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BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN HET TERREIN ROND DE 
RIOOLZUIVERING AMSTERDAM-NOORD IN 1988 Eli 1989 

Marcel Tonkes 

In 1988 en 1989 heb ik het terrein rond de rioolwateringzuivering Noord voor de derde, respectievelijk 
vierde maal geTnventariseerd op de a.anwezjge broP.dvogels. De resultaten van de eerste en tweede 
keer, alsmede een uitgebreide beschrijving van het gebiedf werden reeds eerder in de Gierzwaluw 
gepubliceerd (jrg 24 en 26). 
De inventarisatie is in eerste instantie opgezet om de eventuele veranderingen in de vogelstand die 
het gevolg kunnen zijn va.n de aanleg van de Ringweg Noord te kunnen bepalen: de Ringweg Noord 
zal in september 1990 volledig in gebruik worden genomen. Om deze eventuele gevolgen te k(mnen 
bepalen is het nodig dat alle overige aituaties in en om het terrein gelijk blijven. Dit laatste is hela.as 
niet meer het geval. In het Yerslag và.n de tweede inventarisatie heb ik al verschillende veranderingen 
vermeld. De afgelopen twee jaar zijn er, in en om het terrein, weer veel ingrijpende veranderingen 
geweest; 
a) vóór de aanvang van het broedseizoen 1988 zijn a.He oud,~ vlieren en de volledige onderbegroeiing 

van hoog opschietende ruigtekruiden bij de dijk van het voo:rmalige crossterrein verwijderd. Dit is 
gebeurd als voorbereiding op de veirdere ega.lisering van dit voormalige cr<>BBterrein én de 
daaropvolgende aanleg van een "oefenrange" voor de golfsport; 

b) net na het broedseizoen 1988 ifl het tracé van de ElO (Amsterdam richting Broek in 
Wa.terlönd/Purmerend) gedeeltelijk verlegd. Het oude dijklichaam is achtergebleven en de nieuwe 
weg ligt nu op circa. 50 -· 100 meter van het voormalige tracé; 

c) in december 1988 is een deel van de ringweg in gebruik genomen, waardoor vlak langs het terrein 
(zuid-zijde) weer autoverkeer te vinden is; 

d) in december 1988 zijn er in het terrein dunningen uitgevoerd door de dienst Groenvoorzieningen. 
Hierbij ia in het grootste deel van het terrein 20 tot 40% van de struiken gedund; 

e) tî.jdena het broedseizoen 1989 zijn er verdere werkzaa.m.heden uitgevoerd om de oefenra.nge van de 
golfbaan af te maken. Eén van de gevolgen wa.a dat het plasje aan de NO-zijde van het 
inventa.risatiegebied, op een klein rietveldje na., volledig verd·ween. De oefenrange en de golfbaan 
werden uiteindelijk in augUBtUB 1989 officieel in gebruik genomen. 

Beide keren werd er weer geTnventariseerd volgen!l de uitg.ebreîde territorîumkartering (Hustings et 
al, 1985). In 1988 werden 11 bezoeken in de periode va.n 13 ma.a.rt t/m 26 juni aan het gebied gebracht 
en in 1989 13 bezoeken in de peric,de van 12 maa.rt t/m 25 juni. 

R.esnlta.ten: 
1988 1989 1988 1989 

Dodaars Heggemus 3 5-6 
Wilde Eend 11 13-15 Boi:,rfotzan ger 1 
Slobeend 1 Kleine Rarekiet 3 3-4 
Kuifeend 2 5 Spotvogel 
Tafeleend 2 1 Grasm1u:i 1 1 
Bergeend l 1 T-oînfluiter .. 

1 10-12 
Fazant 6-7 5-6 Zwartlrnp 7 5-8 
Waterhoen 3 3-5 TjHtjaf 2 3 
Meerkoet 1-2 2-3 Fitis 10 10 

Scholekster 1 1-2 M"rel. 14-16 17-21 

Bontbekplevier 1 Zanglij.\lter 0--1 

Tureluur 0-1 Pimpelmees 1-3 1-2 
Holenduif Koolmees 10-11 11 
Houtduif 14-19 6--8 S·ta.~rtmee;;i 
Koekoek 1-2 1-2 Ringu.tus 4-5 10? 
Grote Bonte Specht 1 Vink .. 
Witte Kwikst.aart a-4 2---:1 Gro:.><m.ling 0-8 0--2 

Spreeuw Putter 0-1 
Ekster 4-6 3--4 .· Kneu 0--1 

Winterkoning 10-11 13 
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Discuuie; 
Als gevolg van de werkzaamheden voor de aanleg van de oefenrange is er niet alleen veel verstoring 
geweest, màar, wat veel erger is, er is ook veel leefgebied verdwenen. Het direkte gevolg hiervan is dat 
de Dodaars, de· Bosrietzanger en de Kneu niet of nauwelijks meer aanwezig zijn als broedvogel. 
Verder zijn, vooral door de vernietiging van het plasje, de Lepelaar en de Wintertaling als 
nîet--broedvogels uit het gebied verdwenen. . 
Het is intussen ook duidelijk dat het door de vele veranderingen vrijwel onmogelijk wordt om 
eventuele veranderingen in de vogelstand in ·verband te brengen met het, toekomstige, verkeer op de 
Ringweg Noord. Niettemin zal ik uog tot. (en met) 1992 doorgaan met inventariseren om toch nog een 
eventuele tendens te kunnen achterhalen. 
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Zeldzaamheid op Frankendaal 
Het onvolprezen Frankendaal heeft deze 
herfst een voor ons land zeldzame en 
moeilijk waarneembare vogel geher
bergd. Het gaat om een kwak, die van de 
tweede week van oktober af zijn kostje 
vond tussen de eenden en reigers. De 
kwak is een kleine reigerachtige moeras
vogel. Overdag houdt hij zich meestal 

___________ __, schuil in wilgenhout of oeverbegroeiing. 
Zijn wetenschappelijke naam Nyctico

DE KWAK VLIEGT UIT 
rax duidt op "nachtleven", een woord 
dat al omstreeks 350 i~r voor onze jaar-

telling door de Griekse wijsgeer Aristo
teles werd gebruikt. In het Middelland
se-zeegebied treft men de kwak dan ook 
vaker aan; bij ons bijna alleen in de 
Biesbosch; Of, zoals in dit bijzondere 
geval, aktijdelijke gast in het hart van 
ons stadsdeel, zolang dat nog groen 
blijft... Overigens: ook de in ons land 
bijna uitgeroeide, schitterend gekleurde 
ijsvogel is weer op Frankendaal waarge• 
nomen. Tegelijkertijd stonden er nog 
pollen 'dotterbloemen voor de tweede 
keer dit jaar in bloei. GvS 

- Willem van der Wä.a.1 

Mijn eerder uitgC8proken verwachting is da.n toch uitgekomen: de in Artie rond.huppelende Kwakken 
hebben hun vleugelspieren nu zo ver ontwikkeld dat zij regelmatig op de wieken gaan (v.d.Wa.a.l, 
1989). Leven wij ons in in de geda.chtenwereld va.neen Kwak. 
Je vliegt al een tijdje rond in of vlakbij de die1·entuin. Is dat nou alles? Gore grachten en woningen. 
Geen aantrekkelijke omgeving voor de rest van j!l ieven. Een keertje verder vliegen dan ma.a.r. En 
daar is plots het dorpje Sloten, onder en ooms in cle rook van Amsterdam. Dan verschijnt er opeens 
een meng die naar je kijkt. Een DBA--Mena. Da.t betekent dat er in korte tijd een leger aan telescopen, 
kijkers en fototoestellen op je gerkht wordt. Ent.houaia.st klinkt het: "Hij is ongeringd, hij kan goed 
vliegen, dWI is hij wild!" Aa.n de andere kant zijn er ook wel wat mensen die fluisteren dat je wel erg 
tam bent. Logisch, ieder mens kan zich plotseli:ng •:-intpoppen ~la je oppasser die vis komt strooien. 
Maar dat gebeurt niet, dus de Kwak vliegt maa.:t weer terug na,a.r Artis. Da.ar hebben de oppassers hun 
vanaf eind augustUB 1989 re,gelmatig gehouden Kwakken-telHngen moet.en afsluiten met een negatief 
sa.Ido van één. Er mi.rt een K.wak va.11 de eer:;;te lichting die destijds zonder ring werd gelost. 
Nog gedurende de eerste helft van september zijn de Kwakken weer allemaal present, a.lle zeven. Het 
is duidelijk, het exempla.a.r va.n Slot.en w,a.s hel, ontbrekende zevende exemplaar (willen al die 
vogelaarg deze o.aterechte tic.kw-eer evE,n va.21 hu.u leven.s- en/of jaa.rlijstje halen'l 

Maar dan besluit de reislustige Kw.e,k nóg ,e,enr, wat, t.e ga.an buurten .. Dit keer ne.a.r het oosten. De 
vogel komt t.erecht bij FranÏl:en<loeL Een vommalig bniten in Alll.8terdam-oost. Net als in Sloten 
komen hier 11eel men.sen., maar een behn1;~rij.k vo.:,:.:dt>el is dai er hier wél wordt gevoerd. Brood voor 
de eenden. Onze Kwak profiteert d,'K~rva.n. Hij wekt het mecidljden op van de vele Amsterdammers 


