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_:pE ]300MKLEVER D'if G:~gT-AMSTERD.AM: ve~eden, heden, toekomst.!.. 

De Boomklever (Sitt,9, europ;,i,ea) is in Europa, een wijd verspreide vogel (zie 
0

de 
kae,rtjes il'i de veltlgidsen). In Nederland is de soort een ''vrij talrijke"
(d.w.z. 2.500 - 10.000) broedvogel (Avifaunct, van Nederland, 1970). In de 
sindschen uitgekomen "Atlas van de N"ederlandse Broedvogels" wordt het aantal 
in ons land. broedena.e Boomklevers op 5 è, 6 duizend geschat. . De kaart in dat · · 
boekwerk laa;t. zien da-t deze vogel voornamelijk in het midden, oosten en zui-:-. 
deri, dus de hogere delen, van ons land voorkomt. Ook aé1.l'l. d,e binnenduinrand 
liggen nog enkele blokken met Boomklevers. In noord lfoderland komt de soort · 
sporadisch ·voor. Deze kaart toont ook heel frae,i de Boomkleverloze zone tus
sen Muiderberg en Haarlem" Deze witte vlek wordt globaal gesproken gevormd 
door Groot-Ams-ter9-am. Tot betrekkelijk kort geleden was de Boomklever hier 
dan oo}c een ·zeldzamè vogel. · Op het ogenblik :-.;ijn er echter e11lcele plekken (in 
SOVOH blokken 25-45 en 25-35) tw .. ar deze soort vaste voet aan Mokumse grond 
schijnt te hebben gekregen. 

Waarnemingen __ tot zomer 1979 ( 11ve1'led_~~) 

(gebruikte a.fkor·i:;ingen:--Vva = Vor;cls van Amsterdam, 1937, uitgave NNV, afde-
ling /unste;rd.Hrn. 

- Mbl. = Jl/ïed.edeling011blad (nu "De Gierzwaluw") KNHV-VWG Amsterdam. 
-- Wrn. d.e Waarnemer, ui tgo.ve i'n-TV, afdeling .Amsterdam. 
- Med, Mededeelingcn v.h. C(,~1tr2.2.l Ins-l;i·~uut voor Floristisch en Fe,unistisch 

onderzoek in C-i•oot--<'.rnsterd,..:rn 1 uitgave NNV, afdelinG" Amsterdam. 

- Najaar 191Og vor8chillende exx. : -,,_ de Ar·l:;istu.in (P. L. S-teenhuizen, A.N. 
S ' ' 1' 't ) we,r-i;, in __ 1·c • , 

- September 1933: 1 ex. Zuiclelijke Wandelweg (K.-m1p, Vvag 21). 
- 4 maa,rt 1934i. · · 1 ex. Middenweg (De Vos, Vvae 21), 

30/7 tot 9/8/37 d óx. Niewe Oosterbegraa,fplaa.ts (H. v.d. Lee, K.H. Voous, 
H:r.n. 2 110 2: 5). 

- voor 1939: "v:coeger hield a.o Böornklover zich op Frankendael op11 
( oi taat 

uit I~oster, F" 1939, Natu.urleven in en om Amsterdam, blz. 139). 
27/8 + 10/9/t1,1g . Vondelpa:.,~: (J.A. Loterijman7 Wrn. 6 no 1i 7). 
21 c:1 26/.,.,'·(1: ':. . . ·~-- ·'·o:r?l"' -,,-,.·•.:. _·,;'.~:: c=.P. VoLl. Loü, Hrn.-6-

r - ·, , 
- Oktober tot 27. él.eoembor· i94-1: 1 ?.L 2 ex:x:. Nieuwe Oosterbegraafplaats (F. Kos-

ter1 H.F. v.d. Lee, Med. no 1: 6), 
- 20 nov. 1941: 1 ex. Amsteld.ijk bij 11Rozemond11 (D. a.e Jonge, Med. no 1i6). 
- 4/2 en 1/3/'!(?z 1 o:x:. Arnsteldi~lk bij èl.e StA.dSWEtllen (D. de Jonge, Med. no 1: 

- 1 m2.ar·t 1942 & 

- 31/10/1943g 
8 tot 15/3/'44: 

- 1958: 

- 3 sept. 1960: 

6) " 
1 ex. Nieuwe 0osterbegrao.fplcu:i,ts (D. de \Jonge, Med. no 1: 6) • 
1 e~-::, VoncJ.elpar~c (P. van Dollen, Med. no 5: 6). 
1 ex. Vondelpe:,rk (P. Brander, I'focl. no 6: 7). 
vaak 1 ex. ( een koer 2 exx.) Westeramstel Amsteldijk (NJN, 
afè.eling 8; A.N, Swa,rt, in li tt. ) • 
1 ex. gevangen on geringd, 110ostermeer11 , Ouderkerk a/d Am
stel (H,F. Arenté:ien c.s., A.N. Swart, in litt.). 

- 23 sept. 1962i · 1 ex. Niemrn Oosterbegraefpla,:·,:bs, vloog later in oostelijke 
richting weg ( C.H. a.o KruJrf, A.N. Swart, in litt.). . 

- 18 sept • 197 1 : · 
- 5 okt. 1971: 
... 9 jan. 1973: 

- 27 mei 1973: 

- 15 juli 1973~ 

2 exx. Thijssepark (Dlcm, Mbl. 9 no 4~ 33). 
1. me. p9-rk.d.e Br<}~ (A. Hartog, Mbl. 9 110 4g 33). 
1 · ex. dubbele brug-, Openluchttheater, Amsterdainse Bos 
(Kars, Mbl. 11 no 1 ~ 28). ., ·· · · · ··- · 

1 ziolrnlijk ex., in ~0.chtertuin Ui terws,ardenstrr:té\t 7 hs. 
Gegrepen en gestorven. Niet 100"/o zeker. Waarnemine; door 
H.F. Spier, A.N. Swart, in li·~t.). 
1 ex. gehoord Thijss_epark (M. v.a .• Berg, P. Soholten, Mbl. 
11 no 3: 20). · 
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::i,·i:1,nnn-n ·d:,·non v : 1.11 h r.•t v o ,yrh, n m,.,n v:1.n d e-: lk,0101::l0vc~r :in nront -
l\rnT~1::rd ;,111 in de pr-r·i. ndP v :in 1')10 tot 7,0ITI(~l' 1'fl') . De 1~0:,rcPnr-
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?,ien \·lC in rw'nt1i111lit,r oim ,pit.'k .di û j,u nktohnl' en 
11ov0rn her lant'.:'.a:,m :d'np1~1!1t '. Vrrr,;1ond0lijk 1-mrd_t 
d~~rn 'f)iük 1~ovcnind 'd o'or n:,. h,~t; h1·o!'idi1ei.~,.0d1 11:i.-h--
,, ,.. .... r,·n,,,.1<·l r, ·-.. ,() îl'T(:: ·v·()·,,é,,·1 . . Oll ''•H'';. n •{·"u' f'(~n ei "'(•Jt • ' V-4 \ ,.; • . ', f 1 • , . • • 1 • • •J 1 •, •1'\ . • . , . • • 1 , 

tcrr:t tor:llur1. In hr.'t; ln•o1,1d.r;Pi :r,0r.'n worr.l,~11 <,t' 
n auwolijh; Boom'-:l.C'vc1~r:: r:emc):d . 
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In deze periode waren er drie gebieden waar gedurende langere tijd Boomklevers 
zaten, Deze terreinen zijn: de Nieuwe Oosterbegre,afplaats, h<:d; Wertheimpark + 
de Hortus Botanicus en begraafpl~ats Zorgvlied. 
Deze gebieden combineren enige eigenschappen in zich, die hun aa.ntreld<:ings
kraoht op Boomklevers verklaren, er staan vrij veel grote, oude bomen met een 
ruwe bast" Vooral de eik is een belangrijke boom 1 omdat cleze in de zomer eon 
rijke insoldenbuit biedt 011 in de herfst en winter ( wanneer de Boomklever van 
zaden, etc. leeft) eil<:els levert. Een tweede punt is dat in deze bomen (vaak 
ook in kastanje en beuk) nogal wat potentiële broedholen voorh2.nden zijn. 

!!~~~~-~~~!~E~~~E~~!E!~~!~ 
Hier zijn vanaf januari 1981 steeds twee Boomklevers (eon pe.artje?) gezien en/ 
of gehoorde 

W::;rthoimparkLHortus_Botanicus 

Op deze, tegenover elk.:1,ar gelegen plelcken, zijn sinds de strenge winter van f- _ 
1979 eerst 1 en later (vana.f half januari 1980) 2 exx. gezien. In de afgelo-
pen winter zijn de vogels hier door kap- 1 snoei- en rooiwerkz,';1,atnheden niet 
wa,argenom0n~ De la.atste WM,rneming i8 ( voorlopig) van 21 april 1981 (w. v.d. 
Wa.al, in li tt.). 

Begraafplaats Zorgvlied 
. ---------------------
De eerste waarnemineen da~rcn van oktober 1979. Vanaf het begin ziJn er steeds 
minima,al 2 o:x:x. aanwezig geweest. In het voorjaë.r ve.n 1980 bleek uit de gedra
gingen dat hot om een paartje ging. Op 24 mne,rt wn.s er een tweede mim_ 
( ook zingend) aanwezig~ die hierna oohter niet moer werd gezien. Ondanks vele 
uren speurwerk is het niet gelukt do nestholte te ontdekken. Gedurende de 
hierop volgende winter hoeft er enige tijd een tweede paar (jonge vogels?) 
in het terrein gezeten. Dit voorja2.r kon or echter mA.ar één paar terri tori
ale Boomklevers (druk zingende man, sterke r0aktie op geluidsopname, inspec
teren van potentiële broedholcn) wordèn vastgestola_o Een nest is echter weer 
niet gevonden. 

J0 kunt je afvr::i.gen of de huidige basis breed genoeg is voor oen dcfini tiove 
vestiging in de .Amsterdamse contreien. Het is dus te hópon dat de paren ge
noeg jongen voortbrengen om de lcleine Amsterdamse populatie te doen voor·bbe
staan en liefst uit te breiden, zodat a.ezc recente aanwinst voor de Amster
damse broedvogclbevolking behouden blijft. 

Hierbij wil ik A.H. Swart boel hartelijk danken voor het opzoeken van, aan 
hem bolrnnclo, oude waarnemingen.. W. v.d. Wtvü leverde do gegevens over de 
Hortus en omgeving, Wël,ardoor ook dat deel zo volledig mogelijk kon worden be-
schreven. 

Overigens houd ik mij Ranbevolcn voor F>,lle [,l,aJ.wullendo waarnemingen (bijvoor
beeld oude, niet gepubliceerde waarnemingen) met betrekking -tot Boomklevers 
in Groot-.Amst ordam. Ik wil daarom vooral de we,t oudere loden/ a,bonnées vra
gen hm1 vogeldagbocken nog eens door te zoeken, want alle a.a..nvulling zijn 
welkom. 

Stoven SohoevaBrt 


