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BMP bij een bijzonder Kennemermeer

Afgelopen winter namen we, Ton en ik, met veel plezier deel aan de vervolgcursus 

‘Vogels herkennen’. Eén van de laatste bijeenkomsten ging over het Broedvogel  

Monitoring Project (BMP), een telling volgens strikte regels om broedvogels in kaart  

te brengen. Tijdens een aansluitende excursie brachten we alles ook in de praktijk. 

We waren erg onder de indruk van de vereiste hoeveelheid kennis en kunde op het 

gebied van vogelherkenning. Voorlopig, zo concludeerden we al snel, was dit nog te 

hoog gegrepen voor ons beginners.

Kennis en kunde vereist voor vogelherkenning
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BMP bij een bijzonder Kennemermeer
Kennis en kunde vereist voor vogelherkenning

Op enig moment hoorden we dat Rino 
voor langere tijd op vakantie zou gaan 
en daardoor de BMP tellingen bij het 
Kennemermeer (IJmuiden) in het ge-
drang dreigden te komen. Gelukkig kan 
iedereen BMP-teller worden door óf een 
cursus te volgen óf door ervaring op te 

doen onder leiding van een deskundige. 
Aangezien het nog wel even duurde 
voor Rino op vakantie zou gaan werd 
besloten dat we de tussenliggende tijd 
zouden gebruiken om het ‘vak’ van hem 
te leren. Daarnaast lazen we ons in 
door gebruik te maken van gerelateerde 
publicaties van Sovon (Vergeer et al.).
Tijdens een voorgesprek heeft Rino  
allereerst alles nog eens goed uitgelegd. 
Om eerlijk te zijn werden wij er alleen 
maar zenuwachtiger van maar vonden 
het ook wel aangenaam spannend. Drie 
keer zijn we vervolgens met ons drieën 
op pad geweest. Al snel leerden we  
redelijk veel vogels van het gebied ken-
nen. Je moet dus wel veel vogelkennis 
hebben maar je leert vooral veel tijdens 
de tellingen in het gebied: al doende 
leer je eigenlijk het meest. Een leerzame 
periode, waardoor we het ook samen 
aandurfden toen de vakantie van Rino 
eenmaal aanbrak.

nAcHtegAAl

Telling broedvogels vereist kennis en kunde
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figuur 1. Telgebied BMP Kennemermeer
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Verslag van ons onderzoek
Werkwijze
Rino was de BMP-deskundige én meest 
ervaren vogelaar van ons drie. De tellin-
gen waar hij bij aanwezig was zijn daar-
om betrouwbaarder dan die Ton en ik 
samen hebben gedaan. Om onze resul-
taten te optimaliseren hebben we onze 
werkwijze aangepast, waardoor we  
overigens wel veel tijd nodig hadden. 
Uitgangspunt was dat we het samen 
eens moesten zijn over wat we hoorden 
en zagen. Allereerst gebruikten we 
daarvoor uitbundig enkele beschikbare 
apps: Vogelzang 1.0 en Vogelgeluid.nl. 
Daarnaast heeft Ton een geluidsopna-
mesysteem ontwikkeld (richting gevoe-
lige condensatormicrofoon en monitor-
speaker) waarmee het mogelijk was om 
het geluid van een individuele vogel in 
een groep nagenoeg te isoleren, waar-
door het zoeken met behulp van de app 
aanzienlijk makkelijker werd. Tot slot 
maakte Ton zoveel mogelijk foto’s van 
vogels die we hoorden. Ook dat hielp 
enorm om het eens te worden.
Onze tellingen vallen in de categorie 
BMP-A (Broedvogel Monitoring Project 
- Alle soorten).

Wij hebben voor elke rondgang een  
andere route gevolgd zodat er geen bias 
kon ontstaan door nagenoeg steeds op 
dezelfde tijd op dezelfde plaats in het 
gebied te zijn.
Aangezien we pas later in het telseizoen 
zijn begonnen - onze eerste telling was 
op 4 april 2019 - hebben we uiteindelijk 
7 keer geteld: 6 ochtendtellingen en één 
avondtelling (dit was onze laatste telling 
op 11 juli 2019). Tijdens de eerste drie 
rondgangen en de laatste waren we alle 
drie aanwezig. De tussenliggende 3 tel-
lingen hebben Ton en ik samen gedaan.
In totaal hebben we 43 soorten geteld. 
Daarvan waren er uiteindelijk 35 geldig 
voor de bepaling van totaal 216 broed-
territoria.

Tabel 1. Aantal territoria per soort per jaargang
Nr. Soort ’09 ’17 ’19
1 Baardman 1 - -
2 Bergeend 2 0* 1
3 Blauwborst 4 6 2
4 Bosrietzanger 10 3 1
5 Braamsluiper 10 5 15
6 Dodaars 1 1? 1
7 Ekster 4 1+ 2
8 Fitis 41 8 19
9 Fuut 1 - 0
10 Gaai - 1 0
11 Goudvink 1 2 -
12 Grasmus 19 8 19
13 Graspieper 1 1 -
14 Grauwe gans 0 0* 1
15 Groenling - 3 7
16 Heggenmus 26 10 14
17 Houtduif - 1 0
18 Huismus - - 8
19 Kleine karekiet 40 12 21
20 Kneu 2 2 1
21 Knobbelzwaan - - 0
22 Koekoek 1 1 -
23 Koolmees - 1 3
24 Kuifeend 9 - 1
25 Meerkoet 3 1 1
26 Merel 6 8 7
27 Nachtegaal 7 8 20
28 Nijlgans - - 1
29 Patrijs 1 - -
30 Pimpelmees - 1 1
31 Putter 2 2 2
32 Rietgors 9 5* 6
33 Rietzanger 0 3* 2
34 Roodborst - - 2
35 Roodborsttapuit - 1 1
36 Roodmus 1 - -
37 Soepeend 1 - 0
38 Spotvogel - 1? -
39 Spreeuw - - 0
40 Sprinkhaanzanger 0 4 -
41 Tafeleend 15 1? 0
42 Tapuit - - 0
43 Tjiftjaf 1 8 19
44 Tuinfluiter 4 3 3
45 Vink - - 2
46 Waterhoen 1 2 -
47 Waterral 0 1 1
48 Wilde eend 4 3 1
49 Winterkoning 13 7 19
50 Witte kwikstaart - 1 -
51 Zanglijster 1 2 2
52 Zwarte kraai 1 1+ 2
53 Zwartkop - 9 8
 Totaal # territoria 243 138 216
 Totaal # soorten 33 36 35
  7,36 3,83 6,17

0  = wel geldige waarneming maar geen territo-
rium vastgesteld

-  = geen geldige waarneming
*  = door een fout zijn destijds deze resultaten 

weggevallen en nu gecorrigeerd!
We presenteren onze resultaten in relatie tot 
die van 2009 (Niko Buiten) én 2017
(Rino Abrahamse): zie Literatuur.



126 Fitis | 55 | 3 | 2019

Bespreking resultaten
‘Een bijzonder gebied waarin het lastig 
is je ogen van de grond te houden’, 
schreef Niko Buiten al in 2010. Tijdens 
onze tellingen struinden we door een 
steeds dichter wordende flora met daar-
in, zonder uitputtend te zijn, inmiddels 
8 orchideeën, veel Parnassia en een  
enkele Kievitsbloem. Op het hoogte-
punt van het seizoen is het onmogelijk 
rond te kijken zonder iets bijzonders te 
zien groeien, bloeien of vliegen.
Opvallend is allereerst het relatief grote 
aantal ongeldige waarnemingen. Dat 
komt met name doordat deze buiten de 
datumgrenzen vielen.

Vervolgens valt op dat overall het aantal 
soorten in alle drie de periodes nage-
noeg hetzelfde is gebleven. Wel was er 
een aanzienlijk verschil te zien in het 
aantal territoria dat door de soorten 
werd gevormd: van 243 in 2009 daal-

groenling

den die in 2017 naar 129 om vervolgens 
in 2019 te stijgen naar 216. Per vogel-
soort daalde het aantal territoria in 
2009 van 7,36 naar 3,83 in 2017 om 
vervolgens te stijgen naar 6,17 in 2019.

Per soort zijn er fikse veranderingen 
opgetreden
1.  Braamsluiper, Fitis, Grasmus, 

Groenling, Heggenmus, Kleine Kare-
kiet, Nachtegaal, Tjiftjaf en Winter-
koning hebben zich duidelijk her-
steld sinds 2009 na een daling in 
2017;

2.  Blauwborst, Bosrietzanger, Kuif-
eend, Sprinkhaanzanger en Tafel-
eend zijn daarentegen (fors) achter-
uit gegaan;

3.  Huismus, Roodborst en Vink zijn in 
2019 voor het eerst waargenomen 
bij het Kennemermeer.

4.  Groenling, Koolmees en Zwartkop 
werden niet waargenomen in 2009, 
wel in 2017, respectievelijk 3, 1 en 9 
keer en ook in 2019 respectievelijk 
7, 3 en 8 keer.

Dat het aantal soorten niet of nauwe-
lijks verandert bij het Kennemermeer 
heeft wellicht te maken met de grenzen 
van het gebied, bepaald door de grootte 
en aard van het gebied dat immers te-
vens intensief recreatief wordt gebruikt.
De toename van het gemiddeld  aantal 
territoria per soort wijst erop dat soor-
ten het terrein sinds 2017 aantrekkelij-
ker zijn gaan vinden om er te broeden. 
Blijkbaar heeft het terrein zich zo ont-
wikkeld dat er veel veilige broedplaat-
sen te vinden zijn. Bovendien is de ver-
storing van het gebied blijkbaar minder 
dan was te verwachten. In verband met 
een pilotonderzoek naar de invloed van 
hondenuitlaat op de flora en fauna was 
vanaf april 2018 tot april 2019 het  
terrein aan de oostkant gesloten; overi-
gens het meest kwetsbare deel van het 
Kennemermeer. De positievere resulta-
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ten van de BMP-telling in 2019 ten  
opzichte van 2017 kunnen daarmee te 
maken hebben, wellicht door worden 
verklaard.
Zorgelijk is het dat er ook een aantal 
soorten wellicht is vertrokken, alhoewel 
het nu nog absoluut te vroeg is om daar 
zeker over te zijn (Veranderingen per 
soort, punt 2).

Tot slot
Niko Buiten beschreef in zijn bijdrage 
in 2009 twee belangrijke invloeden op 
de mogelijke ontwikkeling van het Ken-
nemermeer: hondenuitlaat in het ge-
bied én de rol van Natuurmonumenten 
als mogelijke eigenaar.
In de laatste jaren heeft de hondenuit-
laat zich tot een belangrijke bedreiging 
van de natuur ontwikkeld. Destijds 
ging het nog (vooral) om individuele 
hondenuitlaters. Op dit moment zijn er 
daarnaast zo’n 15 honden uitlaatser-
vices actief; zelfs vanuit Amsterdam  
komen ze daarvoor naar IJmuiden.  
Gelukkig heeft het college van Velsen 
inmiddels (juli 2019) besloten om alleen 
nog een deel van de noordkant en de 
westkant van het gebied open te stellen 
voor hondenuitlaat. Een belangrijk  
besluit waardoor de natuurlijke poten-
tie van het gebied alleen maar groter 
wordt.
Op 2 juni 2006 hebben de Provincie, de 
gemeente Velsen, Kennemerstrand NV, 
Natuurmonumenten en Stichting Duin-
behoud het Convenant Kennemermeer 
getekend, waarbij de intentie is uitge-
sproken dat het beheer van het Kenne-
mermeer aan Natuurmonumenten 
wordt overgedragen. Niko schreef in 
zijn artikel al enigszins cynisch over de 
haalbaarheid daarvan. Dit voorjaar 
zijn, op initiatief van Natuurmonumen-
ten de gesprekken gestart. Laten we 
erop vertrouwen dat ze ook nog dit jaar 
worden afgerond, waarmee dan aan alle 
voorwaarden is voldaan om het Kenne-

brAAmsluiper

mermeer zich verder te laten ontwikke-
len tot een uitzonderlijk natuurgebied.

■ Leo Clijsen, Ton Lansdaal, Rino 
Abrahamse

Alle foto’s: Ton Lansdaal
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