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Wilco Stoopendaal 
 
Een waarneming van een zingende grote karekiet in juni, wat moet ik daarmee, 
vraagt men zich wel eens af. Een zeldzame soort als kleinst waterhoen die in het 
voorjaar was te horen bij Tienhoven is een mooie krent in het onderzoek dat ik u 
wil uitleggen. Genoemde soorten hebben bij SOVON onderdak gevonden in het 
LSB-project. 
 
SOVON Vogelonderzoek Nederland is een organisatie die, gesteund door vele 
vrijwilligers, vogels telt. Er lopen vele projecten, zoals Midwintertellingen, interna-
tionale watervogeltellingen, broedvogelmonitoring (BMP) en PTT-tellingen. Het 
onderzoek dat ik graag wil toelichten is het LSB-project. 
 
LSB staat voor Landelijk Soortonderzoek Broedvogels en is samen met het BMP 
project één van de pijlers van SOVON. Het broedvogelonderzoek vindt plaats in 
het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). 
Het tellen van kolonievogels en zeldzame broedvogels heeft als doel: 
• het signaleren van populatie-ontwikkelingen op landelijke schaal; 
• het signaleren van populatie-onwikkleingen in Vogelrichtlijn-gebieden, fysisch-
geografische regio’s en andere (beleids-)relevante eenheden; 
• (voor sommige soorten) het vastleggen van de landelijke verspreiding. Hiervoor 
is het noodzakelijk dat een aanzienlijk deel van de landelijke broedpopulatie jaar-
lijks wordt geteld. Hoe groter dit aandeel, hoe betrouwbaarder de vastgestelde 
populatie-ontwikkeling. 
 
Kolonievogels worden in Nederland vrijwel volledig geteld, zeldzame broedvogels 
op zijn minst in de voor hen belangrijkste broedgebieden. Een deel van de zeld-
zame broedvogels kan overigens jaarlijks vrijwel volledig in kaart worden ge-
bracht. 
 
SOVON heeft ten behoeve van het LSB-project Nederland ingedeeld in 20 distric-
ten. Utrecht is district 10. Elk district heeft een coördinator (DC) die  alle waarne-
mingen verzamelt, beoordeelt en desnoods navraag doet. De post loopt via het 
hoofdkantoor van SOVON via een gratis antwoordnummer. 
Naast deze administratie stimuleert de DC vogelaars om hun waarnemingen door 
te geven en zich eventueel als teller aan te melden bij SOVON. Het is namelijk 
waardevoller om een soort of gebied systematisch te tellen dan een losse waar-
neming te gebruiken bij bijvoorbeeld beleidskwesties en vogelbeschermingissues. 
 
De kolonievogels zullen in dit artikel als eerste aan bod komen. Daarna de zeld-
zame soorten waarvan jaarlijks in ieder geval de belangrijkste broedgebieden 
worden onderzocht. Vanaf de roodhalsfuut staan die soorten waarvan jaarlijks alle 
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broedgevallen worden verzameld. De bedoeling van deze categorie is om een 
compleet beeld te krijgen van aantallen en verspreiding. Geef dus broedgevallen 
altijd aan uw DC door. U kunt de handleiding ook downloaden op www.sovon.nl. 
 
Kolonievogels 
Utrecht heeft 1 aalscholverkolonie en wel in Botshol. Hier werden voor het eerst 
meer dan 200 nesten geteld, om precies te zijn 221. Bij Terra Nova werden geen 
aalscholvernesten gezien. 
Van de tot nu toe binnengekomen gegevens van 18 te vergelijken blauwe rei-
gerkolonies lijkt het erop dat er ten opzichte van 2003 een toename is qua aantal. 
Er zijn echter wel verschillen; bij 6 kolonies nam het aantal af, terwijl er bij 12 een 
toename te zien was. Tot nu toe zijn er 750 paar geteld. 
Er zijn enkele kolonies verdwenen (Rijnhuizen, Nieuwegein, Gunterstein). Nieuw is 
een kleine kolonie van 3 nesten in Loenen. Ik heb nog geen gegevens van Groe-
neveld en van de kolonie bij Wijk bij Duurstede. 
Op dit moment heb ik slechts van 2 locaties gegevens over de purperreiger 
(beide 0), dus kan ik weinig melden over deze soort. 
Lepelaars hebben gebroed in Botshol (15 paren). Een nieuwe locatie is de Blau-
we Kamer waar 2 paar tussen de aalscholvers broedden. De Blauwe Kamer is wel 
provincie Utrecht, maar is ingedeeld bij district Grote Rivieren (D13). 
Eén paar zwartkopmeeuw werd vastgesteld in Botshol. Over de Vinkeveense 
Plassen is niks bekend. 
In Botshol broedden dit jaar een kleine 400 paar kokmeeuw. De getallen van  de 
Oostelijke Vechtplassen zijn niet rooskleurig, slechts 1 kolonie nam toe. De kolonie 
op Snel en Polanen is in 2004 helaas niet geteld. 
Van de enige locatie in Utrecht waar kleine mantelmeeuw kan broeden, de 
Vinkeveense Plassen, zijn nog geen gegevens bekend. 
Er zijn in 2004 waarschijnlijk geen zilvermeeuwbroedparen aanwezig geweest in 
Utrecht. 
Van slechts enkele visdiefkolonies zijn resultaten toe nu toe gemeld. Na 2 jaar 
boven de 120 nesten werden dit jaar 109 nesten geteld op industrieterrein Lage 
Weide. In Botshol nam het aantal iets af, maar het is nog steeds hoger dan 2 jaar 
geleden. In Woerden was een kleine afname (2 nesten minder). In Nieuwegein 
was het aantal gelijk (3). Een nieuwe vestiging is natuurontwikkelingsgebied Wil-
leskop bij Oudewater, waar 3 paar nestelden. De kleine vestigingen in de Lopi-
kerwaard zijn weer goeddeels verlaten. 
Oeverzwaluwen kan je overal in Utrecht tegenkomen, in Vinex-stads-
uitbreidingen, kunstwanden, steile rivieroevers en -mondingen. De oeverzwaluw-
wand in Bunschoten leverde 449 paren op en is verreweg de grootste kolonie in 
de provincie. De kunstwand van de Nedereindse Plas herbergde weer 12 paar. In 
de Steenwaard bij Schalkwijk zaten 65 paar. In de Vinex-locatie Leidsche Rijn, 
Utrecht werden 2 kolonies gevonden: op Vleuterweide (34 nesten, die vermoede-
lijk verstoord zijn) en bij de Balije (72 nesten). Langs de Haarrijnse Plas zijn min-
stens 10 paar geteld. Bij Vinex-locatie Vathorst bij Amersfoort hebben ook weer 
oeverzwaluwen gebroed, 25 paar. Het blijft dus op grote bouwlocaties opletten 
geblazen op vestigingen van deze soort. Bouwlocaties zoals Zenderpark, IJssel-
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stein en Houten-zuid waren in het verleden plaatsen waar oeverzwaluwen broed-
den. Het lijkt erop dat ze die gebieden (tijdelijk?) hebben verlaten. 
In de Eemmonding werden 90 paar minder geteld, nu zaten er nog 31. In Eem-
nes, Noordsingel was er een toename van 75 paar, ruim 50%. Langs de Lek bij 
Lopik werden 3 kolonies geteld. De grootste kolonie nam af van 72 naar 11 paar. 
Er zijn minstens 810 paren in Utrecht geteld in 2004. 
Het opnieuw schilderen van 4 boerderijen in polder Zeldert leverde een toename 
van huiszwaluwen van 95 naar 146 nesten op. Het is bekend dat huiszwaluwen 
graag op witte of lichte overstekken nestelen, blijkbaar was dit hier het geval. In 
Nieuwegein op de Prinses Beatrixsluizen verdubbelde het aantal nesten van 33 
naar 77. Dit werd veroorzaakt doordat er op moment van nestbouw een sloot met 
modder aanwezig was in de aangrenzende polder. In Jaarsveld is het aantal paar 
bijna verdubbeld t.o.v. 2003. In de streek rond Arkemheen en Nijkerk zijn goede 
resultaten te zien. Hier waren 3 “gebiedskolonies” nagenoeg gelijkgebleven en 
namen 3 “gebiedskolonies” sterk toe (+ 88). 

 
Huiszwaluw - Jan van der Greef

De roek heeft in Utrecht 3 kerngebieden. Dit zijn de Lopikerwaard, Westelijk 
Veengebied en omgeving Renswoude/Veenendaal. Daartussen zijn maar enkele 
kolonies. In het Rivierengebied (Waal) zijn veel roekenkolonies, terwijl er langs de 
Lek geen enkele kolonie is te vinden. In IJsselstein nemen de aantallen nog steeds 
toe. In Renswoude neemt het aantal af. In Huis te Linschoten heeft voor het eerst 
in 29 jaar geen roek gebroed. Enkele nieuwe vestigingen zijn in Nieuwegein (25), 
Utrecht (2), Veenendaal (28) en Oud Aa (5). De kolonies direct ten zuiden van 
Leidsche Rijn nemen alle in aantal af. Zo is de kolonie in Park Voorn over een 
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periode van 7 jaar van ruim 100 naar 21 paar gedaald.  
Van de zwarte stern werden in het veenweidegebied minstens 166 paar geteld. 
In Botshol neemt het aantal geleidelijk af. In de Lopikerwaard is Polsbroek de 
laatste locatie waar deze stern nog broedt. Geen mooie berichten uit die streek. 
 
Zeldzame broedvogels 
In de zandput langs de A27 ter hoogte van de Lek hebben 8 paar kolgans met 
zekerheid jongen grootgebracht. Het werkelijke aantal paren ligt waarschijnlijk 
hoger. 16 paar Indische gans huisden rond de Stuw van Hagestein. 
In de polders rond Bunschoten werden maar liefst 60 paar Canadese gans ge-
teld. De Canadese gans wordt onderhand een normale verschijning in Utrecht. 
Alleen al in de Lekuiterwaarden tussen Nieuwegein en Culemborg zijn ca. 15 paar 
geteld. Tot nu toe zijn er in totaal 79 paar geregistreerd. 
In de Molenpolder zaten 9 paar brandgans. Langs de Lek bij de Steenwaard en 
de Stuw van Hagestein werden afgelopen zomer veel paren met jongen gezien. Er 
zijn zeker 55 paar geteld. In polder De Slaag bij Hoogland broedden 6 paar. In 
Nieuwegein broeden al enige jaren brandganzen op het terrein van de waterzuive-
ring. 2004 was goed voor 6 paar. In totaal zijn nu 76 paar geteld.  
In de Steenwaard zat een paar smient die voldeed aan de criteria die gelden voor 
het LSB-onderzoek, in dit geval is dat 3 waarnemingen binnen de datumgrenzen 
die duiden op een territorium. 
Over de bruine kiekendief komen verschillende geluiden van de tellers. Uit het 
Vechtplassengebied lijkt de soort na aankomst uit Afrika weer snel te zijn verdwe-
nen. In april zijn de meeste kiekendieven op hun potentiële broedplaatsen, maar 
in mei en juni zijn er nauwelijks nog kiekendieven aanwezig. Andere berichten 
komen uit de uiterwaarden van de Lek en de polders ten noorden daarvan. Deze  
zijn weer goed bezet, terwijl er in de omgeving van Schalkwijk en Nieuwegein 
nieuwe vestigingen waren. Tot nu toe zijn er minstens 11 paar geteld. 
Het lijkt erop dat er weer een porseleinhoen in ons district gebroed heeft: in de 
Westbroekse Zodden. 
Er zijn in Utrecht tot nu toe 33 territoria gemeld van de kleine plevier. Meldin-
gen uit onder andere een strook dijkverzwaring nabij Willige Langerak leverden 2 
paar op. Natuurontwikkelingsgebied Willeskop leverde net als in 2003 8 paar op. 
Bouwlocaties als Vathorst, Leidsche Rijn zijn ook gewilde broedplaatsen van de 
plevier. Her en der in de provincie zijn er slibdepots aangelegd. Ook daar komen 
nu meldingen van broedparen vandaan.  
In de Lopikerwaard is ook dit jaar weer goed gezocht naar steenuilen en dit 
leverde onder andere 6 territoria op bij Willige Langerak. Andere locaties waren 
bijvoorbeeld de Eempolders, Bethunepolder en Tull en ’t Waal. De score tot nu toe 
is 27 territoria. Het zou ideaal zijn als enkele tellers een telgebied in Utrecht voor 
hun rekening kunnen nemen om daar de steenuil te monitoren. Nu bestaat het 
gros van de waarnemingen uit losse meldingen.  
De vaste tellers van de Leusderhei stelden weer 12 paar nachtzwaluw vast, 
waarmee de populatie stabiel blijft. 
Het lijkt erop dat het een goed ijsvogeljaar is geweest. In Nieuwegein voldeden 
4 paar aan de criteria. In de Lopikerwaard werden 5 paar gemeld, ongekend! Er 
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zijn diverse broedgevallen op de forten van de Hollandse Waterlinie gemeld. Ook 
rond Amersfoort en Hoevelaken worden broedgevallen waargenomen. Tot nu toe 
heb ik 17 broedparen binnen. Wellicht zijn het er meer. Ik ben benieuwd hoe de 
ijsvogelstand in 2005 is na de vorstperiode begin maart.  

 
Tapuit - Jan van der Greef

Tijdens een dasseninventarisatie op een terrein van het Utrechts Landschap werd 
een paartje draaihals waargenomen nabij een nestholte. 
Twee paar kuifleeuwerik werden geteld in Amersfoort-Noord. Hoe lang kunnen 
we er nog melding van maken in ons gebied? Een paar rouwkwikstaart met 
jongen werd vastgesteld in Tienhoven. 
 
Een broedgeval van de tapuit werd vastgesteld in de gemeente Bunschoten. 
Tijdens een telling van de Loosdrechtse Plassen zijn er 24 zingende grote kare-
kieten genoteerd. Er zijn ook meldingen van Botshol, de Tienhovense Plassen en 
de Breukeleveense Plassen. Nog steeds is er een territorium op industrieterrein 
Lage Weide bij Utrecht. Langs de Lek is de soort dit jaar niet aanwezig. Een paar 
buidelmees werd gemeld uit de Bethunepolder. 
 
De roodhalsfuut van Vinkeveen liet verstek gaan, 0 paar. Geoorde futen had-
den een slecht jaar achter de rug met slechts 3 territoria. Twee op het Leersumse 
Veld, die waarschijnlijk vroegtijdig zijn vertrokken (Broedvogelonderzoek Leer-
sumse Veld, van den Bijtel & van Nes 2004). Een derde paar broedde op het 
Pluismeer. 
Het gaat helaas niet goed met de roerdomp in het Utrechtse. In Botshol werd de 

 6



soort niet vastgesteld. In de Tienhovense Plassen vertoefde 1 paar. Elders is de 
soort niet gemeld. 
De woudaap houdt nog stand in de Tienhovense Plassen. Dit jaar waren er 2 
territoria gevonden. 
In het westelijk deel van de Lopikerwaard werd weer 1 territorium van de kwak 
vastgesteld. In de Tienhovense Plassen verbleef medio juni een kwak zonder dat 
hier sprake is van een territorium. 
Alhoewel er op steeds meer plaatsen grote zilverreigers worden waargenomen 
op trek, slaapplaatsen en foerageergebieden is de soort nog niet tot broeden ge-
komen in de provincie. 
 
Op de bekende plaatsen zijn de ooievaarnesten weer bezet met in totaal 23 
paar: Vreeland 2, Willige Langerak 15, Cabauw 1, Polsbroek 1, Westbroek min. 2, 
Wijk bij Duurstede 1. Nieuw is de vestiging van een paar in Montfoort. 
In Botshol werden 4 territoria van de krooneend vastgesteld. In de Vinkeveense 
Plassen neemt de populatie nog steeds toe. 
 

 
Ooievaar – Jan van der Greef

De kwartelkoning heeft een matig jaar achter de rug. Opmerkelijk is de melding 
van een roepende vogel op een braakliggend terrein in het oosten van Nieuwe-
gein. De integrale tellingen in mei en juni leverden 0 territoria op langs de Lek. 
Mooie getallen van de kluut. 10 paar broedden op een zandig eiland in het ooste-
lijk deel van de Steenwaard bij Schalkwijk. Eén paar broedde in het natuurontwik-
kelingsgebied Willeskop. Bij de Maatpolder, Eemnes, waren 6 paar aanwezig en 1 
paar broedde op Snel en Polanen (Woerden). Last but not least, bij Bunschoten 
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emeld in Utrecht. Door een goed muizenjaar be-

n een zingende orpheusspotvogel op 13 juni in de omgeving 

 binnen. O.a. 

vanger op 10 juni in Driebergen. 

xoten 
aren zwarte zwaan zijn ook dit jaar weer gemeld. (Nieuwegein 1 en 

evlogen jongen) van de roet-

eet u een broedgeval(len) van een van de bovengenoemde soorten in 2005, 

trictscoördinator D10 Utrecht 

waren 9 paar gemeld. In de Amerongse Bovenpolder zijn 40 paar geteld. Totaal in 
Utrecht dus minstens 67 paar. 
Kerkuilen worden wat vaker g
greep ik dat er wat 2de broedsels waren met grote legsels. Tot nu toe zijn er 5 
territoria gemeld. 
De waarneming va
van Vinkeveen geeft aan dat de soort ook in het Utrechtse kan worden gezien. 
Helaas is de vogel voor zover bekend niet weer gezien of gehoord.  
Ik heb op het moment 12 meldingen van territoria van de raaf
Houdringe, Scherpenzeel en Den Treek.  
Intrigerend is de zingende kleine vliegen
 
E
Enkele p
Snel en Polanen 2). Uit de omgeving van Maarssen bereikte mij het bericht over 2 
paar halsbandparkieten, vooralsnog lijken de broedresultaten daar slecht. Inte-
ressant is het gegeven dat in het najaar enkele trekkende groepen halsbandpar-
kieten over de stad Utrecht werden waargenomen. 
Bijzonder is de melding van een broedgeval (2 uitg
kopbuulbuul in Maarssen. Er zijn foto’s en een uitgebreide beschrijving van de 
vogels gemaakt. 
 
W
meld het! 
SOVON dis
Wilco Stoopendaal, Jan Lievenshage 42, 
3437 NE Nieuwegein, tel. 030-6039479 
w.thstoopendaal@freeler.nl. 
 
 

Huiszwaluwtellers gezocht 
de telgebieden voor huiszwaluwen vooral in de Lopiker-

elgebieden 
twikkeling van zeldzame broedvogels goed te kunnen volgen, zijn telge-

In de provincie Utrecht liggen 
waard, Vechtstreek en Eempolders. Toch wil SOVON graag telgebieden in o.a. het 
Kromme-Rijngebied, de Gelderse Vallei en in zuidelijke delen van de Utrechtse Heuvelrug, 
aangezien dat nu witte vlekken zijn. Monitoring gaat steekproefsgewijs, waarbij gestreefd 
wordt naar een landelijke verdeling. De nesten tellen op geschikte locaties kan goed in de 
avonduren eind juli, half augustus. Interesse? 
 
T
Om de aantalson
bieden die jaarlijks geïnventariseerd worden voor SOVON erg nuttig. Een telgebied kan 
een nabijgelegen natuurgebied zijn of het werkgebied van een Vogelwerkgroep dat ieder 
broedseizoen volledig wordt onderzocht op zeldzame broedvogels. Overigens kan een 
telgebied voor zeldzame broedvogels met iets meer inspanning ook een proefvlak voor 
het “Broedvogel Monitoring Project bijzondere soorten” worden. Wilco Stoopendaal ont-
vangt uw aanmelding graag. 
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