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  Voorwoord 

In het Pinksterweekend van 2012 heeft het dancefestival ‘Amsterdam Open Air – the 
Weekender’ plaatsgevonden in het Gaasperpark bij Amsterdam. Groengebied 
Amstelland wil als beheerder van het Gaasperpark inzicht in de effecten die een 
dergelijk muziekevenement tijdens het broedseizoen heeft op de vogels in het gebied. 
Bureau Waardenburg heeft daarom de opdracht gekregen na te gaan of het 
evenement negatieve verstorende effecten heeft op lokale broedvogels. 
 
Het project is uitgevoerd door: 
• K.L. Krijgsveld, veldwerk vogels, rapportage, projectleiding 
• R.J. Jonkvorst, veldwerk vogels, rapportage 
• R.C. Fijn, veldwerk vogels 
• S. Dirksen, veldwerk vogels 
• F. van der Vliet, veldwerk vleermuizen, rapportage 
 
Het project is namens de opdrachtgever begeleid door B. Oosterga en G. Houtkamp. 
 
We danken de organisatie van het festival, AIRº, en met name S. Wynia, voor hun 
medewerking en coöperatieve houding voorafgaand aan en tijdens het veldwerk. We 
danken F. Vogelzang en F. te Riet voor de (aanlevering van) aanvullende informatie 
over broedvogels in 2012 in het Gaasperpark. 
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 1 Achtergrond en doel 

In dit rapport bespreken we de resultaten van een onderzoek in opdracht van 
Groengebied Amstelland naar de mogelijke verstorende effecten van dancefestival 
‘Amsterdam Open Air The Weekender’ op broedvogels in het Gaasperpark. 
 

 1.1 Festival 

In het Pinksterweekend van 2012, op zaterdag 26 en zondag 27 mei, heeft het 
dancefestival ‘Amsterdam Open Air The Weekender’ plaatsgevonden in het 
Gaasperpark. Bij dit evenement is vanaf een tiental grotere en kleinere podia in tenten 
muziek gemaakt, variërend van techhouse tot garage en eclectisch. Beide dagen werd 
vanaf ca. één uur ’s middags tot ca. elf uur ’s nachts muziek gespeeld. In de dagen 
voorafgaand aan en volgend op het evenement vonden opbouw- en afbouw-
werkzaamheden plaats. Op beide dagen waren rond de 14.000 bezoekers aanwezig.  
 

 1.2 Verstorende effecten op broedvogels 

Het festival vindt plaats in het broedseizoen. Dit brengt risico’s met zich mee omdat 
broedende vogels juist in deze periode kwetsbaar zijn en gevoelig voor verstoring.  Ze 
staan onder hoge druk om voedsel te zoeken, territoria te verdedigen, nesten en 
kuikens te beschermen tegen predatoren. Eieren moeten lang en regelmatig genoeg 
bebroed worden om uit te komen. Kuikens moeten op tijd en voldoende voedsel 
krijgen om te overleven. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de effecten van 
(muziek-) festivals op broedvogels. 
 
Omdat het festival plaatsvindt in het broedseizoen, bestaat de mogelijkheid dat door 
het festival vogels verstoord worden die in het Gaasperpark broeden. Vogels kunnen 
hinder ondervinden van de volgende activiteiten die gerelateerd zijn aan het festival: 
• Betreden van het evenemententerrein door bezoekers 
• Geluid van activiteiten en optredens 
• Verlichting van het evenemententerrein 
• Verkeer van en naar het evenemententerrein 
• Opbouw- en afbouwwerkzaamheden 
 
Vogels kunnen reageren op de aanwezigheid of activiteit van mensen of op geluid 
bijvoorbeeld door zich te verwijderen van de verstoringsbron. In het broedseizoen is 
dit riskant, omdat het erin kan resulteren dat eieren niet voldoende bebroed worden, 
jongen niet genoeg gevoerd worden, of dat het nest leeggehaald wordt door 
predatoren zoals vossen, marters of roofvogels. Anderszins is het mogelijk dat de 
oudervogel wel bij het nest blijft, maar niet zijn normale gedrag vertoont, waardoor 
eveneens kans bestaat op bovengenoemde risico’s. Voor een overzicht van 
verstorende effecten op vogels verwijzen we naar Krijgsveld et al. (2008). 
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Niet alleen vernietiging van nesten maar ook verstoring van vogels leidt tot een 
overtreding van de Flora- en faunawet (Ffwet), indien ten gevolge van die verstoring 
een nest verloren gaat, bijvoorbeeld omdat de ouders het nest verlaten of omdat de 
jongen niet voldoende gevoerd worden. Omdat uitgebreide voorzorgsmaatregelen zijn 
getroffen, zijn ten gevolge van het evenement naar verwachting geen nesten 
vernietigd. Voorts is op basis van een quickscan van het gebied (Kuiper 2011) 
geoordeeld dat er redelijkerwijs geen schade aan door de Ffwet beschermde soorten 
te verwachten was. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de verstorende 
effecten van geluid op vogels. 
 
 

 1.3 Vleermuizen in het Gaasperpark 

Vanwege de strikte bescherming van vleermuizen bij wet dient in een gebied waar 
bekend is of vermoed kan worden dat een vleermuispopulatie leeft, en waar het 
voornemen is om een festival te houden dat gepaard gaat met harde muziek, alleen 
vergunning verleend te worden als duidelijk is dat geen verontrusting van vleermuizen 
plaatsvindt. Aangezien onderzoek naar effect van geluid op vleermuizen nog nooit lijkt 
te hebben plaatsgevonden (Kleijn 2008, maar zie Speakman et al. 1991), is het van 
belang dat dit wordt uitgevoerd. Op grond van de verkregen kennis kan een 
vergunningaanvraag dan worden getoetst en kan eventueel een gericht onderzoek 
naar  vleermuizen worden uitgevoerd in een zone waar het geluid een verstorend 
niveau zal bereiken. Deze toetsing is nu niet gedaan omdat op voorhand is ingeschat 
dat het festival niet tot ernstige verstoring zou leiden (Kuiper 2011). Het festival biedt 
echter wel de mogelijkheid om naar de mogelijke effecten te kijken. 
 
 

 1.4 Doel 

Vanwege de grote gevoeligheid van vogels voor verstorende activiteiten in het 
broedseizoen, en vanwege het gebrek aan kennis omtrent effecten, heeft 
Groengebied Amstelland aan Bureau Waardenburg gevraagd om te onderzoeken wat 
de verstorende effecten zijn van het festival op broedvogels op het festivalterrein en in 
de directe omgeving ervan 
 
In dit project ligt de nadruk op het waarnemen van gedrag van vogels in reactie op het 
festival. Het doel is niet om alle vogels te inventariseren die in het gebied broeden en 
dus mogelijk verstoord kunnen worden. Met het project wordt dus bepaald of het 
festival al dan niet negatieve effecten heeft op vogels, maar er wordt niet bepaald op 
welke soorten en op welke aantallen dit effect van invloed is. 
 
Daarnaast is bekeken welke soorten vleermuizen na afloop van het evenement in het 
Gaasperpark vlogen, om te beoordelen of deze dieren potentieel verstoord kunnen 
worden door het festival. 
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 1.5 Werkwijze 

Om een beeld te krijgen van de in het gebied aanwezige broedvogels, hebben we 
voorafgaand aan het evenement gedurende twee inventarisatierondes aanwezige 
vogels in kaart gebracht op en in de directe omgeving van het festivalterrein. Vogels 
zijn op zicht en/of geluid in kaart gebracht. Op basis van de bevindingen van de eerste 
inventarisatieronde zijn een aantal mitigerende maatregelen voorgesteld gericht op de 
inrichting van het terrein. Op basis van beide inventarisatierondes is een aantal 
broedparen uitgezocht om gedragswaarnemingen aan te doen. Deze waarnemingen 
zijn zowel voor, tijdens, als direct na het festival gedaan, met als doel te kunnen 
bepalen of en in welke mate deze vogels verstoord werden door het festival. Na afloop 
van het evenement zijn alle aanwezige vogels nogmaals in kaart gebracht, om te 
bepalen of de zangactiviteit sterk is afgenomen, wat zou wijzen op ernstige verstoring. 
Eveneens is na afloop bekeken of en zo ja welke soorten vleermuizen na afloop op en 
rond het festivalterrein rondvlogen, als indicatie voor de aanwezigheid van deze groep 
zoogdieren. 
 
Beperkingen 
In plaats van een standaard broedvogelinventarisatie zijn twee inventarisatierondes 
gedaan kort voor het festival, en twee na afloop. Dit is gedaan teneinde zo goed 
mogelijk inzicht te krijgen in de locaties van op dat moment aanwezige broedvogels. 
Dit betekent echter dat broedgevallen gemist kunnen zijn. De consequenties hiervan 
worden besproken in hoofdstuk 3.  
 
 
 

 
Bezoekers op het Amsterdam Open Air Dance festival 2012.  
Foto afkomstig van www.amsterdamopenair.nl. 
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Bezoekers op het Amsterdam Open Air Dance festival 2012.  
Foto afkomstig van www.amsterdamopenair.nl. 
 
 
 
 

 
Bezoekers op het Amsterdam Open Air Dance festival 2012.  
Foto afkomstig van www.amsterdamopenair.nl. 
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 2 Methoden 

 2.1 Festivalterrein 

De Gaasperplas en het aangrenzende Gaasperpark liggen in Amsterdam Zuidoost, 
ten zuiden van de A9. Het Gaasperpark is een recreatiepark bestaande uit loofbos  
met struweel, grasvelden en vijvers, doorsneden door wandelpaden. Op het terrein ligt 
een camping met hoofdzakelijk stacaravans. Het park wordt jaarrond druk bezocht 
door wandelaars, dagrecreanten en waterrecreanten. Er is daarmee sprake van een 
permanente verstoringsdruk voor natuurwaarden in het park, waardoor de aanwezige 
vogelsoorten naar verwachting niet zeer verstoringsgevoelig zullen zijn.  
 
Het festivalterrein had twee ingangen; één aan de westzijde bij het metrostation en 
één aan de oostzijde voor crew en artiesten (fig. 2.1). De inrichting van het 
festivalterrein is weergegeven in figuur 2.2. De muziekpodia waren opgesteld tussen 
de bomen en direct aan het water. Op zaterdag 26 mei waren er ca. 14.500 
bezoekers, op zondag 27 mei ca. 13.500. Het terrein ging op zaterdag open voor 
bezoekers om ca. 13:00 uur, op zondag om ca. 14:00 uur, en ging op beide dagen 
dicht om ca. 23:00 uur. 
 
Om de bezoekersstroom te leiden werd het terrein afgeschermd door hekken, al dan 
niet bespannen met zeilen. Hierdoor was betreding beperkt tot de looproutes en de 
ruimtes voor podia, en had het publiek geen toegang tot bosschages. 
 

 
Bomen met holtes met daarin mogelijk nesten van mezen of spechten zijn 
afgeschermd voor publiek met bezeilde hekken. Foto K. Krijgsveld. 
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Figuur 2.1 Kaart van het deel van het Gaasperpark waar het festival is gehouden en 

dat is geïnventariseerd op broedvogels. Begrenzing van het festival-
terrein (doorgetrokken lijn) en van het geïnventariseerde deel van het 
gebied (onderbroken lijn) zijn indicatief weergegeven. De pijlen geven 
locaties en geluidsrichting van muziekpodia weer. De dunne zwarte lijnen 
zijn (afgesloten) bruggen. 

 

 
Figuur 2.2 Overzichtskaart van de inrichting van het festivalterrein. De belangrijkste 

wandelroutes zijn weergegeven in paars. 

hoofd-  
in-/uitgang 

in-/uitgang 
crew & artiesten  



13 

 
Afgesloten doorgang naar het terrein, waardoor in grote delen van het festivalterrein 
geen publiek kwam. Veiligheidsverlichting gericht op de brug, niet op de bomen. 
 
 

 2.2 Inventarisatie broedvogels 

Broedvogels op en in de directe omgeving van het festivalterrein zijn in kaart gebracht 
tijdens vier bezoekrondes (zie fig. 2.1 voor begrenzing inventarisatie). De 
bezoekrondes zijn alle gedaan in de vroege ochtend, van het eerste ochtendgloren 
rond 4:45 tot een uur of 8 uiterlijk. Data van bezoekrondes zijn weergegeven in tabel 
2.1. De weersomstandigheden tijdens alle inventarisaties waren goed. Tijdens de 
eerste ronde miezerde het licht, verder waren de weersomstandigheden goed met 
droog en bewolkt tot zonnig weer.  
 
In het gebied waargenomen vogels zijn beoordeeld als broedgeval in de volgende 
gevallen: 
• zangvogels: zingend mannetje, alarmerende vogel in nestholte zien gaan of vogel op 

nest. Grotere zangvogels (duiven, kraaiachtigen) en roofvogels vooral: paar vogels 
in de buurt van een nest, paren zonder nest beoordeeld als mogelijk broedgeval; 

• watervogels: individu of paar met nestindicatie. 
 
Tijdens het evenement is geen inventarisatieronde gedaan in de vroege ochtend en 
deze gegevens zijn daarom niet getoond in de resultaten. Wel is later op de ochtend, 
voor aanvang van de gedragswaarnemingen (zie §2.3), een ronde gelopen langs de 
ons bekende nesten, om aan-/afwezigheid van adulten en/of kuikens in kaart te 
brengen. 



14 

 
Tabel 2.1 Overzicht van data waarop inventarisatierondes en gedrags-

waarnemingen zijn gedaan. 

datum inventarisatie- gedrags- 
 ronde waarnemingen 
16 mei x  10 d voor festival 
25 mei x x 1 d voor festival 
26 mei  x festival  
27 mei   x festival   
29 mei x x 2 d na festival 
1 juni x  5 d na festival 

 
 

 2.3 Gedragsobservaties broedvogels 

Om te onderzoeken of het gedrag van de vogels ernstig verstoord werd door het 
festival, zijn voor, tijdens en na afloop van het festival gedragswaarnemingen gedaan 
aan een aantal broedparen waarvan de nestlocatie bekend was. Op deze manier 
ontstaat de mogelijkheid om het gedrag van een broedpaar en jongen te vergelijken in 
relatie tot het festival. Deze gedragswaarnemingen zijn op in totaal vier dagen gedaan 
(tabel 2.1), bij zonnig, droog en warm weer (20-25ºC). Op de festivaldagen zijn de 
gedragswaarnemingen gedaan tussen 13:00 en 21:00, op de dagen ervoor en erna 
tussen ca. 9:00 en 15:00. 
 
De selectie van soorten is bepaald door de nesten die gevonden zijn tijdens de 
inventarisatierondes. Omdat nesten van watervogels makkelijker te vinden zijn dan 
nesten van kleine zangvogels, bestaat het merendeel van de waargenomen soorten 
uit  watervogels. Nesten van roofvogels zijn niet aangetroffen, noch nesten van 
kraaiachtigen. In het gebied is een redelijk aantal boomholtes aanwezig, maar bij geen 
van deze holtes is activiteit gezien, met uitzondering van een halsbandparkiet. Om 
verdere verstoring te voorkomen is het nest van de ransuil niet geobserveerd. Een 
grote bonte specht aan de noordzijde van het terrein had uitgevlogen jongen en was 
niet meer gebonden aan een nestholte. 
 
Observaties zijn gedaan middels een vooraf bepaald vast protocol en met behulp van 
een verrekijker en telescoop. Waarnemingen duurden doorgaans een uur. Enkele 
meerkoetnesten zijn een half uur geobserveerd. De reigerkolonie is per 
observatieronde 1-3 uur aaneensluitend geobserveerd, en 2-3 keer per dag, omdat er 
bij deze soort veel tijd kan zitten tussen voerbeurten. Per minuut is o.a. geregistreerd: 
• aan- of afwezigheid van de adulten 
• gedrag adulten (foerageren/broeden/alarm/rusten/...) 
• aantal voerbeurten  
• zangfrequentie (zangvogels) 
• afstand tot nest (watervogels). 
De resultaten van deze waarnemingen zijn niet in detail uitgewerkt maar in grote lijnen 
beschreven in hoofdstuk 3. 
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Bij een aantal van de nesten is het geluidsniveau gemeten met behulp van een BG-5 
sound level meter & data logger (BG new instrument; Bureau Geluid nl, Houthem). 
 
 

 2.4 Vleermuizen 

Getracht is een beeld te krijgen van vleermuizen na afloop van het festival, op het 
festivalterrein en in de omgeving. Per fiets is het gebied doorkruist via de fiets- en 
voetpaden. Ook zijn de randen van grasvelden bij opgaand groen onderzocht en op 
een aantal plaatsen de oeverzone van de Gaasperplas. Er is gebruik gemaakt van 
een vleermuisdetector.  
 
Op 29 mei 2012 is het volledige gebied doorzocht (22:30-1:00). Op 6 juni 2012 (22:30-
23:45) moest het onderzoek wegens regen worden gestaakt. Dit is op 7 juni 2012 
aangevuld (22:00-24:00). Op die dag is in de nabijgelegen Leerdamhof ook 
gecontroleerd op aanwezigheid van een mogelijke kolonie. 
 
Het onderzochte gebied wordt begrensd door de Gaasperplas, Langbroekdreef/ 
Loosdrechtdreef, Provinciale weg en Driemondweg, met uitzondering van de 
Gaaspercamping. Dit gebied omvat het Gaasperpark en de wijk Nellestein, bestaande 
uit woningblokken in het groen. 
 

 
Het nest van een fuut was afgeschermd van het publiek door een rietkraag en 
opgaand struweel. Op de achtergrond is een podium van het festival nog net 
zichtbaar. Foto K. Krijgsveld. 
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 3 Resultaten 

 3.1 Aanwezige broedvogels en veranderingen in aanwezigheid 

Soorten en aantallen 
Tijdens de inventarisatierondes zijn in totaal ongeveer 150 broedparen aangetroffen 
op het festivalterrein en in de directe omgeving ervan, verdeeld over 35 soorten (tabel 
3.1). Dit is een onderschatting van het werkelijke aantal, omdat niet elk broedpaar 
tijdens elke ronde wordt aangetroffen. Het gros van deze vogels bevond zich op het 
festivalterrein (72%). Het merendeel van deze vogels bestond uit kleinere zangvogels 
die algemeen voorkomen in parklandschappen. Vooral zwartkop, winterkoning, merel 
en tjiftjaf waren in grote aantallen aanwezig. Pal naast het festivalterrein bevond zich 
een blauwe reigerkolonie  bestaande uit 10–15  nesten met elk 1–4 grote jongen. De 
jongen waren deels al vliegvlug, maar werden alle nog gevoerd op het nest. 
Daarnaast waren vooral meerkoeten talrijk met 10 broedparen. 
 
Al bij de eerste inventarisatieronde werd een nest van een ransuil gevonden op het 
festivalterrein. Dit is noemenswaardig, omdat uilen meestal niet gevonden worden 
tijdens ochtendrondes. Het nest was ook 5 dagen na het festival nog bezet door 
adulten en kuikens. 
 
Tabel 3.1 Soorten die zijn waargenomen tijdens de inventarisatierondes in de 

periode rond het festival, onderverdeeld per soortgroep. Aantal broedpaar 
is het gemiddelde van de vier inventarisatierondes. Nul betekent dat de 
soort slechts eenmaal is waargenomen. 

soortgroep soort aantal broedpaar soort aantal broedpaar 
watervogels blauwe reiger 10 fuut 3 
 knobbelzwaan 0 krakeend 0 
 meerkoet 10 wilde eend 1 
 
roofvogels & uilen buizerd 1 ransuil 1 
 
zangvogels boomkruiper 3 bosrietzanger 1 
 ekster 2 fitis 2 
 gaai  2 groene specht 0 
 grote bonte specht 3 halsbandparkiet 1 
 heggenmus 3 houtduif 7 
 kleine karekiet 3 koekoek 0 
 koolmees 4 matkop 0 
 merel 13 pimpelmees 7 
 roodborst 8 spreeuw 1 
 staartmees 1 tjiftjaf 13 
 tuinfluiter 6 vink 3 
 wielewaal 0 winterkoning 14 
 zanglijster 5 zwarte kraai 3 
 zwartkop 19 
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Veranderingen in aantallen broedvogels 
De aantallen broedparen waren niet lager of hoger na het festival dan ervoor (tabel 
3.2). Omdat het om indicatieve aantallen gaat, grotendeels gebaseerd op zingende 
vogels, is er grote variatie in het aantal waargenomen broedgevallen te verwachten. 
Vanwege deze variatie zou alleen een grote achteruitgang van totaal aantal 
broedgevallen aanwijzing geven dat het festival tot verstoring van nesten heeft geleid. 
Dit is niet het geval. Dit is zowel voor de watervogels als voor de zangvogels als voor 
de ransuil aan de orde (figuur 3.1). Het aantal meerkoeten ging van 13 naar 10 in de 
loop van de waarneemperiode, maar dit is hoofdzakelijk gerelateerd aan het uitkomen 
van nesten (zie §3.2). Ook zwarte kraaien werden minder gehoord tijdens en na 
afloop van het festival. Van deze soort zijn geen nesten gevonden, alleen roepende 
adulten in paren of groepen. Het is onduidelijk waarom de aantallen na afloop lager 
waren. Mogelijk betrof het rondtrekkende vogels zonder binding aan het gebied. Het 
aantal reigernesten fluctueert omdat nesten met kuikens niet op elke ronde gevonden 
worden. Er is op basis van bovengenoemde geen reden om aan te nemen dat er 
ernstige verstoring van nesten heeft opgetreden. 
 
Tabel 3.2 Aantal broedparen dat is aangetroffen tijdens de inventarisatierondes voor 

en na het festival, onderverdeeld in de drie soortgroepen. 

dag t.o.v. festival -10 -1 2 5 
 16 mei 25 mei 29 mei 1 juni 
watervogels 24 24 26 26 
roofvogels & uilen 2 2 1 1 
zangvogels 111 123 118 127 
 
totaal 137 149 145 154 

 

 
Juveniele blauwe reigers foeragerend langs een sloot in het Gaasperpark 
buiten het festivalterrein vijf dagen na het festival. Foto R.J. Jonkvorst. 
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Figuur 3.1 Aantalsverloop van broedvogels  in de periode rond het festival, onder-

verdeeld in watervogels (boven) en zangvogels (onder). Alleen de meest 
voorkomende soorten zangvogels zijn weergegeven in de grafiek. 
Inventarisatierondes zijn weergegeven in relatie tot het festival (dag 0). 

 
Beperkingen van de inventarisatie 
In het overzicht (tabel 3.1) is een aantal soorten waarschijnlijk ondervertegen-
woordigd. Dit heeft verband met het feit dat er geen standaard broedvogel-
inventarisatie is gedaan verspreid over het seizoen. Deze wordt gedaan in ten minste 
vijf rondes op vaste momenten in het broedseizoen en waar nodig aangevuld met een 
‘uilenronde’, teneinde zo goed mogelijk inzicht te krijgen broedvogelterritoria. In plaats 
daarvan zijn twee inventarisatierondes gedaan kort voor het festival en twee kort na 
afloop, teneinde zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de locaties van op dat moment 
aanwezige broedvogels. Dit betekent dat broedgevallen gemist kunnen zijn, met name 
van soorten die minder frequent roepen of actief zijn op andere momenten van de dag 
of in andere periodes dan waanneer de rondes zijn gelopen, zoals vink, fitis, 
roofvogels en uilen. Het aantal waargenomen vinken en fitissen is bijvoorbeeld erg 
laag. Deze soorten zingen ’s ochtends vroeg niet veel. Een wielewaal werd één keer 
gehoord buiten het festivalterrein. Of dit een broedvogel betrof is niet duidelijk. Ook 
een koekoek werd een paar keer gehoord, steeds op ruime afstand van het 
festivalterrein: aan de overkant van de plas of aan de oostkant van het park. In het 
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park broeden ransuilen en bosuilen, waarschijnlijk in grotere aantallen dan de ene 
ransuil die we hebben aangetroffen omdat uilen vooral ’s avonds en ’s nachts roepen. 
Uit informatie van lokale waarnemers blijkt dat bij de oostelijke ingang van het 
festivalterrein 2 paar bosuilen met uitgevlogen jongen aanwezig was kort voor het 
festival (pers. med. Fred Vogelzang). Ook roofvogels zijn overdag actiever dan ’s 
ochtends vroeg, en dit aantal kan dus onderschat zijn. Tijdens de waarnemingen voor, 
tijdens en na het festival zijn echter geen roofvogels gezien op het terrein, met 
uitzondering van een hoog overvliegende havik. Een paar buizerds werd 16 mei aan 
de waterkant gezien, en 25 mei overvliegend. Een nest is niet aangetroffen, en het 
paar leek niet gebonden te zijn aan een specifieke locatie. 
 
De tellingen waren beperkt tot het festivalterrein en de directe omgeving. Aan de 
oostelijke ingang van het park is kort voor het festival parkeergelegenheid voor 
bezoekers gecreëerd door een aantal velden te maaien. Deze velden met deels hoog 
opgeschoten grassen en kruiden zijn door Groengebied Amstelland kort voor het 
maaien gecontroleerd op eventuele broedgevallen, waarbij bleek dat er geen 
broedgevallen aanwezig waren (noch overige beschermde flora & fauna; pers. med. J. 
Schepers; intern verslag Groengebied Amstelland, F. van der Heide). 
 
 

 3.2 Gedrag van broedvogels 

Gedragsobservaties zijn gedaan aan in totaal acht nesten, waarvan één zangvogel en 
zeven watervogels (tabel 3.3). Daarnaast is voor, tijdens (beide dagen) en na het 
festival bij bekende nestlocaties gekeken of de adult(-en) op of bij het nest aanwezig 
waren, en bij een aantal herkenbare territoria van zangvogels of het mannetje zingend 
in het territorium aanwezig was. 
 
Van de bekende nesten van watervogels zijn er geen verlaten, met uitzondering van 
één meerkoetnest (zie hieronder). In alle andere gevallen waren één of twee adulten 
aanwezig op of bij het nest. In de uitgekozen territoria van kleine zangvogels werden 
de mannetjes in alle gevallen zingend aangetroffen tijdens en na het festival. 
 
Tabel 3.3 Overzicht van soorten waaraan gedragsobservaties zijn gedaan, 

waarvoor tijdens en rond het evenement is bepaald of de adult op of bij 
het nest aanwezig was dan wel of het mannetje in het territorium zong. 

soort # nesten # nesten # nesten 
 gedrags- adult man zingend  
 observatie op nest in territorium 
meerkoet 6 13 - 
fuut 1 1 - 
blauwe reiger ca. 6 ca. 8 - 
merel 1 - - 
kleine karekiet - - 3 
winterkoning - - 3 
roodborst - - 1 
zwartkop - - 5 
tuinfluiter - - 1 
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Meerkoet 
Er zijn zes nesten van meerkoeten geobserveerd, en in totaal 13 nesten gevonden op 
16 mei en gevolgd tot na afloop van het festival. Bij deze nesten is het volgende 
waargenomen: 
• 3 nesten buiten het festivalterrein waren na afloop nog aanwezig en bezet. Twee 

van deze nesten lagen afgeschermd van de bezoekersstroom. Een derde nest lag 
pal naast de voornaamste toegangsroute naar het festival, bij een brug. Dit nest 
bevatte 6 eieren. Het werd tijdens alle bezoeken bebroed, inclusief na afloop van de 
laatste ronde. 

• 7 nesten op het festivalterrein waren na afloop van het festival nog aanwezig. Eén 
van deze nesten lag pal naast het festivalterrein achter een bezeild hek. De adulten 
van dit nest voerden de jongen gedurende het festival, en bleven in de buurt van het 
nest (tot 100 m afstand van het nest, regelmatig met kuikens terug op nest); 

• 1 nest op het festivalterrein dat in de eerste waarneemronde is gezien, was daags 
voor het evenement onbezet en hier zijn daarna geen vogels meer gezien. Het nest 
lag op enige afstand van activiteiten en afgeschermd door struweel, bomen en riet. 
Om die reden en omdat het nest al daags voor het evenement onbezet was, lijkt het 
onwaarschijnlijk dat het hier een verstoring betreft. Mogelijk betrof het een paar in 
nestbouwfase, dat vervolgens ergens anders is gaan broeden. Het is onbekend of 
het nest eieren of kuikens bevatte; 

• 1 nest op het festivalterrein was op de ochtend daags voor het evenement nog 
bezet, maar op de eerste ochtend van het evenement niet meer (geen adulten in 
omgeving). Dit nest lag dicht bij een locatie waar veel publiek tot aan het water 
kwam (ca. 10 m van het nest), zonder dat er een afscheiding tussen nest en publiek 
was. Op de 25ste mei is bij het nest veel opbouwactiviteiten geweest. Het kan niet 
uitgesloten worden dat  het paar meerkoeten hierdoor het nest heeft verlaten. Het 
nest bevatte geen eieren;  

• 1 nest op het festivalterrein was bezet tot 29 mei. Alleen op 1 juni zijn hier geen 
vogels meer waargenomen. Het is onbekend of het nest eieren bevatte. Mogelijk zijn 
de eieren uitgekomen en heeft de familie het nest verlaten; mogelijk ook  betrof het 
een paar  in legfase, en zijn ze uitgeweken naar een andere locatie. De 
gedragswaarnemingen aan dit nest laten geen veranderingen in gedrag zijn in relatie 
tot het festival; er waren dus geen signalen van verstoring door het festival. Er zijn 
geen eieren of jongen gezien. Aanwezigheid bij en op het nest was zeer 
onregelmatig. Meerkoeten kunnen lange periodes afwezig zijn van het nest als de 
broedfase dit toelaat, en het paar kan dus gemist zijn op de laatste ronde.  

De gedragswaarnemingen laten geen verschillen zien in gedrag op de verschillende 
dagen rond het festival. Het gedrag varieerde sterk in aan- of afwezigheid bij het nest 
en ook in afstand tot het nest. Er bestond echter geen verband tussen deze variatie en 
de festivalactiviteiten. 
 
Een groep van 10-15 meerkoeten was tijdens het festival op het (publieksvrije) eiland 
aan de zuidzijde van het festivalterrein aanwezig, en rustte en foerageerde hier en in 
het omringende water. De groep vertoonde geen alert gedrag. De aanwezigheid van 
deze groep en hun gedrag duidt erop dat ze weinig hinder ondervonden van de 
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festivalmuziek. Tijdens het festival zijn bij de verschillende nesten geluidsniveaus 
gemeten tussen 60-75 dB(A).  
 
Op grond van bovenstaande bestaat de mogelijkheid dat één van de 13 aangetroffen 
nesten is verlaten door een paar meerkoeten. Dit nest bevatte echter geen eieren, 
waardoor van ernstige verstoring geen sprake is. 
 
Fuut 
Op het festivalterrein zijn twee nesten van futen gevonden. Het eerste nest lag aan 
het hoofdterrein, afgeschermd van de bezoekersstroom door een brede rietkraag. Dit 
nest is geobserveerd. Het gedrag van het paar liet geen verschillen zien voor, tijdens 
of na het evenement. Daags voor het evenement is het nest een poos alleen gelaten 
nadat een kano gepasseerd was. Twee dagen na het evenement zijn kuikens gezien. 
 
Het tweede nest lag net buiten het festivalterrein. Het nest was afgeschermd van de 
bezoekersstroom door een bezeild hek op ca. 3 m van het nest. Om verstoring door 
plaatsing van het hek te voorkomen, is op verzoek snel gewerkt bij de plaatsing. Een 
fuut zat op het nest bij alle controles voor, tijdens en na het festival. Tijdens het 
festival zijn twee eieren waargenomen. Tijdens het festival is hier een geluidsniveau 
gemeten tussen 70-75 dB(A). 
 
Op basis van bovenstaande zijn geen aanwijzingen dat de vogels ernstig zijn 
verstoord. 
 

 
Meerkoet op nest. Foto R. Fijn. 
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Blauwe reiger 
Direct grenzend aan het festivalterrein bevond zich een blauwe reigerkolonie van ca. 
15 nesten met 1 tot 4 jongen. De jongen waren al groot, enkele waren zelfs al 
vliegvlug en werden foeragerend langs sloten in het gebied waargenomen. Het 
precieze aantal nesten en jongen was niet goed te bepalen door de beschutte positie 
van veel van de nesten, en  omdat de kuikens heen en weer lopen door de takken. In 
de nesten waarin de jongen gezien konden worden was geen verandering in het 
aantal jongen te zien voor, tijdens en na het festival. Ook vliegvlugge jongen waren 
tijdens en daags na het festival aanwezig in de kolonie. Tijdens de 
gedragsobservaties zijn meerdere voerbeurten waargenomen, niet alleen voor, maar 
ook tijdens en na afloop van het festival. De nesten zijn dus niet massaal verlaten 
door de ouders, en kuikens werden gevoerd. De voerfrequentie was te laag om voor 
elk individueel nest te kunnen bepalen of het gevoerd werd. Er werden geen 
opvallende gedragsveranderingen waargenomen bij de kuikens in relatie tot de 
muziek. Tijdens het festival is hier een geluidsniveau gemeten tussen 75-90 dB(A). 
 
De kolonie bevond zich tussen twee paden waarover tijdens het festival een 
aanzienlijke stroom bezoekers ging. Eén van deze paden lag direct in het zicht van 
een groot deel van de kolonie. Het aantal passanten over dit pad nam toe van ca. 1 
per 5-10 minuten daags voor het festival tot zo’n 5 (min 1- max 20) per minuut. 
Kuikens reageerden veelal alert wanneer grote groepen mensen ineens passeerden. 
Op basis van bovenstaande zijn er geen aanwijzingen dat de reigerkolonie ernstig is 
verstoord. 
 

 
Jonge blauwe reigers op het nest. Foto K. Krijgsveld 
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Merel 
Net buiten het festivalterrein is een nestlocatie van een merel gevonden. Zowel man 
als vrouw vlogen in de dagen rond en tijdens het festival naar de nestlocatie met voer. 
Ook na afloop van het festival werd gevoerd door zowel man als vrouw. Er zijn geen 
grote verschillen in gedrag waargenomen op de verschillende dagen. Het nest lag op 
een afstand van ca. 10 m van een aantal wandelpaden. De bezoekersstroom op deze 
paden verveelvoudigde tijdens het festival, van ca. 1-2 per 5 minuten tot ca. 5-20 per 
minuut. Vermoedelijk foerageerde het mannetje hierdoor minder langs het pad op de 
twee drukke dagen. De voerbeurten waren echter niet minder frequent; waarschijnlijk 
was er genoeg alternatief foerageergebied beschikbaar. Tijdens het festival is hier een 
geluidsniveau gemeten tussen 70-75 dB(A); geluidsniveau zonder muziek lag rond 50 
dB(A). 
 
Op basis van bovenstaande zijn geen aanwijzingen dat het paar ernstig is verstoord. 
 
Zangactiviteit zangvogels 
Tijdens en na het festival zijn territoria van diverse soorten zangvogels gecontroleerd 
op zingende mannetjes. In al deze territoria is zang gehoord, ook op het 
festivalterrein. Alleen in de drukst bezochte gebieden kon niet worden waargenomen 
tijdens het festival. Na afloop van het festival zijn zowel buiten als binnen het 
festivalterrein evenveel zo niet meer territoria vastgesteld dan voorafgaand aan het 
festival. Tijdens en na het festival werden in de bomen en struiken direct grenzend 
aan het gebied een vijftal foeragerende mezenfamilies gehoord. Mogelijk waren deze 
afkomstig van het festivalterrein zelf. Hun aanwezigheid zo dicht bij het terrein duidt 
niet op ernstige verstoring. 
 
Op het festivalterrein was de bezoekersstroom hier en daar erg groot. Op deze 
plekken hebben zangvogels mogelijk hinder ondervonden van het evenement in die 
zin dat er niet of minder gefoerageerd en/of gevoerd kon worden. Hierover hebben we 
geen gegevens kunnen verzamelen. Nesten met kuikens kunnen hier verstoord door 
zijn geraakt. In dit verband is het voordelig dat het festival pas na 13:00 uur begon, 
waardoor de vogels de ochtenduren ter beschikking hadden om voedsel te zoeken. 
Ook de beperkte duur van het festival was in die zin voordelig.  
 
Op basis van de waarnemingen zijn er geen aanwijzingen dat nesten verloren zijn 
gegaan, en daarmee dat er een ernstige verstoring heeft plaatsgevonden van kleine 
zangvogels. 
 
Aanwezigheid ransuil 
Tijdens de eerste ronde werd een ransuil gehoord, en werd een mogelijke nestlocatie 
gevonden. Op basis hiervan zijn voorzorgsmaatregelen voorgesteld en getroffen om 
verstoring van dit nest zoveel mogelijk te voorkomen. Het nest lag dicht bij een 
muziekpodium en zou dus een grote geluidsbelasting ondergaan tijdens het festival. 
Dit was niet te veranderen, maar bijkomende verstoringsbronnen zijn 
geminimaliseerd. Zo is het pad bij het nest afgesloten voor publiek (wat ook werd 
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gehandhaafd) en zijn lampen van de bosrand af gericht. Op 25 mei werd een adult op 
dit nest waargenomen, op 26 mei een adult en een kuiken van ca. een week oud, op 
27 mei een adult met twee kuikens, op 28 mei daags na het festival twee adulten en 
twee kuikens, en op 1 juni een adult op het nest en een kuiken.  
 
Om verdere verstoring van dit nest te beperken, zijn hier geen gedragswaarnemingen 
gedaan, en is het nest alleen gelaten, afgezien van een controle op aanwezigheid van 
adulten/kuikens eenmaal per dag. Tijdens het  festival is hier een geluidsniveau 
gemeten tussen 85-90 dB(A) met pieken tot 98 dB(A). 
 
Het is onbekend of de jongen tijdens het festival zijn gevoerd, en of de kuikens een 
groeiachterstand hebben opgelopen die mogelijkerwijs hun overlevingskansen heeft 
beïnvloed. Het nest is echter niet verlaten, de adulten waren 2 dagen na het festival 
beide aanwezig, en 5 dagen na het festival zijn twee jongen in het nest gezien. In dit 
verband is het voordelig dat het festival dagelijks om 23:00 uur stopte en pas na 13:00 
uur ’s middags weer begon, waardoor de uilen een groot deel van de nacht en de 
vroege ochtend ter beschikking hadden om voedsel te zoeken. Ook de beperkte duur 
van het festival was in die zin voordelig. 
 
Op basis van bovenstaande zijn er geen aanwijzingen dat het nest ernstig is 
verstoord. 
 
 

 3.3 Aanwezigheid van vleermuizen na het evenement 

Soorten en aantallen 
Er zijn twee vleermuissoorten waargenomen; de gewone dwergvleermuis en de ruige 
dwergvleermuis. 
 
Op de avond na het festival (29 mei) werden in het Gaasperpark 30-50 jagende 
gewone dwergvleermuizen waargenomen. De vleermuizen werden direct buiten de 
afzetting van het festivalterrein aangetroffen; het terrein zelf was ontoegankelijk. In het 
Gaasperpark leken vleermuizen op nogal willekeurige plaatsen te jagen, met een 
voorkeur voor paden en plaatsen met verspreid staande hoge bomen. Boven de oever 
van de Gaasperplas werden weinig vleermuizen aangetroffen, ondanks gunstige 
weersomstandigheden om dit jachtgebied te benutten. Daarnaast werden vooral 
vleermuizen aangetroffen jagend rond de woningblokken van Nellestein ten noorden 
van het park. Per blok waren er naar schatting 5-20 jagende gewone 
dwergvleermuizen aanwezig en hier en daar een ruige dwergvleermuis. Inclusief het 
aantal in het Gaasperpark wordt geschat dat in het onderzochte gebied enkele 
honderden gewone dwergvleermuizen foerageerden en enkele tientallen ruige 
dwergvleermuizen. 
 
Op 6 en 7 juni was de situatie in het Gaasperpark vergelijkbaar, hoewel meer 
steekproefsgewijs onderzocht dan op 29 mei. Op het festivalterrein werden jagende 
gewone dwergvleermuizen en hier en daar een ruige dwergvleermuis waargenomen 
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jagend tussen en rond grote bomen. Ook nu was de foerageeractiviteit boven de 
Gaasperplas zeer gering. Bij de flatblokken werden weinig jagende vleermuizen 
gevonden.  
 
Op 29 mei werden bij de zuidgevels van de woonblokken langs de Langbroekdreef 
opvallende concentraties vleermuizen waargenomen. Op 6 en 7 juni waren deze 
concentraties echter afwezig. Het lijkt er op dat het om foeragerende vleermuizen 
ging, niet om activiteit bij een kraamkolonie, zoals in deze tijd van het jaar is waar te 
nemen doordat vrouwtjes af en aan vliegen om hun jong te zogen. Uit een gevel van 
één van de woonblokken (Leerdamhof) leken enkele vleermuizen uit te vliegen. Dit 
betrof vermoedelijk schuilplaatsen van individuele vleermuizen of groepjes, maar geen 
(kraam-)kolonie. 
 
Vergelijking met andere jaren 
Het Gaasperplasgebied is in 1998 onderzocht in het kader van een vleermuis-inventa-
risatie in een aantal Amsterdamse groengebieden (Hoogenhout & van der Vliet  
2000). Het gebied werd begin en eind juni, begin augustus, half september en begin 
oktober bezocht. Ook bij dit onderzoek werden alleen gewone – en ruige dwergvleer-
muizen waargenomen, tot ruim 40 gewone – en 10-15 ruige dwergvleermuizen. In 
aanmerking genomen dat bij dit onderzoek ook de zuidzijde van het Gaasperplas-
gebied betrokken was, kan worden gesteld dat het aantal aanwezige gewone dwerg-
vleermuizen zoals eind mei - begin juni 2012 vastgesteld, belangrijk groter lijkt dan 
vijftien jaar geleden. Toen werden foeragerende dwergvleermuizen verspreid in het 
park aangetroffen, overeenkomstig de waarnemingen in 2012, maar ook in 
concentraties langs de zuidoever van de Gaasperplas, en langs de oever ter hoogte 
van Nellestein, met name in de jachthaven.  De inventarisatie in 1998 was gericht op 
het groengebied, waardoor Nellestein minder intensief is bekeken en ook niet op de 
momenten dat hier de meeste vleermuizen zijn te verwachten, namelijk in de eerste 
paar uur na uitvliegen; pas als het goed donker is zullen vleermuizen het open gebied 
van de Gaasperplas opzoeken. 
 
De invloed van met name de verdragende bastonen in de versterkte muziek op 
vleermuizen in hun schuilplaatsen in de omliggende woningblokken is onbekend. Aan 
te nemen valt dat er in de spouwmuren waar de vleermuizen zich bevinden weinig 
geluid doordringt. 
 
Het lijkt erop dat de vleermuizen na het dancefestival nog aanwezig waren. Omdat 
niet vooraf en tijdens het festival onderzoek naar vleermuizen is gedaan valt er weinig 
over de invloed van de versterkte muziek op vleermuizen te zeggen. Aangezien de 
muziek om elf uur ‘s nachts stopte, is er weinig overlap met de activiteitsperiode van 
vleermuizen. Vanwege het fraaie weer met (vrijwel) onbewolkte lucht zullen 
vleermuizen pas na half elf zijn uitgevlogen, een aantal niet voor elf uur. 
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 4 Conclusies en aanbevelingen 

 4.1 Conclusies 

Er zijn geen indicaties dat het festival heeft geleid tot ernstige verstoring van 
broedvogels in het gebied. De volgende vogelsoorten en reacties op het festival zijn 
waargenomen:  
• Van de gevonden nesten met eieren of kuikens was 100% van de paren (ca. 15) na 

afloop van het festival nog aanwezig bij het nest of bracht voer; 
• Het aantal territoria van zangvogels in en rond het festivalterrein (ca. 120) is niet 

afgenomen tijdens of na het festival, een paar merels bleef voedsel brengen naar 
het nest; 

• Eén van de 13 paar meerkoeten heeft het nest verlaten tijdens de opbouw van het 
evenement. Het is niet uit te sluiten dat dit komt door de verstorende activiteiten 
tijdens de opbouw. Dit geldt echter niet als verstoring, omdat geen sprake is van 
verlies van nest of sterfte van kuikens, aangezien er nog geen eieren in het nest 
lagen. De overige meerkoeten toonden geen reactie op het festival; 

• Twee paar futen, één met eieren, één met jongen, bleef op en bij het nest aanwezig; 
• Kuikens in een reigerkolonie direct naast een muziekpodium werden gevoerd en 

vliegvlugge kuikens bleven aanwezig bij het nest. Het is niet duidelijk of het aantal 
voerbeurten minder was tijdens het evenement. Veel kuikens toonden regelmatig 
alert gedrag door passerende bezoekers over een pad onderlangs de kolonie; 

• Een paar ransuilen die met jonge kuikens (1-2 wk oud) broedden op ca 20 m 
afstand van een muziekpodium, waren tijdens en na (afbouw van) het festival 
aanwezig in en rond het nest. Het festival heeft niet geleid tot verlies van dit nest. 
Het is niet uit te sluiten dat de jongen minder zijn gevoerd in de periode van het 
festival; hierover zijn geen gegevens bekend; 

• Na afloop van het evenement werden ruige dwergvleermuizen en 30-50 gewone 
dwergvleermuizen jagend op het festivalterrein waargenomen. Deze soorten en 
aantallen wijken niet in negatieve zin af van tellingen in eerder jaren. 

 
Deze resultaten leiden tot de volgende conclusies omtrent de effecten van het 
festival op vogels: 
• De waargenomen reacties van vogels op het festival wijzen erop dat het festival niet 

heeft geleid tot ernstige verstoring in die zin dat vogels hun nest hebben verlaten.  
• Naar alle waarschijnlijkheid hebben de vogels wel enige hinder ondervonden van het 

festival, bijvoorbeeld omdat ze minder voedsel konden verzamelen, of door stress 
een hogere energie-uitgave hebben gehad. Dit betreft met name de broedgevallen 
op het festivalterrein en in de directe nabijheid van grote bezoekersstromen of 
muziekpodia.  

• De beperkte duur van het festival (2 dagen) heeft waarschijnlijk bijgedragen aan 
het afwezig blijven van ernstige verstoring, en ook het feit dat de ochtend en de 
nacht na elf uur ’s nachts vrij waren van muziek en publiek. Bovendien waren er 
geen licht- of vuurwerkshows. Dit heeft de vogels, en ook de vleermuizen, de 
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mogelijkheid gegeven om te foerageren, en is in die zin voor vogels een belangrijk 
aspect van het festival geweest. 

• De mitigerende maatregelen die vooraf zijn genomen zullen eveneens een 
belangrijke positieve bijdrage hebben gehad (beperkte toegankelijkheid, bezeilde 
hekken, gerichte verlichting). Hierdoor was een belangrijk deel van het gebied, en in 
ieder geval alle bos en struweel, afgeschermd voor publiek. Muziekpodia waren qua 
zicht grotendeels afgeschermd van de omgeving door hoge hekken. Ook het gebruik 
van bezeilde hekken langs broedgevallen heeft naar verwachting bijgedragen aan 
het uitblijven van verstorende effecten.  

• De bos- en struweelvakken op en rond het festivalterrein waren bovendien in het 
algemeen vrij groot, en in combinatie met het feit dat deze ontoegankelijk waren 
gemaakt voor publiek is ook hierdoor het verstorende effect mogelijk beperkt 
gebleven. 

 
 

 4.2 Aanbevelingen 

De volgende aanbevelingen worden gedaan om bij toekomstige edities van het 
festival effecten op vogels en vleermuizen te voorkomen: 
• Door ruim van te voren vollediger te inventariseren waar welke soorten in het gebied 

broeden, kan met de inrichting van het festivalterrein (zoals plaatsing van 
muziekpodia) beter ingespeeld worden op kwetsbare soorten, en kunnen adequater 
mitigerende maatregelen genomen worden. 

• Het festival leidde in de huidige omvang niet tot ernstige verstoring van vogels. 
Omdat het waarschijnlijk is dat de voedselvoorziening van zowel kuikens als adulten 
afneemt tijdens het festival, is het wel van belang de duur van het festival beperkt te 
houden, zowel in de zin van het totaal aantal dagen als het aantal uren per dag. 

• Het is aannemelijk dat foeragerende vleermuizen niet ernstig verstoord zijn door het 
festival. Dit ligt in het feit dat er weinig overlap was tussen de tijden dat vleermuizen 
foerageren en dat muziek gespeeld werd. Er is niet (vooraf) gezocht naar eventueel 
aanwezige kraamkolonies en derhalve kan geen uitspraak worden gedaan over 
eventuele effecten van het festival daarop. Om meer inzicht te krijgen in effecten van 
drukbezochte muziekfestivals zou het wenselijk zijn om de reactie van vleermuizen 
op hoge geluidsbelasting (harde muziek) te onderzoeken, zeker wanneer deze tot 
laat in de nacht doorgaat, of wanneer zich in de directe nabijheid van de muziekbron 
kraamkolonies bevinden. 

 
 

 4.3 Tot slot 

Het lijkt erop dat muziek op korte termijn geen ernstige verstorende effecten heeft op 
broedvogels. Het uitblijven van verstorende effecten is vergemakkelijkt doordat 
adequate mitigerende maatregelen zijn genomen voorafgaand aan het evenement. 
Hoewel geen ernstige verstorende effecten zijn waargenomen, is het Gaasperpark 
een vogelrijk gebied waar in het broedseizoen grote aantallen vogels broeden. Dat er 
geen ernstige verstorende effecten zijn opgetreden heeft naar verwachting veel te 
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maken met de lokale omstandigheden – het betreft een recreatiepark – en met de 
vorm en inrichting van het festival. Het ontbreken van ernstige verstorende effecten 
ten gevolge van dit festival betekent dan ook niet dat festivals in het broedseizoen in 
het algemeen geen effecten zullen hebben op vogels. 
 
Dit onderzoek behoort tot één van de weinige studies naar de effecten van 
grootschalige (muziek-) evenementen op vogels. Hoewel het slechts beperkt van 
opzet is, dragen de resultaten daarmee bij tot belangrijke nieuwe inzichten in de 
effecten van geluid op vogels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bezoekers op het Amsterdam Open Air Dance festival 2012.  
Foto afkomstig van www.amsterdamopenair.nl. 
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