
Toetsing aan de Flora- en faunawet

Sloterpark Amsterdam, 30 april 2014

Vuurwerkshow Koningsdag 2014
Effecten op broedende vogels en overige soorten





 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vuurwerkshow Koningsdag 2014 te 

Sloterpark, Amsterdam – Effecten 

op broedende vogels en overige 
 

Toetsing aan de Flora- en faunawet  

 





 

 

 

 

Kenmerk R001-1223472ERT-ibs-V02-NL 

 

Effecten van vuurwerk op broedende vogels en overige soorten 

 

5\32 

  

Verantwoording 
  

  

Titel Vuurwerkshow Koningsdag 2014 te Sloterpark, Amsterdam – Effecten op 

broedende vogels en overige soorten 

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening  

Projectleider Jasper Arntz 

Auteur(s) Berto van Dam 

Tweede lezer Roland van der Vliet, specialist  

Uitvoering veldwerk Berto van Dam  

Projectnummer 1223472 

Aantal pagina's 32 (exclusief bijlagen) 

Datum 30 april 2014 

Handtekening Ontbreekt in verband met digitale verwerking.  

Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven. 

 

 

Colofon 
 

 

Tauw bv 

BU Meten, Inspectie & Advies 

Australiëlaan 5 

Postbus 3015 

3502 GA Utrecht 

Telefoon +31 30 28 24 82 4 

Fax +31 30 28 89 48 4 

  

 

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd 

met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. 

De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw 

hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: 

 

- NEN-EN-ISO 9001 



 

 

 

 

Kenmerk R001-1223472ERT-ibs-V02-NL 

 

Effecten van vuurwerk op broedende vogels en overige soorten 6\32 

 



 

 

 

 

Kenmerk R001-1223472ERT-ibs-V02-NL 

 

Effecten van vuurwerk op broedende vogels en overige soorten 

 

7\32 

 

Inhoud 
 

Verantwoording en colofon .......................................................................................................... 5 

1 Inleiding.......................................................................................................................... 8 
1.1 Aanleiding en doel ........................................................................................................... 8 
1.2 Welke natuurwetgeving is van belang?........................................................................... 8 
1.3 Werkwijze ...................................................................................................................... 10 
1.4 Situatie en beoogde activiteit ........................................................................................ 11 
1.5 Uitgangspunten indien van toepassing ......................................................................... 14 

2 Toetsing Flora- en faunawet....................................................................................... 14 
2.1 Hoe beschermt de Flora- en faunawet soorten? ........................................................... 14 
2.2 Effecten op aanwezige soorten ..................................................................................... 15 
2.3 Conclusies toetsing Flora- en faunawet ........................................................................ 26 

3 Conclusies en aanbevelingen .................................................................................... 26 
3.1 Conclusie....................................................................................................................... 26 
3.2 Aanbevelingen............................................................................................................... 27 

4 Resultaten broedvogelmonitoring............................................................................. 28 

5 Literatuur...................................................................................................................... 30 
 

 

Bijlage(n) 

1 Situatie aangetroffen nesten 

 

  



 

 

 

 

Kenmerk R001-1223472ERT-ibs-V02-NL 

 

Effecten van vuurwerk op broedende vogels en overige soorten 8\32 

 

1 Inleiding 

De gemeente Amsterdam is voornemens op 26 april 2014 (in het kader van Koningsdag) 

vuurwerk af te steken rond de Sloterplas. Dit hoofdstuk bevat achtergrondinformatie over 

de relevante natuurwetgeving bij dit project, en de wijze van toetsing hieraan. 

 
1.1 Aanleiding en doel 
Bij alle activiteiten dient aannemelijk gemaakt te worden dat het voornemen uitvoerbaar is. Een 

inschatting van eventuele belemmeringen op het gebied van natuurbescherming is hier onderdeel 

van.  

 

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Tauw onderzoek gedaan naar de consequenties 

van natuurwetgeving voor het afsteken van vuurwerk rond de Sloterplas. In 2013 is hier met 

succes bezwaar tegen gemaakt. Volgens het ministerie van Economische Zaken was niet 

voldoende aangetoond dat het vuurwerk geen negatieve effecten had op broedende vogels. De 

komende editie is men voornemens lichter vuurwerk te gebruiken. De beoogde activiteit en de 

voor deze toetsing relevante aspecten hiervan zijn nader beschreven in paragraaf 1.4. 

 

In deze rapportage wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:  

 Welke natuurwetgeving is van belang en vormt het kader van deze toetsing? 

 In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met deze wetgeving? 

 Welke consequenties zijn daar aan verbonden? 

 Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering? 

 
1.2 Welke natuurwetgeving is van belang? 
De huidige natuurwetgeving kan worden onderverdeeld in soortbescherming en 

gebiedsbescherming. 
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Soortbescherming wordt gewaarborgd door de Flora- en faunawet (hierna Ffw). Deze wet 

beschermt inheemse dier- en plantensoorten waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende 

beschermingscategorieën. Voor álle activiteiten met een mogelijk effect op beschermde planten- 

en diersoorten is toetsing aan de Ffw noodzakelijk.  

 

Gebiedsbescherming wordt gewaarborgd door de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) en de 

Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). De Nbw beschermt Natura 2000-gebieden en beschermde 

natuurmonumenten. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is planologisch beschermd en 

opgenomen in de provinciale structuurvisie en bestemmingsplannen van de gemeente. Een 

uitgebreide beschrijving van de relevante natuurwetgeving is opgenomen op de website van 

Tauw (www.tauw.nl/natuurwetgeving). 

 

In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde natuurgebieden 

weergegeven. De afstand van het plangebied tot het tot het meest nabij gelegen Natura 2000-

gebied ‘Polder Westzaan‘ bedraagt ongeveer zeven kilometer. De afstand tot de EHS bedraagt 

1.200 meter. 

 

Gezien het lokale karakter van de ingreep zijn effecten op de EHS en Natura 2000-gebieden 

uitgesloten. Voor deze toetsing is daarom alleen de Ffw van toepassing.  
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Figuur 1.1 Ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde natuurgebieden. 

 
1.3 Werkwijze 
 

Stap 1. Bureaustudie (toetsing Flora- en faunawet) 

De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten is bepaald aan de hand van de volgende 

gegevens:  

 Verspreidingsdata 

 Tauw natuurkaart  

 Deskundigenoordeel  

 

Op basis van deze literatuurbronnen is bekeken welke beschermde soorten in en nabij het 

plangebied kunnen voorkomen. Vervolgens is tijdens het veldbezoek (stap 2) gecontroleerd in 

hoeverre het plangebied voldoet aan de biotoopeisen van de soorten. Dit resulteert in een 

overzicht van verwachte soorten.  Op deze soorten is vervolgens getoetst of een effect optreedt.  
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Bij ecologische veldwerkzaamheden is een volledige garantie over de aanwezige soorten niet te 

geven. Door de inzet van ter zake kundige ecologen en landelijk geaccepteerde 

onderzoeksmethodes wordt onze onderzoekskwaliteit zoveel mogelijk gewaarborgd. Mede in dit 

kader is Tauw aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus. Dit is een samenwerkingsverband 

van adviesbureaus met als doel de kwaliteit van ecologische advisering te verbeteren. 

 

Stap 2. Veldonderzoek naar aanwezigheid broedgevallen 

Omdat verstoring van broedende vogels nabij het evenemententerrein zeer aannemelijk is, is een 

veldonderzoek naar in gebruik zijnde nesten van broedvogels uitgevoerd.  

 

Negen dagen voorafgaand aan de vuurwerkshow is binnen een straal van minimaal 300 meter 1 

(inclusief de oeverzone ruim buiten deze straal) geïnventariseerd waar welke vogelsoorten 

broeden. Deze locaties zijn op kaart gedocumenteerd. Vervolgens is in de rapportage van stap 1, 

een (nadere) inschatting gemaakt van de effecten.  

 

Stap 3. Afstemming met Bevoegd Gezag 

Met het Bevoegd Gezag (vanaf 1 januari 2014 de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO))  wordt overlegd over de methode en resultaten van de stappen 1 en 2, inclusief de 

noodzakelijke vervolgstappen en –scenario’s.  

 

Stap 4. Laatste veldcontrole voorafgaand aan het evenement 

Enkele dagen (1 à 2) voorafgaand aan de vuurwerkshow wordt geïnventariseerd of de eerder 

vastgestelde broedgevallen in het gebied nog steeds aanwezig zijn. Daarnaast worden eventuele 

nieuwe broedgevallen vastgesteld. Op basis hiervan en de afstemming met Bevoegd Gezag (stap 

3.) volgt de uiteindelijke conclusie: kan het vuurwerk worden afgestoken? 

 

Stap 5. Monitoring van de broedgevallen achteraf 

Indien het evenement doorgaat, wordt na afloop hiervan, nogmaals geïnventariseerd welke 

vogelsoorten broedend aanwezig zijn. De resultaten van dit bezoek worden vergeleken met die 

van stap 4.  

 
1.4 Situatie en beoogde activiteit 
Figuur 1.2 geeft de ligging van het plangebied weer en figuur 1.3 geeft een impressie van het 

plangebied. Het plangebied ligt in het noordelijke deel van de Sloterplas in het Sloterpark te 

Amsterdam. Het park bestaat naast de Sloterplas uit grasvelden, haventjes, opgaande begroeiing 

(bomen en struiken) en intensief gebruikte wanden- en fietspaden. Langs de westelijke en 

                                                        
1 Dienst Regelingen vroeg in 2013 om: “vaststelling of er aan de oeverzone of binnen een straal van 300 meter rond de gekozen 
locatie broedgevallen voorkomen en, als dat het geval is, of het evenement een storend effect zal hebben op het broedsucces.” 
Deze arbitraire grens is gebaseerd op Ottburg et al. (2008) o.b.v. consumentenvuurwerk in gebied met voldoende afscherming.  
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oostelijke oever liggen enkele eilanden. De oevers aan de noordkant van de beoogde activiteit 

bestaan uit hoge stenen kades.  

 

 
Figuur 1.2 De beoogde afsteeklocatie inclusief de verstoringsafstanden van 150 en 300 meter en de 

locaties waar publiek aanwezig zal zijn.   
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Figuur 1.3 Op ongeveer 200 meter afstand van de afsteeklocatie zijn voornamelijk hoge kades aanwezig. De 

oevers in de directe omgeving zijn verder beschoeid en begoeid met hoge bomen en struiken.  De 

afsteeklocatie is op het midden van het water op de bovenstaande foto.  

 

Beoogde activiteit 

De gemeente Amsterdam is voornemens op 26 april 2014 (in het kader van Koningsdag) 

vuurwerk af te steken rond de Sloterplas. Vorig jaar is hier, door de Amsterdamse fractie van de 

Partij voor de Dieren samen met Dierenbescherming Amsterdam, met succes bezwaar tegen 

gemaakt. Zij vreesden een verstoring van vooral broedvogels en hebben Dienst Regelingen van 

het ministerie van Economische Zaken (EZ) verzocht de Flora- en faunawet te handhaven. 

Volgens het ministerie van Economische Zaken was uiteindelijk, ondanks het alsnog uitvoeren 

van een oriënterende natuurtoets, niet duidelijk (genoeg) gemaakt dat het vuurwerk geen 

negatieve effecten had op broedende vogels. Op basis hiervan is besloten om het 

vuurwerkevenement af te blazen. De komende editie is de Oranjevereniging voornemens lichter 

vuurwerk te gebruiken. Dit betekent meer siervuurwerk en minder knallen omdat dit minder 

verstorend zal werken op broedvogels.  
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1.5 Uitgangspunten indien van toepassing 
 De vuurwerkshow duurt in totaal een half uur (van 22:00 tot 22:30) en de activiteit is daarmee 

van tijdelijke aard 

 Vanwege de veiligheid wordt er een veiligheidsafstand van 200 meter tot de meest 

nabijgelegen oevers aangehouden 

 Het publiek staat op de hoge kades ten noorden en noordoosten van de afsteeklocatie zoals 

weergegeven met ‘publiek’ in figuur 1.2 

2 Toetsing Flora- en faunawet 

2.1 Hoe beschermt de Flora- en faunawet soorten? 
De bescherming van inheemse dier- en plantensoorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet 

(hierna Ffw). De wet maakt onderscheid in vier categorieën beschermde soorten namelijk:  

 Tabel 1-soorten: De meest algemene, niet bedreigde soorten. Voor deze soorten geldt een 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig gebruik, beheer en onderhoud. 

Echter wordt de beoogde activiteit gezien waarvoor geen vrijstelling geldt. De activiteit moet 

daarom wel getoetst worden aan deze tabel 1 soorten  

 Tabel 2-soorten: Beschermde soorten. Hiervoor geldt een vrijstelling bij ruimtelijke 

ontwikkelingen, bestendig gebruik of bestendig beheer en onderhoud mits wordt gehandeld 

volgens een door het ministerie goedgekeurde gedragscode 

 Tabel 3-soorten: Strikt beschermde soorten. Eventuele effecten moeten voorkomen worden 

of er moet een ontheffing worden aangevraagd op grond van een wettelijk belang 

 

De vierde categorie betreft de soortgroep vogels. Via de Ffw zijn alle broedende vogels, hun 

broedplaatsen en de functionele omgeving daarvan, beschermd. Van een beperkt aantal 

vogelsoorten zijn de nesten zelfs jaarrond beschermd. Bij de jaarrond beschermde vogelsoorten 

wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën: de nesten van categorie 1 tot en met 4 zijn in alle 

gevallen jaarrond beschermd, terwijl de nesten van categorie 5-soorten dat in principe alleen 

tijdens de broedperiode zijn. Hierbij geldt echter dat wanneer ‘zwaarwegende feiten of 

ecologische omstandigheden’ dat rechtvaardigen, ook de nesten van categorie 5 soorten jaarrond 

beschermd kunnen zijn.  

 

In de Ffw is tevens een zorgplicht opgenomen die inhoudt dat handelingen, die nadelige gevolgen 

kunnen hebben voor planten en dieren, zoveel als mogelijk achterwege dienen te worden 

gelaten. Eventueel dienen ook maatregelen te worden genomen om dergelijke gevolgen te 

beperken. Deze zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, 
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ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. Zie hiervoor ook: 

www.tauw.nl/natuurwetgeving/flora-en-faunawetgeving/zorgplicht. 

 
2.2 Effecten op aanwezige soorten 
 

Flora  

Op basis van verspreidingsgegevens (Floron, 2011) komen diverse tabel 1 soorten in en nabij het 

plangebied voor. Daarnaast kunnen de volgende tabel 2-soorten voorkomen:  

-  Brede orchis (inclusief rietorchis)  -  Bijenorchis  

-  Moeraswespenorchis   -  Grote keverorchis 

-  Blaasvaren  -  Klein glaskruid 

-  Steenbreekvaren   -  Gele helmbloem 

-  Tongvaren  -  Stijf hardgras 

-  Zwartsteel 

 

Bij het oriënterende veldbezoek (op 17 april 2014) is een indruk verkregen van de aanwezige 

standplaatsen en is gekeken naar de aanwezige soorten (vaat)planten. Op de kademuur is 

tijdens het veldbezoek op 18 april de tongvaren (tabel 2) waargenomen. In de bosgebieden rond 

de Sloterplas is de daslook (tabel 2) aangetroffen maar waarschijnlijk gaat het om verwilderde 

exemplaren. Overige beschermde vaatplanten of geschikt habitat daarvoor is niet waargenomen. 

In de bospercelen en langs de kade vinden geen activiteiten plaats en een negatief effect op deze 

beschermde planten is daarom uitgesloten.  

 

Een effect op planten is uitgesloten omdat het publiek tijdens de vuurwerkshow op de kades staat 

waar geen planten groeien en omdat negatieve effecten door vuurwerk op planten zijn 

uitgesloten. 

 

 
Figuur 2.1 Tongvaren (links) op de kade ten noordwesten van de afsteeklocatie en daslook (rechts) in het 

bos ten zuidoosten van de afsteeklocatie.  
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Grondgebonden zoogdieren  

Op basis van verspreidingsgegevens (Broekhuizen et al. 1992) kunnen verschillende tabel 1 

soorten in en nabij het plangebied voorkomen. In het Sloterpark komen veel konijnen voor en 

opvallend was een waarneming van een haas in het bos ten zuidoosten van de afsteeklocatie.  

 

Daarnaast komen mogelijk de volgende strikter beschermde soorten voor: eekhoorn (tabel 2), de 

noordse woelmuis, de waterspitsmuis en de boommarter (alle tabel 3). Voor de waterspitsmuis en 

de noordse woelmuis is geen geschikt habitat aanwezig. De bospercelen voorzien in theorie in 

geschikt habitat voor de boommarter. Echter deze soort wordt niet verwacht doordat het park 

ingesloten ligt in verstedelijkt gebied en door het intensief recreatief medegebruik.  

 

Effecten op de aanwezige beschermde zoogdieren zijn door het tijdelijke en lokale karakter van 

de beoogde activiteit uitgesloten.  

 

Vleermuizen 

Hoewel vleermuizen zoogdieren zijn, worden deze vanwege hun afwijkende eigenschappen als 

afzonderlijke groep behandeld. Op basis van verspreidingsgegevens (Limpens et al. 1997) 

kunnen de volgende soorten in of nabij het plangebied voorkomen: 

-  Gewone dwergvleermuis  -  Ruige dwergvleermuis 

-  Kleine dwergvleermuis -  Laatvlieger 

-  Rosse vleermuis  -  Gewone grootoorvleermuis 

-  Tweekleurige vleermuis -  Baardvleermuis 

-  Franjestaart  -  Meervleermuis  

-  Watervleermuis  

 

De franjestaart en baarvleermuis worden niet in het plangebied verwacht. Deze soorten zijn 

afhankelijk van robuuste natuurgebieden. Stadsparken zjin voor deze soorten niet geschikt als 

leefgebied. Vleermuizen maken globaal gezien op drie verschillende manieren gebruik van hun 

leefomgeving.  

 

Verblijfplaatsen  

Vleermuizen gebruiken holtes in gebouwen en bomen als verblijfplaats. Het is aannemelijk dat er 

geschikte verblijfplaatsen in gebouwen en/of bomen in de omgeving van de beoogde activiteit 

aanwezig zijn. In gebouwen worden verblijfplaatsen van bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis 

en de laatvlieger verwacht. In holtes en spleten in bomen kunnen door bijvoorbeeld de ruige 

dwergvleermuis en de watervleermuis als verblijfplaats gebruikt worden.  

 

Foerageergebied  

Het is aannemelijk dat de locatie van belang is als foerageergebied. Er zijn veel groenstructuren 

langs de oevers van de Sloterplas aanwezig die voor goede windluwe en insectenrijke 
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foerageerplekken zorgen. Het oppervlaktewater kan door de watervleermuis als foerageergebied 

gebruikt worden. De rosse vleermuis is minder gebonden aan geleidende elementen en 

foerageert op relatief grote hoogte boven open (waterrijk) terrein. Soorten zoals de gewone 

dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger en de gewone grootoorvleermuis 

foerageren nabij opgaande begroeiing maar ook boven water.  

 

Vliegroute 

Voor de functie van vliegroute zijn diverse lijnvormige structuren rond het plangebied aanwezig. 

De aanwezigheid van enkele vliegroutes is aannemelijk. De Sloterplas kan door de 

watervleermuis als vliegroute gebruikt worden. Soorten zoals de gewone dwergvleermuis, de 

ruige dwergvleermuis, de laatvlieger en de gewone grootoorvleermuis gebruiken geleidende 

groenstructuren als vliegroute.  

 

Effecten van vuurwerk op vleermuizen 

Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt geluid en lichteffecten. Het afsteken van vuurwerk is zeer 

tijdelijk en lokaal van aard. Vooral gezien het discontinue karakter van het licht en het geluid van 

vuurwerk wordt verwacht dat foeragerende vleermuizen de planlocatie tijdelijk mijden. De 

omgeving voorziet in voldoende geschikte alternatieve vliegroutes en foerageergebieden.  Er 

worden geen gebouwen gesloopt of bomen gekapt. De beoogde activiteit vindt midden op het 

water plaats en daardoor niet in de directe nabijheid van een verblijfplaats.  

 

Een negatief effect op  vleermuizen is daarom uitgesloten.  

 

Vogels 

In figuur 2.5 is de relatieve kwetsbaarheid en verstoring van vogels in de broedtijd opgenomen. 

Deze beslisboom wordt mede gebruikt om de effecten van vuurwerk op broedende vogels in te 

schatten. In de beslisboom wordt uitgegaan van het type broedvogel (koloniebroeder, grote, 

middelgrote of kleine vogel) en de locatie waar de vogel broedt en of deze locatie voldoende 

dekking biedt.  

 

Daarnaast is er bij de toetsing rekening gehouden met de situatie in het plangebied. Rond de 

aangetroffen nesten en potentiële nestgelegenheid is de recreatiedruk hoog. Tijdens de 

inventarisatie op 18 april was er een vrijwel contante aanwezigheid en beweging van wandelaars, 

fietsers en hardlopers. Er wordt daarom verondersteld dat de aanwezige broedvogels gewend 

zijn aan hoge mate van verstoring door geluid en beweging van recreërende en paserende 

wandelaars, fietsers scooters en dergelijke.  

 

Ook is er rekening gehouden met de aard van de beoogde activiteit. Bij professioneel vuurwerk 

zijn de effecten (geluid, licht en rookontwikkeling vele malen groter dan bij consumentenvuurwerk 

(van Apeldoorn & Smit, 2006) en het voornemen is om minder knalvuurwerk in te zetten.  
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In figuur 2.2 en 2.3 is aangegeven waar tijdens de inventarisatie op 18 april broedende of 

zingende vogels zijn waargenomen. Tabel 1 geeft de betekenis van de afkortingen van de 

soorten weer die in figuur 2.2 zijn gebruikt. De nummers die bij een aantal nesten staan 

corresponderen met de figuren in bijlage 1 waarop nesten te zien zijn. Tevens is een foto van de 

kijkrichting naar de afsteeklocatie toegevoegd om aan te tonen in hoeverre er beschutting rond 

het nest aanwezig is. De effecten op categorie 1-4 soorten, kolonievogels, watervogels en kleine 

zangvogels zijn hieronder gescheiden uitgewerkt.  

 

 

 
Figuur 2.2 Resultaten inventarisatie en afsteeklocatie vuurwerk met verstoringsafstand tot 150 en 300 

meter.  ‘Niet broedend’ wil zeggen dat het gaat om nesten die (nog) niet bezet zijn of nesten die in aanbouw 

zijn. De waarnemingen zonder symbool betreffen losse waarnemingen van (vooral) zingende zangvogels.  
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Tabel 2.1. Soorten en bijbehorende afkortingen 

 

Soort Afkorting Soort Afkorting  

Boomkruiper BKr Pimpelmees P 

Blauwe reiger BlR Spreeuw S 

Ekster E Tjiftjaf Tj 

Fuut Fu Vink V 

Grote bonte specht GBS Waterhoen WH 

Havik Ha Winterkoning W 

Houtduif HD Witte kwikstaart WKW 

Koolmees K Zwarte kraai ZKr 

Meerkoet MK Zwartkop ZK 

Merel M   

 

 

 
Figuur 2.3 Nesten van de blauwe reiger ver buiten de verstoringsafstand van 150 tot 300 meter en voldende 

beschut door bomen en tussenliggende groenstructuren.  
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Jaarrond beschermde soorten  

Op basis van verspreidingsgegevens (Hustings & Vergeer, 2011) en habitateisen kunnen de 

buizerd, de havik, de sperwer, de boomvalk, de roek, de ransuil, de bosuil, de gierzwaluw en de 

huismus in of in de nabijheid van het plangebied voorkomen. Tijdens het veldbezoek is een nest 

van de havik aangetroffen. Aan de westkant van de plas liggen twee eilandjes. Het paar broedt in 

een grote horst aan de zuidkant van het zuidelijk gelegen eiland op ongeveer 600 meter afstand 

van de afsteeklocatie.  

 

Er zijn tijdens de inventarisatie verder geen verblijfplaatsen van jaarrond beschermde 

vogelsoorten aangetroffen. Voor de aangetroffen categorie 5  soorten bestaan geen 

zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die een jaarronde bescherming 

rechtvaardigen. Deze soorten worden daarom vanaf nu als algemene broedvogels aangeduid.  

 

Algemene broedvogels  

De meest relevante nesten zijn die van de meerkoet en de fuut omdat die doorgaans in meer 

open terrein langs de oevers broeden. De kleine zangvogels die in de nabijheid van de 

afsteeklocatie broeden hebben hun nest diep in de begroeiing van struiken of bomen en zijn 

daarom meer beschut tegen verstoring. Ook zijn er nesten van de ekster en de zwarte kraai in 

boomkronen van bomen aangetroffen.  

 

Effecten van vuurwerk op vogels 

Of een effect optreedt op vogels hangt af van een aantal zaken, waaronder: 

 De afstand tussen licht- en geluidbron en de vogel: zowel sterkte van het licht als geluid 

nemen af met het kwadraat van de afstand 

 Aanwezigheid van structuren tussen bron en vogel, zoals begroeiing. Van belang hierbij is 

vooral de hoogte van de vegetatie. Vogels binnen vegetatie zullen daarom minder opmerken 

dan vogels van een open landschap 

 

Havik 

Op basis van figuur 2.5 valt de havik in categorie 2 (minimale verstoring mits broedend) of 1 

(geen verstoring als er sprake is van jongerenzorg). De vaste verblijfplaats bevindt zich op 

ongeveer 600 meter afstand van de afsteeklocatie. Het eilandje waar de vaste verblijfplaats zich 

op bevindt is onderdeel van een zwembad is via het terrein van het zwembad vrij toegankelijk 

voor bezoekers (zie figuur 2.4). Aan de westkant van het eiland is een ligweide aanwezig waar in 

het voorjaar en in de zomer waarschijnlijk veel badgasten aanwezig zijn, getuige de 

aanwezigheid van het vele zwerfafval zoals lege blikjes en flessen. Er wordt in de nabijheid 

gezwommen gevaren (er zit een kano verhuurbedrijf in de nabije omgeving) en gerecreëerd 

waardoor wordt aangenomen dat het broedpaar gewend is aan een bepaalde mate van 

verstoring.  
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Er is beschutting van bomen, takken en bladeren die tussen de afsteeklocatie en de vaste 

verblijfplaats aanwezig zijn (zie figuur 22 in bijlage 1). Een negatief effect op de havik door het 

kortstondig afsteken van vuurwerk wordt daarom uitgesloten.  

 

 

 
Figuur 2.4 Eiland waarop de vaste verblijfplaats van de havik aanwezig is. Op de foto is te zien dat het 

eiland vrij toegankelijk is voor bezoekers van het zwembad.   

 

Kleine zangvogels  

Een aantal zangvogels zoals de zwartkop, de winterkoning en de merel waren tijdens de 

inventarisatie bezig met het bouwen van een nest. Bij één merel zijn jongen vastgesteld en een 

vink had reeds eieren. De afsteeklocatie bevindt zich op het water en de meest nabijgelegen 

opgaande begroeiing ligt op ongeveer 200 meter afstand van deze locatie. Op basis van de 

verstoringsafstand, figuur 2.5 (categorie 1), en de aanwezige beschutting door bomen en stuiken 

(zie foto’s in bijlage 1) wordt vastgesteld dat er geen effect is.  
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Middelgrote (zang)vogels  

De zwarte kraai en de ekster zijn grote zangvogels. De effecten op deze soorten zijn op basis van 

figuur 2.5 te verwaarlozen of minimaal (categorie 1 tot 2). Omdat de nesten voldoende beschut 

zijn door takken en bladeren van bomen, de verstorende effecten die door een hoge 

recreatiedruk in de huidige situatie al aanwezig is en de afstand tot de afsteeklocatie wordt 

aangenomen dat er geen of een minimaal effect door het kortstondig afsteken van vuurwerk 

plaatsvindt. 

 

Watervogels 

Soorten zoals de meerkoet en de fuut broeden op het water of in oevers en op dergelijke plekken 

is doorgaans minder beschutting aanwezig. De oevers van de Sloterplas liggen op ongeveer 200 

meter van de afsteeklocatie. De nesten die buiten de verstoringsafstand van 300 meter zijn 

aangetroffen zijn door tussenliggende bomenrijen en vegetatie voldoende beschut. Ook nesten 

binnen deze afstand in bijvoorbeeld de haven zijn door dergelijke elementen voldoende 

afgeschermd. Ten noorden van de afsteeklocatie was tijdens de inventarisatie op 18 april een 

paartje futen rond een drijvende tak aanwezig en er vond paring plaats (zie stip (MK/Fu) nummer 

8 in figuur 1). Het is aannemelijk dat de futen een poging doen om een nest op de drijvende tak te 

maken. Twee meerkoeten waren kortstondig aanwezig en probeerden de futen een paar keer te 

verjagen om de plek in te nemen. De potentiële nestlocatie bevindt zich tegen een hoge kade, 

waarop grote populieren staan. In figuur 8 in bijlage 1 is te zien dat de takken van de populieren 

over de kade en tot op het wateroppervlak hangen waardoor er voor en boven de potentiële 

nestlocatie beschutting aanwezig is. Op basis van figuur 2.5 is er in de vestigingsfase van 

middelgrote vogels (uitgaande van voldoende beschutting) wel een kans op een effect 

(beoordeling 3). Gezien de afstand tot de afsteeklocatie, de overhangende takken rond het nest 

en omdat er in de huidige situatie sprake is van verstoring door de hoge recreatiedruk wordt er 

echter geen effect door het kortstondig afsteken van vuurwerk verwacht.  

 

Aanwezige koloniebroeders (blauwe reiger en lepelaar)  

Tijdens het veldbezoek is extra aandacht besteed aan koloniebroeders. Ten zuidwesten van de 

afsteeklocatie is een kolonie met 50 tot 60 nesten van blauwe reigers aanwezig (zie figuur 2.3). 

Het is bekend dat er vorig jaar ook twee lepelaars in deze kolonie hebben gebroed. De lepelaars 

zijn tijdens het veldbezoek op 18 april 2014 niet waargenomen. Ook ten zuiden van de 

afsteeklocatie bevinden zich één tot twee nesten van de blauwe reiger maar die waren tijdens het 

veldbezoek niet bezet. Effecten op koloniebroeders zoals de blauwe reiger en de lepelaars zijn 

uitgesloten door de afstand tot de afsteeklocatie en de aanwezige beschutting van de bomen 

waar de nesten in zitten en de tussenliggende groenstructuren.  
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Figuur 2.5 Beslisboom met verstoring en effecten van vuurwerk op diverse broedvogels. Oordeel: 

geen/minimaal tot zeer groot= 1-2-3-4-5 (Ottburg et al, 2008) 
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Conclusie  

Uit de literatuur blijkt dat broedende vogels en vogels met jongen minder snel zijn verstoord zijn 

dan rustende of foeragerende vogels. Hoe groot de verstoring is die plaatsvindt, kan niet worden 

bepaald op basis van de beschikbare literatuur en onderzoeken. Maar op basis van literatuur die 

door Alterra is geanalyseerd (figuur 2.5) en de situatie in het plangebied is de afweging gemaakt 

dat bij kortstondig vuurwerk gebruik de verstoring van broedvogels en jongenzorg (en 

meerkoeten en futen die in de vestigingsfase zitten) gering tot minimaal is (Ottburg et all., 2008). 

In figuur 2.5 is overigens geen rekening gehouden met het type vuurwerk.  

 

 Effecten op de jaarrond beschermde havik worden uitgesloten omdat voldoende afstand tot 

de broedlocatie wordt gehouden, omdat het broedbaar gewend is aan verstoring door de 

hoge recreatiedruk en omdat er rond het nest voldoende dekking aanwezig is 

 Op basis van literatuur en de situatie in het plangebied is de afweging gemaakt dat het 

kortstondig afsteken van consumentenvuurwerk een minimaal (zangvogels) tot een gering 

(middelgrote vogels) effect heeft op eventueel aanwezige broedvogels en jongenzorg. 

Negatieve effecten op meerkoeten en futen die in de vestigingsfase of met nestbouw bezig 

zijn worden op basis van de bovengenoemde argumenten in de combinatie met de verstoring 

door de hoge recreatiedruk die al aanwezig is, ook uitgesloten 

 Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar het directe effect van vuurwerk op broedvogels en 

effecten zijn nog nooit gemonitoord. Daarom vindt de dag voor de beoogde activiteit nog een 

inventarisatie plaats om vast te stellen dat de situatie die op 18 april is vastgesteld niet 

gewijzigd is. Daarnaast wordt de dag na de beoogde activiteit nogmaals een 

inventarisatieronde uitgevoerd om te monitoren 

 

Vervolg en monitoring  

Geconcludeerd wordt dat effecten van vuurwerk op vogels niet met zekerheid uitgesloten kan 

worden omdat hier geen onderzoek naar gedaan is. Maar op basis van de best beschikbare 

informatie wordt geconcludeerd dat effecten van vuurwerk op broedende vogels en jongenzorg in 

het plangebied minimaal tot gering (of te verwaarlozen) zullen zijn. Let wel dat dit afwegingskader 

gebaseerd is op onderzoeken waarbij is gekeken naar verstoring en effecten door licht en/of 

geluid van verschillende soorten bronnen, zoals wegverkeer en wegverlichting. Er is nauwelijks 

onderzoek gedaan naar het directe effect van vuurwerk op broedvogels en effecten zijn nog nooit 

gemonitoord. Daarom vindt de dag voor de beoogde activiteit nog een inventarisatie plaats om 

vast te stellen dat de situatie die op 18 april is vastgesteld niet gewijzigd is. Daarnaast wordt de 

dag na de beoogde activiteit nogmaals een inventarisatieronde uitgevoerd om te monitoren.  
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Reptielen en amfibieën  

Er kunnen enkele tabel 1 soorten zoals de groene kikker en de pad in het plangebied voorkomen. 

Daarnaast kan de rugstreeppad (tabel 3) in de nabijheid van het plangebied voorkomen. Er is in 

het plangebied echter geen geschikt habitat voor de rugstreeppad aangetroffen.  

Het afsteken van vuurwerk is van tijdelijke en lokale aard en er vinden geen grootschalige 

ontwikkelingen rond de oevers van de Sloterplas plaats. Gezien de tijdelijke aard van de activiteit 

worden negatieve effecten op amfibieën uitgesloten.  

 

Op basis van verspreidingsgegevens (Creemers et al. 2009; Herder et al. 2009) kan van de 

beschermde reptielen de ringslang (tabel 3) in of in de nabijheid van het plangebied voorkomen. 

Er is in het plangebied wel geschikt foerageergebied voor de ringslang aangetroffen maar 

voortplantingshabitat (broeihopen) zijn niet aangetroffen. Door de geïsoleerde ligging in de stad 

wordt aangenomen dat er geen levensvatbare populatie ringslangen in het plangebied voorkomt. 

Daarnaast vinden er geen vergaande ontwikkelingen in de oevers van de Sloterplas plaats. Een 

negatief effect op reptielen is daarom uitgesloten.  

 

Vissen  

Op basis van verspreidingsgegevens (Struijk et al, 2010) kunnen diverse tabel 1 soorten 

voorkomen. Daarnaast zijn mogelijk de kleine modderkuiper, de meerval, de rivierdonderpad (alle 

tabel 2) en de bittervoorn (tabel 3) aanwezig. Er wordt een drijvend ponton te water gelaten maar 

er vinden geen grote ontwikkelingen in het water of de waterbodem plaats. Er worden daarom 

alleen tijdelijke effecten door licht en geluid verwacht. Gezien de tijdelijke aard van de activiteit 

worden negatieve effecten uitgesloten.  

 

Libellen, vlinders en overige ongewervelden  

Op basis van verspreidingsgegevens (Dijkstra et al. 2002; EIS-Nederland et al. 2007; Bos et al 

2006) en habitateisen is een effect op beschermde soorten libellen, vlinders en overige 

ongewervelden uitgesloten. Het plangebied en directe omgeving voorzien voor geen van deze 

soorten in een geschikt habitat en/of bevat geen geschikte (landschaps)elementen.  
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2.3 Conclusies toetsing Flora- en faunawet 
In tabel 2.2 staan de conclusies van de toetsing per soortgroep weergegeven.  

 
Tabel 2.2 Conlusies Flora- en faunawet per soortgroep 

 

Soortgroep Effecten 

Flora Geen (effecten op) tabel 1/2/3-soorten  

Zoogdieren Tabel 2/3 niet aanwezig en geen effect op tabel 

1-soorten 

Broedvogels, tijdens broedseizoen Geen effecten op diverse algemene 

broedvogels  

Broedvogels, vaste verblijfplaatsen Geen (effecten op) vaste verblijfplaatsen 

Vleermuizen Geen (effecten op) tabel 3-soorten  

Reptielen Niet aanwezig  

Amfibieën Tabel 2/3 niet aanwezig en geen effect op tabel 

1-soorten 

Vissen Geen effecten op tabel 1/2/3-soorten  

Dagvlinders Niet aanwezig  

Libellen Niet aanwezig  

Overige ongewervelden Niet aanwezig  

3 Conclusies en aanbevelingen 

3.1 Conclusie  
In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Tauw onderzoek gedaan naar de consequenties 

van natuurwetgeving voor het afsteken van vuurwerk op de Sloterplas. Het vuurwerk wordt op 26 

april 2014 (in het kader van Koningsdag) over een periode van een half uur gestoken vanaf een 

ponton op de Sloterplas. 

 

Effecten op beschermde natuurgebieden zijn uitgesloten. Voor de activiteit is alleen de Flora- en 

faunawet van toepassing.  

 

Vooral de soortgroepen vogels en vleermuizen zijn bij het toetsen van de effecten van vuurwerk 

van belang. Gezien het lokale en tijdelijke karakter van de activiteit en/of de afwezigheid van 

overige beschermde soorten worden er verder geen negatieve effecten verwacht. Negatieve 

effecten op vleermuizen kunnen door het tijdelijke en lokale karakter van de activiteit en door de 
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aanwezigheid van voldoende van alternatief leefgebied worden uitgesloten. Over de specifieke 

effecten op broedvogels is nog weinig bekend. Omdat de aanwezigheid van broedende vogels in 

de nabijheid van het plangebied reëel is heeft Tauw een inventarisatie uitgevoerd waarbij is 

vastgesteld dat het voornemen redelijkerwijs uitvoerbaar is. De voornaamste redenen hiervoor 

zijn:  

 Binnen 150 tot 200 meter afstand van de afsteeklocatie bevindt zich open water en daarom 

geen broedende vogels  

 Tussen 200 en 300 meter afstand van de afsteeklocatie bevinden zich een aantal broedende 

vogels maar er is voor zowel kleine als middelgrote (zang) vogels voldoende beschutting 

aanwezig 

 Jaarrond beschermde soorten (havik) en gevoelige soorten zoals koloniebroeders (blauwe 

reiger en lepelaar) bevinden zich op aanzienlijke aftand van de afsteeklocatie en er is 

voldoende beschutting tussen de afsteeklocatie en de nesten aanwezig 

 Voor alle broedende vogels rond het plangebied geldt dat er in de huidige situatie veel 

verstoring plaatsvindt door de hoge recreatiedruk. Ook tijdens het veldbezoek op 18 april 

waren er constant wandelaars, fietsers en hardlopers aanwezig wat gepaard ging met veel 

beweging en geluid. Er wordt daarom aangenomen dat de aanwezige broedvogels niet 

verstoringsgevoelig zijn 

 Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar het directe effect van vuurwerk op broedvogels en 

effecten zijn nog nooit gemonitoord. Daarom vindt de dag voor de beoogde activiteit nog een 

inventarisatie plaats om te controleren of de situatie die op 18 april is vastgesteld niet 

gewijzigd is en of er geen nesten bij zijn gekomen. Daarnaast wordt de dag na de beoogde 

activiteit nogmaals een inventarisatieronde uitgevoerd om te monitoren 

 
3.2 Aanbevelingen  
Op basis van de resultaten van de toetsing en de broedvogelmonitoring (zie hoofdstuk 4) worden 

de volgende aanbevelingen gedaan:  

 Voldoende aandacht voor de locatiekeuze voor de beoogde activiteit is één van de 

belangrijkste handvaten om negatieve effecten te voorkomen 

 Het risico op negatieve effecten is sterk afhankelijk van de locatie van de beoogde activiteit 

en de situatie met betrekking tot broedvogels en moet per locatie maar ook per broedseizoen 

apart worden getoetst en eventueel gemonitord  

 Om te voorkomen dat watervogels zoals meerkoeten en futen op locaties gaan broeden waar 

verstoring niet met zekerheid kan worden uitgesloten verdiend het aanbeveling om potentiële 

nestlocaties zoals drijvende takken, vlotjes, boten en ander drijvend materiaal binnen de 

verstoringafstand van minimaal 300 meter voorafgaand aan het broedseizoen te verwijderen 
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4 Resultaten broedvogelmonitoring  

Op vrijdag 25 april 2014 (één dag voorafgaand aan de vuurwerkshow) is geïnventariseerd of de 

eerder vastgestelde broedgevallen in het gebied nog steeds aanwezig zijn. Daarnaast is gelet op 

eventuele nieuwe broedgevallen. Op zondag 27 april 2014 (een dag na de beoogde activiteit) is 

nogmaals geïnventariseerd welke vogelsoorten broedend aanwezig zijn. De resultaten van dit 

bezoek zijn vergeleken met die van de voorgaande veldbezoeken. De nummers van de nesten 

die corresponderen met de nummers in figuur 2.2, 2.3 en de foto’s in bijlage 1.  

 

Havik  

Op 25 april is er geen havik op of nabij het nest waargenomen. Het nest is groot en de kans 

bestaat dat de havik soms niet zichtbaar is terwijl het nest wel bezet is. Wel zijn er verse 

prooiresten (geringde poot van een postduif) nabij het nest aangetroffen. Op 27 april riep een 

havik vanaf het nest waarmee de bezetting van het nest alsnog is vastgesteld.   

  

Kleine zangvogels  

De jonge merels die tijdens het eerste veldbezoek bij nest 5 aanwezig waren bleken op 25 en 27 

april niet in het nest aanwezig. Mogelijk zijn ze uitgevlogen. Tijdens beide veldbezoeken zijn er 

geen jonge merels waargenomen. Een effect door het vuurwerk is daarom uitgesloten aangezien 

de jongen al de dag daarvoor niet meer aanwezig waren. De merels bij nest 16 waren tijdens het 

eerste veldbezoek bezig met het opbouwen van een oud nest. Op 25 en 27 april was het paar 

nog wel aanwezig maar er was op beide dagen geen binding meer met het nest. 

Op nest 15 van de winterkoning, dat tijdens het eerste veldbezoek nog in aanbouw was, werd 

zowel op 25 als op 27 april gebroed. In nest 6 waren op 25 en 27 april nog geen eieren aanwezig 

maar het paar was op beide dagen wel aanwezig en liet alarmroep horen bij benadering van het 

nest.  

Op 25 april is nabij nest 14 een ander nest van een spreeuw in een holte van een grote bonte 

specht gevonden. De spreeuwen die in de woningen ten noorden van de afsteeklocatie en in de 

bomen ten zuiden van de afsteeklocatie broeden vlogen op 25 april af en aan met emelten die op 

omliggende grasvelden werden verzameld. Deze voedselvluchten werden op 27 april 

onverminderd uitgevoerd en op alle locaties er werden bedelende jongen gehoord.  

 

Middelgrote (zang)vogels  

De nesten van zwarte kraaien waren op 25 en 27 april niet meer bezet. Vermoedelijk zijn de 

jongen als uitgevlogen. In het plangebied vlogen meerdere volwassen vogels met bedelende 

jongen rond.  

De bezetting van de aanwezige eksternesten kon tijdens de veldbezoeken niet goed worden 

beoordeeld omdat de nesten rondom zijn dichtgebouwd. Eén van de nesten langs de weg de 
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‘Noordzijde’ ten noorden van de afsteeklocatie was met zekerheid bezet. Ten oosten van de 

afsteeklocatie vloog op 25 en 27 april een ouderpaar met een jong rond.  

Op 25 april zijn twee broedende houtduiven aangetroffen die tijdens het eerste veldbezoek nog 

niet aanwezig waren. De nesten zijn op ongeveer vier tot vijf meter hoogte in de bomen direct 

langs de kade ten noorden van de afsteeklocatie waargenomen. Tijdens het veldbezoek op 27 

april werd op beide nesten gebroed.  

 

Watervogels 

Een aantal nesten was tijdens het eerste veldbezoek nog in aanbouw. Op 25 april was op één 

van deze locaties (nabij het strand ten westen van de afsteeklocatie en in figuur 2.2 aangegeven 

met MK/Fu) een nest van een meerkoet aanwezig en er waren ondertussen twee eieren gelegd. 

Ook op 27 april werd er op dit nest gebroed. Nest 8 was tijdens het eerste veldbezoek in 

aanbouw maar is niet afgemaakt en tijdens de vervolgbezoeken waren er geen futen of 

meerkoeten op deze locatie aanwezig. De overige nesten van meerkoeten, futen en het 

waterhoen waren zowel op 25 april als op 27 april bezet of verlaten. In de omgeving van het 

verlaten nest van een fuut zwom een oudervogel met een jong rond.  

 

Aanwezige koloniebroeders (blauwe reiger en lepelaar)  

In figuur 2.3 zijn de nesten van de blauwe reiger weergegeven die tijdens het eerste veldbezoek 

zijn aangetroffen. Op de oostelijke oever bevindt zich één nest dat op 25 april nog niet bezet was 

terwijl er op 27 april een nijlgans op het nest zat.  

Onder de nesten aan de westkant van de plas lagen op 25 en 27 april enkele eischalen van 

uitgekomen jongen en veel nesten waren bezet. Er zijn op 27 april geen jonge vogels buiten de 

nesten of op de grond aangetroffen. Op 25 april zijn één of twee nieuwe nesten in dennenbomen 

ongeveer 150 meter ten oosten van de kolonie aangetroffen en ook deze nesten waren op 27 

april nog bezet. Er zijn tijdens de veldbezoeken geen lepelaars waargenomen.  

 

Conclusie  

De situatie die tijdens het eerste veldbezoek op 18 april is vastgesteld verschilt ten opzichte van 

de situatie die op 25 april is vastgesteld in de zin dat er aanvullende nesten zijn aangetroffen. Op 

25 april zijn aanvullend twee nesten van houtduiven en één nest van een spreeuw aangetroffen. 

Eén nest in aanbouw werd op 25 april bebroed door een meerkoet terwijl op een nest in aanbouw 

op een andere nestlocatie niet meer aanwezig was. Verder bleek aantal nesten niet meer in 

gebruik zijn omdat jongen in de tussentijd zijn uitgevlogen. Dit geldt voor één van de merelnesten, 

een aantal nesten van de zwarte kraai, minimaal één nest van een ekster en twee nesten van de 

fuut. Daarnaast waren er op 25 april opvallend meer spreeuwen aanwezig die voedselvlechten 

maakten om jongen te voeren.  
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De situatie die op 27 april is aangetroffen vertoond geen verschil met de situatie die op 25 april is 

vastgesteld. De resultaten van het monitoren van broedvogels sluiten daarmee aan bij de 

conclusie van de natuurtoets.  
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 Bijlage 

1 Situatie aangetroffen nesten  

 

 

 





 

 

De onderstaande afbeeldingen tonen de nesten die zijn aangetroffen. De nummers van de 

afbeeldingen corresponderen met de nummers op de kaart in bijlage 2. Op de foto van de 

kijkrichting richting de afsteeklocatie is te zien of er sprake is van dekking/beschutting tussen het 

nest en de afsteeklocatie.  

 

 

 
1. Nest van een fuut (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 

 
2. Nest van een waterhoen (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
3. Nest van een meerkoet (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 

 
4. Nest van een fuut (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 

 
5. Kijkrichting nest merel met jongen naar afsteeklocatie.   

 

 



 

 

 

 
6. Nest van een winterkoning (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 

 
7. Nest van een vink (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 

 
8. Nest in aanbouw van een fuut (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 



 

 

 
9. Nest zwarte kraai (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 

 
10. Nest van een houtduif (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 

 
11. Nest van een meerkoet (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 



 

 

 
12. Nest van een ekster (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 

 
13. Nest van een meerkoet (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 

 
14. Nest van een spreeuw in een oud spechtenhol (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 



 

 

 
15. Nest in aanbouw van een winterkoning (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 

 
16. Nest in aanbouw van een merel (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 

 
17. Nest van een grote bonte specht (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 



 

 

 

 
18. Nest van een grote bonte specht (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 

 
19. Nest van een fuur (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 

 
20. Nest van een meerkoet (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 



 

 

 

 
21 Nest van een grote bonte specht (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 

 
22. Nest van een havik (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 

 
23. Nest van een meerkoet (links) en kijkrichting naar afsteeklocatie (rechts).   

 

 






