weer hoger 
en slaagde zo’n 75% van de nesten. De 
eerste Boommarter werd in 2003 gezien 
en enkele jaren later vonden we op 
steeds meer plaatsen sporen van deze 
dieren. Tegenwoordig slaagt zo’n 60% 
van de bosuilennesten, maar komt er 
door de weinige overgebleven territoria, 
de Boommarters en de Haviken nog 
nauwelijks een uil groot.

De Buizerd
De Buizerd had een relatief slecht 
broedseizoen; van de 21 paar gingen er 
slechts 12 broedden. Ter vergelijking: 
in 2015 broeden 18 van de 19 paar. We 
vermoeden dat dit met de veldmuizen
stand te maken had die dit jaar, na 
twee piekjaren, instortte. Veldmuizen 
vormen waarschijnlijk een belangrijke 
prooi tijdens de winter en aan het begin 
van het broedseizoen, voordat de Bui
zerds bijna geheel op jonge Konijntjes 
overschakelen (zie ook jaarverslag 
2015). 
De gemiddelde legselgrootte was 2,3 ei 
en er werden 23 jongen in 11 nesten ge
ringd. Daarmee kwam het gemiddelde 
aantal jongen dat uitvloog per succes
vol nest uit op 2,09. Iets hoger dan in 
2015 toen 1,87 jongen per succesvol 
nest uitvlogen. Ook ging maar 1 van de 
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12 nesten mis ten opzichte van 3 van de 
18 vorig jaar. Paren die dus waren gaan 
broeden deden het dus iets beter dan in 
2015. Met name in de voormalig met 
vee begraasde gebieden leek het wat be
ter te gaan en we vermoeden dat het 
weghalen van het vee gunstig was voor 
de konijnenstand. Of deze gebieden 
werkelijk gunstiger worden hopen we 
de komende jaren vast te kunnen stel
len.

De Havik
We stelden 11 territoria van de Havik 
vast. Net als vorig jaar gingen 8 paren 
broeden en bedroeg de gemiddelde leg
selgrootte 3,5 ei. In tegenstelling tot de 
Buizerd leven Haviken ‘s winters voor
namelijk van vogels en hadden ze daar
om een betere start van het broedsei
zoen. Het broedsucces was zeker beter 
dan in 2015, in 7 nesten werden 22 
jongen geringd. Vorig jaar waren dat 
maar 10 jongen in 5 nesten. Ook hier 
lijken paren van het wegvallen van de 
drukbegrazing met vee te profiteren. 
Niet alleen een gunstigere konijnen
stand maar ook een betere vogelstand 
zijn belangrijk voor de Havik. Aangezien 
de vogelstand sterk achteruit gegaan 

fIguur 2: De relatie tussen het percentage 
Bosmuizen in het voedsel en de legselgrootte 
van de Bosuilen.

was in grote delen van het duin door de 
begrazing met vee, het vele plaggen en 
het frezen van de bossen, hopen we dat 
dit de komende jaren zich herstelt.
 
De Wespendief 
De Wespendief broedde in hetzelfde 
nest als vorig jaar dat ze toen van een 
paar Buizerds hadden overgenomen. 
Zoals Wespendieven vrijwel altijd doen, 
legde ze ook dit jaar weer 2 eieren. Een 
ei kwam helaas niet uit en zodoende 
vloog er uiteindelijk maar 1 jong uit.

De Sperwer
Van de Sperwer werd 1 nest gevonden, 
hierin werden 4 eieren gelegd en later 3 
jongen grootgebracht. Het territorium 
dat op de grens van Middenveld1e In
filtratiegebied lag, bleef dit jaar leeg. 
Hetgeen niet verwonderlijk was na de 
grootschalige kapwerkzaamheden van 
Waternet. Door deze ingrepen zijn alle 
roofvogels en uilen verdwenen uit het 
Middenveld, het Renbaanveld en de 
bossen rondom het Vliegermonument.

Het Beheer
Zoals figuur 1 al voor de Bosuil liet zien, 
hebben de roofvogels en uilen veel last 
van het huidige beheer. Gelukkig is de 
drukbegrazing gestopt en hopelijk her
stellen sommige gebieden zich hier de 
komende jaren van. Ook hopen we ein
delijk eens resultaat van Life+ te zien en 
ontstaat er op het Haasveld werkelijk 
een vochtige duinvallei, worden de ge
plagde stukken werkelijk grijze duinen, 
komt er weer leven in verwoeste bosbo
dems en krijgt het Noordoosterkanaal 
werkelijk een ‘natuurlijke’ oever. Tot op 
heden is dit allemaal nog niet gelukt en 
lijken veel ingrepen eerder schadelijk 
dan goed voor de natuur te zijn geweest. 

Komende jaren moeten de bossen er 
aan geloven. Met PASsubsidie (stik
stofbestrijding) die gebruikt wordt om 
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Nieuwe telmethode hoopgevend ondanks gebreken

de aanleg van wegen in de regio te com
penseren (zoals de Duinpolderweg) wil 
Waternet de bossen gaan omvormen tot 
productiebossen om in zijn eigen hout
behoefte te voorzien. We vrezen dat de 
biodiversiteit hierdoor nog verder ach
teruit zal gaan. Vooral doordat je ziet 
dat er bij de huidige werkzaamheden 
vrijwel geen rekening wordt gehouden 
met bijzondere natuurwaarden. Zo 
werd bijvoorbeeld ook dit jaar de Boom
marter weer uit de vergunningaanvraag 
voor de werkzaamheden op de Berg van 
Mikwel gehouden en werd de belofte 
niet in het Mosterdbos te kappen toch 
weer gebroken. 
In dat bos werden de meest oude eiken 
gekapt, terwijl de Bosuilen er al op eie
ren zaten. Ondanks het kappen voor 
houtwinning, wat volgens het huidige 
beheerplan niet is toegestaan, oogst 
Waternet alvast op grote schaal Popu
lieren, Eiken en dennen. Zoals nu rond 
ingang Panneland, bij de Plantage en 
uit de bossen rond de Sterrenwacht. 
Zogenaamd is dat allemaal om bankjes 

van te maken en kennelijk hebben ze 
een nogal slechte timmerman, die hon
derden bomen nodig heeft voor slechts 
enkele bankjes. Zouden mensen nog 
van de bankjes genieten als ze weten 
hoeveel natuur er voor opgeofferd is?

Het zou in ieder geval prettig zijn, wan
neer Waternet in het vervolg vooraf
gaand aan zulke werkzaamheden eerst 
eens goed gaat inventariseren en ook 
daadwerkelijk rekening gaat houden 
met beschermde soorten. Het zou mooi 
zijn als de door hen opgerichte klank
bordgroep (waar wij overigens van zijn 
uitgesloten) eerst eens vooraf op de 
hoogte wordt gesteld van de plannen in 
plaats van achteraf.
 

■ Fred en Henkjan Koning

(Alle teksten uit Jaarverslag 2016 
Ringstation AWD) 

fIguur 3: het slagingspercentage van de nesten van de Bosuilen. Tussen 1982 en 1998 wer
den veel nesten door Kauwen verstoord en sinds 2005 worden veel nesten door Boommarters 
verstoord


