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INLEIDING 
 
Begin 2013 kwam in gesprekken met de Amersfoortse stadsecoloog Renée van Assema de 

wenselijkheid aan de orde om het stadsbos Nimmerdor te inventariseren op de daar 

aanwezige (broed)vogels. Zoals in het verleden al eerder bleek is een dergelijk onderzoek 

koren op de molen van de Vogelwacht afdeling Amersfoort i.c. ondergetekende. Al eerder 

kwamen stadsparken als het Waterwingebied, het park Schothorst en het buitengebied van 

Hoogland-West en Coelhorst voor een dergelijke inventarisatie in aanmerking. Dus aan het 

eind van 2013 werd na enige voorbereiding een start gemaakt met onderhavige 

inventarisatie. 

Gebiedsbeschrijving  
Naar het ontstaan van het landgoedbos van de buitenplaats Nimmerdor is in de loop der tijd 

het nodige onderzoek gedaan en is daarover gepubliceerd. Wie hierover meer wil lezen kan 

de website van de Stichting Behoud Nimmerdor bezoeken en hier kennis vergaren. 

(www.nimmerdor.nl) . 

Anno 2013-14 bestaat het bos uit een openbaar en een niet voor onderzoek toegankelijk 

particulier deel. Uiteraard kunnen indicatoren betreffende broedgevallen in dit privé-deel wel 

worden aangegeven voor zover die in de randzone van het openbare bos liggen. 

Het openbare stadsbos geeft een grote groendiversiteit te zien. Verschillen tussen hoog en 

laag, oud en jong struweel en tussen naald- en loofbos wisselen elkaar af. De middelhoge 

dichte onderbegroeiing met jonge opslag en veel hulststruiken en –bomen bieden een ruime 

broed- en schuilgelegenheid aan de diverse soorten vogels. Vooral de bodembroeders zullen 

daar profijt van hebben. 

Na het broedseizoen van 2013 is in het westelijk deel van het bos de Amerikaanse 

Vogelkers en de Amerikaanse eik actief gesnoeid en verwijderd. Hierdoor is er een open 

bosgedeelte ontstaan dat er nu nog kaal uitziet. In hoeverre deze “kap” van invloed ia 

geweest op de vogelstand in 2014 valt moeilijk te zeggen. Wel dragen de verschillende 

overgangen (gradiënten) binnen het bos bij aan een grotere diversiteit van vogel- en 

plantensoorten. De oppervlakte van het totale onderzoeksgebied bedraagt 574.097 m2  

ofwel 57,41 ha. 

Eerder onderzoek  
Gedurende de loop van het onderzoek is getracht zoveel mogelijk oude waarnemingen en 

gegevens bij elkaar te vergaren om op die manier een beeld te krijgen van de vogelstand 

gedurende de laatste 40-50 jaar. Enerzijds kon gebruik worden gemaakt van alle 

waarnemingen die opgeslagen zijn in het gemeentelijk datasysteem Ecolog.  

Bij elkaar waren dit ruim 1200 verschillende waarnemingen die gebundeld zijn tot een 

jarentabel. De vroegste gegevens dateren uit 1970.  

 

Via www.waarneming.nl en het blad “Te Velde” (www.vogelwerkgroepamersfoort.nl) konden 

van Nimmerdor nog een aantal waarnemingen worden geëxtraheerd.    

Tot ons grote genoegen stelde Gerrit Visscher, voorheen werkzaam bij de milieupolitie van 

de gemeente Amersfoort uit zijn archief nog gedetailleerde inventarisaties en waarnemingen 

beschikbaar die ons in staat stelden om van de periode 1985-1988 een beeld te 

http://www.nimmerdor.nl/
http://www.waarneming.nl/
http://www.vogelwerkgroepamersfoort.nl/
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reconstrueren van de toen aanwezige (broed)vogelpopulatie. Tevens bood dit de 

mogelijkheid om vast te stellen welke soorten inmiddels definitief uit het bos zijn verdwenen.   

 

Zeker niet onvermeld mogen de talrijke vogellijstjes en -waarnemingen blijven die mevr. A. 

Arntsen gedurende haar leven actief heeft verzameld en veel van haar bevindingen heeft 

genoteerd. Samen met de gegevens van Gerrit Visscher zijn deze gegevens omgewerkt 

naar overzichten die informatie geven over de broedvogelstand van Nimmerdor tussen 1985 

en 1988. Deze informatie is –indien relevant- verwerkt in de soortbeschrijving. 

 

Jaap van Gent, deelnemer aan de eerste broedvogelatlas van Nederland schrijft het 

volgende op mijn verzoek om informatie: “Uit mijn lagere schooltijd kan ik me 

wel wandelingen in Nimmerdor herinneren met mijn opa. Daar broedde toen in ieder geval 

de torenvalk (tegen de sportvelden aan) en Zwarte specht. Ik spreek dan over de periode 

'55-'60. De torenvalk broedde er ook nog eind jaren 60 want ik heb toen nog een grote 

nestkast voor valken in een grove den gehangen.  

 

Al deze gegevens samen leveren een soortenlijst op van 63 (Bijlage 1) verschillende 

vogelsoorten die er in het verleden op enigerlei wijze verbleven. Enerzijds als eenmalige 

doortrekker-wintergast  zoals de Klapekster, Notenkraker, Boompieper, Grasmus, Europese 

kanarie, Tortelduif, Gekraagde- en Zwarte roodstaart en de Draaihals tot anderzijds de 

laatste decennia verdwenen broedvogels. Hiervan kunnen we zeker kunnen noemen de 

Boom- en Torenvalk, de Groene en Zwarte specht en de Bosuil. Overigens is de Zwarte 

specht in juni 2014 weer in het bos gezien en gehoord tijdens een waarschijnlijke 

voedselvlucht. 

 

In 1987 werd door Zomer Bruyn een broedvogelinventarisatie uitgevoerd op het landgoed. 

Van de 29 aangetroffen broedvogels die in de rapportage worden genoemd, springen de  

Bosuil en de Sperwer er uit. Ook de Groene specht was nog als broedvogel aanwezig. 

Vogels en recreatiedruk. 
De recreatiedruk op dit stadsbos mag denk ik groot genoemd worden. Onderzoek naar dit 

gebruik maakt duidelijk hoeveel mensen wandelend, fietsend of joggend gebruik maken van 

het bos. 

Een belangrijke factor zijn de loslopende honden die elk hoekje en gaatje van het bos 

kunnen besnuffelen en daarmee verstorend werken op bodembroeders en soorten die in 

laag struweel of houtrillen broeden. 

Dat dit effect heeft op de aanwezige flora en fauna mag duidelijk zijn. Er is duidelijk sprake 

van spitsuren rond de ochtend, de middagpauze en de avond. 

 

Vogels maken natuurlijk van het gehele gebied gebruik, mede ook vanwege de afwisseling in 

boomsoorten. Bepaalde soorten zoals het goudhaantje, de zwartkop(mees) en de kuifmees 

hebben naaldhout nodig.  

Nimmerdor is niet alleen vanwege de zeldzame paddestoelen en vele vogelsoorten die er 

voorkomen een beschermenswaardig natuurgebied, het is een van de weinige “groene 

longen” die zo dicht tegen een Amersfoortse woonwijk aan liggen en mede daardoor zeer 

gewaardeerd wordt.  
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In 1989 schrijft Zomer Bruyn het volgende: “Hoewel er in het verleden al enkele stukken bos 

zijn verdwenen, heb ik bij de inventarisatie van 1987 toch 31 vogelsoorten vastgesteld, 

waarvan er 29 tot broedvogel kunnen worden gerekend. Dit aantal is hoog voor een 

bosgebied van deze omvang; dit zal stellig te danken zijn aan de gevarieerdheid van het 

gebied. Hierdoor beantwoordt het gebied aan soortspecifieke biotoopeisen van een groot 

aantal verschillende vogelsoorten”. 

De staat waarin het bos verkeerd is in meerdere opzichten gunstig te noemen. Naar 

gangbare menselijke maatstaven is het gebied “verwaarloosd”, lijdt het aan “achterstallig 

onderhoud”. Er staan meerdere dode of holle bomen in. Deze terminologie klinkt negatief, 

maar diverse vogelsoorten –vooral holenbroeders- en zeker vleermuizen denken hier heel 

anders over” 
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WERKWIJZE. 

Algemeen. 
Vanaf november 2013 is er een begin gemaakt met het werven van vrijwilligers die wilden 

helpen om gedurende de wintermaanden de vogelstand in kaart te brengen. Doormiddel van 

oproepen op vogelnet@amersfoort.nl  ,de website van de vogelwerkgroep Amersfoort en in 

de Uitloper en de Konvo; de periodieken van resp. de IVN en de KNNV werd aandacht 

gevraagd voor de komende broedvogelinventarisatie van het stadsbos.  

Dit leverde een aantal vrijwilligers op van natuurminnaars die regelmatig hun hond uitlaten in 

het bos, aangevuld met enkele vogelwachters en vogelkenners die hun expertise in de strijd 

wilden werpen.  

Winterlijst. 
Aangezien we graag wilden weten welke vogelsoorten er in de winter gebruik maken van het 

bos, werden tussen nov. 2013 en febr. 2014 een flink aantal (27) lijstjes geproduceerd van 

waargenomen soorten. Deze lijstjes werden verzameld en samengesmeed tot 1 winterlijst. 

In bijlage 2 wordt dit volledige winteroverzicht gegeven. Deze periode werd tevens gebruikt 

om een beeld te krijgen van de diverse biotopen binnen het bosgebied. (lijst) 

Turflijst. 
Vanaf 1 febr. 2014 werd overgeschakeld op de turfmethode zoals deze beschreven wordt in 

“M.F.H. Hustings e.a 1989, Vogelinventarisatie, achtergronden, richtlijnen en verslaglegging”. 

Het gebied werd op grond van de verschillende biotopen opgedeeld in een 23-tal deel-

werkgebiedjes. Gebiedjes met grove dennen, met sparren, met larix al dan niet met een 

mailto:vogelnet@amersfoort.nl


Het IMMERGROEN van NIMMERDOR – Vogelinventarisatie 2014 
 
 

 

 
 
 

5 
 

  
  

dichte onderbegroeiing, jong en ouder loofbos, beuken- en eikenlanen, enz. Later zijn ook de 

bebouwde gebiedjes in het NO en het ZW er bij betrokken. 

Nimmerdor blijkt een verassende diversiteit aan flora en fauna te herbergen en is in alle 

seizoenen groen. De gehele maand februari is gebruikt om per deelgebied vast te stellen 

hoeveel mannetjes (of vrouwtjes) er van een bepaalde soort gezien en gehoord konden 

worden. Dus bijv. in deelgebied 5: 2 Goudvink, 5 Koolmees, 2 Pimpelmees en 2 Goudhaan.  

Door dit systematisch door verschillende mensen te laten doen, leverde dit per deelgebied 

een soort gemiddelde van soorten op. Deze (vroege) turfmethode is ingebouwd om de tellers 

zich enerzijds een beter beeld te laten verwerven van de diverse biotopen en anderzijds een 

beetje grip te kunnen krijgen op de locatie van de diverse vogelsoorten zodra half maart de 

territoriumkartering begint. Evaluatie van deze activiteit leert ons echter dat er niet gestopt 

moet worden als de werkelijke inventarisatie start.  

Hierdoor werden de voorjaarsgasten gemist en is een vergelijking met de werkelijke 

broedresultaten niet te maken. Wel klopten de verhoudingen tussen de soorten redelijk. Met 

deze snelle methode wordt dus wel vrij snel een redelijk beeld verkregen van de soorten die 

zich binnen een werkgebied bevinden. Hierbij moeten dus ook de zomervogels betrokken 

worden. Voor wat betreft aantallen is de methode wat lastiger omdat beslist in paartjes 

geturfd moet worden (zingende mannetjes!). Alleen aantallen tellen (mannen en vrouwen) 

geeft een vertekend, en niet vergelijkbaar beeld. 

 

Aangezien er slechts weinigen ervaring hadden met inventarisatiewerk en soms onterecht 

gereserveerd waren betreffende hun eigen expertise, werd door sommigen een klein deel 

geïnventariseerd. Zo werd deelgebied 1-6 door Marijke Vos op uitstekende wijze onder 

handen genomen.  

In maart werd dit deel 3x door haar bezocht en werden alle soorten conform de regels 

genoteerd. Om geen al te grote scheefgroei in de data-aanlevering te krijgen met de 

basisronden, werden haar inspanningen vanaf 1 april verschoven naar enkele andere 

deelgebieden. De totale inventarisatie door ondergetekende ging gewoon door zodat 

(wederzijds) controles werden ingebouwd. Andere tellers namen bijvoorbeeld 1 soort voor 

hun rekening. Zo werd de Vink (Lineke van Hall) en de Grote Bonte specht (Henk de Vries) 

eruit gelicht en de gegevens werden vergeleken dan wel aangevuld met de algehele 

inventarisatiegegevens. Ook de mezen werden afzonderlijk benaderd en door Jaap de Gans 

in kaart gebracht. 

 
Aangezien de winter 2013-2014 zeer zacht was en we geen sneeuw of vorst hebben gehad, 

is het oorspronkelijke plan om half maart met de broedvogelinventarisatie te beginnen met 

twee weken vervroegd. Vele vogels kweelden al heel vroeg hun voorjaarslied en de 

temperatuur was dusdanig hoog dat ze niet meer te houden waren. Vanaf begin maart is er 

dus consciëntieus geteld waarbij een eerste volledige ronde op 23 februari is gehouden. De 

laatste (11e) werd op 6 juni genoteerd. 

Werkwijze en communicatie. 
Door het betrekken van diverse mede-inventariseerders van verschillend pluimage, vergde 

dit enige aanpassing en coördinatie. Hier bewijst zich de kracht van de “social media” want 

heel snel konden vragen, antwoorden en kaartjes snel worden uitgewisseld. De basis bleef 

de door Hustings en c.s. beschreven inventarisatiemethode waarbij gedurende een aantal 
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maanden een hele serie bezoeken aan het gebied wordt gebracht. Het te inventariseren 

gebied werd nog iets uitgebreid met het “urbane” gebied in de noord-oosthoek rond 

tennisbanen van Flehite en met de zuidwest hoek (het oude manegeterrein). 

Tien rondes. 
Binnen het kader van de beschikbare tijd werd het gebied 10 maal integraal bezocht, waarbij 

per ronde honderden notaties aan het papier werden toevertrouwd. De laatste 11e ronde 

werd gebruikt om selectief naar de positie van bepaalde soorten te zoeken-luisteren dan wel 

eerdere bevindingen te checken. De vogel top-5 lieten we tijdens deze laatste ronde links 

liggen. In bijgaand tabelletje worden de ronde-data, het aantal vogelsoorten en het aantal 

notaties (genoteerde waarnemingen) weergegeven. 

 

Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Datum 25.2 4.3 10.3 14.3 20.3 9.4 15.4 1.5 9.5 15.5 

Aantal soorten 21 25 22 25 28 26 25 31 30 31 

Aantal notaties 171 279 309 367 320 357 266 223 236 296 

 

Zoals is te zien fluctueert het aantal notaties nogal. Gemiddeld komen we op een aantal dat 

rond de 280 ligt. Het verschil is vooral gelegen in variabele weersomstandigheden en het 

aantal aanwezige soorten en het moment waarop ze territoriaal actief zijn. Als er een serie 

voorjaarsgasten terug is (zoals Tjiftjaf, Fitis, Zwartkop, enz.) dan loopt het aantal 

waarnemingen op. Is het echter slecht weer en regent het, dan zijn het aantal waarnemingen 

beduidend minder dan op een mooie zachte, zonnige ochtend.  

 
Bij de keuze van de inventarisatieochtenden werd zeker rekening gehouden met de 

weersomstandigheden. Er is alleen maar geïnventariseerd als de verwachting op “droog” 

stond. In een enkel geval lukte dit niet helemaal! De aanvang van de inventarisatierondes lag 

steeds rond zonsopgang en duurde gemiddeld 4 tot 4,5 uur. Er werd zoveel mogelijk vanuit 

verschillende locaties gestart om de trefkans van de verschillende soorten zo optimaal en 

gespreid mogelijk in kaart te brengen. 

In bijlage 3 is te zien welke vogelsoorten tijdens de diverse rondes werden vastgesteld en in 

welke aantallen/percentages. Hierbij kan van elke inventarisatieronde bijvoorbeeld een top 6 

worden gemaakt. (Zie tabel hieronder). De 11e ronde van 6 juni is niet meegenomen, omdat 

deze ochtend gebruikt is om specifieke soorten apart onder de loep te nemen. 

 

Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Datum 25.2 4.3 10.3 14.3 20.3 9.4 15.4 1.5 9.5 15.5 

Koolmees 21,1% 18,6% 11% 13% 10,9% 11,5% 10,2% 11,2% 8,9% 7,4% 

Roodborst 10,5% 10,8% 14,2% 13,5% 14,4% 12,3% 10,6% 17% 10,5% 11,2% 

Winterkoning 8,2% 6,8% 13% 11% 9,6% 9% 10,2% 11,2% 10,1% 11,5% 

Merel 5,9% 7,9% 8,7% 11,6% 14,1% 12,3% 9,8% 12,1% 16,1% 14% 

Vink 8,2% 9,3% 10% 6,7% 6,2% 4,5% 7,5% 2,2% 4,2% 5 % 

Pimpelmees 7,6% 9% 6,5% 9,8% 8,1% 9,8% 9,4% 1,8% 2,5% 2,7% 

Totaal top 6 61,5% 62,4% 63,4% 65,6% 63,3% 59,4% 57,7% 55,5% 52,3% 51,8% 
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We kunnen uit deze tabel o.a. aflezen, dat de top-6 (stand)soorten tot half maart meer dan 

60% van het totale vogelbestand uitmaken. Langzaam zien we dit percentage teruglopen tot 

iets meer dan 50% als ook andere zomergasten hun plaats hebben ingenomen 

 

In 2009 zijn door Dick A. Jonkers (Greendesk Ecologisch Advies Blaricum) gegevens 

verzameld die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de Gedragscode zorgvuldig 

bosbeheer. Buiten drie territoria van de Glanskop en één van de Kuifmees, werden twee 

broedgevallen van de Buizerd en afzonderlijke territoria van de Bonte Vliegenvanger, een 

Boomvalk en een Groene specht vastgesteld. 

 

 Broedvogels 2014 
 

territoria Dichtheid 
per km2 

Park Schot- 
horst 2007 

Waterwin-
gebied 

1 Bonte vliegenvanger 4 7 --- --- 

2 Boomklever 22 36,6 14 8,6 

3 Boomkruiper 25 43,6 19,3 37,1 

4 Buizerd 1 1,7 --- --- 

5 Ekster (7) --- 22,8 60 

6 Fitis 7 12,2 5,3 --- 

7 Gaai 6 10.4 15,8 37,1 

8 Glanskop 7 12,2 5,3 14,3 

9 Goudhaan 6 10,4 --- --- 

10 Goudvink 5 8,7 --- --- 

11 Groenling 2 3,5 17,5 28,6 

12 Grote bonte specht 18 31,4 22,8 22,9 

13 Heggenmus 8 (13) 13,9 75,4 97,1 

14 Holenduif 6 10,4 8,8 --- 

15 Houtduif 23 40,1 128 200 

16 Koolmees 68 118,5 71,9 285,7 

17 Kuifmees 5 8,7 --- --- 

18 Merel 68 118,5 192,9 337,1 

19 Pimpelmees 43 74,9 35,8 128,6 

20 Roodborst 74 128,9 68,4 171,4 

21 Sperwer 1 1,7 --- 2,9 

22 Spreeuw 4 7 52,6 --- 

23 Staartmees 2 3,5 1,8 11,4 

24 Tjiftjaf 23 40 63,1 71,4 

25 Tuinfluiter 3 5,2 1,8 5,7 

26 Vink 41 71,4 31,6 77,1 

27 Winterkoning 41 71,4 94,7 234,3 

28 Zanglijster 14 26,1 14 45,7 

29 Zwarte kraai 8 13,9 21,4 20 

30 Zwarte mees 8 13,9 --- --- 

31 Zwartkop 29 50,5 42,1 68,6 

 

Dichtheden 
Het is bij inventarisaties gebruikelijk om de resultaten van elke vogelsoort uit te drukken in 

een dichtheidsgetal. Als je het aantal gevonden territoria deelt door de oppervlakte van het 

onderzochte gebied en dat vertaalt naar 1 km2, dan krijg je een dichtheidsgetal dat onderling 

te vergelijken zou moeten zijn.  
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Steeds weer blijken de verkregen waarden echter nauwelijks met elkaar overeen te 

stemmen. De variatie in uitkomsten liggen meestal ver uit elkaar. Niet omdat de methode niet 

zou deugen, want je probeert een vergelijkbare noemer te vinden, maar omdat de grote 

diversiteit van bossen en andere biotopen vergelijking schier onmogelijk maken. Kleine 

verschillen in gradiënten, de positie t.o.v. stedelijk gebied of een snelweg, grasveldjes of 

speelweiden, open lanen, diverse soorten onderbegroeiing, oud of jong bos, elk biotoop is in 

essentie verschillend en nauwelijks met elkaar te vergelijken. Hierdoor zullen ook de 

dichtheidsgetallen in belangrijke mate van elkaar blijven verschillen. Opvallend is dat 

Sierdsema & van Kleunen voor de Boomklever en de Grote Bonte specht bij hun bostype F5 

(overwegend hygrofiele Zomereik-Haagbeukenbossen van het laagland en van stroomdalen) 

en bostype F8 (zure, soortenarme Bochtige smele-Beukenbossen en Eiken-Beukenbossen 

van het laagland) tot vergelijkbare Nimmerdorse dichtheden voor deze twee soorten komen.  
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AANGETROFFEN BROEDENDE VOGELSOORTEN. 
Hieronder worden alle vogelsoorten behandeld die gedurende het broedseizoen 2014 in 

Nimmerdor werden aangetroffen of daar in het verleden waren. Er werden 31 broedende 

soorten vastgesteld. Om de verspreiding te vergelijken met de verschillende bostypen zijn er 

in bijlage 4 van het rapport een aantal overzichten te raadplegen. 

 

Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)  
 

 

 

 

 

 

Op 1 mei werden in Nimmerdor voor het eerst drie zingende mannetjes op diverse plekken 

gehoord en  gezien. Terug uit West-Afrika! Het lijkt erop dat deze soort laat in april 

arriveerde. Op 9 mei, tijdens de negende ronde werden opnieuw drie of vier zingende 

mannetjes vastgesteld. Drie zaten dicht bij elkaar dus het was zaak om die “uit elkaar te 

halen”. Vooral vlak na vestiging waren ze de hele ochtend te horen. Het is bekend dat we 

moeten uitkijken voor ongepaarde mannetjes want die zijn ineens na enkele weken weer 

vertrokken omdat ze geen vrouwtje hebben kunnen vinden. De mannetjes zingen vooral in 

de tweede helft van mei!! Toch bleven de territoria bezet en werden er begin juni in een oud 

spechtenhol jongen vastgesteld (Med. Marijke Vos). Volgens Hustings is vooral de tweede 

helft van mei van belang voor territoriumvaststelling waarbij 3 waarnemingen op dezelfde 

plaats noodzakelijk zijn.  

 

Op vier plekken lijkt een territorium gerechtvaardigd. Drie rond het dit jaar open gehakte 

westelijk deel van het bos (verwijdering Vogelkers en Amerikaanse eik waarbij het 

oorzakelijk verband niet aangetoond is) en de vierde in een nestkast tegenover de 

tennisbanen van Flehite in de noordoosthoek van het onderzoeksgebied. Op twee andere 

plekken is slechts 1 maal een Bonte vliegenvanger vastgesteld (deze zijn niet als territorium 

aangemerkt) en tijdens ronde 8 werd een onzekere waarneming genoteerd!!  

Nimmerdor is bij uitstek geschikt voor de vliegenvanger omdat deze de voorkeur heeft voor 

een gemengd bos met oude eiken, berken en beuken waarin nestholtes kunnen worden 

gevonden (oude spechtenholen). Samen met de Kool- en Pimpelmees is de vliegenvanger 

het meest afhankelijk van kunstmatige nestholtes (90% broedt in kasten!). Deze worden 

gemakkelijk geaccepteerd. In Nimmerdor zou hier winst te behalen zijn, evenals dit gebeurt 
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op Rusthof, de zuidelijk van de A28 gelegen begraafplaats. De dichtheid is 7 territoria per 

100 ha (km2). In de jaren tachtig van de vorige eeuw werden geen Vliegenvangers 

genoteerd zodat we dit min of meer als een nieuwe soort mogen bestempelen. 
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Boomklever (Sitta europaea) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al in december 2013 zaten de boomklevers luid te tetteren. Druk baltsend en voedsel 

zoekend om een voorraad aan te leggen (noten en zaden). In de zomer bestaat hun voedsel 

vooral uit insecten, larven en poppen. In de winter is deze soort in staat om om te schakelen 

naar een menu van zaden en beukennoten. De boomklever heeft evenals de vliegenvanger 

voorkeur voor gemengde- en loofbossen, parkachtige landschappen met oude beuken- en 

eikenlanen waar in holtes wordt gebroed. Zijn  deze holtes iets aan de grote kant, dan 

metselt de boomklever de holtetoegang voor een deel dicht zodat er geen ongenode gasten 

de nestholte binnen kunnen dringen.  

Ze zijn zeer honkvast en gedurende strenge winteromstandigheden, gecombineerd met 

weinig voedsel, kan een flinke wintersterfte optreden. Het is niet moeilijk om de territoria te 

ontdekken, alleen moet er wel wat geduld worden uitgeoefend. Al in maart kon met vrij grote 

zekerheid worden gezegd dat we hier met een flink aantal territoria van doen hadden. Rond 

midden april was er een piek in de waarnemingen toen er gedurende ronde 6 (9 april) maar 

liefst 21 verschillende boomklevers werden genoteerd. Hierna nam het aantal waarnemingen 

drastisch af. Op 1 mei lieten zich nog maar slechts drie boomklevers horen. Afgaande op de 

te hanteren criteria kunnen we met redelijke zekerheid ook 21 territoria duiden. Dan blijven er 

nog een aantal losse waarnemingen over, maar het merendeel is mooi geclusterd rond het 

nest dat zelfs in een aantal gevallen werd gevonden. Dichtheid 36,6 paartjes per km2. In de 

jaren tachtig werden hooguit 3-4 territoria van de Boomklever waargenomen. Als dezelfde 

kriteria zijn gehanteerd zoals we die nu toepassen, dan is het aantal Boomklevers in ca. 30 

jaar explosief toegenomen. In het 

onderzoek van Sierdsema & van Kleunen 

komen dichtheden van boven de 35-40 

paar per   km2 het beste overeen met 

bostype F8 (Zure, soortenarme Bochtige 

smele- beukenbossen en Eiken-

Beukenbossen van het laagland) waarbij 

de Boomklever een vergelijkbare dichtheid 

van 36,8 paar per km2 bereikt. 
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Boomkruiper (Certhia familiaris) 
 

 
De piek van afzonderlijke waarnemingen van de Boomkruiper lag tussen 10 en 20 maart. 

Volgens Hustings zou de piek in april/mei moeten liggen. 

Zoals met zoveel soorten gaat tijdens het veldwerk de zang meestal vooraf aan de visuele 

waarneming. Rond 1 mei was deze soort nauwelijks meer te horen. Wellicht had dit te 

maken met het vroege voorjaar en het zeer zachte weer. Zo hier en daar zag je er nog eens 

eentje, hoorde je ze zachtjes roepen en mocht je blij zijn als de eerste toontjes te horen en te 

plaatsen waren. Zoals bekend is de boomkruiper alleen in staat om van beneden naar boven 

te kruipen als hij op zoek is naar spinnetjes, poppen en larven. Is hij boven aangekomen dan 

vliegt hij naar de volgende boom en begint weer onderaan. Dit in tegenstelling tot de 

boomklever die even gemakkelijk ondersteboven de boombast afzoekt op allerlei eetbaars. 

Er wordt gebroed van februari tot in juni tussen loszittende stukken schors en bijvoorbeeld 

klimop. 

Voor het vaststellen van een 

territorium is elke waarneming 

van een zingend mannetje 

voldoende, waarbij minimaal 

twee waarnemingen op dezelfde 

locatie gedaan moeten zijn. 

Uitgaande van dit criterium, 

komen we voor Nimmerdor op 25 

territoria van de Boomkruiper die 

verspreid door het hele gebied 

voorkomen. Dit komt neer op een 

dichtheid van 43,6 territoria per 

km2. Deze dichtheid werd in de 

jaren tachtig met 2-3 paartjes 

voor het hele bos bij lange na niet gehaald. Evenals de boomklevers zien we hier een 

vertienvoudiging in de afgelopen 30 jaar. 

   



Het IMMERGROEN van NIMMERDOR – Vogelinventarisatie 2014 
 
 

 

 
 
 

13 
 

  
  

Boomvalk  (Falco subbuteo) 
 

In 2014 kon de Boomvalk –die normaal rond april 

weer terug is in Nederland uit zuidelijk Afrika- 

helaas niet op de broedvogellijst van Nimmerdor 

worden geplaatst. Hiermee wordt er opnieuw een 

jaar toegevoegd aan de verdwijning van deze 

soort uit dit stadsbos. De laatste waarnemingen 

dateren van 2010 toen er vanaf 2004 elk jaar 

zonder onderbreking door deze valk in 

Nimmerdor werd gebroed. Ook in 1985 werd nog 

een duidelijk broedgeval genoteerd. Kennelijk is 

het biotoop van Nimmerdor, of het gebruik van 

het stadsbos,  dusdanig gewijzigd  dat de 

Boomvalk zich er niet meer thuis voelt. Wel wordt 

deze soort regelmatig boven het Hazenwater 

gesignaleerd waar in de schemering gejaagd 

wordt op libellen die uit de lucht worden geplukt. Nader onderzoek via de WRN leerde dat er 

waarschijnlijk bij Stoutenburg en Hoevelaken is gebroed. Rond Nimmerdor-Den Treek echter 

geen broedindicatie. 

Het zou heel goed kunnen dat de Boomvalk is vertrokken omdat hij niet van teveel 

ondergroei houdt. Ze hebben voorkeur voor de echte oude grove den percelen, maar ook 

van dichte douglas vakken. 

Wat ook van belang is dat ze oude nesten van bijvoorbeeld Zwarte Kraaien of van andere 

vogels kunnen gebruiken. Echter deze soorten zijn ook nauwelijks meer in het bos te vinden, 

want de Zwarte kraaien bevinden zich nu aan de rand van het bos. Boomvalken zitten graag 

op grote hoogte en hebben het liefst een voorgebouwd nest waarvan ze gemakkelijk kunnen 

op- en afvliegen (met hun lange vleugels). 

 

 
  



Het IMMERGROEN van NIMMERDOR – Vogelinventarisatie 2014 
 
 

 

 
 
 

14 
 

  
  

Bosuil  (Strix aluco) 
 

Ook de bosuil wordt de laatste jaren niet meer 

teruggevonden in Nimmerdor. Dit jaar is doormiddel 

van twee avondrondjes gezocht naar de 

aanwezigheid van uilen. Een maal op 19 februari en 

een maal op 9 april. Helaas waren er geen uilen die 

zich lieten horen (of die zich lieten verlokken bij het 

nabootsen van hun roep).  

 

In 2014 schijnt op een aantal momenten wel een 

Bosuil gehoord te zijn (mond. mededeling) De laatste 

vermeldingen dateren van 2002 en 2009 waarbij het 

onduidelijk is of het broedgevallen betrof dan wel om 

losse (foerage)bezoekjes ging. 

 

 In 1988 werden minimaal 3 juveniele Bosuilen 

vastgesteld waarbij niet zeker was of het nest zich in 

het privé- dan wel het openbare deel van het 

stadsbos bevond. De afwezigheid van nu al 5 jaar mag tot de conclusie leiden dat ook deze 

soort uit Nimmerdor is verdwenen.  
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Buizerd (Buteo buteo) 
 

 

Vanaf december 2013 waren er regelmatig 1 of 2 

buizerden in Nimmerdor aanwezig. Hieronder bevond 

zich een heel mooi licht exemplaar. Begin maart werd 1 

individu aan de zuidzijde van de A28 gezien en eentje in 

het westelijk deel van Nimmerdor die hevig op de huid werd gezeten door kraaien en gaaien. 

Hierna werden de vogels nauwelijks meer gezien, maar ze waren er dus  wel! 

De gedachte drong zich op dat de vogels zich wellicht aan de “Treekse” kant zouden hebben 

gevestigd, hoewel daar ook een Havikpaar resideert. Op 14 april zagen we in een grove den 

in het zuidwestelijk deel een donkere Buizerd zitten, welke werd geattaqueerd door twee 

gaaien. Even later cirkelde de vogel boven het bos en nog iets later zag ik ’m laag door 

enkele lanen vliegen op zoek naar prooi. Rond 1 mei opnieuw de Buizerd waargenomen. 

Aangezien de buizerd het jaarrond z’n territorium verdedigt, moest het nest toch ergens zijn. 

We kregen er maar geen vat op. In mei werd opnieuw een vogel gezien langs de snelweg en 

in de NO-hoek achter het zorgcentrum en de tennisbanen van Flehite. Pas op 6 juni werd 

duidelijk waar het buizerdpaar zich had verscholen. Een roepend jong verraadde de positie 

van het nest. In een grove den vlak tegen de snelweg aan had het buizerdpaar hun domicili 

gekozen. Door een bijna 

ondoordringbaar oerwoud van 

Vogelkers te hebben getrotseerd, 

werd het nest en de poepspatten 

rondom de nestboom gevonden. Er 

kon niet meer dan 1 jong worden 

vastgesteld. Vlakbij de nestboom 

werd het enige ca. 0,5m hoog 

mierennest aangetroffen dat actief 

bewoond werd.  
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Ekster (Pica pica) 
 

Bij deze inventarisatie kon heel 

duidelijk worden aangetoond, 

dat de ekster geen bosvogel is 

maar een niet in het bos 

broedend randverschijnsel.  

Mooier kan bijna niet. Direct buiten het bos werd een “ketting” van eksterterritoria 

aangetroffen. De nesten bevinden zich alleen maar in urbaan gebied. Dus langs de bosrand, 

net in het bewoonde gedeelte.  

Op 14 april werd een ekster in de 

middenberm van de A28 (dus aan de 

zuidzijde) waargenomen. Of deze daar 

ergens een nest heeft gehad is 

onbekend gebleven. Met regelmaat is 

deze soort wel in de noordelijke 

bosrand te vinden op zoek naar allerlei 

eetbare zaken (waarbij de rijkelijk 

voorhanden zijnde hondendrollen niet 

versmaad worden) maar ze bewegen 

zich hoofdzakelijk binnen het menselijk 

activiteitengebied als huizen, flats, 

tuinen, openbaar groen, sportvelden en balkons van de Bosweg, de Keesomstraat en de 

Vening Meineszstraat. Bij elkaar werden zeven eksterterritoria aangetoond. Deze liggen 

eigenlijk alle buiten het 

onderzoeksgebied.  

 

Ook in de jaren tachtig van de 

vorige eeuw was dit zelfde patroon 

waar te nemen. 
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Fitis (Phylloscopus trochilus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Op 15 april werden voor het eerst 5 zingende Fitissen vastgesteld in zone met jong loofhout. 

Exact de locatie waarvan voorspeld kon worden dat de Fitis zich hier zou kunnen vestigen. 

Ze hebben diverse voorkeuren, waaronder open (gekapt) bos met een rijke kruid- en 

struiklaag en jong loofhout (bij voorkeur berk). Hun zang was eerst nog wat zwervend, maar 

naarmate het seizoen vorderde werd de positie van de territoria steeds duidelijker. Op 9 mei 

konden maar liefs 14 zingende fitissen worden genoteerd. Of dit ook allemaal territoria 

zouden worden moest nog vastgesteld worden omdat we ook met zingende doortrekkers van 

doen kunnen hebben. Het 

voedsel bestaat uit een grote 

diversiteit aan insecten 

afkomstig van bladeren en 

twijgen/takken. 

De vogels zijn het best te 

positioneren tussen eind april 

tot in juni. Bij 10-12 bezoeken 

(rondes) dienen minimaal drie 

waarnemingen per locatie te 

worden genoteerd. Van de 

geregistreerde “territoria” 

voldoen er 6 aan deze criteria, is er 1 territorium 

met twee waarnemingen en er werden nog een 

aantal losse zangwaarnemingen genoteerd. De 

kaart laat de 7 vastgestelde territoria zien. De 

dichtheid komt hiermee op 12,2 paartjes per 

km2.  

Gedurende de inventarisaties uit de tachtiger 

jaren werd de Fitis niet gezien of gehoord in het 

bos. Kennelijk was er te weinig jong loofhout om 

de soort aan te trekken. 
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Gaai (Garrulus glandarius) 
 

 

 

 

Door de lotgevallen van de Gaaien maar steeds systematisch in kaart te brengen werd 

geprobeerd om de gaai-territoria in beeld te krijgen. Deze oorspronkelijke bosvogel blijft een 

heimelijke soort die zo hier en daar opduikt en zich dan laat horen en zien (allerlei vreemde 

geluiden makend en imiterend). Tijdens slechte mastjaren (jaren met weinig voedsel = 

eikels) kunnen ’s winters oostelijke (Russische) vogels massaal ons land binnenvallen. Zo’n 

invasie vond het laatst plaats in 1996. 

Z’n voedsel bestaat uit een grote variatie insecten waaronder rupsen, maar in zomer en 

najaar staan ook jonge vogels en eieren, graan, mais en fruit op het menu. Tijdens de 

wintermaanden wordt overgeschakeld op noten en eikels die ook als wintervoorraad her en 

der worden verstopt. 

Nestlocaties zijn bij benadering vast te stellen, echter tijdens deze inventarisatie is geen 

concreet gaaiennest gevonden. Tijdens alle telrondes doken de Gaaien steeds weer op maar 

nergens dusdanig territorium-gerelateerd dat je er rotsvaste conclusies aan kon verbinden. 

Tussen 14 maart en 15 april werd de gaai 8 maal op diverse plaatsen genoteerd. Eenmalige 

waarnemingen kunnen pas vanaf begin mei enige zekerheid verschaffen betreffende een 

territorium (dus ronde 8-10). Ook van belang is de grootte van de diverse territoria. Deze 

kunnen wel tot meer dan 10 ha bedragen. 

Indien we met deze criteria de gegevens kritisch tegen het licht houden, zouden we 6 Gaai-

territoria kunnen definiëren die alle, 

evenals de ekster een relatie doen 

vermoeden met de menselijke activiteiten 

van het bewoonde deel aan de noordzijde 

van het stadsbos. De dichtheid komt 

hiermee dan op 10,4 territoria per km2.  

 

Ook in de jaren tachtig werden hooguit 3-4 

territoria in beeld gebracht. We mogen 

concluderen dat de Gaai een stabiele 

factor in Nimmerdor is. 
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Glanskop (Parus palustris) 
 

 

 

 

 

De Glanskop -een uitgesproken standvogel- was gedurende elke inventarisatieronde wel 

ergens te horen of te zien. Z’n voorkeur gaat uit naar bossen met eik en beuk. Beide 

boomsoorten leveren een belangrijk aandeel aan het menu van de Glanskop. Rupsen en 

beukennoten zijn een belangrijk bestanddeel van hun dagelijkse kost.  

Op 9 april werden 5 waarnemingen gedaan waarna het aantal weer terug liep. In aanmerking 

moet worden genomen dat het territorium van een glanskop vergelijkbaar groot kan zijn als 

dat van een gaai. Een territorium van 10 ha blijkt geen uitzondering te zijn. Alleen 

uitsluitende zingende mannetjes (paartjes) kunnen worden gebruikt om de verschillende 

territoria uit elkaar te rafelen. Glanskoppen hebben natuurlijke holtes nodig om tot broeden te 

komen. Zij kunnen daarbij alleen die holtes benutten die niet door andere dominante 

mezensoorten worden bezet.  

Kijkend naar de 

inventarisatieresultaten, kunnen er 

nauwelijks duidelijke clusters van 

waarnemingen worden gemaakt. 

Met enige moeite laten zich 7 

territoria onderscheiden. Een ervan 

heeft slechts 1 waarneming (15 

mei) en bij een ander zijn heel 

duidelijk oudervogels met jongen 

vastgesteld.  

 

 

In de jaren tachtig zijn met enige 

moeite 2-3 paartjes binnen het bosgebied te duiden. Al met al kan wel worden gesteld dat de 

glanskop een broedende soort is in Nimmerdor die regelmatig is te horen op diverse 

plaatsen in het bos. De zuid-oostelijke helft wordt kennelijk gemeden. De dichtheid van deze 

soort komt dus ook uit op 12,2 paartjes per km2.  



Het IMMERGROEN van NIMMERDOR – Vogelinventarisatie 2014 
 
 

 

 
 
 

20 
 

  
  

Goudhaan  (Regulus regulus) 
 

 

 

 

 

De Goudhaan is een karakteristieke naaldbosvogel met voorkeur voor bossen met sparren, 

dennen en conifeer-achtigen. Een lastige soort om in kaart te brengen. Enerzijds vanwege 

z’n ijle hoge zang die vaak overstemd werd door het geluid van het voortrazende verkeer van 

de A28, anderzijds door het feit dat ze regelmatig gewoon hun bekkie hielden en zich niet 

lieten horen. De Goudhaan is ons kleinste vogeltje en weegt 4-5 gram.  

Eenmalige waarnemingen kunnen pas worden meegeteld vanaf begin mei (ronde 8-10). 

Gedurende ronde 10 is apart eens gekeken naar de diverse locaties waar eerder 

Goudhanen werden gehoord. Slechts 1 maal (febr.) kon de vuurgoudhaan worden gehoord 

(met witte wenkbrauwstreep, zie foto linksonder). Waarschijnlijk betrof het hier een 

wintergast, want als broedvogel is deze soort niet meer gezien of gehoord. In tegenstelling 

tot veel andere broedende soorten, mijdt de goudhaan juist de “bewoonde wereld” en laat 

zich vooral in het zuid-oostelijk deel van Nimmerdor zien. Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk 

uit springstaarten en gedurende de broedtijd worden vooral rupsen, spinnen, wantsen, 

bladluizen en vliegen genuttigd. Zonder al te veel interpretatieproblemen kunnen 6 territoria 

van de Goudhaan worden gedefinieerd. De dichtheid komt daarmee op 10,4 paartjes per 

km2.  In 1985 werden door Gerrit Visscher tien territoria vastgesteld gevolgd in 1986 met 13 

paartjes. In 1987 was dit teruggelopen naar vijf en in 1988 naar 4 paar op dezelfde 

oppervlakte. Sindsdien lijkt de populatie, die sterk afhankelijk lijkt te zijn van naaldhout zich 

te stabiliseren tussen de 4-6 territoria. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vuurgoudhaan Goudhaan 
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Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) 
 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen er wel van uit gaan dat de goudvink in 2014 gebroed heeft in Nimmerdor. Hij 

heeft voorkeur voor bos met een weelderige struiklaag of dichte jonge aanplant van fijnspar 

of douglas. Het menu bestaat uit knoppen, zaden en vruchten, terwijl ze zich ’s winters 

vooral richten op elzen- en berkenzaden. 

 Deze prachtige, beetje slome vink kwam elke inventarisatieronde op enkele vaste plekken 

weer bovendrijven en blijkt redelijk honkvast te zijn. Vaak werden paartjes vastgesteld of 

trokken ze gedurende de wintermaanden in kleine losse groepjes door het bos. Soms heel 

zacht zingend zodat ze nauwelijks te duiden waren. Ook op 1 mei werd de onmiskenbare 

zang weer goed gehoord en werd duidelijk dat de goudvink hier niet alleen maar voedsel 

zoekt, maar ook in dit bos broedt. Zonder twijfel kunnen twee territoria worden vastgesteld uit 

de clustering van verschillende waarnemingen. Volgens Hustings is 1 waarneming na half 

april (ronde 7 e.v.) echter voldoende om tot een territorium te mogen besluiten. Als we dit 

criterium hanteren kunnen we 5 territoria vaststellen, waarbij een aantal vroegere 

waarnemingen niet meegenomen wordt. Voedselvluchten kunnen tot op 1 km vanaf het nest 

plaatsvinden. Plaatselijk kunnen vogels geconcentreerd voorkomen waarbij de nesten zelfs 

enkele 10-tallen meters uit 

elkaar kunnen liggen. Kortom 

het is nog niet zo simpel om de 

territoria van de goudvink 

onomstotelijk aan te tonen. 

Nesten of jongen werden 

helaas niet aangetroffen. 

Dichtheid 8,7 territorium per 

km2. 

In de jaren tachtig konden geen 

broedende paartjes Goudvink 

worden vastgesteld. 
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Groenling (Chloris chloris)  
 

 

 

 

 

 

Heel lang was het enige Groenlingpaar te vinden in de zuidwest hoek, op het oude 

manegeterrein aan de ZW-zijde van het stadsbos. Wat later in het seizoen kwam er een 

territoriaal paartje bovendrijven in de noord-oost hoek, even ten noorden van de tennisbanen 

van Flehite. Het zeurende groenlingliedje van deze standvogel werd alleen nog buiten het 

onderzoeksgebied in een der tuinen achter de bebouwing van de Leusderweg vastgesteld. 

Deze soort komt in het bos dus niet voor en zoekt bebouwing in z’n directe omgeving. Ze 

broeden in halfopen landschappen met sierconiferen, sparren en dichte struiken en op 

ruderale terreinen (verwaarloosde plekken 

met afval en puin, organisch materiaal en 

mest-afvalhopen) en vruchtdragende 

struiken waaronder bijvoorbeeld 

rozenbottels.  

We komen dan ook niet verder dan twee 

territoria binnen het gebied. Per km2 komt 

dat op een dichtheid van 3,5 paartjes.  

 

De Groenling werd tussen 1985 en 1988 

niet broedend in het Nimmerdorse bos 

gezien.   
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Groene specht  
 

Deze soort was in de jaren tachtig nog 

regelmatig te vinden in Nimmerdor. In 1987 kon 

zelfs nog een broedgeval worden aangetoond. 

Maar meer dan één paartje zal het niet geweest 

zijn. In 2009 is deze soort hier voor het laatst 

gehoord en gezien. In verband hiermee is het 

aantal mierenhopen in het bos van belang 

aangezien Groene spechten de (vooral rode) 

bosmier en hun broed op hun menu hebben 

staan.  

 

In 1988 werden nog op twee locaties 

mierenhopen gesignaleerd in het bos. In 2014 

kon slechts 1 hoop worden getraceerd. De 

groene hakker wil het liefst open (loof)bos met 

grazige, niet al te dichte vegetaties ze kunnen 

foerageren.  

 

 

 

 

Je ziet de Groene specht heel 

regelmatig op grasvelden en 

gemaaide groenstroken op zoek 

naar mieren, rupsen, emelten, enz.  

Een afwisseling in biotoop die 

bijvoorbeeld in het park Schothorst 

wel voorhanden is, zorgt ervoor dat 

deze soort zich daar wel laat zien.  

 

 

 

 

 

 

  



Het IMMERGROEN van NIMMERDOR – Vogelinventarisatie 2014 
 
 

 

 
 
 

24 
 

  
  

Grote Bonte Specht (Dendrocopos major) 
 

 

 

 

 

 

 

De bonte specht (Grobo) is in alle rondes genoteerd. Overal waar de vogels zich lieten horen 

of zien werden ze systematisch op de kaart gezet. Al in de winter bleek dat de aantallen in 

Nimmerdor talrijk zijn. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes roffelen er lustig op los en overal 

in het bos werden baltsvluchten waargenomen en “gekek” gehoord. Het voedsel bestaat 

vooral uit zaden van naaldbomen en in de zomer staan eieren en kleine jonge zangvogeltjes 

op het menu. 

Vanaf 1 mei is door Henk de Vries specifiek naar deze soort gekeken en vanaf midden mei 

was het geen enkel probleem om de nesten te lokaliseren. Overal zaten de jongen om het 

luidst in hun spechtenholen te gillen om eten. Vanuit de verschillende inventarisatiebronnen 

kwam dus de spechteninformatie. Bij elkaar gevoegd leverde dit een dekkend 

verspreidingsbeeld op. Achttien territoria konden worden geteld. Van slechts twee territoria 

werd het nest (en de jongen) niet gevonden. De overige 16 konden exact worden bepaald. 

Hierdoor is het totaalbeeld dan ook aan geen enkele twijfel onderhevig. Slechts een maal 

werd de Kleine bonte specht gesignaleerd, zonder dat hier enige conclusie aan verbonden 

kon worden, behalve dan dat deze even passant in het bos was.  

 

Tussen 1985 en 1988 

werden 7-9 terriotoria 

vastgesteld door Gerrit 

Vischer. Per km2 komen de 

aantallen van de Grote bonte 

nu uit op een dichtheid van 

31,4 paartjes. Een duidelijke 

toename dus van de 

populaties uit de jaren 

tachtig. Ook hier verraadt de 

spechtendichtheid het 

bostype dat Sierdsema & van 

Kleunen hieraan toekennen. 

De dichtheden zitten in 
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tussen bostype F5 (overwegend Zomereik-Haagbeukenbossen van de laaglanden) en F8 

(zure, soortenarme Bochtige Smele- beukenbossen en Eiken-Beukenbossen van het 

laagland) met resp. dichtheden van 32,1 en 29,8 paar per km2. Het is inmiddels algemeen 

bekend dat spechten dol zijn op dode bomen die zich in het bos bevinden. Het is dan ook 

zaak deze zo veel mogelijk te handhaven en niet elke “aangetaste” boom zomaar te 

verwijderen of om te zagen. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Het IMMERGROEN van NIMMERDOR – Vogelinventarisatie 2014 
 
 

 

 
 
 

26 
 

  
  

Heggenmus (Prunella modularis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deze soort is slechts te vinden langs de randen van het bos waar ze rond midden maart 

luidruchtig hun aanwezigheid verkondigden. Vooral aan de noordzijde rijgen de territoria zich 

aaneen. Vanaf half april waren ze echter nauwelijks meer te horen. Werden ze dan toch, 

minimaal zingend gesignaleerd dan bezetten ze ook vrij zeker een territorium. 

De heggenmus is toch een vogel die het gezelschap van de mens en de menselijke activiteit 

zoekt. Dus wel in de beschutting van de bosrand, maar niet aanwezig in het bos zelf. In het 

Waterwingebied, dat veel opener is dan Nimmerdor, ligt de dichtheid van Heggenmussen in 

2006 beduidend hoger (97,1 p.p. km2) Volgens Hustings kunnen eenmalige waarnemingen 

pas na half april worden meegeteld. De periode dat ze dit jaar (wsch. door het vroege 

voorjaar en ontbreken van de winter) hun bek al weer dicht hielden. Bij elkaar werden 13 

territoria vastgesteld, waarvan er vijf zeker buiten het onderzoeksgebied lagen en de overige 

8 net aan de grenzen van het onderzochte bosgebied “tipten”. De dichtheid bedraagt 13,9 

paar per km2.  

 

In de jaren tachtig 

was dit nauwelijks 

anders en werd de 

Heggenmus niet 

gesignaleerd in het 

bos. 
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Holenduif (Columba oenas) 
 

 

 

 

 

Op 10 maart werden nog 5 verschillende waarnemingen van de Holenduif gedaan en begin 

april werden slechts incidenteel nog activiteiten van de Holenduif waargenomen. Juist in de 

periode waarin de Holenduif gekarteerd moet worden. Eenmalige waarnemingen voor half 

mei kunnen nog betrekking hebben op doortrekkers en mogen daarom niet worden 

meegerekend. Regelmatig was hun roep te horen en werden –na enige zoeken- de paartjes 

meestal samen zittend, ontdekt in de buurt van hun broedholte. Daarbij komt nog dat de 

holenduif drie tot vier legsels per jaar kan produceren. 

Indien we de gegevens ruimhartig interpreteren, dan komen we uit op 6 territoria. Vogels 

zitten vaak voor of in de directe nabijheid van hun nest (holte). Meerdere waarnemingen 

binnen of in de buurt van een zelfde territorium-cluster kunnen vrij zeker als territorium 

worden aangemerkt. De dichtheid komt uit op 10,4 paar per km2. 

 

In 1987 en 1988 konden elk jaar 4 

broedende paartjes worden genoteerd die 

zich keurig langs de belangrijkste oost-west 

verlopende beuken-eikenlaan bevonden  
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Houtduif (Columba palumbus) 
 

 

 

 

 

 

 

Naarmate het broedseizoen vorderde waren de houtduiven meer zichtbaar dan in het begin. 

Buiten de afzonderlijke paartjes die in bomen of foeragerend werden gezien, waren er vanaf 

eind april regelmatige grotere foeragerende groepen te zien. Vooral de beukenlanen van 

Nimmerdor zijn favoriet. Evenals de Holenduif en de Gaai werpt het blijven noteren van hun 

voorkomen uiteindelijk vruchten af om hun broedlocaties bij benadering te kunnen schetsen. 

De interpretatie blijft echter een lastige aangelegenheid. Hustings adviseert om de 

inventarisatie van houtduiven in een zo kort mogelijke tijd (mei en juni = ronde 7-10 met 

minimaal drie bezoeken) uit te voeren omdat deze “pas laat in het seizoen broeden”. Ik waag 

dit een beetje te betwijfelen omdat ik, vooral in zo’n zachte winter en voorjaar als dat van 

2014 de indruk heb dat ze vrijwel het hele jaar door broeden. Al in de late winter werden 

reeds uitgebreide broedpogingen vastgesteld. Niet voor niets komt de houtduif voor op de 

prooilijst van Havik en Buizerd, terwijl hun eieren en nestjongen door veel predatoren worden 

belaagd. Uiteraard heeft dit ook te maken met wijze waarop de houtduif zijn eieren en jongen 

nogal “dom en openlijk” presenteert. 

Indien we echter de aanbevolen criteria 

hanteren, en de vroege waarnemingen even 

buiten beschouwing laten, dan kunnen er 

verspreid over het stadsbos 23 territoria worden 

gedefinieerd. Dit geeft een dichtheid van 40,1 

territoria per km2.  

 

In 1985 werd de Houtduif goed en consequent 

in kaart gebracht door Gerrit Visscher. Er 

konden 13 territoria worden genoteerd. Ook bij 

de Houtduif zien we dus een toename van 

paartjes.  
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Kauw (Corvus monedula) 
 

In tegenstelling tot het verleden wordt de 

Kauw nu vreemd genoeg niet meer 

aangetroffen in het bos.  

 

In 1985 en 1986 was de Kauw nog 

regelmatig in kleine kolonies actief een 

vertrouwde bewoner van de verschillende 

boomholtes in het bos. 

Ofschoon er ruimschoots broedgelegenheid 

voor deze soort voorhanden is, heeft deze 

kleine kraai toch besloten om het bos 

voortaan links te laten liggen. Het is 

onduidelijk wat de reden is van dit vertrek. 

Mogelijk heeft het te maken met eieren- en 

jongenrovers zoals de Grote Bonte Specht 

die menig nest leeg plundert. Slechts aan de 

rand met de aangrenzende bebouwing 

treffen we deze kleine kraaiensoort in de 

schoorstenen van het bebouwde deel weer 

aan en dan nog in kleine aantallen.  
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Koolmees (Parus major) 
 

 

 

 

We kunnen rustig stellen dat de Koolmees een van de meest voorkomende soorten is. Deze 

mees komt zeer frequent voor en is om de haverklap te horen en te zien. Toch is het 

oppassen geblazen met de Koolmees als het om z’n zang gaat. Hij heeft een dusdanig scala 

aan geluidjes (meer dan 20 !!) dat je soms op het verkeerde been wordt gezet en toch denkt 

met een pimpeltje of een kuifmees van doen te hebben. Horen én zien is dus het motto. 

Er zijn volgens Hustings twee zangpieken te onderscheiden. Eentje vanaf half februari tot in 

maart en de ander van half april tot ver in mei. Bij 10 of meer rondes dienen minimaal twee 

waarnemingen per territorium te worden gedaan. De koolmees is een uitgesproken 

holenbroeder en naarmate er meer natuurlijke holten voorhanden zijn, zal de dichtheid van 

deze soort toenemen. Gedurende het broedseizoen zijn met name poppen en larven van 

insecten het hoofdbestanddeel. Voor de jongen worden veel rupsen en spinnen gevangen.  

Zoals bij meerdere soorten het geval is, schakelen veel mezen in de winter over op zaden en 

beukennoten. Slechte mastjaren dragen bij aan een hogere wintersterfte.   

De territoria zijn niet echt groot en het is dan ook niet verbazingwekkend dat er verspreid 

over het hele bos 66 koolmeesterritoria zijn gevonden. (Dit komt neer op een dichtheid van 

115 paar per km2)  

 

Bij de inventarisatie uit de jaren 

tachtig, kwam het aantal territoria 

niet boven de 20-22. In dertig jaar 

zien we dus een verdrievoudiging 

van het aantal paartjes. 
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Kuifmees (Parus cristatus) 
 

 

 

 

 

 

 

De Kuifmees heeft zich tijdens de verschillende inventarisatierondes steeds weer laten 

ontdekken. Ten gevolge hiervan is een beeld ontstaan van de plekken waar dit “punkertje” 

zich bevindt. Voorwaarde is uiteraard wel dat ze zich laten horen (en zien)!! Het is een strikte 

standvogel die het hele jaar door z’n territorium bezet dat tot 11ha groot kan zijn. Het 

vrouwtje hakt een nestholte uit in bijvoorbeeld oude vermolmde boomstronken. Daarbij is er 

een voorkeur voor zacht loofhout (bijv. berk). De zangpiek van deze biotoopgevoelige soort 

ligt tussen eind maart tot ver in mei. De kuifmees heeft nadrukkelijke voorkeur voor 

naaldhout zoals dennen-, sparren- of larixvakken. Het territorium van de Kuif is betrekkelijk 

groot. Soms worden in juni nog vogels vastgesteld op plaatsen waar ze eerder niet werden 

gehoord. Aangezien het dan al jonge vogels kan betreffen, moeten deze late waarnemingen 

buiten beschouwing worden gelaten. De grootste predatoren van eieren en jongen van de 

Kuifmees zijn de Zwarte specht, de Grote bonte specht en de eekhoorn. Dit in overweging 

nemende, kunnen we het aantal territoria op 5 vaststellen met daarnaast nog enkele losse 

waarnemingen. De dichtheid van de kuifmees bedraagt 8,7 paar per 100ha.  

 

Gedurende de jaren tachtig 

werden ook meestal losse 

waarnemingen gedaan 

waaraan geen label 

“broedend” kon worden 

gehangen. Alleen in 1987 

zou de interpretatie van de 

verzamelde gegevens 

kunnen duiden op 3 

broedgevallen! 
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Matkop (Parus montanus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedurende de wintermaanden is deze vrij zeldzame mees slechts één of twee keer in het 

westelijke (open gekapte) deel van het bos gehoord en gezien. Er zijn echter geen 

indicatoren in de richting van broedende vogels, dus het zal slechts een (foerage) bezoek 

zijn geweest. In 1987 werd 1 broedend paar vastgesteld. 

Voor gunstige broedgelegenheid is vrij veel dood hout nodig, redelijk gesloten landschappen 

met bosjes en houtwallen zoals elzenbroekbos vallen bij de Matkop in de smaak. De Matkop 

nestelt eveneens in holten zoals bijvoorbeeld vermolmde stronken van wilg en berk. Door het 

opwerpen van takkenrillen en houtwallen kan de vestiging van de Matkop bevorderd worden. 

Dit zou mooi aan kunnen sluiten bij beheerplannen die deze richting zoeken. 
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Merel (Merula merula) 
 

 

 

 

 

 

 
 
Tot en met maart waren de merels vrij heimelijk aanwezig. Geen uitbundige zang, alleen zo 

nu en dan het hun bekende alarmgeluid of een schicht over een van de bospaden. Begin 

april kon al meer zang van de pikzwarte mannetjes worden vernomen en in mei zaten ze 

vooral tijdens een beetje grijs regenachtig weer luid te zingen. Het aantal territoria is talrijk en 

verspreid door heel het bos. Waar sommige soorten het bos mijden, voelt de merel zich 

kennelijk overal thuis. Of ze hier ook dezelfde dichtheden bereiken als in de bebouwde kom? 

Als belangrijkste periode van inventariseren wordt de periode van half mei tot eind van juni 

genoemd. Ook hier zal de piek dit jaar vanwege het zachte weer wel wat vroeger hebben 

gelegen.  

Gezien de grote aantallen lijkt het raadzaam om gedurende enkele rondes (2-3) zich vooral 

op deze soort te concentreren. We hebben dit met de Grote bonte specht en de Vink ook 

gedaan. Met maar liefst 68 territoria gaat de merel in Nimmerdor aan kop. Naar het zuiden 

toe lijkt de dichtheid iets geringer te zijn en in het westelijk deel liggen de territoria wel heel 

dicht bij elkaar. De dichtheid bedraagt 118,5 paar per km2. 

 

In 1985-86 werden beide jaren 

rond de dertig territoria 

vastgesteld, zodat we ook bij 

deze soort een ruime toename 

zien van het aantal paartjes. 

In de wijk Schothorst werd in 

2006 een dichtheid bepaald van 

235 paar per km2 en voor het 

Waterwingebied lag de dichtheid 

in hetzelfde jaar op 337 

merelterritoria per km2. 
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Pimpelmees (Parus caeruleus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het blauwpetje met z’n mooie “belletje” werd tijdens de kartering heel regelmatig gehoord en 

gezien. Echter niet in die aantallen als bijv. de Koolmees. Het voedsel van de pimpel is een 

beetje afhankelijk van aanbod en concurrentie. Larven van galwespen en galmuggen, schild- 

en bladluis maken een belangrijk deel uit van het menu. In de broedtijd krijgen de jongen 

rupsen en larven van kevers en muggen aangeboden. Zaden en noten zijn onmisbaar om de 

winter door te komen. 

De zangpiek van deze mees ligt tussen 

half april en half mei (ronde 7-10) en 

eenmalige waarnemingen mogen pas 

vanaf half april worden meegeteld. Het 

territorium van de Pimpel kan 

betrekkelijk groot zijn en zich wel tot 5 

ha. uitstrekken. Dit formaat grootte lijkt in 

Nimmerdor echter niet voor te komen. 

Hier zitten de paartjes redelijk dicht bij 

elkaar. In het hele bos komen 43 

pimpelpaartjes voor hetgeen de 

dichtheid op 74,9 paar per km2 brengt.  

 

In 1985-86 kwam het aantal broedparen 

niet boven de 15. De pimpel is niet 

kieskeurig wat z’n woonomgeving 

betreft. Goed ontwikkeld loofbos met 

veel eiken, maar ook naaldbos, struikige 

lagen en een opgaande onderbegroeiing 

heeft de voorkeur. 
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Roodborst (Erithacus rubecula) 
 

Tijdens de tweede inventarisatieronde (van 4 maart), waren de rode borsten ineens 

superactief en vooral hoorbaar. 

Moeiteloos lieten ze zich op de kaart zetten, waarbij nog wel de vraag bleef welke zouden 

blijven en welke alsnog naar het noorden zouden afreizen. Nimmerdor is een bos dat bij 

uitstek geschikt is voor de roodborst. Dichte vegetatie afgewisseld met open plekken. Dat is 

wat de roodborst wil. Hij nestelt in oude boomstronken, tussen boomwortels of andere holten 

dicht bij de grond. Zijn voedsel bestaat uit slakjes, wormen en allerlei insecten. De zangpiek 

ligt volgens Hustings van half maart tot half april en daarna met een tweede piek weer in juni. 

Eenmalige waarnemingen na eind april (ronde 8-10)  kunnen worden meegerekend. Indien 

we kijken naar duidelijke concentraties van waarnemingen dan kunnen we zonder al teveel 

problemen 74 territoria definiëren. Hiermee wordt een dichtheid bereikt van 128,9 paartjes 

per km2, waarmee de Roodborst de koploper is als het om de hoogste bezettingsgraad in 

het bos gaat.  

 

In 1985 werden 23 paartjes in beeld gebracht, in 1986 en 1987 waren dit er 17 en in 1988 

bleef de teller op 4 staan. In 4 jaar was dus een duidelijke afname te zien 
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Sperwer (Accipiter nisus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 2007 wordt er in Nimmerdor door een sperwerpaar gebroed, echter met uitzondering 

van de laatste twee jaar. Net zoals bij de Boomvalk lijkt het stadsbos steeds minder 

aantrekkelijk te worden voor roofvogels. De vraag was dus, of het sperwerpaar Nimmerdor in 

2014 interessant genoeg zou vinden om er te gaan broeden. Aan het voedselaanbod kan het 

niet liggen gezien de grote hoeveelheden kleine zangertjes die het bos bewonen. 

Op 23 februari werd voor het eerst een sperwerpaar waargenomen in een “vak” dicht op 

elkaar staande fijnsparren.  

Zowel man als vrouw communiceerden 

met zachte kekkergeluiden die 

nauwelijks te horen waren. De vrouw 

was met takken aan het rommelen op 

een beginnend nest dat ik de tweede 

ronde (4 april) echter niet meer terug 

kon vinden. Beide vogels waren er 

echter nog steeds. Later op de ochtend 

van de 4e zag ik de vrouw in de noord-

oosthoek van het onderzoeksgebied 

richting nestlocatie vliegen. 

Op 1 mei zowel man als vrouw op het 

nest gezien dat er nu weer als zodanig uit zag. Het musketje (mannelijke sperwer) vloog af 

en gaat op een tak zitten. Vrouwtje zit 20 meter verder. Mannetje vliegt naar haar toe en 

landt (werkelijk) op haar rug en paart. Hierna nog twee copulaties. Vrouwtje gaat vervolgens 

op het nest waar ze zich “setteld”. Gedurende het vervolgonderzoek was het paar steeds –

soms heel heimelijk- aanwezig en werd het duidelijk dat 2014 weer een broedgeval zou 

opleveren. Het nestje werd niet veel groter, maar het was wel duidelijk dat de vrouw op het 

nest zat en druk doende was met het uitbroeden van de eieren. Samen met Ronald 

Hermeling en Jan Heutinck die beiden lid zijn van de Roofvogelwerkgroep Nederland (WRN) 

werd over het paar gewaakt. Eind mei werden de eerste poepspatten van jonge vogels onder 

de nestboom waargenomen en begin juni werd door Jan Heutinck prooioverdracht en het 

voeren van de jongen gezien. 



Het IMMERGROEN van NIMMERDOR – Vogelinventarisatie 2014 
 
 

 

 
 
 

37 
 

  
  

 Jonge roofvogels hebben namelijk 

de gewoonte hun behoefte niet op 

het nest te doen, maar dit net over 

de nestrand te deponeren. Vind je 

deze “kalkspatten” onder de 

nestboom, dan is dat het bewijs dat 

er jongen op het nest zitten. In 

samenspraak met de stadsecoloog 

werden de 4 jongen op 11 mei 

geringd door Martine van der Kaa 

van de WRN. Het betrof 1 vrouwtje 

en drie mannetjes die alle goed op 

gewicht waren. (Foto Hugh 

Jansman).  

 

Dat niet alle jongen het eerste jaar door komen blijkt uit een terugmelding van Natasja van 

Dooren uit de Keesomstraat, Op 15 juli vliegt een jonge Sperwer zich dood tegen een raam. 

De Sperwer was geringd. Het bleek om één van de drie jonge mannetjes te gaan. Natasja 

maakte onderstaande foto’s. 

 

Mogelijk dat toekomstige terugmeldingen duidelijkheid 

kunnen verschaffen in welke windrichting de overige 

jongen zijn uitgevlogen. Met 4 jongen kunnen we op een 

geslaagd sperwerjaar terugkijken wat Nimmerdor 

betreft.  

 

 

 

 

 
 

De sperwer houdt van dichte bosjes, het liefst met een afstand van ongeveer 3 meter tussen 

de bomen of minder. Zo'n bosje moet dan een mooie dichte kruin hebben. Het 

sperwerperceel van Nimmerdor is eigenlijk al een beetje aan de open kant. Er is dan meer 

kans op predatie door havik en marters, waar sperwers veel last van hebben. Sperwers 

zitten graag in dichte bossen met douglas of fijnspar. Die bieden de meeste bescherming en 
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de beste mogelijkheden om telkens een nieuw nest te bouwen. Dunning van het huidige 

broedperceel moet achterwege blijven. Wellicht kan door aanplant een toekomstig nieuw 

naaldperceel worden ontwikkeld. 

 

In de jaren 1985-88 kon elk jaar een broedend sperwerpaar worden vastgesteld. 

 

 

Plukplaatsen.  

Gedurende de inventarisatie werden alle plukplaatsen voor zover die teruggevonden konden 

worden in kaart gebracht. In het merendeel der gevallen betrof het geslagen houtduiven 

waarvan het valt te betwijfelen of de sperwer(vrouw) daarvoor verantwoordelijk zou kunnen 

zijn. In ogenschouw dient ook te worden genomen, dat aan de zuidzijde van de A28 een 

havikpaar actief was gedurende dit broedseizoen. De geslagen grotere prooien zijn dus 

eerder aan deze roofvogel toe te schrijven. Wel was er één duidelijke sperwerplukplaats 

waar meerdere kleine vogeltjes (w.o. veertjes van een Zanglijster en een Koolmees) op 

dezelfde plaats van hun verentooi waren ontdaan.  
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Spreeuw (Sturnus vulgaris) 
 

 

 

 

 

Spreeuwen in Nimmerdor zijn gedurende de inventarisatie pas in een laat stadium 

waargenomen. Alleen aan de zuidzijde in de buurt van de voormalige akker (nu grasveld) 

lieten ze zich soms even zien. Vanaf half maart werden twee of drie paartjes in de nw-hoek 

langs de eikenlaan gesignaleerd waar een aantal broedholtes beschikbaar waren om te 

nestelen.  

Op 1 mei werden twee broedplekken vastgesteld langs deze eikenlaan. Als je bleef staan 

kijken kon je ze af en aan zien vliegen met voedsel en kon je de jongen horen bedelen. Het 

voedsel wordt vooral verzameld op vochtige graslanden waar gezocht wordt naar larven, 

spinnen en regenwormen. Alleen voor het ontdekken van de nestlocaties is rijkelijk geduld 

nodig. Volgens Hustings zijn er minimaal 3 geclusterde waarnemingen nodig om tot een 

territorium te mogen besluiten. Rondom de tennisbanen van Flehite werden op grond van 

deze criteria eveneens een tweetal territoria vastgesteld waarmee het totaal van 

broedlocaties in 2014 op vier kwam. Dit geeft een dichtheid van 7 paar per km2.  
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Staartmees (Aegithalos caudatus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het vroege voorjaar werd zo hier en daar een klein groepje waargenomen. In hoofdzaak 

eerst op geluid, daarna gezien. Vanaf half februari tot en met april zou duidelijk moeten 

worden waar de verschillende territoria zich moeten bevinden. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat de geschatte territoriumgrootte voor dit kleine vogeltje meer dan 10 ha kan 

zijn. 

’s Winters zien we vooral groepen die zich op gezamenlijke foeragetochten door het bos 

bewegen. Binnen zo’n groep kan soms een witkopstaartmees aanwezig zijn (zie foto), een 

leucistische variant.  

 

De staartmees heeft een “gestructureerde struiklaag” nodig met veel afwisseling tussen 

dekking en open gebied. In de beschutting worden prachtige koepelvormige nestjes 

gebouwd. Binnen Nimmerdor waren twee plekken waar meerdere keren de staartmees werd 

vastgesteld. Op de meest westelijke locatie werd een paartje gezien en in het oostelijk deel 

kwam een paar met 6 jongen tevoorschijn ten bewijze dat het broedsel van dit jaar 

uitstekend gelukt was..  

 

Succesvolle paren worden vaak bij het grootbrengen van de jongen geholpen door vogels 

wiens legsel mislukt is. Meestal gaat dit om mannelijke vogels die dan hun familie helpen. 

De staartmeesdichtheid kwam in Nimmerdor met twee territoria op 3,5 paar per km2. 

Witkopstaartmees 
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Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) 
 

 

Op 10 maart kon de eerste Tjiftjaf beluisterd worden in het nimmer dorre bos. Ze 

overwinteren op het Iberisch schiereiland en Noord-Afrika. Een week later waren het er al 4 

of 5 die zich lieten horen. Vooral in april en mei liep de zangactiviteit flink op. Waren ze eerst 

nog niet erg plaatsvast, zienderogen veranderde dat en liet de tjiftjaf zich door het hele bos 

op vaste plekken horen. De soort heeft voorkeur voor open loof- of gemengd bos met een vrij 

dichte onderbegroeiing. Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten die ze op takken en 

bladeren van bomen en struiken verzameld. Volgens Hustings moet elk paar minimaal zo’n 

drie maal op dezelfde locatie worden aangetroffen om als geldig territorium te mogen worden 

genoteerd. Eenmalige waarnemingen zouden pas vanaf half april mogen meetellen. Wat bij 

de Tjif ook meegewogen moet worden, is dat ze zich nog tot ver in mei kunnen vestigen. Met 

dit alles rekening houdend, konden in Nimmerdor 23 paartjes worden gelokaliseerd hetgeen 

een dichtheid oplevert van 40 territoria per km2.  

 

Vergeleken met 1986 een duidelijke toename, want toen konden slechts 7 paartjes worden 

genoteerd.  
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Tuinfluiter (Sylvia borin) 
 

 
Op 1 mei werd voor het eerst op twee plaatsen overduidelijk de tuinfluiter vastgesteld. Luid 

zingend! Na naarstig zoeken werd de vogel in 1 geval ook gezien. Verwarring met Zwartkop 

kan heel gemakkelijk optreden, dus daarvoor dient te worden gewaakt. De Tuinfluiter 

verschijnt pas rond half april op het toneel, terug uit zuidelijker oorden. Het is een 

langeafstandstrekker die zuidelijk van de Sahara overwinterd. Het is het lastig om elke ronde 

zangconcentraties vast te leggen.  

Als broedplaats wordt vaak gekozen 

voor vochtige bossen met een 

weelderige onderbegroeiing waar het 

nest in dichte struiken of hoge 

kruidlagen zoals brandnetels wordt 

gebouwd. De belangrijkste zangpiek 

vindt plaats van half mei tot ver in juni 

(ronde 9 en 10) en vanaf eind mei 

mogen pas eenmalige waarnemingen 

worden meegeteld. Als we deze 

criteria hanteren dan kunnen we drie 

territoria definiëren. Twee losse 

waarnemingen vallen dan buiten de 

boot. Dichtheid 5,2 paar per km2. 
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Vink (Fringilla coelebs) 
 

 

 

 

 

 

Begin april  “sloegen de vinken er al weer flink op los”. Hier en daar nog het korte vink-vink, 

maar al heel snel was overal de vinkenslag goed te horen. Bij deze soort werden we 

geholpen door Lineke van Hall die op zich had genomen om deze ene soort –tijdens het 

uitlaten van de hond- onder de loep te nemen en zo z’n voorkomen in het stadsbos vast te 

leggen. Tijdens de reguliere ronden werd de vink wel meegenomen om de gegevens met 

elkaar te kunnen vergelijken. Vinken bouwen hun nest bossen, parken en tuinen. Het zijn 

meesters in het camoufleren van hun nest. In de zomer bestaat hun voedsel hoofdzakelijk uit 

insecten en andere ongewervelden (wat je niet zou verwachten van een vogel met een 

kegelvormige bek die is toegerust op het eten van (gras)zaden, granen en beukennoten). 

De zangpiek lag dit jaar beduidend vroeger dan anders, waar eerder vanaf half mei tot ver in 

juli wordt gezongen.  

Aangezien er regelmatig interactie is tussen mannetjes onderling, wordt de zang door een 

buurman overgenomen terwijl de ander weer z’n bek houdt. Hierdoor zou gedacht kunnen 

worden dat de vink zich heeft verplaatst, maar dat is dan niet het geval. Geldige territoria 

dienen minimaal twee waarnemingen op dezelfde locatie te hebben en eenmalige 

waarnemingen mogen pas vanaf eind april (ronde 8) worden meegerekend.  

Voor Nimmerdor leverde dit aan flink aantal vinkenpaartjes op. De teller bleef op 41 territoria 

staan, maar het zouden er ook enkele 

meer of minder kunnen zijn, 

afhankelijk van de interpretatie van  

de gegevens. Dit levert een dichtheid 

op van 71,4 paartjes per km2.  

 

In 1985-86 werden maximaal 15 

paartjes aangetroffen. 
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Winterkoning (Troglodytes troglodytes) 
 

 

 

 

Begin maart barstte de zang van de winterkoning al los. Luidkeels waren de mannetjes aan 

het baltsen en het kostte behoorlijk wat moeite om ze allemaal in kaart te brengen. 

Gelijktijdig zongen door het zachte weer ook de zanglijsters en roodborsten uit volle borst. 

Ook op 1 mei waren de winterkoningen luid en nadrukkelijk aanwezig. 

De zangpiek van de winterkoning ligt vooral van half maart tot half mei. Zeker na de zeer 

zachte winter waren ze er dit jaar vroeg bij. Hun mooie ronde, iets langwerpige nest wordt 

vervaardigd in dichte opgaande begroeiing, houtwallen en boomstronken. Ook oude nesten, 

boomholtes en nestkasten worden gebruikt. Het nest bestaat uit mossen, grassen, varens en 

dorre blaadjes. Het mannetje maakt er verschillende waarvan het vrouwtje er dan eentje 

uitkiest om te broeden. Het voedsel van de Winterkoning bestaat uit slakjes, wormen, 

spinnen, enz. 

De mannen vliegen soms heen en weer tussen de zangposten. Met één ronde zou dat wel 

eens tot bijzondere interpretaties kunnen leiden. Er dienen echter minimaal drie 

waarnemingen per territorium te worden vastgelegd. Met 10 verschillende rondes gedurende 

het broedseizoen kunnen de territoria uit elkaar worden gerafeld in de wetenschap dat er 

zeer grote maar ook piepkleine territoria zijn. Met uitzondering van slechts enkele lokaties 

waar slechts 1 of 2 waarnemingen konden worden genoteerd, kunnen we eveneens 41 

territora als “geldig” definiëren. Dit geeft een dichtheid van 71,4 paar per km2. Wat overigens 

opvalt in het verspreidingsbeeld. Er is een 

betrekkelijk lege noord-zuid verlopende 

zone te zien, dwars door alle biotopen heen 

waar slechts enkele eenmalige 

waarnemingen zijn gedaan. Een mogelijke 

verklaring hiervoor zou het ontbreken van 

een dichte onderbegroeiing kunnen zijn. 

In de jaren tachtig kwam het aantal 

territoria niet boven de 9 !!  
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Zanglijster (Turdus philomelos) 
 

 
Gedurende ronde 2 (van 4 maart) lieten de zanglijsters zich heel nadrukkelijk horen. Terug 

uit Frankrijk en Engeland waar ze overwinteren. Ze waren in het begin zeer beweeglijk en 

eenzelfde zingende man liet zich op verschillende plaatsen horen. Door echter goed te 

luisteren naar de dichtstbijzijnde rivaal waren ze uiteindelijk toch goed te scheiden. 

Begin april hielden de meeste lijsters al hun bek. Op 9 april waren er alleen nog een paar 

schichten vlak bij of op de grond te zien terwijl ze foerageerden. Ook begin mei waren ze niet 

te horen. Alleen zo nu en dan te zien tijdens hun “laag bij de grondse” foeragetochten. 

Zanglijsters hebben voorkeur voor een dichte (vochtige) onderbegroeiing van vooral 

vogelkers, hazelaar, els of wilg. Het is niet voor niets dat de zanglijster de voorkeur geeft aan 

een vochtig biotoop omdat z´n lievelingsmaaltje (gestreepte huisjesslakken) daar talrijk 

voorkomt. In de herfst en winter wordt overgeschakeld op fruit en bessen. 

De zangpiek ligt volgens Hustings in maart en van half mei tot in juli. Dit stemt redelijk 

overeen met de realiteit van Nimmerdor. Vooral een uur tot drie kwartier voor zonsopgang 

werd er bij gunstige weersomstandigheden massaal gezongen. Eenmalige waarnemingen 

kunnen pas vanaf eind april worden meegeteld. Te lang doorgaan met het inventariseren zou 

mogelijke tweede broedsels in kaart kunnen gaan brengen die het beeld van de eerste 

broedserie zou beïnvloeden. De noordelijke populaties (w.o. gedeeltelijk ook die van 

Nederland) overwinteren in West- en 

Zuid Europa. Het nest is vaak zeer 

goed verborgen en goed 

gecamoufleerd. In Nimmerdor werden 

15 territoria ontdekt, waarvan er eentje 

buiten het onderzoeksgebied ligt. De 

14 broedparen leveren een dichtheid 

van 26,1 paar per km2 op. 

In 1987-88 werden slechts 4 

zanglijsterparen gevonden.  
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Zwarte kraai (Corvus corone) 
 

 

 

 

 

De Zwarte kraai beweegt zich evenals de Ekster aan de rand van het bos tegen de 

bebouwing aan. Zowel in de stad als in het buitengebied is de Zwarte kraai goed 

vertegenwoordigd. Maar een bosvogel is het zeker niet. In het vroege voorjaar zagen we 

slechts één paar in het bos ter hoogte van de voetgangers-fietsersbrug over de A28. Dit 

kraaienpaar is het hele seizoen hier aanwezig geweest met  de hoogste roepactiviteit in april 

mei. Later werden tegen de noordrand nog een aantal paartjes aangetroffen. Slechts in één 

geval kon het nest worden gelokaliseerd. Een kraaienterritorium kan tientallen ha groot zijn 

en tijdens het broedseizoen zit het mannetje vaak op wacht in de buurt van het nest. Volgens 

Hustings is één waarneming voldoende, maar gezien de grootte van het territorium kunnen 

er meerdere waarnemingen binnen één territorium vallen. De grote vraag is (als je de locatie 

van het nest niet kent) waar je de  territoriumgrens trekt tussen het ene en het andere paar. 

Op basis van de geschetste criteria is het verdedigbaar om 8 kraaienterritoria op te voeren, 

waarvan er 4 aan de rand van de bebouwing liggen. De dichtheid komt hiermee op 13,9 paar 

per km2. 
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Zwarte mees (Parus ater) 
 

 

 

 
 

 
Het kenmerkende geluid van de Zwarte mees noopte steeds weer tot het verkrijgen van een 

zichtwaarneming, want ook Koolmezen kunnen een deuntje fluiten dat erg in de buurt komt 

van het “fietspompje” van de Zwarte. Deze mees heeft voorkeur voor een gemengd naald-

loof bebost gebied met een wat dichte onderbegroeiing. Hij nestelt graag in boomholtes of 

soms tussen wortels. Ze voedsel (insecten, spinnetjes en zaden vindt hij in boomtoppen en 

de buitenste takken van bomen. De baltsende mannetjes zijn vooral actief van eind maart tot 

in mei. Na half april (ronde 7 e.v.) mogen eenmalige waarnemingen worden meegerekend.  

Indien  we dit toepassen op alle zwarte mees waarnemingen, dan komen we op 8 territoria 

waarvan er eentje buiten het onderzoeksgebied ligt. Zeven territoria komt neer op een 

dichtheid van 13,9 paartjes per km2.  

 

Het aantal broedparen in de jaren tachtig was te verwaarlozen. Hooguit een enkel paartje liet 

zich in kaart brengen.  
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Zwartkop (Sylvia atricapilla) 
 

 

 

 

 
 

Op 30 maart is de Zwartkop voor het eerst door Marijke Vos en de 31e door Jaap de Gans 

gehoord en gefotografeerd. Op 9 april zaten er al een aantal zingende mannetjes verspreid 

over het landgoed. Op 1 mei werd de zwartkop zeer nadrukkelijk aanwezig gevonden op een 

flink aantal plekken. Eind maart, begin april kwam de Zwartkop weer terug uit het zuiden 

waar hij de winter doorbracht. De beste tijd om de mannetjes te volgen is in de maanden 

april en mei waar de trefkans het grootst is. Vanaf begin mei (ronde 8-9 e.v.) mogen 

eenmalige waarnemingen worden meegeteld, waarbij nog wordt vermeld dat in gemengde 

bossen op zandgrond, de zwartkop zich nog in mei kan vestigen. Dit alles in ogenschouw 

nemende, kunnen we besluiten dat er 29 paartjes Zwartkop hebben gebroed in Nimmerdor. 

Dit komt neer op een dichtheid van 50,5 paar per km2.  

Ook hier zien we weer een groot verschil met de enkele paartjes (3-5) die hier in de jaren 

tachtig broedden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Het IMMERGROEN van NIMMERDOR – Vogelinventarisatie 2014 
 
 

 

 
 
 

49 
 

  
  

Zwarte specht (Dryocopus martius) 
 

Een paartje Zwarte spechten is op  6 april gezien aan de zuidkant van de A-28 ter hoogte 

van de Paradijsweg. In Nimmerdor is op 13 juni een losvliegend exemplaar gezien, maar dat 

was wel de enige keer dit jaar. Deze specht was in 1988 voor het laatst in Nimmerdor 

aanwezig. Waarschijnlijk broedde deze vogel hier toen volgens Visscher, jaren achtereen. 

Zwarte spechten hebben een groot territorium (tot enkele tientallen hectaren), met een 

voorkeur voor oude bossen. Bovendien ligt de slaapplaats vaak op enige afstand van de 

broedlocatie. Waarom deze soort Nimmerdor de rug heeft toegekeerd is niet duidelijk. 

Mogelijk heeft de aanleg van de rijksweg en het daarmee “afsnijden” van Nimmerdor van de 

rest van het Treekse bosgebied te maken. Bovendien is het een soort die de levendige 

stedelijke dynamiek mijdt en de rust en ruimte van een “stiller” bos zoekt. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Algemeen 
We mogen gerust concluderen dat het bos Nimmerdor een bijzondere vegetatie herbergt. 

Niet in de zin dat er veel bijzondere soorten aanwezig zijn, maar het biedt een grote 

diversiteit aan allerlei (sub)biotoopjes en overgangen. Het is zeer gevarieerd en biedt 

bijzonder veel nestgelegenheid voor vogels. Zo zijn er een aantal markante lanen en het 

sterrenbos met oude beuken- en eikenbomen waarin zich allerlei holtes bevinden die 

gemaakt zijn door spechten. Maar ook door natuurlijke oorzaken kunnen holtes ontstaan die 

dan later weer gebruikt kunnen worden als broedlocatie. Spechten, boomklevers en –

kruipers, spreeuwen, kauwen en holenduiven maken daar graag gebruik van. Maar ook de 

vele mezen en vliegenvangers maken hun nest in kleine verscholen holtes die al dan niet op 

maat worden gemaakt. Bij een paar beukenvakken ontbreekt de onderbegroeiing vrijwel 

geheel. Als foeragegebied (beukennoten) voldoet zo’n plek voor o.a. mezen, vinkachtigen en 

duiven echter uitstekend, maar het biedt weinig mogelijkheid tot broeden.   

Bijna de helft van de broedende vogels van Nimmerdor kan als holenbroeder worden 

aangemerkt. Dat is opmerkelijk veel. Juist de oude lanen en oude (gedunde) bosvakken zijn 

in dit verband van het grootste belang. Getrapt en zorgvuldig gefaseerd beheer van het oude 

bomenbestand kan ervoor zorgen dat er niet al veel broedlocaties tegelijkertijd verloren 

gaan. Bij een te snelle dunning of verwijderen van oude laanbomen kan (vogel)soortverlies 

optreden. Het duurt immers decennia voordat beuken weer bloeien en noten produceren. Of 

dit ook de reden is dat groene- en zwarte specht, maar ook de kauw en de bosuil uit het 

bosbeeld zijn verdwenen kan lastig aangetoond worden, maar de soorten zijn wel weg, dat 

kunnen we vaststellen. Er moet voor gewaakt worden om vanuit het oogpunt van veiligheid 

of andere beheerredenen niet te desastreus in te gaan grijpen in de diverse schakels die 

gezamenlijk de verschillende soortbiotopen vormen en verbinden. 

Afgezet tegen de jaren tachtig. 
Indien we kijken naar de  resultaten zoals die door Visscher en Arntsen werden verzameld 

tussen 1985-1988, dan zijn vrijwel alle broedende paren van de verschillende soorten in 

2014 vertwee- of verdrievoudigd. Dit lijkt een duidelijke lijn te zijn.  

Nu is het echter de vraag of na dertig jaar Nimmerdor zo’n verveelvoudiging van aantallen 

realiteit is of dat er verschillende methodes van tellen en interpretatie zijn gebruikt! In het 

eerste geval zouden we met het beheer van Nimmerdor in kwantitatieve zin goed bezig zijn, 

maar in het andere geval zouden er echter onjuiste conclusies worden getrokken indien de 

onderzoeksmethoden afwijkend van elkaar waren. Voorzichtigheid blijft dus geboden bij de 

interpretatie van de verzamelde gegevens. De meerjarentabel aan het eind geeft in elk geval 

wel het voorkomen van de verschillende soorten aan, waarbij de aantallen in het midden 

worden gelaten. Aan deze tabel is duidelijk zichtbaar welke soorten Nimmerdor definitief 

hebben verlaten en welke zijn gebleven. 

Grove dennenvakken. 
Naast de oude lanen zijn er veel vakken met grove den. Het merendeel van deze vakken 

heeft een flink ontwikkelde onderbegroeiing van loof- en naaldhout, waarbij het voorkomen 

van hulststruiken opvalt. Als nestlocatie worden grove dennen vaak gebruikt door gaaien, 

kraaien, boomvalken en buizerden. De boomvalk is bijvoorbeeld bij uitstek een soort die 
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graag wat rust heeft rondom de nestlocatie. Van de buizerd kon dit jaar nog één broedgeval 

worden vastgesteld in een grove den tegen de A28 aan. Ook de houtduif voelt zich er aardig 

thuis. Waarom de boomvalk zich sinds 2011 niet meer als “broeder” laat zien is onduidelijk. 

Zeer waarschijnlijk heeft dit te maken met de grote “recreatieve” druk waarmee het bos te 

kampen heeft.  

Onderbegroeiing. 
De laatste 10-15 jaar heeft zich in een groot deel van het bos een interessante 

onderbegroeiing ontwikkeld waarin (ook) vele niet-holenbroeders een plek kunnen vinden om 

hun nest te bouwen. Tevens biedt het veel voedsel (bessen, insecten) en schuilgelegenheid. 

Lijster-en vinkachtigen vinden hier hun paradijsje. Mocht hier dunning nodig zijn, dan is een 

gefaseerde en gespreide aanpak absoluut noodzakelijk. Bovendien bestaat de mogelijkheid 

dat de onderbegroeiing in de voor de boomvalk geschikte vakken wellicht te hoog aan het 

worden is. Evenals Raven hebben Boomvalken graag een lage, voor de vogel overzichtelijke 

onderbegroeiing. Overwogen zou kunnen worden een gedeelte dusdanig te snoeien dat er 

weer enige ruimte ontstaat. 

Een volledige verwijdering van de onderlaag (vogelkers en Amerikaanse eik) zoals dit in 

2013-2014 aan de westzijde plaats vond, zorgt jarenlang voor een leeg bosgebied waarin 

nauwelijks wordt gebroed. Dat is jammer. Ook als fourage-schuilgebied lijkt zo,n gebied 

voorlopige afgeschreven. Zelfs bij deze “bestrijding” van exoten moet uitgekeken worden dat 

er niet al te rigoureus wordt gehandeld.  

Naaldhout. 
De dichte naaldhoutvakken die aan de zuidzijde en het midden van het stadsbos aanwezig 

zijn vertegenwoordigen weer een heel ander biotoop. Hier vinden we het leefgebied van de 

goudhaan, kuifmees en de sperwer. Het ijle gepiep van de goudhaan en het gekurrr van de 

kuifmees waren hier regelmatig te horen. Ook konden we in het middendeel uiteindelijk nog 

een sperwerbroedgeval vaststellen. Dat zijn toch de krenten in de vogelpap van Nimmerdor. 

Een paar andere stukken bestaan uit nog uit jong loofhout. Een dergelijk biotoop heeft een 

grote aantrekkingskracht op fitis en tjiftjaf die zich er dan ook in de loop van het voorjaar 

royaal vestigden. 

Dichte onderlaag. 
Tot slot broeden er nog een flink aantal vogels zoals winterkoning en roodborst dicht bij de 

grond in zeer dichte struiken en houtwallen. Dit biotoop zou zeker nog versterkt kunnen 

worden in Nimmerdor. Wellicht dat de aanwezige cultuurhistorische elementen zoals wallen 

en greppels de komende beheerperiode geaccentueerd kunnen worden met ontoegankelijke 

onderbegroeiing (met o.a. bramen) en houtwallen. Wellicht dat de braamsluiper en de 

spotvogel zich hier dan ook nog (weer) zou kunnen vestigen. 

Broedbevorderende maatregelen zouden ook nog gevonden kunnen worden in het plaatsen 

van specifieke broedkasten, hoewel er een rijk aanbod een broedgelegenheid aanwezig lijkt 

te zijn. Nestkasten ophangen voor kool- en pimpelmezen heeft gezien de aanwezige 

dichtheden niet zoveel zin en nut. Maar wellicht wat extra inspanning voor de vliegenvangers 

kan de vogelpopulatie verrijken. 

Buiten het creëren van broedgelegenheid is ook zaak om te kijken naar de 

voedselvoorziening van diverse vogels. Meer insecten, noten, bessen en muizen kunnen 
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diverse vogelsoorten aantrekken of behouden. Wellicht dat de bosuil en de boomvalk zich 

laat verleiden tot terugkeer als er meer muizen door het bos scharrelen? Ook het ontbreken 

van mierenhopen (er is er slechts eentje gevonden) zou de reden kunnen zijn dat de groene 

specht –miereneter bij uitstek- uit het bos is verdwenen. Hoe je echter weer meer 

mierenhopen en muizen in je bos krijgt? 
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Ik wil hier niet verzuimen om alle deelnemers te bedanken voor hun enthousiaste 

medewerking. Om te beginnen Hans van Zummeren die belangeloos zijn fantastische foto’s 
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Amersfoort zoals Bert Geelmuijden en Rene de Waal leverden hun bijdrage.  

Toeverlaten Erik van Beers (fantastische verspreidingskaartjes) en Renée van Assema 

bedank ik voor hun expertise en medewerking aan de totstandkoming van dit rapport.  
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ogen en oren. Ze maken het inventarisatiewerk –wat toch een flinke klus is- zoveel lichter. 
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Ronald Hermeling in samenwerking met Hanneke Sevink van de Werkgroep Roofvogels 
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BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN GESIGNALEERDE VOGELS IN NIMMERDOR (1970-2014) 

Vogelsoorten  Nimmerdor 70 71 75 76 77 82 85 86 87 88 90 92 93 95 98 99 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Vogelsoorten  Nimmerdor 70 71 75 76 77 82 85 86 87 88 90 92 93 95 98 99 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Vogelsoorten  Nimmerdor 70 71 75 76 77 82 85 86 87 88 90 92 93 95 98 99 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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BIJLAGE 2. WINTERLIJSTEN. 
 

 dec. 2013 

jan.  2014 

21 12 22 12 22 12 29 12 31 12 01-01 03-01 04 01 05 01 07-01 Wk 2 12-01 12-01 13-01 14 01 15-01 18 01 

 Waarnemer J de 
G 

G v H J de 
G 

GvH M V G v H L v H M V J de 
G 

G v H T B M V Lv H T B GvH Hde 
B 

J de 
G 

1 Koolmees 1 x 1 x x x x x 1 x x x x x x x x 

2 Roodborst  x  x x x  x 2 x  x x x x x x 

3 Grote bonte 4 x 2 x x x x x 6 x x x x x x x x 

4 Merel  x  x x  x x 1 x x x x x x x x 

5 Kraai 1 x 1 x      x  x x x x x x 

6 Vink 7 x 40 x x x x x 3 x x x x x x x x 

7 Goudvink  1 3 3           x  x 

8 Boomklever 1 x 3 x x x  x 5 x x x x x x x x 

9 Boomkruiper 2 x 2 x  x x x 4 x  x x  x x x 

10 Zwarte mees  x  x           x   

11 Glans-matkop  x  x  x  x  x     x  x 

 Matkop         5         

12 Kuifmees  x 1 x  x   3 x     x  x 

13 Staartmees  x 4   x     x       

14 Pimpelmees 2 x 2 x x x x x 1 x x x x x x  x 

15 Houtduif 3 x 3 x x x  x 5 x x x x  x x x 

16 Winterkoning  x  x x x   2 x x    x   

17 Sijs  x  x           x   

18 Ekster 2 x     x x  x    x    

19 Gaai 1 x 1   x  x 1 x x  x x x  x 

20 Goudhaan  x 2 x  x   2   x   x  x 

21 Vuurgoudhaan 1                 

22  Buizerd 1  1   x        o x x x 
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 dec. 2013 

jan.  2014 

21 12 22 12 22 12 29 12 31 12 01-01 03-01 04 01 05 01 07-01 Wk 2 12-01 12-01 13-01 14 01 15-01 18 01 

 Waarnemer J de 
G 

G v H J de 
G 

GvH M V G v H L v H M V J de 
G 

G v H T B M V Lv H T B GvH Hde 
B 

J de 
G 

23 Keep   34 x      x    x    

24 Holenduif    x x x  x       x   

25 Koperwiek    7    3  x        

26  Blauwe reiger      x            

27 Kauw       x    x       

28 Turkse tortel         2         

29 Heggenmus          x        

30  Zanglijster           x       

 Totaal soorten 12 20 15 20 10 17 8 14 15 18 12 11 11 12 20 10 16 

 
 

 Jan./febr. 2014 19-01 21-01 24-01 25 01 Wk 4 Wk4 Wk 4 Wk 5 31-01 03-02 12-02 

 Waarnemer M V G v H G Vr M V T B Lv H M H M H Exc G v H H de B 

1 Koolmees x x 2 x x x x x x x x 

2 Roodborst x x x x x   x x x x 

3 Grote bonte  x 7  x x x  x x x 

4 Merel x x x x x x x x x x x 

5 Kraai  x 3  x x   x x x 

6 Vink x x 37 x x x  x x x x 

7 Goudvink x x  x   x x x x  

8 Boomklever x x 8 x x x x x x x x 

9 Boomkruiper  x 5 x x  x x x x x 

10 Zwarte mees  x 3    x  x x  

11 Glans-matkop?  x      x    

 Matkop            

12 Kuifmees  x 2    x x x x  
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 Jan./febr. 2014 19-01 21-01 24-01 25 01 Wk 4 Wk4 Wk 4 Wk 5 31-01 03-02 12-02 

 Waarnemer M V G v H G Vr M V T B Lv H M H M H Exc G v H H de B 

13 Staartmees  x   x   x    

14 Pimpelmees x x 3 x x x x x x x x 

15 Houtduif x x x     x x x x 

16 Winterkoning x x x    x x x x  

17 Sijs  x      x x x x 

18 Ekster  x   x    x x  

19 Gaai x x x  x x  x x x  

20 Goudhaan x x x x   x  x x  

21 Vuurgoudhaan            

22  Buizerd   2  x  2   2 2 

23 Keep  x 3    x  x   

24 Holenduif         x x  

25 Koperwiek        x    

26  Blauwe reiger            

27 Kauw  x   x     x  

28 Turkse tortel            

29 Heggenmus x x     x  x x  

30  Zanglijster     x       

31 Kruisbek o o 4         

32 Kramsvogel  x          

33 Sperwer/havik        x    

34 Raaf (5.2          5  

35 Putter           x 

 Totaal soorten 13 25 18 9 15 8 14 17 21 22 13 
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BIJLAGE 3  OVERZICHT VAN GEVONDEN SOORTEN GEDURENDE ELKE RONDE (EN HUN PERCENTAGE). 

  Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3  Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Ronde 9 Ronde 10 

Datum 25.2 4.3 10.3 14.3 20.3 9.4 15.4 1.5 9.5 15.5 

Aantal soorten 21 25 22 25 28 26 25 31 30 31 

Aantal notaties 171     % 279     % 309     % 367     % 320    % 357     % 266      %  223     % 236     % 296    %  

Bonte vliegenvanger                             4 1,79 4 1,7 4 1,35 

Boomklever 9 5,26 12 4,4 15 4,86 13 3,52 17 5,31 21 5,88 10 3,75 3 1,34 5 2,1 9 3 

Boomkruiper 11 6,44 11 3,94 15 4,86 14 3,81 11 3,43 7 1,96 9 3,38 5 2,24 4 1,8 9 3 

Boompieper                             1 0,44         

Braamsluiper                             1 0,44         

Buizerd     1 0,35     2 0,54         3 1,12 1 0,44     1 0,33 

Ekster 6 3,5 6 2,15 3 0,97 4 1,08 2 0,62 4 1,12 2 0,75 2 0,89 1 0,42 3 1 

Fitis                         5 1,87 5 2,24 14 5,91 5 1,7 

Gaai 3 1,75 7 2,5 6 1,94 8 2,17 2 0,62 8 2,24 8 3 5 2,24 1 0,42 5 1,7 

Glanskop 2 1,18 1 0,35         3 0,94 5 1,4 3 1,12 1 0,44     4 1,35 

Goudhaan 4 2,34 2 0,71 3 0,97 4 1,07 4 1,25 3 0,84     2 0,89 3 1,3 1 0,33 

Goudvink 3 1,75 4 1,43 3 0,97 2 0,54 3 0,94 3 0,84 1 0,37 2 0,89     2 0,7 

Groenling     1 0,35     1 1,08 2 0,62 2 0,56     1 0,44 1 0,41 1 0,33 

Grote bonte specht 8 4,68 17 6,09 19 6,14 18 4,9 15 4,68 15 4,2 11 4,14 10 4,48 14 5,91 20 6,75 

Heggenmus     3 1,05 6 1,94 10 2,72 7 2,18 6 1,68 1 0,37     1 0,41 6 2 

Holenduif 1 0,58 3 1,05 5 1,61 4 1,07 2 0,62 1 0,28 2 0,75 2 0,89 2 0,84 2 0,7 

Houtduif 2 1,18 12 4,4 14 4,54 11 2,98 12 3,75 15 4,2 11 4,14 9 4,03 7 3 11 3,7 

Kauw     2 0,71                         2 0,84 2 0,7 

Koolmees 36 21,05 52 18,61 34 11 48 13 35 10,92 41 11,5 27 10,16 25 11,21 21 8,89 22 7,4 

Kuifmees         2 0,64     3 0,94 1 0,28 2 0,75 2 0,89 2 0,85 3 1 

Merel 10 5,85 22 7,88 27 8,73 43 11,61 45 14,06 44 12,33 26 9,79 27 12,1 38 16,1 41 14 

Pimpelmees 13 7,6 25 8,97 20 6,47 36 9,8 26 8,12 35 9,8 25 9,39 4 1,79 6 2,52 8 2,7 

Roodborst 18 10,53 30 10,76 44 14,24 50 13,52 46 14,36 44 12,33 28 10,55 38 17 25 10,54 33 11,2 
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  Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3  Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Ronde 9 Ronde 10 

Datum 25.2 4.3 10.3 14.3 20.3 9.4 15.4 1.5 9.5 15.5 

Aantal soorten 21 25 22 25 28 26 25 31 30 31 

Aantal notaties 171     % 279     % 309     % 367     % 320    % 357     % 266      %  223     % 236     % 296    %  

Sperwer 1 0,58 1 0,35 1 0,32 1 0,26 1 0,31     1 0,37 1 0,44 1 0,42 1 0,33 

Spreeuw 1 0,58     2 0,65 4 1,07 4 1,24 5 1,4     2 0,89 3 1,3 1 0,33 

Staartmees     2 0,7           0,31             2 0,84     

Tjiftjaf         2 0,65 10 2,72 15 4,65 21 5,88 17 6,4 14 6,27 21 8,9 15 5 

Turkse tortel                                 1 0,42     

Tuinfluiter                             2 0,89 2 0,85 3 1 

Vink 14 8,19 26 9,32 31 10,04 25 6,7 20 6,21 16 4,48 20 7,51 5 2,24 10 4,22 15 5 

Wilde eend                 1 0,31                     

Winterkoning 14 8,19 19 6,81 40 12,96 41 11 31 9,62 32 8,97 27 10,15 25 11,21 24 10,2 34 11,5 

Witte kwikstaart                 1 0,31 1 0,28                 

Zanglijster 10 5,84 12 4,3 8 2,59 9 2,44 3 0,93 5 1,4 7 2,63 1 0,44 8 3,4 4 1,35 

Zwarte kraai 3 1,75         1 0,26 2 0,62 7 1,96 6 2,26 1 0,44 3 1,27 1 0,33 

Zwarte mees 2 1,18 2 0,7     3 0,82 3 0,93 1 0,28 1 0,37 1 0,44 1 0,42 2 0,7 

Zwartkop     6 2,16 9 2,91 5 1,36 4 1,24 14 3,92 13 4,91 21 9,41 9 3,81 28 9,5 

  171 100 279 100 309 100 367 100 320 100 357 100 266 100 223 99,78 236 100 296 99,98 
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BIJLAGE 4. BOMEN MET HOLTES EN HOOFDBOOMSOORTEN PER 

PERCEEL.
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Vervolg overzicht van verschenen publicaties 
 
Aflevering 10    De waterkwaliteit van de beken en de grachten te Amersfoort, door J. Muilwijk,  

P. Cornelissen & D. Gillissen (mei 1990) 

Aflevering 9    Chemische kenmerken van het oppervlakte- en grondwater in het Stadspark Schothorst 
1988/1989 door A.H.M. Grimbergen (februari 1990) 

Aflevering 8    Chemische kenmerken van het oppervlaktewater in het Stadspark Schothorst 1987/1988,  
door A. Grimbergen (juli 1989) 

Aflevering 7    De waterkwaliteit van de stadswateren in de wijken Hoogland en Schothorst  te Amersfoort, door 
J.W. Muilwijk, P. Cornelissen & D. Gillissen (juni 1989) 

Aflevering 6    De waterkwaliteit van de stadswateren in de wijken Randenbroek, Liendert en Rustenburg te 
Amersfoort, door J. Muilwijk, P. Cornelissen & D. Gillissen (april 1988) 

Aflevering 5    Nachtvlinders waargenomen in het Bos Birkhoven, door J.Th.M. Steinmetz & A.W. de Lange 
(januari 1984) 

Aflevering 4    De begroeiing van de grachtmuren in Amersfoort, door G.M. Dirkse, V. van Laar,J. Muilwijk, J.L. 
Spier, J.W. van Vliet & J. Wisman (maart 1983) 

Aflevering 3   
  

Bladmossen op betonnen wegpalen tussen Amersfoort en Hoogland, door G.M. Dirkse,   J.W. 
van Vliet & V. van Laar (januari 1982) 

Aflevering 2   Libellen, waargenomen in de Bosvijver Birkhoven, door L. Boon (november 1980) 
Aflevering 1
  

Vissen in de Polder Zeldert, door G.M. Dirkse & F. van Ommen (oktober 1980) 
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Met de serie Natuur, Landschap en Milieu van Amersfoort 
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en milieuorganisaties een platform om hun onderzoeken  
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