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1. Aanleiding 
 

Soorten van de lijst met jaarrond beschermde soorten (Min. LNV; 
2009) verdienen speciale aandacht bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
Ontheffingsaanvragen voor deze soorten dienen goed gemotiveerd 
te worden. Hiervoor kan inzicht in de geschiedenis van nestplaatsen 

van dit type vogels nuttig zijn. Voor het plangebied Zuidas en 
Zuidasdok zijn de sperwer, de boomvalk en de buizerd de soorten die 
verwacht kunnen worden. Van deze soorten is ook al aangetoond dat 
ze in het plangebied kunnen broeden.  

 

2. Inleiding en werkwijze 
 
Allereerst is er een indeling gemaakt in overzichtelijke min of meer 
homogene deelgebieden: rijen straatbomen, stukjes bosplantsoen, 
delen van een park, etc. Zodat de ze deelgebieden afzonderlijk 
beoordeeld kunnen worden (Zie bijlage I voor de onderverdeling in 
gebieden). 
In de Nationale Databank Flora en fauna (NDFF) is er gekeken naar 
waarnemingen van broedende eksters, kraaien, houtduiven en 
roofvogels buizerd, boomvalk, sperwer, bosuil en ransuil. 
 
Bij de veldverkenning zijn de deelgebieden beoordeeld op een aantal 
kenmerken. 
Voor de kans rijkheid van een sperwer was dit: 
- Rustig stukje bosplantsoen; 
- Dichte ondergroei; 
- Bomen geschikt voor nesten; 
- Aanwezigheid geschikte nesten. 
Voor de kans op een boomvalk: 
- Hoge bomen; 
- Geschiktheid voor kraaiennesten; 
- Aanwezigheid van kraaiennesten. 

De kans op een buizerd is verder niet beoordeeld. Een buizerd heeft 
met de boomvalk te vergelijken eisen aan een broedlocatie; maar zal 
voor nog rustigere plekken kiezen. Een deel van de locaties, die 
geschikt zijn voor zowel sperwer als boomvalk zijn ook geschikt als 
broedplaats voor een buizerd. 
Ransuilen kunnen in volkstuinparken verwacht worden. Ze nestelen 
in dichte begroeiing, bijvoorbeeld in conifeerhagen.   
 
De classificatie van de deelgebieden is gebaseerd op expert 
judgement. Voor de geschatte kans is er een onderverdeling in vier 
klassen gemaakt. 

 Nihil: de locatie is totaal ongeschikt als broedplaats voor de 
betreffende vogel; 

 Klein: de locatie lijkt niet geschikt, maar het is toch niet uit te 
sluiten dat de betreffende vogel daar gaat broeden; 

 Middel; de locatie is matig geschikt; 

 Hoog: de locatie is als geschikt beoordeeld voor de betreffende 
soort. 

 
Waargenomen nesten zijn genoteerd en op kaart gezet. Indien er van 
een nest voldoende kenmerken te zien zijn, dan is de naam van de 
vogel die het waarschijnlijk gebruikt erbij gezet. Soms was de vogel 
in de buurt en was de vermoedelijke soort  eenvoudiger te bepalen. 
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Niet alle nesten waren op uiterlijke kenmerken in te delen (Zie  
bijlage II voor de waargenomen nesten). 
 

Een paar deelgebiedjes waren onbereikbaar. Door de ligging tussen 
afslag en A10 waren ze niet toegankelijk of niet betreedbaar zonder 
toestemming van Rijkswaterstaat. 
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3. Resultaten onderzoek  
 

Opmerkelijke waarnemingen 

Vlakbij het Duivendrechtskanaal vloog een buizerd op uit een oude met klimop 

begroeide wilg, en keerde even later terug. Een nest was zichtbaar. Volgens een 

bewoner zat er al jaren een buizerd. Er is overigens maar één exemplaar gezien.  

Verder is er drie keer een opvliegende buizerd gezien: bij volkstuinenpark Ons Buiten, 

bij de noordelijke afslag van de A10 bij de VU en in het Beatrixpark (Remco Bakker).  

Op twee plaatsen is er een nestkast van een bosuil waargenomen; bij de Riekerpolder 

en in het Beatrixpark. De aanwezigheid van een bosuil in het Beatrixpark was bekend, 

niet duidelijk is of de opgehangen nestkast gebruikt wordt. Het is ook niet bekend of 

de kast in de Riekerpolder gebuikt wordt. 

Tussen de Joan Muyskenweg en het Duivendrechtse kanaal zitten twee nesten dicht 

bij elkaar in een conifeer. Deze nesten zouden heel goed van een sperwer kunnen zijn. 

Minder opmerkelijk is de waarneming van een sperwer bij een bosje naast de RAI. 

Hier wordt al jaren door sperwers gebroed. 

 

Overige informatie 

In het Amstelpark is het Amstelpark door de heer P.Y. Bergkamp  geïnventariseerd. 

Roofvogels zijn bij deze inventarisatie niet aangetroffen. 

 
Boom met buizerdnest 
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NDFF 

Raadpleging van de Nationale databank Flora en fauna (NDFF) 

leverde  geen aanvullende informatie op. De aangegeven 

nestplaatsen van boomvalk en sperwer waren al bekend. In het talud 

ten zuiden van de A10, vlakbij de Amstel staat een waarneming van 

een nest van een boomvalk. Navraag leverde echter op dat dit nest 

niet op de juiste plaats was ingetekend. De juiste plaats was net ten 

zuiden van de oostelijke aanlanding van de Utrechtse brug in plaats 

van bij de Rozenoordbrug. 

 
Resultaten 
De veldverkenning heeft een aantal bomenrijen en stukjes 
bosplantsoen opgeleverd, waarvan de kans dat een roofvogel daar 

gaat broeden relevant is. De kansenkaarten  zijn als bijlagen 
toegevoegd. Bijna nooit is de kans nul
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4. Nader onderzoek 
 
Soortenstandaards 
Het ministerie heeft een aantal soortenstandaards opgesteld. Hierin 
staat hoe gemitigeerd kan worden en welke voorwaarden er aan 
onderzoek worden gesteld. Voor de buizerd is er een 
soortenstandaard; voor de sperwer en voor de boomvalk niet. In de 
soortenstandaard is beschreven hoe onderzoek moet zijn uitgevoerd 
om vast te stellen dat er zich geen broedende buizerd op een locatie 
bevindt. “Aangenomen kan worden dat er geen broedende buizerds 
aanwezig zijn als er tijdens vier gerichte veldbezoeken in de periode 
maart tot half mei geen aanwezigheid kan worden aangetoond. De 
inventarisatie moet tijdens goede omstandigheden (zoals 
weersomstandigheden, moment op de dag) plaats hebben gevonden en 
met een tussenperiode van minimaal 10 dagen. Tevens moet er in de 
periode dat er nog geen blad aan de boom zit minimaal één maal 
gericht naar nestlocaties zijn gezocht. Overigens kan het 
daadwerkelijke broeden van de buizerd plaatsvinden van half maart tot 
en met augustus, maar het exacte moment is afhankelijk van onder 
andere de weersomstandigheden en kan per broedpaar verschillen.”  
 
 

Richtlijnen nader onderzoek 
De SOVON heeft een document opgsteld met richtlijnen voor de 
inventarisatie van broedvogels. Hierin staat aan welke eisen een 
waarneming moet voldoen om als broedgeval erkend te worden. 
Voor de sperwer:  Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport 
voedsel naar nest, alarm, afvliegende ouder, jongen op nest) telt 
altijd. In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts: moeten er 
2 waarnemingen zijn in de periode 1 maart t/m 15 juli en in totaal 3 
waarnemingen in gehele periode In overige gevallen (adult in 
broedbiotoop): moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 10 april 
t/m 15 juli en in totaal 3 waarnemingen in gehele periode. 
Voor de boomvalk:  Nestindicatieve waarneming (bezet nest, fel 
alarm, voedseltransport naar nest) telt altijd. In geval van paar in 
broedbiotoop, zang en/of balts: moeten er 2 waarnemingen zijn in de 
periode 1 mei t/m 31 augustus en in totaal 3 waarnemingen in 
gehele periode. 
Een uitgebreide beschrijving van de broedbiotoop van sperwer en 
boomvalk is te lezen in de bijlage van het onderzoek van 
Waardenburg naar de sperwer en de boomvalk voor het 
Kenniskwartier in 2013. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 
Uit de inventarisatie blijkt dat er in het onderzoeksgebied een flink aantal gebieden liggen, die geschikt zijn als broedplaats voor een roofvogel als 
sperwer, boomvalk of buizerd. Een sperwer lijkt in de stad niet erg kritisch te zijn en is ook te vinden in op het eerste gezicht minder geschikte 
locaties.  Om bij planontwikkeling niet verrast te worden  door de aanwezigheid van een broedende vogel, waarvan het nest jaarrond beschermd is, 
wordt aanbevolen om twee jaar voor de beoogde planontwikkeling volgens de soortenstandaard of de SOVON-richtlijnen onderzoek te doen naar 
roofvogels en ook bij de zichtbare nesten de bijbehorende vogel te registreren. 
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Bijlage I. Kaart geïnventariseerde deelgebieden 
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Bijlage II. Kaart geïnventariseerde deelgebieden 
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Bijlage III Kansenkaart boomvalk 
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Bijlage IV Kansenkaart sperwer 
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Bijlage V Kansenkaart boomvalk-west 
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Bijlage VI Kansenkaart boomvalk-midden 
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Bijlage VI Kansenkaart boomvalk-oost 
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Bijlage VII Kansenkaart sperwer-west 
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Bijlage VIII Kansenkaart sperwer-midden 

 



 

 

Gemeente Amsterdam 
 

 

Versie 
Maart 2016 

18 

Bijlage IX Kansenkaart sperwer-oost 

 


