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BROEDVOGELINVENTARISATIE BEATRIXPARK EN GROENE ZOOM 1984
Jan Joost Bakhuiz~n
Tn het verleden is er een avifaunistische lijst gepubliceerd van het Beatrixpark en de Groene Zoom (Schoevaart 1979). Deze lijst was gebaseerd op de in
het Mededelingenblad van de VWG gepubliceerde waarnemingen aangevuld met
eigen waarnemingen van de auteur. Het ging erom een indruk te gevèn van de
vogelr~jkdom van dit druk bezochte park. De lijst omvatte 113 soorten. Bij de
schaarse broedvogelsoorten werd het aantal territoria vermeld. Bij de algemene broedvogels werd volstaan met de vermelding jaar- of zomervogel. Ook
werden er aantalschattingen gegeven van enige broedvogels.
In recente tijd is er geen volledige broedvogelinventarisatie in het park
uitgevoerd. Dat was een van de redenen dat ik besloot om in 1984 een broedvogelinventarisatie uit te voeren. Een andere reden was dat ik mij verwon.d erde over de hoge dichtheid van bv Merel en Houtduif die i k het iaar daarvoor
had geconstateerd. Het Beatrixpark leek mij een goed gebied om mijn eerste inventarisatie uit te voeren.

METHODE
Als methode gebruikte ik de uitgebreide territoriumkartering zoals beschreven
in de Handleiding Broedvogel-Monitoringproject van Sovon (Anonymus 1983).
De kaartschaal die ik gebruikte was 1:2000. In de periode van 3 maart tot en
met 6 juli heb ik dertien volledige ochtendbezoeken aan het gebied gebracht
met een gemiddelde duur van drie en P.en half uur. DP-ze bezoeken begonnen
anderhalf à twee uur voor zonsopgang . Verder heb ik nog twee avondbezoeken
en vele korte bezoeken overdag aan het park gebracht. Voor bijzonderheden
over de soorten gebruikte ik de Handleiding voor het inventariseren van broedvogels in Nederland (VWG Grot e Rivieren 1973). De territoria-criteria heb ik
precies volgens de BMP-handleiding bepaald. Ik spreek dus van een territorium
als ik minimdal driemaal territoriumgedrag heb waargenomen, op één plaats
met minstens twee weken tussentijd.

HET GEBI ED
Het Beatrixpark en de Groene Zoom zijn groenelementen in Amsterdam-Zuid. Het
Beatrixpark is in 1938 aangelegd aan de zuidelijke stadsrand van Amsterdam en
is nu dus meer dan 45 jaar oud. De Groene Zoom kreeg zijn huidige aanzien
tUdens de Floriade 1970 en is dus 15 jaar oud.
De noordgrens van het onderzochte gebied wordt gevormd door het Zuider
Amstelkanaal en de Diepenbrockstraat. De oostgrens wordt gevormd door het
RAI-complex, de zuidgrens door de Zuidelijke Ringweg en de westgrens door de
Beethovenstraat. Het gehele gebied beslaat een oppervlakte van ruim 30 ha.
Er zijn verschillende waterpartijen in het gebied. Zoals gezegd ligt aan de
noordkant het Zuider Amstelkanaal. Ander diepe wateren zijn de plas achter de
RAI en de Boeren*tering. Deze hebben a llen steile, bakstenen walkanten en
7-ijn meerdere meters diep. Verder zijn er nog andere , ondiepe vaarten en een
ronde plas met een zeer klein stukje riet. Er zijn ook nog enkele kleine
slootjes en een eendenvUver met oa tamme ganzen en Zwarte Zwanen.
Het Beatrixpark is voornamelijk beplant met loofhout, Er zijn gedeelten
met vrij hoog geboomte (hoger dan 10 m). Er stRan ook vele (oude) populieren,
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de meeste hoger da n 15 meter. Verrler staan er i n het gehele park veel
struiken en heesters. Midden in het park bevindt zich een perceeltje dat
bestaat uit Douglasspar en Grote Zilverspar. Andere coniferen worden verspreid in het pa.rk aangetroffen, vooral in het noordelijk gedeelte. Dit alles
maakt een vrij wilde indruk en is gunstig voor de vogelstand.
Voor de Floriade 1970 is er een kruidentuin naast de Boerenwetering aangelegd. In het hele gebied zijn speel- en ligweiden en grasvelden te vinden.
De Groene Zoom is beplant met laag loofhout (waaronder vele populieren) en
struikpartijen. Het heeft een open karakter. Het gehele gebied word t door
een groot aantal wandelpaden en enkele fietspaden door~neden. Het wordt druk
door wandelaars bezocht. Overdag wemelt het er van de (loslopende) honden,
Het park wordt onderhouden door de gemeentelijke dienst Groenvoorzieningen.
Er wordt gesnoeid en de perkjes worden bijgehouden. Het park wordt overigens
voor zover mogeltjk vrij natuurvriendelijk onderhouden.
In het gebied bevinden zich ook gebouwen en huizen. In het noordelijke
gedeelte liggen de huizen van de Diepenbrockstraat, aan de westz~ide de huizen
van de Beethovenstraat en in het zuidelijke gedeelte ligt het complex van het
St, Nicolaaslyceum en een kerk. Verder staan er ook nog twee gebouwtjes van
Groenvoorzieningen.
Ten zuiden van het lyceum ligt een verwilderd stuk terrein, een restant
van de rings poordijk. Hier staan enkele s truiken en er zijn enkele droge riet ruigten. Constant komt het gedender van de autosnelweg boven alle andere geluiden uit. Zondagochtend heb je daar het minste last van.

RESULTATEN
Hieronder volgt een overzicht van alle territoria die i n 1984 in het gebied
zijn vastgesteld en vervolgens een ltjst van niet-broedvogels die gezien zijn
tijdens de inventarisatie, De genoemde aantallen zijn de minimumaantallen.
Waar mogelijk en indien verantwoord wordt een vergelijking getrokken met de
situatie van voor 1978 (cf Schoevaart 1979) .

Fuut - 4 paar. Drie paar hadden hun nest in de oevervegetati e van de Boerenwetering; 1 paar ' nestelde in de vaart btj de Beethovenstraat. Er zijn mi nstens
vier jongen grootgebracht door twee paren. De Fuut gaat vooruit in het Beatrixpark: 1977 eerste paar, 1983 drie paar.
· ,Wilde Eend' - 11 paar. Het aantal is gebaseerd op paren-tellingen in febr uar i
en maart. Enkele wijfjes met (veel) jongen waargenomen.
Waterhoen - 13 paar? Moeilijke soort om te inventariseren, Gebaseerd op tellingen van de aanwezige paren in april en mei.
Meerkoet - 5 paar. Drie paar in de BoerenJtering, de andere
vaarten in het park.
Holenduif nestelde in
Het broeden
uilenkasten

twee in ondiepe

2 territoria. Deze bevonden zich in het na~ldhoutbosje. Eén paar
een uilenkast. In mei waren er drie koerende manne tjes aanwezig.
is voor het eerst vastgesteld in 1977, in dat jaar werden er twee
opgehangen.

Houtduif - 95 territoria . De Houtduif bereikt in het Beatrixpark ""en zeer
hoge dichtheid. Vooral in het naaldhout wemelt het van de koerende mannetjes.
In de winter i s er een s laapplaats in het park.
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Turkse Tortel - 5 territoria. Alle territoria lagen verspreid in het noordelijk deel van het park. Ook al.gemene broedvogel in de naaste omgeving. 1n de
winter is er in het park een slaapplaats.

Grote Bonte Specht - 2 territoria. In maart en april veel roffelend en
roepend gehoord. In mei enkele waarnemingen maar geen broedplaats gevonden.
In 1983 heeft een paar gebroed in een oude wilg bij de Beethovenstraat. In de
jaren tot 1978 slechts vier waarnemingen bekend.
Winterkoning - 27 territoria. De Winterkoning heeft zowel in het park als in
de Groene Zoom een hoge dichtheid.

Heggemus - 15 territoria. Verspreid over het hele gebied vastgesteld.
Roodborst - 17 territoria. Bereikt vooral een hoge dichtheid in de Groene
Zoom: 11 territoria. De Roodborst neemt in aantal toe.
Nachtegaal - 2 territoria. Eén territorium bevond zich pal naast de snelweg
in de Groene Zoom. Het andere bevond zich in het park bij de Beethovenstraat.
Het eerste exemplaar werd vanaf 20 april zingend waargenomen. Tot 1978 waren
slechts enkele voorjaarswaarnemingen bekend.

Merel - 93 territoria. De Merel bereikt in het gehele gebied een zeer hoge
dichtheid. In april en mei had dit 's ochtends vroeg een waar Merel- koor tot
gevolg.
Zanglijster - 12 territoria. De meeste territoria bevonden zich in het noordelijk gedeelte bij de bebouwing. Twee hele grote territoria bevonden zich in de
Groene Zoom.
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Bosrietzanger - 1 territorium. De enige rietminnende zangvogelsoort van het
gebied zat in het minuscule plukje riet in het park. Gedurende de maanden
mei en juni zangwaarnemingen.
Braamsluiper - 1 territorium. Totaal waren er drie waarnemingen van zingende
mannetjes in het noordeltjk deel van het park.
Tuinfluiter - 1 territorium. Alle waarnemingen werden gedaan in de Groene
Zoom en het verwilderde s tuk. Totaal 12 7,angwaarnemingen, maar slec.hts één
zeker territorium. Overige waarnemingen hadden waarschijnlijk betrekkin~ op
doortrekkers,
Zwartkop - 11 territoria. Opvallend algemeen in het gebied. Zes territoria in
het park, de overige in de Groene Zoom.
Tjiftjaf - 12 t.erritoria. De territoria waren gelijkelijk over het gebied verspreid.
Fitis - 7 territoria. Alle territoria lagen in de Groene Zoom en in het verwilderde stuk.
Staartmees - 1 territorium. Dit territorium bevond zich in het noordelijk deel
van hec park. Waarnemingen i n maart en april, daarna in juni 3 exemplar en.
In augustus nog enkele exemplaren.
Matkop - 1 territorium. Werd de gehele periode r oepend en zingend waargenomen.
Een groot gedeelte van het gebied diende als territorium. Uit de periode tot
1978 waren slechts drie winterwaarnemingen bekend.
Koolmees - 30 territoria. Een hoge dichtheid bereikt de Koolmees vooral in het
noordelijk deel, waar veel nestkasten hangen.
Pimpelmees - 12 territoria. De meeste t erritoria bevonden zich in het park,
slechts twee in de Groene Zoom. Maakt ook veel gebruik van nestkasten.
Boomkruiper - 1 territorium, Vele waarnemingen van een zingend exemplaar in
het park. Meerdere paren broeden in de naaste omgeving.
Vlaamse Gaai - 1 territorium. Vele waarnemingen in het hele gebied. Ook veel
waarnemingen van ~larmerende exemplaren in het naaldhoutbosje.
Ekster - algemene broedvogel in het park. Aanl:.al geschat op 15-25 paar. Verder
heb ik op de Ekster niet goed gelet.
Z1~arte Kraai - 2 territoria. Eén paar in het park en één in de Groene Zoom.

Spreeuw - broedvogel, vooral bij de bebouwing. Schatting 5-10 paar.
Huismus - eveneens broedvogel bij

de bebouwing. Schatti ng 10-20 paar.

Vink - 1 territorium. In het voorjaar veel doortrekkers in het park.
Groenling - 21 territoria. Allen lagen in het deel met veel coniferen , waar
sprake was van kolonievorming.
Stadsduif.,.- meerdere paren onder de brug van de Diepenbrockstraat

Halsbandparkiet - 1 territorium. Steeds 2 à 3 exemplaren aanwezig in de broedtijd. Vaak alarmerende vogels in het naaldhoutbosje. In de winter is er i n het
park een slaapplaats met 2-10 vogels.
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NIET-BROEDVOGELS
Aalscholver - op 14 april vlogen er 5 exx over het park richting NO.
Blauwe Reiger - steeds enkele exx, maximaal 10 exx. In 1983 heeft één paar in
het naaldhoutbosje gebroed (med. Alfred Blok),
Lepelaar - op 16 juni vloog één ex overvliegend richting O.
Kuifeend - In januari, februari en maart 2-5 exx aanwezig. Tot nog toe waren
waarnemingen schaars.
Sperwer - In maart en april enkele waarnemingen van jagende exx.
Torenvalk - slechts één waarneming: in augustus een jagend wijfje.
Scholekster - op 15 mei ~én ex overvliegend.
Oeverloper - op 22 mei één ex langs het Zuider Amstelkanaal.
Kokmeeuw - gehele jaar aanwezig, aantal schommelt tussen de 25-200 exx.
Stormmeeuw - 's winters enkele exx.
Zilvermeeuw - idem, ook 's zomers enkele waarnemingen.
Visdief - in mei, juni en juli waarnemingen van overvliegende exx.
Koekoek - in juni tweemaal een ex waargenomen.
Bosuil - in mei en juni waarnemingen van één ex in het naaldhout. Heeft vroeger
gebroed in nestkasten in het bosje.
Ransuil - in maart een jagend ex in de avondschemering.
Gierzwaluw - fouragerend boven het park vanaf eind april.
Kramsvogel - op 21 april vlogen er 12 exx over het park.
Koperwiek - wintergast, aanwezig tot half april) 5-30 exx.
Grasmus - op 30 en 31 mei een zingend ex in het verwilderde stuk.
Goudhaantje - winter gast, waarnemingen tot eind april, steeds slechts enkele exx.
0

Vuurgoudhaantje - in maart 1 ex aanwezig.
Zwarte Mees - Eind februari twee exemplaren bij de eendenvijver.
Kauw - vaak aanwezig, algemene broedvogel in de naaste omgeving.
Ringmus - in februari waargenomen, voorheen broedvogel in nestkasten,
Putter - enkele waarnemingen van 1-2 exx in maart en juli.
Sijs - wintergast, waarnemingen tot in april.
Kneu - in juni een zingend ex vlak langs de snelweg.
DE SPREEUWENSLAAPPLAATS
Vanaf begin januari werd het park, en vooral het naaldhoutbosje, door Spreeuwen
als slaapplaats gébruikt. In het begin waren de aantallen nog wel te overzien.
Vanaf eind februari namen de aantallen zeer snel toe. Het maximum werd eind
maart - begin april bereikt. De schattingen liepen uiteen van honderdduizenden
tot meer dan een miljoen. Het waren er in elk geval gigantisch veel en het
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was totaal niet meer te overzien. De Spreeuwen kwamen waarschijnlijk uit. de
wijde omtrek van Amsterdam. Verschillende mensen hebben mij overvliegende
troepen gemeld uit alle delen van de stad. Het overgrote deel heeft mogelijk
betrekking gehad op wintergasten gezien de tijd van het jaar en het massaal vertrek
van de hoofdmoot. Nadat de troep eind april vertrokken was uit het park heeft
hij nog zeker een week in het Amstelpark gezeten. In het Beatrixpark z_aten er
toen nog enkele honderden. De Spreeuwen veroorzaakten veel stank en afgebroken
takken. Ook belemmerden ze het inventariseren van het naaldhoutbosje in maart
en april. Het was echter een indrukwekkend gezicht de lucht bedekt te zien
met zoveel Spreeuwen en soms leken de kale bomen ineens vol met donker blad
te zitten. De vele Spreeuwen trokken ook enkele Sperwers aan die regelmatig
succes hadden.

SAMENVATTING
In het Beatrixpark en de Groene Zoom hebben in 1984 ongeveer 35 vogelsoorten
gebroed. Bovendien zijn er nog ongeveer 28 soorten waargenomen die er niet gebroed hebben. Er werden in totaal 440 territoria vastgesteld (paren en zingende mannetjes ), Opvallend en verheugend waren de twee territoria van de Nachtegaal. Het territorium naast de snelweg toont aan dat de soort zich weinig
van lawaai aantrekt, Andere leuke soorten waren: Grote Bonte Specht (2 terr.),
Bosrietzanger, Matkop, Merel (zeer veel: 93 terr.), Houtduif (95 terr.) en
ook de vele Groenlingen (21 terr.). Het Vondelpark blijkt niet de enige plek
te zijn waar men de exotische Halsbandparkiet te zien kan krijgen! Opvallend is
het ontbreken van de Grauwe Vliegenvanger. Dit kan zowel t e wijten zijn aan het
onopvallend~ gedrag van de soort als aan gebrek aan geschikt biotoop. Schoevaart (1979) vermeld de soort wel.
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NESTKASTEN IN VONDELPARK EN SLOTERPARK

Oproep tot medewerking

Eind 1984 is de afdeling Dwergstern van de ACJN-Amsterdam opgeheven. Een van
de activiteiten van deze jeugdbond was het controleren van.nestkasten in het
Vondelpark en het Sloterpark. De nestkasten zijn daar enige jaren geleden opgehangen door de afdeling Groenvoorzieningen van de gemeente Amsterdam. Het
gaat om ruim 20 kasten in het Vondelpark en respectievelijk 35 en 20 in de
delen Oostoever en Westoever van het Sloterpark. Hoewel er geen beperkingen
bestaan op de controlefrequentie werden de nestkasten gewoonlijk slechts
tweemaal per broedseizoen gecontroleerd om het eventuele gebruik door vogels
te registreren. Buiten het broedseizoen werden ze één à tweemaal gecontroleerd met het oog op eventuele herstelwerkzaamheden. Elk bezoek kost ongeveer
drie uur. Voor materiaal, zoals een ladder, kan worden gezorgd.
André Haring, die deze activiteit coördineerde, wil hiermee doorgaan, maar
hij zou bij de controles graag steun hebben van één of meer leden van de VWG.
Als er echter iemand is die de verantwoordelijkheid voor de nestkasten in
één van de parken zou willen overnemen, dan is dat ook mogelijk. Belangstellenden kunnen contact opnemen met André Haring, J. de Bekahof 10,
1065 AL Amsterdam, tel.020-152934.

OPROEP TOT

MEDEWERKING: NIEUWE TREKTELPOST BIJ DE GAASPERPLAS

Wie heeft er zin om een groep(je) te vormen dat trektellingen zal gaan doen
aan de zuidoever van de Gaasperplas? Eerst nog om te kijken wat de beste plaats
is (voor de voorjaarstrek), later om eventueel een telpost op te richten en
ons aan te sluiten bij de Landelijke Werkgroep Vogeltrektellen (LWVT) van Sovon.
Afgelopen najaar heb ik een aantal leuke tellingen kunnen doen met o.a. veel
Grauwe Ganzen, Sperwers, Kieviten, Veldleeuweriken, Spreeuwen en Vinken, maar
ook Bruine Kiekendieven, Buizerds, piepers en Roeken.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Tom Damm, Vianenstraat 1, 1106 DB
Amsterdam-ZO (020-965951).

