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VOORWOORD 
 
In 2005 werd door de afdeling Amersfoort van de Vogelwacht Utrecht besloten om wat meer 
aandacht te besteden aan het stadspark dat bekend staat als het Waterwingebied.  
Reden hiervoor was onder andere, dat de politieke discussies om deze groene long aan te 
tasten doormiddel van allerlei soorten van bestemmingswijzigingen voortdurend oplaaien. 
Het risico dat er besluiten genomen worden op basis van het ontbreken van kennis, deed 
ondergetekende ertoe besluiten om voor wat betreft de vogelhuishouding doormiddel van een 
territoriuminventarisatie concrete informatie te verzamelen over de in het gebied broedende 
vogels. Dat er in dit kader door de gemeentelijke overheid besluiten genomen worden op 
basis van het ontbreken van eenvoudig te verwerven feitenkennis, komt later in dit verslag  
bij de bespreking van de IJsvogel helaas nog aan de orde. 
Dit verslag beoogt feiten en gegevens te verschaffen omtrent een zeer groot deel van de 
aanwezige broedpopulaties. Hierover kan en zal niet al te veel discussie ontstaan. Waarover 
verschil van mening kan ontstaan is de interpretatie van deze feitelijkheden geplaatst in hun 
biotoopcontext. Met andere woorden welke waarde ken je toe aan het gebied waarin de 
informatie is aangetroffen. Maar al te vaak worden feiten gemasseerd in de richting van 
voorgestane ontwikkelingen. Alles is immers in te passen. 
Tot slot wil ik de gemeente Amersfoort danken voor het leveren van gedetailleerd 
kaartmateriaal. Stadsecoloog Renee van Assema en haar rechterhand Erik van Beers waren 
steeds bereid om te faciliteren en als klankbord te dienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amersfoort, 4 juli 2006 
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GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Het parkachtige, 35 ha. grote natuurgebied dat ingeklemd ligt tussen de wijken Liendert aan 
de westzijde en Rustenburg aan de oostzijde wordt ook wel Waterwingebied genoemd. 
Nog concreter wordt het gebied aan de noordkant begrensd door de spoorlijn Amersfoort-
Apeldoorn, de Trekvogelweg in het westen, de Laan der Vrijheid in het oosten en de 
zuidelijke begrenzing wordt door de Hogeweg gevormd. In coördinaten uitgedrukt ligt het 
gebied tussen 156.100-157.000 en 463.500-464.900. Op de kaart waarop de verschillende 
soorten zijn aangegeven is de grens van het onderzochte gebied met een kaderlijn 
aangegeven. 

 

 
 
Het gebied kan grofweg in een viertal stukken worden verdeeld. Een vrij breed noordelijk 
deel en een drietal vrij smalle (ca. 200m) stroken, van elkaar gescheiden door het 
Onderduikerspad, de Van Randwijcklaan, de Lage Weg en uiteindelijk de Hoge Weg. 
Buiten een groot aantal flinke gras- en speelvelden bestaat de rest van het terrein uit 
bosachtig gebied met veel bomen, struiken en heesters, maar ook kleine, langs de paden 
gesitueerde “eilandjes” van opgaand struikgewas, bramen, veel stukken met kruidige 
gewassen, enz. Het zuidelijk deel van het gebied bestaat uit smalle noord-zuid gerichte 
zones. Alleen het noordelijk deel heeft een iets groter bosareaal met aan de oostzijde 
daarvan een serie hoge populieren. Met name het bosachtige deel is vrij divers, op sommige 
plaatsen met een mooie dichte onderbegroeiing waardoor de nodige rust- en vluchtplekken 
ontstaan voor de vogels. Ook de historisch bepaalde kavelsloot geflankeerd door de 
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bijzondere knotbomen (w.o. knot-essen), speelt met een geheel eigen biotoop, een 
belangrijke rol binnen dit stadspark. 
Het park is ontsloten door een ruim aantal geasfalteerde wandelpaden. Achter een aantal 
flats die langs de Trekvogelweg staan, loopt een brede sloot uitmondend in een tweetal 
vijvers. Uit de verslaglegging zal blijken dat dit uiteraard de nodige watervogels aantrekt. 
Langs de Laan der Vrijheid ligt aan de oostzijde een groene en divers begroeide geluidswal 
die deze groenzone scheidt van de bebouwing van Rustenburg. Deze geluidswal en de 
tuinen die er direct ten oosten van liggen vertegenwoordigen een duidelijke “springplank” 
voor vogels van en naar het Waterwingebied en is als zodanig rijk aan vogels. 1  
Het stadspark wordt hoofdzakelijk gebruikt door de lokale bewoners die er recreëren, 
joggen, spelen, wandelen, picknicken of er elkaar, hun hond of vlieger uitlaten.  
 

WAAROM INVENTARISEREN? 
 
Natuurlijk kan je inventariseren omdat het ontzettend leuk is om te doen! Op zich alleen al 
een hele goede reden! Je leert een gebied erg goed kennen, met al z’n hoekjes en gaatjes. 
Ook is een soort wetenschappelijke nieuwsgierigheid met wellicht een aardige vraagstelling 
over dichtheden en soortenrijkdom (of het ontbreken daarvan) een goede drive. 
Maar buiten het persoonlijke plezier dat je beleeft aan het in kaart brengen van al die 
soorten, komt al heel snel het nut naar voren om feiten te verzamelen van een kwetsbaar 
gebied zoals Het Waterwingebied.  
Voor natuurliefhebbers is groen (lees natuur) in hun directe woonomgeving van 
levensbelang. In een stedelijke omgeving, hoe “belangrijk” politici dat ook altijd vinden, 
ligt natuur echter voortdurend op de weegschaal. Is het nog zwaar genoeg? Of… moeten al 
die andere argumenten en belangen zwaarder wegen. Natuur blijft een soort wisselgeld, 
waarover kennelijk voortdurend onderhandeld moet worden en kan bij het minste geringste 
worden ingewisseld tegen bijvoorbeeld economische of andere belangen. 
 
Dit komt denk ik ook, omdat iedereen weer een andere beleving heeft van wat “natuur” nu 
eigenlijk is. Elk gebied heeft z’n eigen geschiedenis en wat je ook onder natuur verstaat, 
hier in Nederland is elk stukje door mensenhanden gemaakt. Iets dat de naam “oer” of 
“oorspronkelijk” draagt is er niet meer. We moeten al naar Polen om nog een stukje oerbos 
te vinden. Natuurlandschap is dus per definitie gemaakt cultuurlandschap.  
Met enige moeite en inlevingsvermogen is een stadswijk echter te beschouwen en te 
beleven als stedelijke “natuur”. Een groene lardering van huizen, wegen en parkeerplaatsen. 
Met z’n allen doen we daar vreselijk veel aan! De overheid verzorgt het openbaar groen, 
het waterschap beheert het water en wij planten samen onze prachtige tuinen vol met 
natuur. Want de belangrijkste en meest diverse biotoop in de stad is wel die van onze 
tuinen. De meest mooie bomen, struiken, heesters, bloemen, staan in onze tuin en trekken 
heel veel insecten, bijen, vlinders en vogels. Dat koesteren we als we in onze tuin genieten, 
en dat geeft onder andere schoonheid en kwaliteit aan een wijk of aan de stad. Ergo: natuur 
betekent kwaliteit! Leefkwaliteit! 
En als Amersfoort al de Groenste stad van Nederland zou worden, dan heeft het dat 
grotendeels aan z’n inwoners te danken. 
 
Waarom is zo’n gebied als het Waterwingebied voor Amersfoort dan toch zo waardevol als 
we zoveel mooie tuinen hebben, zou je zeggen! Een gemeente zou zo’n ecologische zone 
toch moeten koesteren, want zoveel is er niet overgebleven van het “oorspronkelijke” 

                                                 
1 Voor meer uitvoerige informatie over het gebied zie de website van Vrienden van het Waterwingebied. 
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cultuurlandschap waarin de stad zich als een gezwel heeft ontwikkeld. Met name dit gebied 
is een poort naar het zuidelijker gelegen beekdallandschap en de Barneveldse beek. 
Het is één van de groene longen waardoor het stadslijf gezond blijft. Het is het groen dat de 
voortdurende CO2 uitstoot van de vele auto’s opvangt en filtert en ons de broodnodige 
zuurstof teruggeeft.  
Van één mooi aaneengesloten groen gebied zoals het Waterwingebied, het 
Heiligenbergerbeekdal, het park Schothorst of het Randenbroekerbos, hebben we als stad 
veel meer profijt dan van 20 losse postzegeltjes groen zo her en der. 
Een aaneengesloten (rest)gebied trekt veel meer vogels aan en dient als een groene 
verbindingszone tussen wijken en andere parken. Het is een verzamelplaats van vele 
soorten die er eten vinden, vogels komen er slapen en wij stedelingen, genieten van al dat 
gefriemel in bomen en struiken en de luisterrijke liedjes die ze ten gehore brengen. Maar in 
zo’n Waterwingebied zoeken we ook rust en proberen even de drukte van alle dag te 
ontvluchten. Net zoals vogels!! Sommige vogels hebben een bepaalde rust nodig om zich 
ergens te vestigen en tot broeden te komen, andere floreren juist bij ons gezelschap. Maar 
ze hebben ook een plek nodig waar ze beschutting kunnen vinden tegen vijanden zoals 
roofvogels, kraaiachtigen en niet te vergeten; katten! Vinden ze dat niet, dan zijn ze weg.  
 
Terug naar onze vraag, waarom we als Vogelwacht dit gebied nu inventariseren. Het 
antwoord is, dat we als gedreven vogelaars zo objectief mogelijk kennis willen verzamelen 
die als argument gebruikt kan worden. Feitenkennis die ingezet kan worden om 
gefundeerde stappen te nemen, als die genomen moeten worden. Een democratisch gekozen 
gemeenteraad dient afwegingen te maken op basis van argumenten en feiten opdat er een 
grondig besluit genomen kan worden. 
Doormiddel van deze broedvogelinventarisatie hoopt de Vogelwacht objectieve feiten aan 
te dragen. Feiten die meegewogen en op grond waarvan beslissingen genomen kunnen 
worden. Beslissingen, waarvan wij hopen dat deze ten goede zullen komen aan natuur, aan 
cultuur, aan gezondheid, rust en vogels. Maar ook beslissingen die voorkomen dat een 
bepaalde soort of een groot deel van de vogelpopulatie verdwijnt. Motto: de kwaliteit van 
onze woonomgeving lees je af aan het aantal soorten vogels, zoogdieren, reptielen, 
vlinders, libellen, enz.! (En nog een paar andere zaken…) 
 

WERKWIJZE  
 
Tussen 7 februari en 11 juni is het gebied in z’n totaliteit 14 maal bezocht waarbij er 7 
volledige ronden zijn afgelegd. Eén ronde werd dus in twee ochtenden voltooid en nam 6-7 
uur in beslag. Op een gedetailleerde kaart zijn steeds de soorten genoteerd die op een 
bepaalde plek zijn gehoord of gezien.  
Omdat dit systematisch is uitgevoerd, levert dat enerzijds een soortenlijst op en anderzijds 
een verspreidingsbeeld van alle verschillende territoria. 
Dit laatste geldt uiteraard alleen voor de vogels die in het gebied broeden. Dit in 
tegenstelling tot de “wintergasten” die wel op de soortenlijst voorkomen, maar na 
maart/april weer uit het gebied verdwijnen omdat de kriebels van de vogeltrek zich weer 
aandienen. Het is uiteraard zaak deze twee groepen uit elkaar te houden, evenals de vogels 
die “even komen eten” in het gebied, maar daarna weer verdwijnen. 
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Om aan een broedvogelinventarisatie te voldoen zoals dat is beschreven in het boek 
Vogelinventarisatie2, dient aan een aantal criteria te worden voldaan om aan een vogelsoort 
het label broedgeval of bezet territorium te kunnen hangen. 
 
 
Dit zijn: 

1. Territoriumafbakening door zang, grensconflicten 
2. Waargenomen paring en baltsgedrag 
3. Ouders slepen met nestmateriaal 
4. Bouw nest 
5. Nest met eieren gezien 
6. Nest met jongen gezien of jongen gehoord 
7. Nest met verse eierschalen (onder de boom) 
8. Afleidingsgedrag bij bedreiging 
9. Waarneming van jongen die worden gevoerd 
10. Uitgevlogen jongen 

 
In het Waterwingebied bevinden zich zeer veel territoria (ca. 730) van een groot aantal 
vogelsoorten. Om van elk vogelpaar het nest met eieren te willen zien is een onmogelijke 
en bovendien uiterst verstorende opgave. Dat kan dus niet het doel zijn! Het zwaartepunt 
heeft dan ook bij het karteren van territoria gelegen. Dit vooral op basis van zang, 
plaatsgebondenheid, grensconflicten en het slepen met nestmateriaal. Van sommige 
soorten, zoals de eksters en kraaien bijvoorbeeld was zelfs de bouw van de diverse nesten 
goed te volgen. Op deze wijze kan met een redelijke tijdsinvestering vastgesteld worden 
waar de territoria van de diverse soorten zich bevinden. De betrouwbaarheid neemt toe 
naarmate het aantal karteringsronden toenemen en soorten op dezelfde locatie worden 
aangetroffen. 
Er is voor gekozen om vooral in de vroege ochtend te beginnen, waarbij op verschillende 
punten werd gestart. Dit zorgt er voor dat soorten die iets vroeger/later met hun zang 
beginnen op andere plekken ook kunnen worden gesignaleerd. Theoretisch dienen de 
ronden dan ook nog op diverse tijdstippen plaats te vinden. In twee gevallen is later 
begonnen, waarbij het einde van de ronden echter nog voor het middaguur lag. 
De stad komt vroeg tot leven en de eerste uren van de dag geven nog een redelijke stilte om 
alle vogelgeluiden goed te kunnen horen. Een hele praktische reden dus! Naar mate het 
seizoen verstrijkt, verdwijnen de wintergasten en zie je de blijvers steeds vaster in hun 
gebied aanwezig.  
 
Voor koloniebroeders is deze methode duidelijk lastiger. Voor wat betreft mussen, kauwen, 
spreeuwen, enz. wordt het aangeven van territoria vrijwel onmogelijk. Hiervoor is dan ook 
alleen hun voorkomen weergeven (al dan niet foeragerend). Vooral de Spreeuwen leken 
alleen maar te komen foerageren in het gebied en kon geen broedlocatie worden 
vastgesteld. Hun nesten zitten vooral in het bebouwde gebied. Deze soort is dan ook buiten 
beschouwing gelaten, evenals bijvoorbeeld de Blauwe reiger die wel langs de waterkant 
staat te vissen, maar niet in het Waterwingebied broedt. 
 
Per ronde werd het gebied zorgvuldig doorkruist waarbij steeds het voorkomen van soorten 
als Ekster, Kraai, Gaai en Bonte Specht, maar bijvoorbeeld ook van de Sperwer nauwkeurig 
op de kaart werden gezet. Aan het eind van het seizoen wordt hiermee vrij duidelijk wat de 
                                                 
2 Hustings, M.F.H., Kwak R.G.M., Opdam, P.F.M. en Reijnen, M.J.S.M., 1989, Vogelinventarisatie, 
Achtergonden, richtlijnen en verslaglegging. 
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grootte van hun territorium is. In sommige van deze gevallen is zelfs het nest niet gevonden 
maar werd wel een heel duidelijk begrenst territorium vastgesteld. 
Achter het bureau zijn de gevonden resultaten uitgewerkt tot soortkaarten waarop de 
verschillende gevonden territoria zijn aangegeven. 
 
Hoe nauwkeurig er ook gewerkt wordt, het is onmogelijk om een volledig, 100% compleet 
beeld te krijgen. Altijd zullen er dingen worden gemist en vergelijkend onderzoek in 
Engeland heeft ook uitgewezen dat bij het actief zoeken naar nesten, de territoriumkartering 
niet geheel volledig is. Het zij zo! Het is nu eenmaal onmogelijk om elk broedpaar 
persoonlijk te kennen, hoewel die gedachte op zich wel aardig zou zijn. 
Indien we echter kijken naar de opmerkelijke, steeds terugkerende plaatsgebondenheid van 
de paren, komt een dekkingsschatting van 80-90% redelijk in de buurt. Bij de uitwerking 
zal dan ook met die marge rekening moeten worden gehouden. Bij de bespreking van de 
diverse soorten zal hier zo nu en dan ook nog op terug worden gekomen. 
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DE RESULTATEN 
 
In het licht van alle hiervoor gemaakte opmerkingen, ziet de lijst met (winter)gastsoorten 
die werden vastgesteld er als volgt uit. Dit zijn dus alle (25) soorten die tijdelijk in of boven 
het gebied verbleven al dan niet op zoek naar voedsel. 
 

1. Fuut* 
2. Kokmeeuw* 
3. Aalscholver* 
4. Blauwe reiger* 
5. Knobbelzwaan* 
6. Krakeend* 
7. Kuifeend* 
8. Buizerd* 
9. Havik* 
10. Torenvalk* 
11. Gierzwaluw (1 
12. Boerenzwaluw (1 
13. Graspieper* 
14. Witte kwikstaart* 
15. Koperwiek* 
16. Kramsvogel* 
17. Fitis* 
18. Goudhaan* 
19. Zwarte mees* 
20. Matkop* 
21. Spreeuw* 
22. Putter* 
23. Sijs* 
24. Goudvink* 
25. Appelvink* 

 
*) tijdelijk (in de winter) aanwezig om te foerageren, niet in gebied broedend. 
1) overvliegend, niet in gebied broedend. 
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De volgende 33 soorten sloegen wel hun bivak op in het stadspark. In deze tabel wordt het 
aantal gevonden territoria, schatting van het mogelijk aantal territoria en de berekende 
dichtheid van territoria per 100 ha. (km2) weergegeven. 
 
 Soort Aantal 

gevonden 
territoria 

Geschat aantal 
Territoria 
(broedparen) 

Dichtheid km2 

26 Wilde eend 8 8-10 22,85 
27 Sperwer 1 1 2,85 
28 Waterhoen 10 10-13 28,57 
29 Meerkoet 15 15-18 42,85 
30 Houtduif 70 70-85 200 
31 Turkse tortel 9/19 buiten geb. 10-14 25,71 
32 IJsvogel 1 1 2,85 
33 Grote bonte specht 8 8-10 22,85 
34 Winterkoning 82 85-95 234,28 
35 Heggenmus 34 35-40 97,14 
36 Roodborst 60 60-70 171,42 
37 Zanglijster 16 16-20 45,71 
38 Merel 118 120-140 337,14 
39 Zwartkop 24 25-30 68,57 
40 Braamsluiper 1 1-2 2,85 
41 Rietzanger 1 1 2,85 
42 Tjiftjaf  25 25-30 71,42 
43 Koolmees 100 100-120 285,71 
44 Pimpelmees 45 45-55 128,57 
45 Glanskop 5 3-7 14,25 
46 Matkop 1 1-3 2,85 
47 Staartmees 4 2-6 11,4 
48 Tuinfluiter 2 2-4 5,71 
49 Boomklever 3 3-5 8,57 
50 Boomkruiper 13 13-17 37,14 
51 Ekster 21/4 buiten geb. 21 60 
52 Gaai 13 13-15 37,14 
53 Kauw -- 25-30 -- 
54 Zwarte kraai 7 7-8 20 
55 Huismus -- -- -- 
56 Ringmus -- -- -- 
57 Vink 27 30-35 77,14 
58 Groenling 10 10-15 28,57 
 Totaal 734 territoria   
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KORTE BECHRIJVING SOORTEN 
 
Hierna volgt een korte beschrijving en positionering van de broedende soorten die in het 
Waterwingebied werden aangetroffen. Deze informatie correspondeert met de betreffende 
verspreidingskaartjes 
 
WILDE EEND (kaart 1) 
Van de Wilde eend werden een achttal broedgevallen (moeders met jongen) vastgesteld. 
Samen met een drietal Krakeenden en een paar Kuifeendjes die gedurende de 
wintermaanden even foeragerend werden gezien, beperkte de Wilde eend zich tot de 
waterpartij die door het gebied loopt. Aangezien er enige rust nodig is om tot een succesvol 
broedsel te komen, lijken de nesten zich te hebben bevonden (geen nesten gezocht!) in een 
strook waar de afstand tot een wandelpad iets groter is. Hoekjes die net iets minder druk 
belopen en door honden besnuffeld wordt dan elders. Dit komt neer op een dichtheid van 
bijna 23 paar per 100ha.  
Volgens de Broedvogelatlas van Nederland3 (die ook voor alle andere soorten is gebruikt) 
komen Wilde eenden in het stedelijk gebied nauwelijks voor. Hun plek wordt dan 
ingenomen door zogenaamde “soepeenden”. 
Dit geeft aan dat een groen, aaneengesloten gebied als het Waterwingebied aan deze soort 
wel de mogelijkheid biedt om tot broeden te komen. 
Vergelijken we de verkregen waarde met aantal per 100ha in beekdalen en waterrijke 
natuurgebieden (16-32 paar) dan past dit keurig in het beeld. 
 
SPERWER (kaart 2) 
Al in de late winter werd al duidelijk dat hier steeds een paar Sperwers aanwezig was. De 
ene keer werd het vrouwtje jagend gezien, een andere keer liet het mannetje zich prachtig 
bewonderen terwijl deze op een tak zat te suffen. Ook een aantal plukplekken deed steeds 
meer het vermoeden rijzen, dat we met een broedgeval te maken zouden krijgen. 
En dit klopte inderdaad! Vlak voor alle bomen volledig in blad zaten, concentreerde het 
aantal waarnemingen zich steeds meer rond het uiteindelijke nest ( ca. 7 meter hoog in een 
onmogelijke “mik”) dat werd gevonden in een loofboom (voorkeur gaat vaak uit naar 
naaldhout!). 
Sindsdien heeft het vrouwtje gebroed op een mooi bedonst nest.  Sporen van smeltsel (witte 
kalkpoep) rond de nestboom gaven in juni aan dat er jongen waren. Het broedgeval is 
succesvol afgesloten met 3 jongen die begin juli zijn uitgevlogen. Bij het uitvliegen hing 
het nest al op half zeven en als ze in 2007 terug komen moet het nest zeker opgeknapt. Zeer 
waarschijnlijk wordt dan voor een nieuwe nestlocatie gekozen. 
Kijkend naar de keuze van de nestplaats, zien we dat deze keus met name is bepaald door  
de rust van het bosje. Het gebied is hier net groot genoeg om deze hoek te benutten om te 
gaan broeden. De overige stroken van het gebied in zuidelijke richting zouden hiervoor te 
smal, te druk en te open zijn. Door het bos loopt een (niet officieel) onverhard pad en de 
onderbegroeiing is dusdanig dicht dat hier nauwelijks honden of mensen komen. Bovendien 
is door het vrij grote aantal kleine en jonge zangvogels tijdens de broedperiode (april-juli) 
voldoende te eten voor een sperwerpaar met jongen. Tijdens de broedperiode werd in de 
directe omgeving van het nest een aantal ruiveren van het vrouwtje gevonden. Aan de hand 
van het patroon op deze handpennen kan volgend jaar eventueel worden vastgesteld – als er 
weer wordt gebroed- of het hetzelfde vrouwtje betreft. 

                                                 
3 Hustings.F, en Vergeer J-W. e.a., 2002, Atlas van de Nederlandse Broedvogels 
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Over dichtheden van Sperwers in stedelijk gebied is nauwelijks iets bekend. We kunnen 
wel stellen dat broedgevallen, zo diep in het stedelijk gebied vrij bijzonder zijn. We kunnen 
berekenen dat een aantal van zo’n 3 paar per km2 mogelijk is, maar zeer waarschijnlijk is 
dat hier niet zinvol en bezijden de realiteit. Dichtheden in dit kader zijn volledig afhankelijk 
van het aangeboden, en dan nog geschikte areaal. We mogen blij zijn met één paar. 
 
WATERHOEN (kaart 3) 
Langs de waterpartij in het gebied, werd een 10-tal territoria gevonden van de Meerkoet. In 
de meeste gevallen werden ook de bijbehorende jongen gezien en gehoord. 
Hoewel het Waterhoen de stad niet mijdt, mag de aanwezigheid van zo’n 10 paar 
Waterhoenen in het gebied,  als redelijk bijzonder worden beschouwd. Tevens geeft dit aan 
dat er sprake is van redelijk extensief beheerde oeverzones. Al te nette sloot- en 
waterkanten zou het averechtse effect hebben. Via de doorgetrokken dichtheidsberekening 
komen we op ruim 28 paar per 100 ha. 
 
MEERKOET (kaart 4) 
De Meerkoet speelt over het algemeen een dominante rol over het Waterhoen. Langs de 
aanwezige waterpartij komen op (opvallend) regelmatige afstand zo’n 15 territoria voor, 
hetgeen omgerekend tot een dichtheid van bijna 43 paar per 100 ha. uit komt.  
De onderlinge afstand tussen de paren bedraagt zo’n 80-100 meter. Regelmatig kunnen er 
felle grensconflicten optreden. Op de wat hogere gronden, wordt graag gebruik gemaakt 
van oude beeklopen en kleine natte landschapselementen. Ook is de Meerkoet een echte 
cultuurvolger die z’n nest graag bouwt op in het water liggende objecten zoals 
winkelkarretjes, fonteinen, oude fietsen, enz. Veelal vindt nog een tweede legsel plaats in 
juli -augustus. De hier aangegeven territoria behoren tot het eerste legsel van deze soort. 
 
HOUTDUIF (kaart 5) 
De Houtduif is ontegenzeggelijk de meest voorkomende “wilde” duif. Binnen de contouren 
van het onderzochte gebied werd zo’n 70 paar vastgesteld waarbij er ongetwijfeld nog een 
aantal over het hoofd zijn gezien. Per 100 ha. levert dat een dichtheid op van om en nabij  
200 paar. Het is een soort die 2-6 legsels per jaar kan produceren hetgeen voor een deel z’n 
uitbundig grote aantallen verklaart. Deze welgedane dikbuiken broeden in minimale nestjes 
zowel op de grond, in bomen en struiken als op gebouwen. In 2000 werd er in ’s 
Gravenhage een schatting gedaan van het aantal paren. Dit kwam neer op zo’n 150 paar per 
100 ha. Een lage schatting dus in vergelijking met het Waterwingebied. Zoals bij meer 
soorten het geval is, lijkt de Houtduif steeds meer het stedelijk gebied te veroveren. In het 
buitengebied komen ze steeds minder voor. Ook gedurende de wintermaanden wordt het 
Waterwingebied gebruikt als gemeenschappelijke slaapplaats. Tegen de avond komen hier 
honderden Houtduiven samen om de nacht door te brengen. Tijdens de inventarisatie werd 
slechts één maal een plukplaats van een Houtduif aangetroffen die zeer waarschijnlijk door 
een Havik was geslagen. Van deze laatste roofvogel is bekend dat deze hun geliefde prooi 
steeds méér de stad in volgen. 
 
TURKSE TORTEL (kaart 6) 
Het verhaal van de Turkse Tortel; het antenneduifje is een heel andere. Binnen het 
onderzoeksgebied werden een negental paren aangetroffen. Echter alleen maar rond de 
appartementencomplexen en flats die aan de westzijde langs de Trekvogelweg aanwezig 
zijn. Gebieden zonder bebouwing wordt gemeden. 
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Direct buiten het onderzoeksgebied werden 19 paartjes aangetroffen, die hun nesten veelal 
in tuinen en dichte bomen hebben. Tortels houden van mensen en zitten dan ook altijd in 
buurt van menselijke activiteit. Elk paartje kan zo’n 4-5 legsels per jaar produceren 
Betrouwbare gegevens van binnenstedelijke tellingen ontbreken helaas . Een 
dichtheidsberekening op basis vaan de oppervlakte van het Waterwingebied komt op bijna 
26 paar per 100 ha uit. Betrekken we hierbij echter het aantal paren direct buiten het 
onderzoeksgebied, dan komen we uit op een dichtheid van (28x0,42ha) ongeveer 67 paar 
per 100 ha. Waarschijnlijk ligt dit aantal in “puur” stedelijk gebied nog veel hoger. 
 
IJSVOGEL (kaart 7) 
Steeds weer als er over de vogels van het Waterwingebied werd gesproken, werd de 
IJsvogel genoemd. En inderdaad, al vanaf de wintermaanden was er een paartje IJsvogels 
aanwezig. Ik zeg was, omdat dit nu niet meer het geval is! Ze zijn helaas verdwenen!  
Wat is er gebeurd! 
Gedurende de eerste inventarisatieronden werd de IJsvogel steeds gezien. Enerzijds luid 
“zingend” laag over het water scherend, maar een aantal keren ook heel nadrukkelijk op een 
vaste plaats steeds weer vlak bij het bruggetje de lage begroeiing induikend. Kennelijk had 
het paar een goede locatie gevonden om te broeden en telkens weer werden ze op dié plaats 
gezien. Er was dus heel duidelijk sprake van een broedgeval!  
Vanaf half maart werd de IJsvogel regelmatig op deze plaats gesignaleerd. Bij de 
inventarisatieronde van 14 april werd het paartje baltsend samen gezien. Bij deze ronde 
werd echter ook vastgesteld dat er echter op nog geen 50m afstand allerlei graaf- en andere 
werkzaamheden plaatsvonden in verband met de aanleg van een skeelerbaan. Een groot 
aantal weken hebben hier met veel kabaal en activiteiten allerlei werkzaamheden 
plaatsgevonden die er toe hebben geleid dat de IJsvogels zijn verdwenen en het broedgeval 
is afgebroken. Hierna zijn de vogels hier niet meer terug gezien. 
Ofschoon een en ander niet direct bewijsbaar is, staat voor mij vast dat de aanleg van deze 
skeelerbaan de oorzaak is van het mislukken van het broedgeval van de IJsvogel. 
Natuurlijk is dit een trieste constatering, echter het geeft andermaal aan hoe belangrijk het 
is dat gemeentelijke plannenmakers op de hoogte zijn van feiten. Was het werk twee of drie 
maanden later uitgevoerd, dan was er waarschijnlijk niets aan de hand geweest. 
Tevens geeft deze broedpoging aan hoe bijzonder dit binnenstedelijk gebied kan zijn als 
verbindingszone naar de Barneveldse beek en de Vallei. Bovendien zegt de aanwezigheid 
van de IJsvogel zeker iets over de (verbeterde) waterkwaliteit en de daarin levende 
geschikte vis. Dit mag ook nog eens blijken uit de Aalscholvers die hier met een bepaalde 
regelmaat komen “eten”. 
 
GROTE BONTE SPECHT (kaart 8) 
In het onderzochte gebied werden verspreid een achttal territoria vastgesteld waar een 
aantal malen de Grote Bonte werd gezien of gehoord. Buiten veel insecten en bladetende 
rupsen, is de Grobo verzot op eieren en jongen van kleine zangvogels. Het gebied voorziet 
kennelijk in voldoende gelegenheid om holen uit te hakken en er broedsels in groot te 
brengen. Er is niet actief gezocht om de nesten te vinden. Wel zijn er op verschillende 
plaatsen bedelende jongen gehoord. Per 100 ha. werd een dichtheid berekend van zo’n 23 
paar. Voor deze soort is het van belang dat er zo her en der ook oude dode bomen blijven 
staan en dat niet alles keurig wordt opgeruimd. Oplettende bezoekers van het gebied zullen 
regelmatig de bewijzen tegenkomen van spechtactivititen. 
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WINTERKONING (kaart 9) 
Met 82 territoria is de Winterkoning een hele vaste bewoner van het Waterwingebied. Met 
een klein territorium (ca.0,4 ha) is de Winterkoning een veelvoorkomende soort. 
Uiteindelijk is het territorium nog veel kleiner omdat hun gebiedje beperkt is tot de 
geconcentreerde opgaande begroeiing met dichte struiken, heggen  en heesters. Als je de 
Winterkoning ziet (hij is op de Goudhaan na het kleinste vogeltje van Nederland) begrijp je 
niet hoe daar zo veel geluid uit kan komen. En dat zonder versterkers! 
Omgerekend naar een territoriumdichtheid per 100 ha. komt daar een getal uit van ruim 234 
paar. Op een moerasbosje op een eiland in het Eemmeer, werd in 1993 door D. Jonkers een 
dichtheid van 47 paar (!) per 10 ha. geregistreerd. Omgerekend dus 470 paar per km2! 
Winterkoningen nestelen op allerlei (lage) plekken, zoals boomstronken, heggen, 
houtwalletjes, knotbomen, oude vogelnesten, houtstapels,enz. Ook in het “versteende” 
gebied vinden ze allerlei kleine schuilplekjes om hun nest te bouwen. 
Tijdens het beheer van het gebied in de late winter, zijn met het gesnoeide hout veel 
houtwalletjes gemaakt. De Winterkoning en bijvoorbeeld de Roodborst maken hiervan 
samen met heel veel andere kruipende en vliegende diersels dankbaar gebruik. Deze vorm 
van beheer is in dit gebied dus heel effectief! 
 
HEGGENMUS (kaart 10) 
Binnen het onderzoeksgebied werden 34 territoria van Heggenmussen vastgesteld. Vlak 
buiten het gebied waren er nog een zestal! Per 100 ha. betekent dit een dichtheid van zo’n 
97 paartjes. 
In Nederland bereikt deze soort z’n grootste dichtheden in een parkachtig landschap. In 
regionale fauna’s worden dichtheden genoemd ( 40-50 paar per km2) die ver onder het 
Waterwingetal liggen. En hoewel door het complexe gedrag van de Heggenmus het lastig is 
om territoria vast te stellen, lijkt de gevonden dichtheid (90-110 paar per km2) toch redelijk 
betrouwbaar. De Heggenmus is altijd op de grond aan het scharrelen naar iets eetbaars. In 
elk geval heeft deze soort het in het Waterwingebied uitstekend naar z’n zin! 
 
ROODBORST (kaart 11) 
Een soort die het hier zeker ook naar z’n zin heeft is de Roodborst. Met 60 territoria binnen 
het onderzoeksgebied, komen we uit op een dichtheid van ruim 170 paartjes per km2. 
Misschien is het wat minder bekend, maar onze Nederlandse Roodborsten overwinteren 
voor het grootste deel in Zuid Frankrijk, Marokko en het Iberisch Schiereiland. De 
Roodborsten die wij hier ´s winters lekker royaal voedsel geven zijn te gast uit 
Skandinavië. In het vroege voorjaar gaan de skandinavische roodborsten weer terug en de 
Hollandse komen weer terug uit het zuiden. 
Een Roodborst houdt van kleinschalig cultuurland, houtwalletjes, parken, bossen en tuinen 
en leeft in hoofdzaak van insecten (bladhaantjes, vliegen, muggen, larven, enz.). In het 
Waterwingebied zien we dat de met huizen en flats bebouwde vlakken worden gemeden en 
dat de onderlinge afstand tussen de verschillende territoria rond de 40-50 meter bedraagt. In 
enkele gevallen is deze afstand zelfs nog kleiner. 
 
ZANGLIJSTER (kaart 12) 
Ook onze Zanglijsters overwinteren hoofdzakelijk in Frankrijk en Engeland. Ze komen 
vroeg terug! Rond februari bezetten de eerste paartjes al weer hun broedgebied. De 
Zanglijster heeft voorkeur voor een vochtig loofbos (populieren, wilgen en essen) met een 
rijke, vrij dichte onderbegroeiing van vogelkers, hazelaar, els of haagbeuk en hakhout met 
els en wilg. Buiten insecten, rupsen, bessen, fruit en larven is de Zanglijster verzot op 
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huisjesslakken (vooral de gestreepte!). Soms vind je een hele “smidse” van alleen maar lege 
huisje. Je kan er dan gif op innemen dat dit het werk van de Zanglijster is. 
Er werden zo’n 16 territoria aangetroffen binnen het Waterwingebied. Dit is een rijke 
concentratie (dichtheid ca. 45 paar per km2) in vergelijking met het “versteende” deel van 
de stad, waar dichtheden veel lager liggen. De onderlinge afstand tussen de afzonderlijke 
broedparen bedraagt (ruim) 100 meter. 
 
MEREL (kaart 13) 
Het zal u niet verbazen dat de Merel qua aantallen en dichtheid de absolute koploper is. 
Met 118 paar (waarschijnlijk gemiddeld zo’n 110-130 paar) die allemaal een territorium 
hebben kan je in het gebied niet om je heen kijken zonder dat je een paar merels treft. 
Per hectare levert dat een dichtheid op van 3,37 merelpaar op. Per km2 is het 
honderdvoudige dan ook vrij eenvoudig uit te rekenen.  
Landelijk staat de Merel zeker ook in de top vijf en meestal op de eerste plaats. Het is dan 
ook een vogel met een opmerkelijk aanpassingsvermogen. Of het nu gaat om volledig 
versteende en geasfalteerde landschappen, of om mooie parken als het Waterwingebied, hij 
doet het overal goed en broedt overal waar maar een plekje geschikt is. 
Uiteraard is het aanbod van voedsel belangrijk, maar de Merel vindt overal z’n kostje! Daar 
komt nog bij dat 3-5 legsels per broedseizoen geen uitzondering maar eerder regel zijn. 
In de stedelijke gebieden zijn de dichtheden flink groter dan in het landelijk gebied. 
Landelijk wordt gerekend met conservatieve getallen van 150-250 paar per 100 ha. De 
veronderstelde invloed van Eksters, Kraaien, Kauwen en Gaaien op het broedresultaat van 
de Merel is volledig te verwaarlozen. De landelijke mereltrend vertoont (vooral door de 
verstedelijking) nog steeds een licht opgaande lijn. 
 
ZWARTKOP (kaart 14) 
Met eerbiedige afstand voor elkaars territorium, werden 24 paartjes van de Zwartkop 
vastgesteld. Per 100 ha. zijn dat ruim 68 paartjes! Hun heldere zang is onmiskenbaar 
hoewel ze wel te verwarren zijn met bijvoorbeeld te Tuinfluiter. Ze komen verspreid door 
het onderzoeksgebied voor. “Onze” Zwartkoppen overwinteren in het Middellandse 
Zeegebied en zijn eind april, begin mei weer terug in ons land hetgeen meteen bij aankomst 
al weer een prachtig voorjaarsconcert oplevert. 
Als nestplaats  worden doorgaans lage struiken (meidoorn, sleedoorn), hoge kruidige 
gewassen (braamstruiken) of jonge bomen gekozen. Het vrouwtje bepaald de uiteindelijke 
plek nadat het mannetje op een paar plekken een nestbodempje heeft gemaakt. 
 
BRAAMSLUIPER (kaart 15) 
Op slechts één plaats van het gebied (uiterste noord-west hoek) werd het territorium van 
een Braamsluiper vastgesteld die met name eind mei en eerste helft van juni te horen was. 
Zo nu en dan was het mannetje zelfs even buiten het onderzoeksgebied te horen. 
Ook Braamsluipers houden van dicht struikgewas met braam, berberis, buxus, liguster en 
mei- en sleedoorn. In dorpen en steden blijft het voorkomen grotendeels beperkt tot de wat 
ruimere groenvoorzieningen (zelfs in nieuwbouwwijken). De Braamsluiper is typisch een 
vogel die door aangepaste beheermaatregelen het gebied binnen te halen valt. 
 
RIETZANGER (kaart 16) 
Vlak bij het territorium van de Braamsluiper werd ook een Rietzangerpaartje aangetroffen. 
Een aantal keren is de zang gehoord in de smalle rietkraag aan de zuid-west rand van de 
meest noordelijke vijver. De mogelijkheden tot broeden van Kleine Karekiet, Rietzanger of 
misschien Bosrietzanger zijn zeer beperkt binnen het onderzoeksgebied. Het mag dan ook 
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bijzonder heten, dat er zeer waarschijnlijk toch een paartje tot broeden is gekomen. De 
soort heeft een voorkeur voor meerjarig niet jaarlijks gemaaid riet. Vanaf begin april zijn de 
eerste Rietzangers in Nederland te horen. Rietzangers komen vrijwel alleen maar in het 
buitengebied voor. Het voorkomen in het Waterwingebied geeft andermaal aan, dat er met 
zorgvuldig beheer en wellicht wat aanpassingen in potentie mogelijkheden zijn voor deze 
soort. 
 
TJIFTJAF (kaart 17) 
Ook de Tjiftjaf is een vogel die een park als het Waterwingebied ambieert door de 
weelderige onderbegroeiing. Er werden 25 paartjes vastgesteld, hetgeen een dichtheid van 
ruim 71 paar per 100 ha. oplevert. Dit komt goed overeen met aantallen in jonge loofbossen 
van zo’n 10-20 jaar waar dichtheden van 55-100 paar per 100 ha zijn gevonden. In het 
noordelijk deel van het Waterwingebied zijn de onderlinge afstanden tussen de territoria 
iets kleiner (70-90m) dan in het zuidelijk deel (110-130m). Ze zijn met name in de wat 
dichtere begroeiing te vinden. Als alle condities gunstig zijn, kunnen Tjiftjaffen tot een 
tweede broedsel komen. 
 
KOOLMEES (kaart 18) 
Na de Merel is de Koolmees met 100 territoria een goede tweede als het om aantallen 
paartjes gaat. Per 100 ha betekent dat ruim 285 paar!  
Zijn voorkomen is als holenbroeder volledig afhankelijk van geschikte nestlocaties, die dus 
kennelijk ruim voorhanden zijn binnen het Waterwingebied. Holletjes in bomen, stobben, 
knotbomen (!), palen en nestkasten. In het broedseizoen staan er veel rupsen, larven en 
spinnen op et menu, terwijl deze soort in de winter om kan schakelen naar zaden en 
beukennootjes. Waarschijnlijk trekken ze dan ook meer de wijk in om zich in alle tuinen te 
goed te doen aan alle traktaties die wij hen bieden. 
Landelijk gezien nemen de aantallen Koolmezen nog steeds toe. Dit zou onder meer 
veroorzaakt kunnen worden door het verouderen van bossen (= toename voedsel) en de 
toenemende aanplant van loofhout. 
Leuk om te zien is, dat de grootste dichtheid bereikt wordt in het bredere noordelijke deel. 
De onderlinge afstand tussen de paartjes bedraagt slechts enkele tientallen meters. 
 
PIMPELMEES (kaart 19) 
De Pimpelmees voelt zich uitstekend thuis in dicht opgaand groen met veel beschutte 
plekken om te broeden en te vluchten. Deze soort blijft een voorkeur houden voor goed 
ontwikkeld loofbos met eiken. Ze eten larven van galwespen, kevers en galmuggen, maar 
tijdens het broedseizoen ook luizen, rupsen en muggen.  
In het onderzoeksgebied werden 45 paartjes vastgesteld. Beduidend minder dan de 
Koolmezen dus. Per 100 ha betekent dat een dichtheid van 128 territoria. Hoewel de 
dichtheden in stedelijk gebied groot zijn, is het uiteindelijke broedresultaat door allerlei 
oorzaken omgekeerd evenredig. 
 
GLANSKOP (kaart 20) 
Een grote verrassing van deze inventarisatie is wel de aanwezigheid van ca. 5 paartjes 
Glanskop. Deze soort is een uitgesproken standvogel en werd daarom ook al in een van de 
eerste inventarisatieronden vastgesteld. Glanskoppen hebben loofbos nodig met kleine 
natuurlijke holen. Ze bezetten holtes die door de meer dominante mezensoorten worden 
gemeden. Bosjes die kleiner zijn dan 4-6 ha worden door de Glanskop niet bezet. Hiermee 
is tevens duidelijk hoe belangrijk een minimale bosoppervlakte moet zijn om deze soort 
vast te houden. Hun aanwezigheid in het Waterwingebied is ook juist in die gebieden 



 17 

geconcentreerd waar wat meer bos is! Fragmentatie of dunningen kunnen het beeld volledig 
wijzigen of te niet doen. Een mooi voorbeeld was het snoeiwerk in het kader van het 
groenbeheer in de late winter en het vroege voorjaar. Glanskoppen die hun aanwezigheid al 
duidelijk hadden laten horen en zien, waren daarna ineens verdwenen. Veel mooie dichte 
plekken met braam en andere struiken boden geen beschutting en onderdak meer. Per 100 
ha zou dit een dichtheid van 57 paartjes opleveren. 
 
MATKOP (kaart 21) 
Van de Matkop is bekend dat de broedterritoria een grootte bereiken van zo’n 4-15 ha, met 
een gemiddelde van 7-8 ha. Indien we naar de waarnemingen van het Waterwingebied 
kijken, dan is er in het zuidelijk deel “slechts” sprake van één territorium. De Matkop geeft 
de voorkeur aan dichte moerasachtig bosjes, houtwallen, parken en andere besloten 
landschappen waar vooral wat dood hout is te vinden. Hij nestelt graag in wat zachtere 
houtsoorten als wilg en berk. 
 
STAARTMEES (kaart 22) 
Het Waterwingebied levert kennelijk een goed biotoop aan de mezen, want ook de 
Staartmees is met 4 (?) territoria goed vertegenwoordigd. Nu verdient dat een duidelijke 
kanttekening, want door het ontbreken van territoriaal gedrag laten de nestlocaties zich vrij 
lastig vaststellen. Het kan heel goed zijn dat waarnemingen méér bij elkaar getrokken 
moeten worden. Mede gezien eerder gevonden dichtheden in bossen op zandgronden en in 
groene stedelijke gebieden in Nederland (3-10 paar per 100 ha) lijkt 4 paar alleszins 
redelijk, mede gezien het feit dat groene randen in stedelijke gebieden met graagte worden 
bewoond. 
Het merendeel komt voor in het noordelijke, bosachtige deel van het Waterwingebied. In 
het zuidelijk deel komen ze eigenlijk niet voor, behalve twee territoria in de geluidswal aan 
de oostzijde én één uitzondering die de regel bevestigt.  
 
TUINFLUITER (kaart 23) 
Eind mei, begin juni werden op twee plaatsen langs de Weg van de Vrijheid ineens de 
welluidende tonen van de Tuinfluiter gehoord. Deze lange afstandstrekker (hij overwinterd 
ten zuiden van de Sahara) bouwt zijn nest in flink uitgegroeide mei- en sleedoornhagen. In 
vochtige jonge bossen met een opgaande struik en kruidlaag worden de hoogste dichtheden 
vastgesteld. In het Waterwingebied geeft de broedlocatie een beetje het gewenste beeld, 
hoewel de kruidlaag (bijv. flinke stukken met brandnetels) hier niet echt voorhanden is.  
Het heeft niet zo veel zin om met twee paartjes dichtheden te gaan berekenen.  
 
BOOMKLEVER (kaart 24) 
Boomklevers zijn onvervalste standvogels en ze houden van parklandschappen met veel 
dikke oude bomen. Meestal nestelen ze in oude spechtenholen. Het is ook een beetje een 
specht, want hij kan er flink op los hakken als hij z’n zinnen op een bepaalde prooi of 
nestlocatie heeft gezet. In Duitsland wordt hij dan ook wel “Blauspecht” genoemd. 
Gedurende het broedseizoen worden er hoofdzakelijk insecten en larven gegeten en aan de 
jongen gevoerd. In tegenstelling tot de Boomkruiper, kan de klever ook op z’n kop langs de 
stam naar beneden. Al eind februari, begin maart is de baltszang van de Boomklever te 
horen en als zodanig zeker niet te missen. In het waterwingebied zijn drie territoria 
vastgesteld.  
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BOOMKRUIPER (kaart 25) 
Wat talrijker dan de Boomklever is de Boomkruiper vertegenwoordigd. Met z’n hoge liedje 
en z’n kromme pincetsnavel zie je’m vaak tegen de boom opklimmen.  Ook deze vogel 
broedt in holen, hoewel hij daar weinig kieskeurig in is. Bijvoorbeeld achter loszittende 
stukken schors, in allerlei spleten (ook van bouwwerken). Onder gunstige omstandigheden 
kan de Boomkruiper twee broedsels per jaar produceren. 
In de eerste periode werden 13 territoria vastgesteld hetgeen op een dichtheid per 100 ha 
komt van 37 paar. In stedelijke tuinen en parken is hij een regelmatige bewoner. 
 
GAAI (kaart 26) 
De Gaai is een beetje heimelijke vogel die zich in de broedperiode niet al te vaak laat zien. 
Hij behoort tot de familie van de Kraaiachtigen. Buiten insecten en rupsen heeft hij het 
tijdens het grootbrengen van de jongen zeker ook gemunt op nesten van zangvogels. Later 
in het seizoen staan ook fruit, mais en graan op zijn menu terwijl hij in de winter op eikels 
en allerlei noten overschakelt. Stedelijke gebieden met veel groen zijn zeker in trek bij de 
Gaai omdat in de stad vrijwel altijd eten is te vinden. Hierbij kunnen de dichtheden flink 
oplopen. In het Waterwingebied werden 13 territoria vastgesteld hetgeen neerkomt op een 
dichtheid van 37 paar per 100 ha. 
 
EKSTER (kaart 27) 
Al bij een inventarisatie van Eksters en Kraaien door de afdeling Amersfoort van de 
Vogelwacht werd in 2004 al vastgesteld dat er een flink aantal eksterparen in dit gebied 
aanwezig was. Er werden toen 15 territoria gevonden. 
In 2006 zijn dat er 21 geworden. Twee liggen er direct buiten het onderzoeksgebied en zijn 
niet meegeteld. Een toename, waarbij een dichtheid van 60 paar per 100 ha past. Een 
toename die overigens ook in andere delen van de stad, maar ook in andere stedelijke 
gebieden elders in Nederland werd vastgesteld.  
Buiten het aantal broedparen, dat hier voldoende voedsel vindt, werd gedurende de 
wintermaanden door Marja Walrecht (die in deze omgeving inventarisaties doet van eksters 
en kraaien) ontdekt, dat een groot deel van de Eksters uit deze omgeving hier hun 
gezamenlijke slaapplaats hebben. Bij bezoeken aan deze slaapplaats tegen de ochtend- en 
avondschemering werden naar schatting 100-140 individuen vastgesteld die hier met elkaar 
de nacht doorbrengen. s’ Ochtends vliegen ze dan weer naar hun territorium (dat de hele 
winter bezet blijft) en tegen de avond verzamelen ze zich weer in dit gebied. Er moeten 
rondom Amersfoort waarschijnlijk nog wel meer eksterslaapplaatsen zijn, maar dit is tot nu 
toe de enig bekende. Bij de stadsdekkende inventarisatie van eksters en kraaien in 2004 en 
2005 werden geen andere slaapplaatsen ontdekt. Het mag duidelijk zijn dat dit dus een 
bijzondere waarde aan dit gebied toekent. 
 
KAUW (kaart 28) 
Het verhaal van de eksters geldt eveneens voor de Kauwen. Ook de kauwen maken in de 
wintermaanden van het Waterwingebied gebruik om er met honderden tegelijk 
gemeenschappelijk te slapen. Opvallend genoeg zijn het alleen de Kauwen, Eksters en 
Houtduiven die hier hun gezamenlijke slaapplaats hebben. De Kraaien slapen hier niet. Die 
zitten weer op andere plekken zoals het park Schothorst, Randenbroek en de omgeving van 
het Elisabeth ziekenhuis op de Berg. 
Van de Kauwen zijn alleen de afzonderlijke waarnemingen op de kaart gezet, dus niet de 
broedlocaties. Er zullen weinig paartjes in het onderzoeksgebied broeden, omdat er te 
weinig grotere holen  zijn waarin ze hun nest kunnen bouwen. Meestal worden holle bomen 
of oude holen van de Zwarte Specht opgezocht. De meeste broedgevallen bevinden zich net 
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buiten het gebied rond de flankerende bebouwing. Doordat de Trekvogelweg als 
gebiedsgrens is aangehouden, werden de Kauwen hier regelmatig vastgesteld op de diverse 
schoorstenen en daken. Ze foerageren wel regelmatig op de gemaaide grasvelden van het 
onderzoeksgebied. 
Het gebied ten oosten van de geluidwal is niet bezocht. Ongetwijfeld zullen hier ook de 
nodige Kauwenparen zitten, echter deze zijn niet in kaart gebracht. Hierdoor wekt de kaart 
de suggestie dat er alleen maar ten westen Kauwen zitten, maar dit hoeft niet het geval te 
zijn. Het aantal paartjes aan de westzijde wordt geschat op 25-30. 
  
ZWARTE KRAAI (kaart 29) 
De Zwarte Kraai is een standvogel die het hele jaar door (!) strikt vasthoudt aan zijn 
territorium. Nu is het vrij lastig om de territoriumgrens van elk paar te vinden en het is dus 
het beste uit te gaan van het aantal bezette nesten. 
Tijdens de inventarisatie konden er 7 bezette nesten worden vastgesteld. In 2004 waren dit 
er 8. Omgerekend komt dat op een dichtheid van 20 paar per 100 ha. Telkens als er kraaien 
in het gebied werden waargenomen, werd de exacte locatie daarvan op de kaart ingetekend. 
Op deze manier werd een beeld verkregen van de (globale) territoriumgrootte en leidde de 
dichtheid van waarnemingen zelfs tot de ontdekking van het nest. 
Aangezien vaak niet duidelijk is welke kraai bij welk nest hoort, zijn de territoriumgrenzen 
soms lastig te bepalen. In sommige situaties is het heel goed mogelijk dat de grenzen, die 
natuurlijk diffuus zijn, zo her en der wat opschuiven en “lijnen” in werkelijkheid iets anders 
liggen dan op de soortkaart is getekend. 
Het mag duidelijk zijn dat er kennelijk voldoende voedsel en nestgelegenheid aanwezig is 
voor een “parapluie” van kraaienterritoria die zich over vrijwel het gehele gebied uitstrekt. 
Er zijn redelijk veel grote, hoge bomen waar de kraai z’n nest kan bouwen en voldoende 
voedsel (met o.a. eieren en jonge vogels) waaraan de kraai zich tegoed kan doen. Maar het 
grootste deel van z’n voedsel bestaat uit bodeminsecten en hun larven, regenwormen, aas 
en afval (brood, patatten, hondenpoep, enz.!), padden en kikkers, enz. Gedurende de 
winterperiode schakelt deze slimme zwartjas over op zaden en vruchten. Tijdens de 
eindfase van het broedseizoen zijn verschillende jongen gezien. De aantallen zijn niet 
geteld! 
 
HUISMUS (kaart 30) 
De Huismus is met name steeds gesignaleerd net buiten het onderzoeksgebied rondom de 
huizen en flats. Slechts op een enkele plaats (ter hoogte van het IJsvogelnest) zijn 
foeragerende mussen binnen de kaders van het onderzoeksgebied gezien. Mogelijk hebben 
hier ook enkele paartjes gebroed. Evenals bij de Kauwen zijn de waarnemingen van 
Huismussen op de kaart gezet en deze soortkaart laat dus zien waar ze aanwezig zijn. Er 
wordt hier geen uitspraak gedaan over het aantal broedparen. 
Aangezien de homerange van de mus gering is, komen er vanuit de bebouwing weinig 
mussen het Waterwingebied in. Ze blijven in hoofdzaak rondom de huizen scharrelen. De 
indruk bestaat, maar dat is ook gebaseerd op waarnemingen in andere gebieden (zoals 
bijvoorbeeld de wijk Schothorst) dat 2006 een goed Huismussenjaar is geworden. 
 
RINGMUS (kaart 31) 
Zeer opvallend was wel de constatering dat er in de geluidswal en de achterliggende tuinen 
aan de Weg van de Vrijheid een kleine kolonie Ringmussen werd aangetroffen. Het aantal 
werd op 5-7 paar geschat.  Over het algemeen komt de Ringmus meer in het kleinschalig 
agrarisch cultuurland voor zoals we dat in de Gelderse Vallei vinden. Dus meer in het 
buitengebied!  
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Meestal ontbreekt hij op de stedelijke soortenlijst. Het mag dus als bijzonder worden 
aangemerkt dat hier een kleine kolonie aanwezig is, die waarschijnlijk vanuit het beekdal 
van de Barneveldse beek langs deze ecologische zone de stad is ingetrokken. Het voedsel 
van de Ringmus bestaat in hoofdzaak uit zaden en (jonge) ongewervelden. 
 
VINK (kaart 32) 
Binnen het onderzoeksgebied werden 27 territoria van de Vink aangetroffen. Dit komt neer 
op 77 paar per 100 ha. Gedurende het broedseizoen werden de zingende mannetjes 
systematisch in kaart gebracht hetgeen tot de verspreidingskaart heeft geleid. Het 
merendeel komt voor in de grotere parkoppervlakte van het noordelijk deel. Het smalle 
zuidelijke deel laat verspreid enkele paartjes zien. 
De Vink broedt vrijwel overal waar bomen staan. In bossen, maar ook in parken en onze 
privétuinen. Het nest wordt prachtig gecamoufleerd en valt nauwelijks op. Het voedsel van 
de Vink bestaat zomers hoofdzakelijk uit insecten en ongewervelden en ’s winters schakelt 
hij over op zaden, granen en beukennoten. 
 
GROENLING (kaart 33) 
De Nederlandse Groenlingen zijn hoofdzakelijk standvogels en in de periode van april tot 
en met augustus worden er twee broedsels grootgebracht. 
Het zal ongetwijfeld te maken hebben met de territoriumkeuze van de Groenling, dat het 
wat dichtere noordelijke gebied wordt gemeden. Daarbij komt nog dat ze een voorkeur 
hebben voor halfopen landschappen met hoge zangposten en in combinatie met 
voedselrijke plekken met vruchtdragende struiken. Ook kunnen ze in kleine kolonies 
broeden. Mocht dat hier het geval zijn geweest, dan is dat niet onderscheiden. Een zingende 
Groenling die een aantal keren op een vaste locatie wordt vastgesteld, is steeds 
geïnterpreteerd als behorende tot één paar. Het vraagt een meer specifieke 
inventarisatietechniek om kleine kolonies vast te stellen. De territoria liggen minimaal zo’n 
100m uit elkaar. Vooralsnog werden 10 territoria gesignaleerd wat per 100 ha neerkomt op 
een dichtheid van ruim 28 paar. 
Het is mogelijk dat de Groenling juist de rand van het stadspark opzoekt om met name in 
de voedselrijke tuinen te gaan foerageren, want in het noordelijke binnengebied werd deze 
soort niet aangetroffen. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
Als we kijken naar de resultaten van onderhavige inventarisatie dan kunnen we een aantal 
zaken concluderen: 
 

1. Het gebied lijkt, hoewel opgesloten door de A28 en ingesloten door allerlei wijken 
toch nog een redelijke ecologische verbinding te hebben met het zuidelijker gelegen 
beekdalenlandschap. Soorten als de IJsvogel en de Ringmus lijken hier het bewijs 
van te zijn. 

2. Er is eigenlijk alleen maar loofhout aanwezig in het park, hetgeen de soorten die 
meer van naaldhout houden beperkt. Kennelijk is hier bij de aanleg van het park 
bewust voor gekozen. 

3. Het terrein herbergt een groot aantal (33) broedende vogelsoorten die passen in de 
parkachtige opzet van dit Waterwingebied.  

4. Ook in de winterperiode wordt het gebied, behalve door de standvogels, ook goed 
gebruikt door wintergasten. 

5. De aanwezigheid in het winterhalfjaar van collectief slapende vogels zoals eksters, 
kauwen en houtduiven geeft het gebied een zeer bijzondere meerwaarde. 

6. Hoewel het park onder grote recreatiedruk staat, zijn er toch betrekkelijk weinig 
soorten die –passend in dit biotoop- hier niet voorkomen. Bij wat meer rust zou 
bijvoorbeeld de Fitis (die steeds net buiten het gebied zat te zingen ten noorden van 
de spoorbaan), de Goudvink en de Putter (die in de winter wel aanwezig zijn) 
mogelijk tot de broedende soorten kunnen gaan horen. 

7. Het voorkomen van een paartje IJsvogels geeft aan dat de waterkwaliteit van het 
aanwezige oppervlaktewater redelijk tot goed is. Bovendien zijn er kennelijk toch 
enkele steilkanten aanwezig die tot broeden uitnodigen, ook al bevinden we ons 
eigenlijk midden in de stad. Helaas moeten we vaststellen dat naar alle 
waarschijnlijkheid door een te grote menselijke activiteit (aanleg van een 
skeelerbaan), dit jaar een broedgeval van de IJsvogel is mislukt. Het is de vraag of 
ze in het broedseizoen 2007 weer aanwezig zullen zijn. 

8. Verrassend ook was de aanwezigheid van een flink aantal paren van de Glanskop en 
een paartje Matkop, Braamsluiper en Rietzanger. Ook de vestiging van een 
Sperwerpaar die met succes jongen hebben grootgebracht, past heel mooi in het 
beeld van het stadspark. (Elk jaar broedt er bijvoorbeeld in het park Schothorst en 
op de Schans bij de toekomstige ziekenhuislocatie ook een paartje!) 

 
 

AANBEVELINGEN 
 
Er zou een vrij uitgebreid hoofdstuk met aanbevelingen geschreven kunnen worden, maar 
waar ligt de grens tussen fictie en haalbaarheid. Het mag duidelijk zijn, dat het gebied een 
heel belangrijke ecologische en recreatieve functie vervuld die door allerlei aantastingen 
gemakkelijk om zeep is te helpen. 
Nu kan de natuur heel veerkrachtig zijn als het gaat om aanpassingen en bedreigingen. 
Soms lijken soorten verdwenen, maar een jaar later zijn ze er ineens weer. 
Het is helder dat er in het Waterwingebied gewerkt wordt volgens een onderhouds- en 
beheerplan. Dit plan is in samenspraak met de Vrienden van het Waterwingebied door de 
gemeente gemaakt en wordt uitgevoerd door derden. 
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Het is niet de bedoeling om alleen maar kritiek te hebben op dit beleid, want er gebeuren 
heel veel goede en leuke dingen. Vaak lijkt het echter, alsof bij groenbeheer alleen het 
groen telt, terwijl het één groot samenspel is van alle soorten die er in dit stadsparkbiotoop 
rondlopen en vliegen. 
Het zou goed zijn om het beheerbeleid duidelijk naar buiten te communiceren zodat het 
zinvol aangevuld kan worden in samenspraak met andere actoren. Het kan niet verkeerd 
zijn om met de diverse belanghebbenden en geïnteresseerden samen tot een goed beheer te 
komen. 
 
Als we naar de recreatieve kant van het stadspark kijken, dan stellen we vast dat het aan 
alle kanten goed ontsloten is. Op sommige plaatsen misschien wel te goed! In het 
noordelijk deel zijn zoveel asfaltpaden, dat men zich zou kunnen afvragen of dat niet wat 
minder kan. Dit zou de “druk” op een paar gebieden zeker verminderen en op sommige 
plekken veel meer rust geven. Kortom, zijn er zo her en der nog niet wat stukjes aan de 
“natuur” terug te geven. Het zou de vogelstand zeker bevorderen. 
 
In dit verband is een inventarisatie (misschien is die er al) van de aanwezige bomen en 
heesters en planten aan te bevelen. Hiermee zou tevens een betere relatie gelegd kunnen 
worden tussen flora en fauna (i.c. de vogels) en worden verbanden duidelijker. 
 
Gedurende de winterperiode wordt het gebied ook gebruikt door vele wintergasten die hier 
voedsel komen zoeken. De aanwezigheid van een grote diversiteit aan bes- en 
vruchtdragende soorten, beukennoten, maar ook rozenbottels van soorten als Gelderse roos 
en andere (laagblijvende) rozen, kruidachtige soorten en grassen, kunnen bevorderen dat de 
rijkdom aan vogels alleen maar groter wordt. Ontbrekende soorten zouden kunnen worden 
aangeplant. Zo zijn er veel grasachtige randen en zomen die mooi extensief worden beheerd 
door er alleen maar een pad doorheen te maaien. Zo kunnen  bijvoorbeeld veel distels, 
brandnetels en allerlei soorten grassen volledig uitgroeien. Zomer en winterkost voor zeer 
veel zaadeters! 
Jammer genoeg ontbreekt het in het gebied helemaal aan naaldbomen en conifeerachtigen. 
Er staan er een paar in het uiterste zuiden tegen de Hogeweg aan. Dit leverde meteen 
waarnemingen op van bijvoorbeeld de Goudhaan. Meer naaldhout en coniferen (maar die 
passen waarschijnlijk weer niet in het landschapsbeeld) trekken soorten aan als Goudhaan, 
en Kuifmees, maar bijvoorbeeld ook –als je geluk hebt- de Kruisbek. Al was het maar in de 
winter! 
 
In den brede kan gesteld worden dat er veel ruig groen is en zou moeten zijn. Groen waar je 
niet zo doorheen loopt. Een dichte begroeiing onder steeds groter wordende bomen zal 
ongetwijfeld de bestaande populaties in stand houden en bevorderen dat het gebied verder 
verrijkt aan soorten. Maar dan moet de keus om dat te willen ook wel gemaakt worden. 
De minimale variant is echter ook mogelijk. Als het gebied steeds verder wordt aangetast, 
zullen soorten verdwijnen, eerst tijdelijk later definitief. Uiteindelijk hou je dan een flauw 
aftreksel over van wat nu een mooi “natuurlijk” stadspark heet; Het Waterwingebied!! 
 
 


