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NATUUR, LANDSCHAP EN MILIEU” van Amersfoort is een serie inventarisatierapporten over flora, 
fauna, landschap en fysisch milieu ten behoeve van het behoud en het beheer van natuur en milieu in 
de gemeente Amersfoort. 
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INLEIDING 
De afgelopen jaren is door ondergetekende en een aantal enthousiaste leden van de 
Vogelwacht Amersfoort met heel veel plezier aan een serie broedvogelinventarisaties 
gewerkt. Deze hebben veel informatie opgeleverd over enerzijds het aantal broedende 
soorten in de onderzochte gebieden maar ook over dichtheden en de geografische 
verspreiding van die soorten. 
In dit kader werd in 2006 de woonwijk Schothorst door ondergetekende op broedvogels 
bekeken1. De inventarisatie van deze wijk vloeide weer voort uit een tweetal 
onderzoeksaanleidingen met de daarbij behorende vragen.  
1. We wilden weten wat de werkelijke territoriumgegevens zouden zijn ten opzichte van de 
resultaten van de aantallentelling van het project Gevleugeld Schothorst. Dit tuinvogelproject 
(2002-2003) werd door ruim 100 mensen uitgevoerd en scoorde alleen op aantallen 
vogelsoorten per teller. Hoeveel soorten er per decade werden gezien! Hiermee kon echter 
niets over het aantal territoria gezegd worden. 
2. Tevens diende de vraag zich aan hoe de verspreiding van alle aanwezige soorten zich 
zou verhouden tot de aantallen eksters en kraaien waarnaar sinds 2002 ook onderzoek 
wordt gedaan in deze woonwijk. Interessante vraag hierbij is de steeds weer terugkerende 
bewering dat de corvidesoorten een cruciale rol spelen bij de “regulering” van andere 
zangvogels in de wijk. Een bewering die tot nog toe met geen enkel bewijs gestaafd is. 
 
Met de gegevens van de soorteninventarisatie van “Gevleugeld Schothorst” en 
broedvogelinventarisatie van de woonwijk Schothorst op zak werd eind 2006 besloten om 
het Stadspark Schothorst dat direct ten noorden van de wijk Schothorst ligt eens onder de 
loep te nemen. Een inventarisatie zou informatie kunnen opleveren over de verschillen en 
overeenkomsten tussen woonwijk en aangrenzend park. Tevens zou dit de mogelijkheid 
bieden om de resultaten van een nieuwe inventarisatieronde te vergelijken met eerder 
verzamelde gegevens uit het stadspark en met verkregen gegevens uit andere parken in 
Amersfoort.  
 

���������������������������������������� ����
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METHODE VAN ONDERZOEK 

EERDERE INVENTARISATIES 

In het licht van hetgeen er in de inleiding is gezegd, werd er in 2007 dus een integrale 
broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Dat eerder uitgevoerd onderzoek hierbij van cruciaal 
belang is, mag duidelijk zijn. Dat onderzoek was er gelukkig. Er kon beschikt worden over 
een verkenning door Grimberen uit 1975 en een studie t.b.v. de gidsencursus van het IVN 
door G. Visscher en J.H. Veerman (1982). Van de hand van Zomer Bruijn bestond een lijst 
van broedende en passerende vogelsoorten uit 1983 (helaas zonder aantallen en kaarten) 
en tot slot was er een door H.Smid en W.C. Knol in 1985 uitgevoerde en in 1986 
gepubliceerde integrale inventarisatie van hetzelfde gebied. 
Dit in 1985 door de stadsecoloog Vincent van Laar geïnitieerde onderzoek vloeide voort uit 
een serie planologische ontwikkelingen waarbij het stadsdeelpark Schothorst en de 
daaromheen liggende recreatie- en sportvoorzieningen (bij elkaar ca. 110 ha) een 
belangrijke rol vervulden binnen de nieuw te ontwikkelen en omringende woonwijk(en). Doel 
van het 1985-onderzoek was o.a. –voor zover dit al was vast te stellen- of bij de omsingeling 
van het stadsdeelpark door woningbouw een zogenaamd “eiland-effect” teweeg gebracht 
zou worden. 
Om de effecten van dit ingesloten raken te minimaliseren, werd hierdoor in de planvorming 
rekening gehouden door het open houden van een “corridor” naar het dekzandgebied ten 
westen van de Bunschoterstraat.  
De essentie van deze verbindingszone is dat planten en dieren binnen een bepaalde mate 
van vrijheid kunnen migreren en er bovendien een fysieke groene buffer tussen Amersfoort 
en Hoogland-Kattenbroek als scheidingselement aanwezig blijft. Het onderzoek werd 
opgezet en uitgevoerd door H.Smid.2 
Er wordt nog een eerdere inventarisatie genoemd van Alleyn c.s. uit 1971. Navraag bij deze 
auteur heeft niet meer dan algemene informatie aan het licht gebracht.  
Met name de publicatie van Grimbergen e.a.3 geeft getalsmatig redelijk concrete informatie 
zonder dat er overigens verspreidingskaarten zijn bijgevoegd.  
Het (niet gepubliceerde) werkstuk van Visscher en Vreeman leverde uitstekende informatie 
op over het vogelbestand in 1981.4 In de verzameltabel (zie bijlage) zijn de gegevens van al 
deze inventarisaties verwerkt. 
Tot slot werd er gebruik gemaakt van het gemeentelijk datasysteem Ecolog. Binnen de 
begrenzing van aangegeven coördinaten werden ruim 4000 waarnemingen geselecteerd. 
Een deel hiervan bevond zich buiten het onderzoeksgebied (o.a. alle waarnemingen van de 
vijver bij Emiclaer). Na “opschoning” bleven er nog zo’n 3300 waarnemingen over welke 
vervolgens per soort zijn verwerkt. De aanvullende gegevens treft u in de tekst aan zonder 
dat daarbij steeds de voetnoot Ecolog is aangegeven. Maar de gegevens van na 1995-1996 
komen dus hoofdzakelijk uit dit datasysteem. 

WERKWIJZE INVENTARISATIE  

In 1985 zijn er twee inventarisatiemethoden toegepast. Eén maandelijkse inventarisatie van 
alle voorkomende vogelsoorten gedurende de periode van 1 jaar en een 
broedvogelinventarisatie. Hierbij werden ook de nestkastgegevens betrokken.  De werkwijze 
van de broedvogelinventarisatie is helaas niet verder uitgewerkt in de publicatie. Het is dan 
ook niet helemaal duidelijk of de beide inventarisatie voor 100% met elkaar zijn te 
vergelijken. 
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In 2007 werd in elk geval ook eenzelfde maandlijst geproduceerd, waardoor deze goed is te 
vergelijken met de eerdere gegevens. (zie bijlage) 
Doormiddel van 17 inventarisatieronden werd het gebied tussen 5 februari en 1 september 
2007 twee maal per maand bezocht en werden alle vogelsoorten die werden gezien en/of 
gehoord op een overzichtskaart genoteerd. De laatste drie maanden van het jaar (oktober-
december) werd één ronde gemaakt. Het merendeel van de rondes werd in de vroege 
ochtend uitgevoerd, met een drietal uitzonderingen. Deze werden tegen de avondschemer 
gehouden. Verder werd op verschillende punten en een aantal keren ook op verschillende 
tijdstippen begonnen zodat niet alleen vroege soorten werden gescoord. 

De gegevens van deze overzichtskaarten werd uitgewerkt op soortkaarten die u bij de 
diverse beschrijvingen in het volgende hoofdstuk aantreft.  
Buiten de broedende soorten werd ook een overzicht verkregen van allerlei foeragerende en 
overvliegende soorten die het gebied (vooral) gedurende de winterperiode aandoen.   
Om te kunnen vaststellen of er sprake was van een territorium, werd gebruik gemaakt van de 
richtlijnen uit het boek “Vogelinventarisatie, achtergonden, richtlijnen en verslaglegging” 5. 
Hierin wordt per soort aangegeven hoeveel waarnemingen er op een vaste plaats nodig zijn 
om tot een territorium te mogen besluiten. 
Als aanvulling op de informatie uit 2007 werden alle vroeger verzamelde gegevens door 
derden (vooral gepubliceerd in het blad Te Velde), gegevens van medewerkers van het 
CNME (Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie), relevante informatie van Amersfoorts 
digitale “Vogelnet” (verwerkt in het gemeentelijk datasysteem Ecolog) in de uiteindelijke 
resultaten verwerkt.6 

ONDERZOEK NAAR VEGETATIEGRENZEN 

Kijkend naar het park zoals dat in de loop der tijd aan ons is overgeleverd, kunnen we 
vaststellen dat er zich een grote diversiteit aan vegetatieovergangen bevinden. Deze 
overgangszones vervullen een belangrijke rol bij de vestiging (aan- of afwezigheid) van 
bepaalde soorten en hun foerage- en nestactiviteiten. Naar de rol van deze vegetatiegrenzen 
is dertig jaar geleden (in de zomer van 1978) een onderzoek gedaan7.  
Er werd gekeken naar de afzonderlijke landschaps/vegetatie overgangen, waarbij de vraag 
werd gesteld hoe afhankelijk de broedvogel zou zijn van het landschapselement dat grenst 
aan de zone waarin zich zijn nest bevindt. 
In een paar proefvakken werd gekeken of er in gebieden met veel bosbegrenzing méér 
broedvogels voorkwamen dan in gebieden waar deze vegetatiegrenzen niet aanwezig 
waren. Vervolgens is gekeken naar het vogelgedrag en de voedselvoorraad in deze 
grenszones en de (eventuele) gebondenheid van vogels aan deze gebieden. 
Na interpretatie van de onderzoeksresultaten bleek dat vooral de merels en mezen 
aantoonbaar een duidelijke (voedsel)gebondenheid met de bosrand vertoonden. Voor zang- 
en grote lijster, tuinfluiter, roodborst en winterkoning was deze gebondenheid minder 
aantoonbaar, ofschoon deze herhaaldelijk wél hun voedsel zochten in de buitenste takken 
van bos of houtwal. 
Uit de observaties bleek dat met name de merels en in iets mindere mate de zanglijsters 
voedsel zoeken buiten het bos of de houtwal waarin ze nestelen en hun territorium hebben. 
Dit was vooral het geval als het een bos-gras begrenzing betrof. 
Het verschil aan voedselaanbod tussen bosrand, houtwal en midden in het bos werd 
eveneens onderzocht. Hieruit bleek dat in de houtwal de hoeveelheid beschikbaar voedsel 
(o.a. rupsen) het hoogst was, gevolgd door de bosrand. Een verklaring zou kunnen zijn, dat 
door een grotere lichtintensiteit er meer “zonnebladeren” worden gevormd, hetgeen meer 
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voedsel voor rupsen betekent. Vlinders leggen waarschijnlijk hun eitjes ook meer aan de 
“lichtrand” van het bos, dan dat ze het bos in gaan. 

BESCHRIJVING ONDERZOEKSGEBIED 2007 

Voor zover mogelijk is bij de begrenzing van het onderzoeksgebied rekening gehouden met 
enerzijds de begrenzing van het onderzoek uit 1985 (het gebied ten zuiden van de 
Schothorsterlaan zat daar niet bij en het geheel was dus kleiner) en anderzijds met de 
planologische begrenzing van de ecologische zone naar het westen toe. In het zuiden wordt 
het gebied begrensd door de Schothorsterlaan en het Winkelpad, in het westen loopt de 
grens langs de Hamseweg, het Weedepad, de Bovenkruier en de Molenweg.  
De noordelijke begrenzing wordt gevormd door het Enkeerdpad en in het oosten is de 
Hoolesteeg als grens aangehouden. 
 

 
Het stadspark bestaat uit een op een dekzandrug gelegen (aangelegd) bosgebied met een 
aantal oude beukenlanen en weilandjes die omzoomd zijn door houtsingels welke regelmatig 
worden geknot en gekort.  
Het bosgebied bestaat uit opgaand loofbos van Zomer- en Amerikaanse eik, Beuk, Populier 
en Zwarte Els en Es. Binnen het park komen op geringe afstand van elkaar wisselende 
verschillen in maaiveldhoogte, grondwaterstand, begroeiing en voedselrijkdom (kleinschalige 
gradiënten) van de bodem voor. 
Het landgoed zelf wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden en zowel het koetshuis als de 
oranjerie worden privé bewoond. 
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Buiten het gemeentelijk Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) is er nog een 
(educatief-recreatieve) Middeleeuwse boerderij, een bijenhuis en de locale sterrenwacht 
gevestigd. Tevens wordt een deel van het park door een serie (heem)landschapstuinen en 
volkstuinen in beslag genomen. Het park vervult een duidelijk educatieve functie en wordt 
veel door de Amersfoorters gebruikt. Hierdoor is de gebruikersdruk aan de hoge kant. 
Enerzijds door mensen die hier de natuur komen consumeren en hun hond komen uitlaten, 
anderzijds door een breed scala aan sporters die vooral tijdens de weekeinden royaal 
gebruik maken van het park. Rondom het park bevinden zich veel sportaccommodaties met 
de bijbehorende sportvelden en in het noorden is als buffer met de wijk Emiclaer/Kattenbroek 
de anderhalf tot twee meter hoger gelegen (tot 4.40m + NAP) Emiclaerse Eng als een 
uitgebreid grasveld aanwezig. Dit terrein wordt gebruikt voor allerlei buitenactiviteiten. 
De totale oppervlakte van het geïnventariseerde gebied bedraagt 0,57 km2 ofwel 57 ha. Dit 
is de eenheid die gebruikt is om dichtheden en aantallen per km2 te berekenen. De 
oppervlakte die in 1985 werd onderzocht (en die binnen de kaders van het huidige 
onderzoeksgebied passen) bedroeg 44 ha. Deze waarde is aangehouden bij berekeningen 
uit dat jaar om vergelijkbare dichtheidsberekeningen te kunnen maken. 
Binnen de gemeentelijke ruimtelijke ordening wordt de eerder genoemde “corridor” tussen 
het stadspark enerzijds en het buitengebied van Hoogland-West anderzijds nog steeds als 
de ecologische verbindingszone in acht genomen. Maar steeds meer ontwikkelingen 
(waaronder de bouw van woningen aan de Maatweg, de Kop van Schothorst en de 
effectuering van het nieuwe ziekenhuis vormen een bedreiging voor de instandhouding van 
het essentiële contact met het westelijk buitengebied. 
 

ONTWIKKELING STADSPARK 
In de ruim twintig jaar dat het landgoed Schothorst de verandering onderging richting 
stadspark, is er natuurlijk veel veranderd. Het park is in elk geval ruim twintig jaar ouder 
geworden, waarbij heel veel hetzelfde is gebleven, maar ook heel veel is aangepast en 
veranderd. Het landgoed met een overduidelijke agrarische component, is in de loop der 
jaren omgetoverd in een educatief-recreatief stadspark, waarbij het agrarische karakter 
eigenlijk helemaal is verdwenen.  
Van de oorspronkelijke situering van het Schothorsterbos in z’n historische gegroeide 
context is anno 2007 weinig of niets overgebleven. Toch herinnert nog veel in het stadspark 
Schothorst aan z’n oorspronkelijk (ook door mensenhanden gemaakte) opzet en heeft 
daarmee nog een hele serie van z’n fysieke, cultuur-historische waarden behouden.  
Alleen het gebruik en de omringende omgeving is drastisch veranderd. Enerzijds heeft het 
gebruik door mensen in welke vorm dan ook, bijgedragen aan de verandering van het 
stadspark, anderzijds is hierdoor een deels gewijzigde, aangepaste flora en fauna ontstaan. 
Al in de jaren zeventig werd gestart met het verwijderen van “agressieve soorten” als 
Amerikaanse Vogelkers en de jonge exemplaren van de Esdoorn en de Amerikaanse eik. 
Tevens zal “het beëindigen van het storten van afval en puin het gehele bos ten goede 
komen”. Op 7 juni 1982 werden even ten oosten van het Schothorsterbos door G. Visscher 
nog twee reeën waargenomen,8 terwijl in 1988 de reeën nog gebruik maakten van de 
corridor naar het gebied van Hoogland-West. In het voorjaar van 1990 verdwenen de laatste, 
mede door de bebouwing van Kattenbroek, de aanleg van de Duivensteeg en het fietspad 
achter de Klaverkamp.9  
Doormiddel van enkele foto’s en kaarten kunnen de genoemde wijzigingen het beste in beeld 
worden gebracht. 
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AANGETROFFEN SOORTEN tussen 1971 en 2007 
In 1975 wordt aangaande de broedvogels in het park Schothorst door Vincent van Laar het 
volgende gezegd:  
 
“Het Schothorsterbosch is rijk aan broedvogelsoorten, waaronder enkele in Nederland 
zeldzamere soorten (dag- en nachtroofvogels en Wielewaal). De aanwezigheid van 4 
soorten uilen (behalve de Steenuil en de Bosuil komen in de onmiddellijke omgeving ook de 
zeldzame Kerkuil en de Ransuil voor) wijst op een grote ecologische differentiatie van het 
dekzandruggen-landschap van Hoogland. Het Schothorsterbosch vormt in dit landschap voor 
deze vogelsoorten een onmisbaar element als broed- en rustplaats” 10.  
 
Het spreekt bijna voor zich dat er in het verleden een serie vogelsoorten aanwezig waren die 
we door de steeds hoger geworden recreatiedruk op het park zijn kwijtgeraakt. Dit rapport 
laat dat ook zien! Het is vooral de rust van vroeger, die nu in veel mindere mate aanwezig is. 
Het park wordt optimaal benut door de recreërende sporter of de sportende, wandelende en 
meestal genietende recreant, dan wel door de bewoners en honden van de omliggende 
wijken en het dorp Hoogland. Het hoeft geen betoog dat het stadspark de laatste 30-40 jaar 
behoorlijk veranderd is. Uit de hierna volgende behandeling van de al dan niet broedende 
vogelsoorten die gedurende de laatste decennia hier zijn aangetroffen, zal dat blijken. 
 

Dodaars 

In de Koopersingel, een langgerekte  regenvijver aan de zuidzijde van het stadspark werden 
in 1972 één, en in 1973 waarschijnlijk twee broedgevallen (met juvenielen, 2 ex. aanwezig 
van 1 aug. tot midden november) bekend van dit kleinste fuutje11. Op eerste kerstdag 1984 
werd opnieuw in de Koopersingel een Dodaars gezien. Alleen nu als wintergast 12. Duidelijk 
is dat er sindsdien geen broedgevallen meer hebben plaats gevonden en dat deze soort 
volledig is verdwenen uit het stadsbeeld 13. Hoewel, op 1 okt. 1999 werd in de vijver van het 
stadspark door V. van Laar nog een Dodaars aangetroffen14. 
 

Aalscholver 

Op 25 febr. 1985 heeft H. Smid nog 5 ex. laag over het Schothorsterbos zien vliegen.15. Op 8 
jan. 1986 een overvliegende Aalscholver (154-465) 16  
Op 17 augustus 1992 werd door L. van Kessel in de singel ten zuiden van de 
Schothorsterlaan een vleugellamme Aalscholver aangetroffen.17 Het is onvermijdelijk dat de 
Aalscholver met een bepaalde regelmaat over het park vliegt, omdat enige honderden 
meters noordelijker de grote vijver bij Emiclaer ligt. Hier foerageren ze de laatste jaren vrijwel 
dagelijks. Dit wordt ook bevestigd door een jaarlijks aantal waarnemingen. 
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Blauwe reiger 

De Blauwe reiger is een niet broedende 
soort in het stadspark, maar was in het 
verleden echter regelmatig als gast in het 
park te zien om te foerageren. De 
vroegst geregistreerde waarneming 
dateert uit 1970, toen een aantal paren 
werd waargenomen. Op 10 en 18 april 
1987 werd er bijvoorbeeld regelmatig 
een foeragerend exemplaar in sloot 
tussen villa en koetshuis vastgesteld.18  
Gezien de periode van het jaar zal het 
hier om volwassen vogels zijn gegaan 
die voedsel zochten voor hun jongen. 
Met regelmaat komen en kwamen de 
langpotige “schoffies” hier echter wel 
naar de vijvers en waterpartijen van 
Schothorst om in de omgeving op zoek 
te gaan naar visjes, kikkers en ander 
eetbaars. In een aantal bomen aan de 

westzijde van Schothorst (De Schans) broeden de laatste jaren enkele reigerparen en 
natuurlijk kennen we de veel grotere kolonie in het Randenbroekerbos.  
In 2007 werd de Blauwe reiger een drietal keren waargenomen. Deze locaties zijn op 
bijgaand kaartje aangegeven. 
 

Ooievaar 

Op 11 mei 1999 werd door R. de Waal een ooievaar boven het stadspark waargenomen.19 In 
2002 werd een laag overvliegend exemplaar gezien en in 2005 werden maar liefst 8 
waarnemingen geregistreerd door medewerkers van het CNME. Alle vogels vlogen over en 
bezochten het park niet om te foerageren. 
 

Kolgans 

Op 22 november 1986 werden door H. Smid 23 Kolganzen gesignaleerd binnen de grenzen 
van het park. (155-465) 20. Vanaf 1996 werden overvliegende groepen richting zuid 
gesignaleerd. 
 

Nijlgans 

In 2001 werd deze soort overtrekkend gezien, in 2003 voor het eerst pleisterend en in 2007 
werden drie exemplaren waargenomen in een weiland van het landgoed. Twee daarvan 
waren aan het baltsen, waarbij getracht werd het derde exemplaar te verjagen! 

Smient 

Op 21 september 1995 eenmalig door V. van Laar gezien in vijver op het landgoed. 21 De 
Smient is een niet broedende soort in het park die veel eerder verbonden is met de 
waterpartijen in het buitengebied. 
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Wilde eend 

Inventarisatie in 1971 en in 197422 
leverde wonderlijk genoeg respectievelijk 
slechts 3 en 2 paar Wilde eend op. Het 
spreekt voor zich dat eenden wat water 
in de buurt nodig hebben plus een stukje 
beschutting om tot broeden te komen. In 
1981 kwam van de eenden en ganzen 
alleen de Wilde eend hier tot broeden. 
Het is een meer verstadste eend die 
langs de Schothorsterlaan, alsmede 
langs de slootjes in het bosgedeelte 
broedde.23  
 
In 1985 was het aantal broedparen al 
aanzienlijk toegenomen tot tien, nadat er 
ook in 1982 en 1983 broedgevallen van 
de Wilde eend waren vastgesteld. 
Aantallen werden toen helaas niet 
genoemd24.  
 
 
In 2007 is het waterrijke deel van 
het stadspark eigenlijk door de 
Wilde eend gekoloniseerd.  
Naast 27 vastgestelde paartjes, 
werden er in 2007 nog een hele 
serie “losse waarnemingen” gedaan 
gedurende de inventarisatieperiode. 
Op de verspreidingskaart zijn die 
waarnemingen met zwarte stippen 
aangegeven. Het is niet ondenkbaar 
dat hiertussen nog een aantal 
broedgevallen zitten zodat een 
populatie van 30-40 paar heel 
aannemelijk is. Bij het merendeel 
van de vastgestelde territoria 
werden gedurende het seizoen 
tevens jonge pullen vastgesteld.  
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Slobeend 

In de vijver van het stadspark wordt door P. van de Water op 26 september 1993 een 
Slobeend waargenomen.25  

Kuifeend 

Op 4 juli 1996 werd door R.N. Hemmelder in de vijver van het stadspark een 1 ad. en 2 
juveniele Kuifeenden gezien.26 In  maart 1997 en  in april 2001 werd een paartje gezien dat 
de volgende dag weer was verdwenen. 
 

Mandarijneend 

In tegenstelling tot de laatste jaren (2004-2006) zijn de Mandarijneenden in 2007 niet tot 
broeden gekomen. Op 14 maart 2007 wel een mannetje waargenomen, dat echter weer 
verdween. De afgelopen jaren waren er drie paartjes aanwezig in de sloot direct ten noorden 
van de Schothorsterlaan. In 2006 was er o.a. ook een paar in het noordelijk rabattenbos te 
zien. 
In 1997 werd er voor het eerst een pleisterende Mandarijneend waargenomen en vanaf 2001 
werd deze soort, met uitzondering van 2003, elk jaar vastgesteld. In 2002 werden maar liefst 
vijf mannetjes, vier vrouwtjes en 9 dobberende pullen genoteerd. 
 

Wespendief 

Op 26 augustus 1975 werd een Wespendief gesignaleerd in het Schothorsterbos (en eentje 
bij de Schans die door kraaien werd verjaagd)27. Op 31 mei en 5 juni 1981, en op 29 juli 1982 
werd door G. Visscher een overtrekkende Wespendief boven het Schothorsterbos 
waargenomen, terwijl op 11 augustus 1986 twee Wespendieven boven het Schothorsterbos 
werden gezien die werden belaagd door een paartje Boomvalk.28 Op 2 juni 2007 een 
exemplaar boven het landgoed gezien. 
 

Havik 

Op 5 maart 1985 vloog er een Havik over het Schothorsterbos (154-466) (Med. H. en I. 
Smid).29 Op 21 februari 1986 een overvliegende havikvrouw en 16 december van hetzelfde 
jaar idem, zittend in het bos “achter de plaats”.30 In 2004 en 2006 werd de Havik ook boven 
het park waargenomen. Hoewel de Havik geen regelmatige gast is in het stadspark, zullen er 
toch wel eens exemplaren een foeragevlucht naar dit voedselrijke park houden. 
Plukplaatsen, een bewijs van aanwezigheid, werden in 2007 niet aangetroffen. 
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Sperwer 

In december 1972 werd een dode 
sperwervrouw in het Schothorsterbos 
gevonden. Het is niet bekend of de Sperwer 
dat jaar hier ook heeft gebroed. In 1981 in de 
late herfst en winter werd deze roofvogel veel 
jagend waargenomen (2 ex.). De Sperwer is 
een schuwe vogel die van een rustige 
broedomgeving houdt en in dit kleine 
bosgebied niet (snel) tot broeden zal komen. 
Op 15 januari 1983 werd een foeragerende 
Sperwer op het landgoed gezien. (Coord. 
154.8-465.4). Op 6 maart van hetzelfde jaar 
één exemplaar zwevend boven het bos. Hier 
betrof het waarschijnlijk een wintergast. 
Op 25 oktober 1984 werd één ex. boven het 
landgoed gezien door T. Slagboom. 31 Op 10 

december 1984 werd een vrouwtje Sperwer waargenomen langs de Schothorsterlaan bij 
ingang van het landgoed.  
Op 13 en 29 januari en 3 februari 1987 een overvliegende sperwervrouw.32 Op 27 november 
1986 door H. Smid een Sperwer boven het landgoed waargenomen (155-465).33 
Door R.N. Hemmelder werd op 4 april 1995 een op een spreeuw jagende sperwerman 
gezien.34 In 1995 zijn door L. van Kessel en J. Egelmeers regelmatig twee exemplaren 
waargenomen. Ook het nest werd gevonden. Een duidelijk broedgeval dus. Het aantal 
jongen is helaas onbekend gebleven.35 Ook in 1996 werd er gebroed door de Sperwer 
getuige het groot aantal waarnemingen dat jaar. Vanaf 2001 is er elk jaar gebroed door een 
sperwerpaar. In 2002 en 2005 werden twee jongen gezien. In 2006 één jong.  
In 2007 geen broedgeval kunnen vaststellen terwijl de vogels zich wel regelmatig hebben 
laten zien. Deze losse waarnemingen van 2007 zijn op het kaartje hiernaast weergegeven. 
 

Buizerd  

In de winter van 1972/73/74 waren hier twee buizerden aanwezig die hier overwinterden in 
de elzenhagen. Ze foerageerden in en rondom het park.36 In 1982 lezen we: De laatste jaren 
niet meer als broedvogel aanwezig. Wordt vooral in de wintermaanden gezien (2-4 stuks). 
Roest (slaapt) veel in het bos.37 
In april 1982 roest iedere avond een buizerd in het Schothorsterbos. Med. van 18 april (152-
462). Op 26 mei een overtrekkend exemplaar. (Med. G. Visscher). (155-465). Tussen 16 
nov. en 7 december 1983 vertoefde regelmatig een foeragerende buizerd rondom de 
weilanden van de Schothorsterlaan. Bewoog zich met sprongen door het weiland.38 Op 11 
november 1984 werden boven het stadspark 7 buizerden gezien (155.1-465.7) (Med. J.L. 
Spier)39 Tussen 8 en 29 januari 1986 werd de Buizerd regelmatig boven het park 
waargenomen. Op de 29e zelfs twee exemplaren! 
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Op 27 november 1986 werd door H. Smid een buizerd foeragerend in het park gezien (155-
465) 40  
 
Vanaf 1996 is de Buizerd vrijwel elk jaar regelmatig, vooral gedurende de wintermaanden 
foeragerend in de weilanden van het park aanwezig. Tot broeden is het hier echter nooit 
gekomen. Het dichtst bijzijnde broedende paar is te vinden aan de westzijde van het park op 
De Schans. Al jaren is hier een paartje Buizerden aanwezig.  

Ruigpootbuizerd 

In de winter van 1970-1971 overwinterde een ruigpootbuizerd in de elzenhagen en 
weilanden rondom het Schothorsterbos (Med. G. van Bekkum).41 Op 14 jan. 1987 werd een 
Ruigpootbuizerd boven het Schothorsterbos waargenomen. Uit 1996 zijn een vijftal 
waarnemingen bekend gedurende de septembermaand van dat jaar. Het mag duidelijk zijn 
dat het hier een (vroege) wintergast betreft. 
 

Torenvalk 

De Torenvalk was vroeger een 
terugkerende broedvogel in het 
stadspark. Er zijn broedgevallen bekend 
uit 1967, 1968 en 1969 één paartje. Van 
1973 zijn drie broedgevallen langs de 
Schothorsterlaan bekend, terwijl in 1974 
opnieuw één broedgeval werd 
gesignaleerd.42 In 1981 was de 
Torenvalk het gehele jaar aanwezig. 
Waarschijnlijk kwam er één of twee paar 
tot broeden.43 Op 25 april 1982 werd 
een oud eksternest door twee 
Torenvalken bezet en gekraakt. Med. G. 
Visscher.44 Ook in 1983 werd een 
broedgeval van de Torenvalk 
vastgesteld.45 
Op 26 febr. 1985 een paar Torenvalken 
met territoriumactiviteiten. (Med. H. 
Smid op 154-465). Tussen 4 febr. en 25 
juni 1986 werden de volgende 

waarnemingen gedaan; op 4 febr. twee baltsende paartjes boven de Komhoek, 18 maart één 
baltsend paartje en 3 ex. mee vliegend (totaal dus 5). De figuur hiernaast laat de locatie van 
de twee broedgevallen uit 1985 zien. Op 11 april 1986 werd een copulerend paartje gezien. 
Ze zijn gaan nestelen in de nestkast in de Grote Boshoek (24 april één ei!) Op 25 juni 
werden 3 uitgevlogen jongen vastgesteld terwijl er één jong dood werd gevonden. Dus vier 
jongen! 46  
In 1996 werd een “familiegroep” van 6 valken gezien, hetgeen zou betekenen dat er in ’96 
vier jongen zijn grootgebracht. In 1997 is deze soort nog wel gezien maar zijn er geen jongen 
meer waargenomen. Voor zover bekend was 1996 dus het laatste jaar dat de TV heeft 
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gebroed in het park. Deze soort is daarna ook verdwenen uit de vogellijsten van het 
stadspark. Ook de laatste jaren geen enkele indicatie meer voor deze roofvogel. Landelijk is 
er de laatste decennia op de hogere zandgronden een flinke achteruitgang te bespeuren. 
Enerzijds zou dat te wijten kunnen zijn aan de een geringere veldmuisstand waarvan de 
Torenvalk min of meer afhankelijk is, terwijl aan de andere kant de Havik steeds meer als 
predator van de soort lijkt op te treden. Ook de Buizerd is een duidelijke voedselconcurrent 
van de Torenvalk. Deze laatste oorzaak lijkt voor wat betreft het stadspark echter nauwelijks 
aanwezig te zijn. Zeer waarschijnlijk zijn de gewijzigde omgeving, de recreatiedruk en een 
vermindering van het aantal veldmuizen (?) de belangrijkste redenen waardoor de Torenvalk 
uit het stadspark is verdwenen. 
 

Smelleken 

In 1973 werd het Smelleken als wintergast tussen het Schothorsterbos en Zielhorst 
gesignaleerd. Naar het zich laat aanzien was dit een aantal jaren het geval. 47 Op 15 april 
1983 werd een foeragerende Smelleken op het landgoed Schothorst (Coord. 154.7 - 465.4), 
gemeld door W. Knol.48 
 

Boomvalk 

De Boomvalk was in het verleden een regelmatige broedvogel in het Schothorsterbos. In 
1968 broedde één paartje, in 1969 twee paar. In 1973 één paar en 1974 wederom één paar. 
In 1975 werd door G. van Bekkum eveneens een broedgeval van de Boomvalk in het 
Schothorsterbosch vastgesteld.49 In 1981 schrijft Visscher: De laatste jaren niet meer als 
broedvogel aanwezig. Wordt ieder jaar echter wel op doortrek waargenomen.50 
Op 20 mei 1982 werd door G. Visscher een vliegend paar Boomvalken boven het 
Schothortserbos waargenomen (155-465). Mogelijk betreft het in deze tijd van het jaar een 
broedgeval. Tevens trok  op 29 augustus ‘82 één ex. over het Schothorsterbos.51 In 1983 
verbleef 1 exemplaar kort in of boven het NO-deel van het bos.52 Op 21 april 1986 één 
Boomvalk in het Stokkenbos. Op 11 augustus ’86 twee exemplaren die een paar 
Wespendieven het leven zuur maakten.53 Ook in 1996 nog waargenomen. Vanaf 2001 
regelmatig als gast boven het stadspark. 
 
Op 13 juni (rond 11.00 uur) en 14 juni 2007 in de middag, werd een Boomvalk gesignaleerd 
boven de weilanden van het landgoed Schothorst. (Med. R. Hemmelder). 
Woensdagavond 26 juni 2007, rond 22.15 uur werd ondergetekende ter hoogte van het 
evenemententerrein verrast door zeer grote aantallen junikevers die rondvlogen. Deze leken 
op hun beurt te worden gejaagd door zeer veel vleermuizen (geschat aantal zeker 100-150) 
die zich tegoed deden aan insecten en misschien ook aan deze kevers (hoewel dit niet direct 
is waargenomen). Daarboven en doorheen jaagde een Boomvalk die zo nu en dan uitviel 
naar een van de vleermuizen. Hoewel niet helemaal zeker, dacht ik zelfs twee Boomvalken 
te hebben gezien.  
Uit al deze gegevens mag blijken dat de Boomvalk sinds 1975 al geen broedende zomergast 
meer is. Mogelijk dat in ’82 nog een paartje tot broeden is gekomen, maar daarna is het 
definitief afgelopen en is deze soort als broedvogel uit het park verdwenen. 
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De landelijke populatietrend is zo dat de Boomvalk op de hogere bosrijke gronden er sinds 
de jaren zeventig sterk op is achteruit gegaan. Dit in tegenstelling tot de licht beboste lagere 
gebieden waar soms zelfs een lichte toename werd vastgesteld. 
De veranderde habitatskeuze heeft te maken met een vrij intensieve predatie door de Havik 
(die vooral de nestjongen van de Boomvalk pakt) en een verarming van het voedselaanbod 
zoals libellen, mussen, zwaluwen en bijvoorbeeld de veldleeuwerik. Ook de afname van 
nestleveranciers zoals  de Zwarte Kraai schijnt landelijk een rol te spelen. Door deze 
combinatie van factoren is de Boomvalk op de Rode Lijst terechtgekomen.54 

Patrijs 

Op 6 mei 1970 werden op de eng ten noorden van het bos (huidige activiteitenweide) 2 
patrijzen gezien. In 1972 werden tussen de Kooperwetering en de Schothorsterlaan 
maximaal 8 exemplaren in de wei aangetroffen en in 1973 waren dit er maximaal zes. In de 
zomer van 1974 werd een nest gevonden tijdens het maaien van het weiland. In 1982 
vermeldt Visscher: Deze soort is uit het gebied verdwenen, als laatste in de zeventiger jaren 
gezien (1974). Door gewijzigde landbouwomstandigheden, monoculturen van maïs en 
grasland waarin de noodzakelijke (on)kruiden ontbreken, is er onvoldoende voedsel voor 
deze vogels om zich er te handhaven. Vroeger verbouwde men aardappelen, graansoorten 
en knollen op de es, waarvan  na de oogst wel voldoende voedsel bleef liggen.55  
 
Anno 2007 mag duidelijk zijn dat het biotoop voor de Patrijs in en rond het stadspark volledig 
is verdwenen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze soort al heel lang niet meer gezien 
wordt in deze contreien. Sterker nog, de Patrijs heeft ook landelijk een sterke achteruitgang 
te verduren gehad door een structureel tekort aan voedsel in agrarische gebieden. Op de 
zandgronden wordt veel meer maïs verbouwd in plaats van graan. Verder wordt er meer 
wintergraan dan zomergraan verbouwd met verlies van dekking en foerageergelegenheid tot 
gevolg. Het ontstaan van kleinere deelpopulaties zorgt er steeds meer voor dat deze kleinere 
populaties geïsoleerd raken. Gevolg is dat de Patrijs onder de noemer “kwetsbaar” op de 
Rode Lijst is terechtgekomen.56 

Fazant 

In 1971 en in 1973/74 werd één paar in het 
Schothorsterbos genoteerd. De Fazant 
vanuit de aangrenzende gebieden wel eens 
op het landgoed aangetroffen. Komt wel tot 
broeden, maar ziet in 1981/82 nauwelijks 
kans om jongen groot te brengen.57 In 1983 
werd een mogelijk broedgeval 
waargenomen zonder dat er jongen zijn 
gesignaleerd.58 
In 2006 werd één haan met maar liefst 11 
vrouwtjes gezien, terwijl zich in februari-
maart 2007 in de omgeving van het 
Middeleeuwse erf bijna dagelijks één 
mannetje met 7 vrouwtjes ophield. 
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Vanaf 1998 mag de Fazant tot de vaste broedvogels van het park worden gerekend. 
 Ofschoon het gebruikelijk is dat  Fazantenmannen een harem om zich heen hebben, schijnt 
het aantal dames bij “uitgezette” exemplaren beduidend hoger te zijn dan bij natuurlijke 
populaties. Gezien de hier voorkomende aantallen, mag worden aangenomen dat deze 
fazanten toch iets minder “natuurlijk” zijn en wellicht uitgezet en/of wat gedomesticeerd. 
Het lijkt zeer waarschijnlijk dat deze vogels wel tot broeden komen, alleen werden er geen 
nesten noch jongen aangetroffen. Ze worden regelmatig gevoerd rond het koetshuis.59 
 
In de figuur zijn het aantal waarnemingen uit 2007 genoteerd. Een exacte broedlocatie kon 
hieruit niet worden vastgesteld. Opvallend, maar ook logisch, is wel dat de fazanten vooral in 
en rondom de volkstuincomplexen worden aangetroffen. Het lijkt voor de hand te liggen om 
te veronderstellen dat het voedselaanbod rondom de tuinen hierbij een rol van betekenis zal 
spelen. Ze eten vooral zaden, wortels, vruchten en ook complete planten. Gedurende de 
zomer helpen ze bij “bestrijding” van rupsen, kevers en wantsen die ze dan tot zich nemen. 

Waterral 
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Waterhoen 

In 1970 als broedvogel vastgesteld en in 1974 
werden twee (mogelijk 3) territoria in het 
grachtje bij het hoofdgebouw genoteerd. Uit 
1981 is één broedpaar bekend uit de gracht 
langs de Schothorsterlaan.60 In 1982 zeker 
broedend en in 1983 verondersteld 
broedend.61 In 1985 werden twee territoria van 
het Waterhoen vastgesteld. 
Evenals bij de andere “watersoorten” is bij het 
Waterhoen een zeer duidelijke kwantitatieve 
toename waar te nemen.  
 
 

 
In 2007 werden maar liefst 12 broedparen 
gevonden Zoals bij veel soorten is het niet 
direct verklaarbaar waar de kwantitatieve groei 
van de diverse soorten vandaan komt. Het is 
niet waarschijnlijk dat er na 25 jaar meer of 
ander voedsel beschikbaar is gekomen of dat 
er voor de Waterhoen een aantrekkelijker 
biotoop is ontstaan. Het is wel zo dat dit hoen 
wintergevoelig is. Dit betekent wel, dat door 
het ontbreken van strenge winters de populatie 
van deze soort flink kan groeien. Wat we dan 
ook zien!!  
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Meerkoet 

De Meerkoet gedijt het best in 
voedselrijk water met een rijke oever- en 
watervegetatie. Het nest, dat van allerlei 
plantaardig materiaal wordt gemaakt, 
wordt verankerd aan riet, een uit het 
water groeiende struik of andere boven 
het water uitstekende voorwerpen. 
Visscher schrijft in 1982: Dit bleshoen, 
evenals het Waterhoen, kan in de 
toekomst op het landgoed verschijnen. 
Komt veelvuldig voor in de nabijgelegen 
wateren van de woonwijk Schothorst.62  
 
In tegenstelling tot alle voorgaande 
inventarisaties waar de Meerkoet niet 
als broedvogel werd waargenomen, 
konden er in 2007 zes territoria worden 
vastgesteld. Voor het eerst wordt er in 
2002 een broedgeval opgetekend. De 
territoria bevinden zich bij/in de iets 

ruimere waterpartijen (vijvers) die zich in het gebied bevinden. Waarom de koet niet eerder 
als broedvogel in het park werd gesignaleerd is niet duidelijk. Er hebben geen ingrijpende 
veranderingen plaatsgevonden in de aanwezige waterpartijen, ofschoon de omringende 
begroeiing in de loop der jaren uiteraard “volwassener” is geworden.  
Waarschijnlijk raakt de koet steeds meer gewend aan de aanwezigheid van allerlei 
menselijke activiteiten in het park waardoor ze minder schuw zijn geworden dan eerder het 
geval was. Ook in de wijken worden ze regelmatig aangetroffen in en rondom de 
verschillende waterpartijen.  
Er zijn nu in elk geval voldoende factoren aanwezig om deze (inmiddels toch wel bijna 
opportunistische) soort hier te laten broeden. 
 

Kraanvogel 

Op 5 november 1982 trok een groep van 39 Kraanvogels laag over het landgoed in zuidelijke 
richting. Een leuke niet terreingebonden waarneming, dat wel.63 
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Scholekster 

Dat de Scholekster inmiddels ook al 
in de binnensteden broedt is geen 
nieuw gegeven. Al decennia worden 
broedgevallen van Scholekster 
gesignaleerd op platte (grind)daken 
van allerlei gebouwen. In Nederland 
broeden jaarlijks zeker honderden 
paren op deze manier.  
De indruk bestaat dat de invloed van 
urbane Scholeksters op de totale 
Nederlandse populatie is 
toegenomen. De jongen die tot kort 
voor het uitvliegen op de daken 
verblijven worden onder andere 
gevoed met wormen en emelten die 
op de diverse foerageervelden door 
de ouders worden gevonden.  
Visscher beschrijft de Scholekster in 
1981 als: “in aantal toenemend”. 
Vooral op de maïsakkers op de 
dekzandrug zeker een 
“tiental paren”.64 In 1982 
werd vastgesteld dat de 
Scholekster hier broedde.65 
Over aantallen is niets 
bekend. In 1983 werd door 
Bruijn verondersteld dat 
deze soort hier heeft 
gebroed. Al met al is er 
sinds 1981 een duidelijke 
achteruitgang te bespeuren. 
In 1985 werden drie paar 
gezien. 
 
 Vanaf 1998 is de 
Scholekster slechts 
foeragerend gezien. Er is 
wel gebroed op enkele 
(platte) daken van één van 
de omringende gebouwen 
buiten het onderzoeks- 
gebied, want er zijn wel 
jongen vastgesteld. De 
zwarte stippen geven de 
losse waarnemingen uit 
2007 aan. 
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Kievit 

Het mag op zich nog een 
wonder heten dat de Kievit zo 
ver het stedelijk gebied 
binnendringt om er tot broeden 
te komen. Uiteraard is er van 
alles aan gedaan om een zeer 
geschikt plas-dras biotoopje te 
creëren tussen het park en de 
stedelijke bewoning van 
Hoogland. En het is bij gratie 
van de ecologische 
verbindingszone met het 
weidegebied van Hoogland zuid 
en west dat deze soort hier nog 
komt broeden.  
In de jaren ’70 werd de kievit als 
broedvogel aangeduid “in de 
weilanden om en tussen het 
bos”. Zeer talrijke broedvogel op 
weilanden en maïsakkers rond 
het landgoed.66 In 1982 als 
zeker broedgeval en in 1983 als 
verondersteld broedgeval.67 
Aantallen helaas onbekend.  
 
Vanaf 1998 komt de Kievit 
regelmatig voor in het 
moerassige, westelijke deel van 
het stadspark (IJsbaan). In 2000 
werd één paar met drie jongen 
gesignaleerd, in 2001 werden er 
5 ex. gezien, in 2005 was dit 
gegroeid naar 8 exemplaren en 
in 2006 werd er een groep van 7 
individuen waargenomen.  
Op 5 maart 2007 werden in het 
westelijk gebied 17 exemplaren 
geteld. Rond half mei een aantal 
oudervogels met jongen gezien. 
Voor zover zich liet vaststellen 
hebben er in het moerasgebiedje 
(concentratie stippen) 6 paartjes 
gebroed.  
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Watersnip 

In de winter van 1972 zijn hier twee exemplaren in de weilanden ten noorden van de Eng 
gezien. Door P. Mulders werd op 8 mei 1995 een Watersnip waargenomen in het 
Stokkenbos van het landgoed.68 Deze soort komt verder incidenteel op het landgoed voor 
maar komt er niet tot broeden. 69 
 Landelijk gaat de Watersnip als broedvogel sterk achteruit. Reden waarom deze soort als 
“bedreigd” op de Rode Lijst is gekomen. In de periode tussen 1965 en 1990 is deze soort 
flink teruggelopen. Onderzoek toonde een afname van 70% aan. Bij een uitgekiend 
terreinbeheer zou het behoud van enkele deelpopulaties tot de mogelijkheden behoren.70 

Houtsnip 

De Houtsnip werd als doortrekker in 1970 (22 maart) en 1973 (2 december) gesignaleerd in 
het Schothorsterbos. Het is niet bekend of de soort hier heeft gebroed, maar dit lijkt niet 
waarschijnlijk71. Nog twee waarnemingen in het bos op 31 okt. 1980 en 26 okt. 1981.72 
Uit 1984 zijn eveneens twee waarnemingen bekend. Op 12 juni 1984 werd door J. van 
Wegen één exemplaar in het westelijk gedeelte van het landgoed gezien (154.8-465.8) en op 
8 september werd er door K. van Wegen eentje gezien in het Stokkenbos op het landgoed 
(155.1-465.8). Op 8 januari 1985 vloog een ex. vanuit het zanddepot aan de 
Schothorsterlaan langs de boerderij op Schothorst richting het bos van het landgoed 73. Op 
28 febr. 1985 werd er door H. Smid één in het Schothorsterbos waargenomen (155-465)74. 
Op 18, 19 en 21 februari, 8 november en 27 december 1986 werd door resp. G. Visscher en 
H. Smid een Houtsnip gezien op het landgoed (155-465).75  Idem op 14 februari 1991 door V. 
van Laar aan het Winkelpad (Stadspark Schothorst). 154-465.76 
Op 12 november 1994 werd wederom door G. Visscher in het bosje achter de biologische 
tuin een Houtsnip gezien en op 15 oktober 1996, 3 januari 1997 en 3 en 5 november 1997 
zag R. Hemmelder in respectievelijk het Achterbos, bij het Winkelpad en op de Klaverkamp 
op het landgoed eveneens een Houtsnip.77 Uit 1999, 2001 en 2002 nog een enkele 
waarneming. Een soort die voorheen dus nog wel eens als doortrekker werd waargenomen, 
maar sinds 2005 niet meer is gezien.  

Grutto 

Deze weidevogel wordt in de jaren zeventig nog aangemerkt als “broedvogel in de tussen de 
lanen gelegen weilanden”. In 1981 enkele broedparen ten noorden van de dekzandrug.78 
Dus eigenlijk het gebied van het inmiddels overbouwde, buiten het huidige 
onderzoeksgebied gelegen Kattenbroek. De Grutto is een soort die toch meer rust nodig 
heeft dan het verstedelijkte gebied rond het stadspark. Deze soort, die het landelijk ook al 
heel moeilijk heeft, wordt dan ook al jaren niet meer waargenomen en is uit het 
(stads)weidevogelbeeld verdwenen. In 1996 werd door E. van Beers één roepend exemplaar 
vastgesteld vliegend in westelijk richting. 
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De grutto is een “gevoelige” Rode Lijst-soort. In de periode 1990-2002 werd andermaal een 
afname gemeten van 30% nadat deze soort in de periode daarvoor al 60% was 
teruggelopen.  
 

Wulp 

In 1981 beschreven als niet broedend, maar wel waarneembaar op doortrek. Soms in kleine 
aantallen hier foeragerend.79 Op 3 maart 1987 werd door H. Smid maar liefst 18 Wulpen 
gezien langs de Emiclaerseweg.80  Maar over het algemeen komt deze soort hier niet (meer) 
voor! 
 

Zwarte ruiter 

Op 9 augustus 1984 vloog een Zwarte ruiter op uit een gegraven poel op het landgoed 
(154.9-465.7). Med. V. van Laar en L. Boon.81 Voorwaar een bijzondere, eenmalige 
waarneming. 
 

Tureluur 

In 1974 één exemplaar roepend in weilanden ten noorden van de Eng gehoord. In 1981 
wordt de Tureluur aangemerkt als doortrekkende zomervogel. Niet broedend in het terrein.82 
De Tureluur is een gevoelige Rode-Lijstsoort die landelijk sinds de begin jaren zestig 50% 
heeft ingeboet.83 

Kokmeeuw 

In de jaren 70 bevond zich in de weilanden ten noorden van de Eng een verzamelplaats van 
slaaptrekkers. In 1981 talrijk op de zuidelijke, drassige weilanden bij het landgoed. 
Tegenwoordig regelmatig voorkomend, maar meer in het westelijke moerasgebiedje aan de 
westzijde. Alleen foeragerend.84  
 

Stormmeeuw 

In 1981 in kleine aantallen foeragerend tussen de Kokmeeuwen.85 Incidenteel wordt de 
Stormmeeuw nog wel gezien. 
 

Zilvermeeuw 

In 1981 in kleine aantallen tussen de Kok- en Stormmeeuwen. Elke avond trekken de 
meeuwen over het landgoed naar het randmeer en de polders tussen Bunschoten en 
Nijkerk. Hier overnachten ze om de volgende dag weer naar de stad te trekken86 Ook de 
Zilvermeeuw maakt soms deel uit van de groep. In 1998 en 1999 voor het laatst gemeld. 
�
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Holenduif 

Jaarlijks broedde er vóór de jaren 
zeventig één paartje in het 
Schothorsterbos 87. In 1971 en 1974 
werden ze niet waargenomen. In 1981 
enkele broedparen die dankbaar gebruik 
maken van de holen in de oude eiken en 
beuken.88 Bruijn vermeldt in 1982 een 
zeker broedgeval en verondersteld 
broedend in 1983.89 Op 21 febr. 1983 
werden twee paar Holenduiven gehoord 
bij de gebouwen van het landgoed. 
Coord. 154.8 – 465.4. 90 
De soort kan zich aan uiteenlopende 
omstandigheden aanpassen. Wat 
voedsel (allerlei onkruiden) als zowel als 
broedplaats (holtes en nestkasten) 
betreft. De Holenduif kan wel tot vier 
broedsels per jaar produceren. Hierdoor 
is de potentie voor een verdergaande 
uitbreiding aanwezig.  

Op 21 febr. 1983 werden twee paar 
Holenduiven gehoord bij de 
gebouwen van het landgoed. 
(coord. 154.8 – 465.4). 91 
In 1985 werden drie paartjes 
gekarteerd en vanaf 1996 is deze 
soort een vaste broedvogel binnen 
het stadspark. 
In 2007 is het aantal paren 
opgelopen tot vijf met daarnaast nog 
een serie afzonderlijke 
waarnemingen (zwarte stippen). 
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Houtduif 

In 1975 schrijft Grimbergen dat 
het aantal broedparen moeilijk 
is vast te stellen, “daar 
waarschijnlijk niet alle in het 
voorjaar aanwezige exemplaren 
tot broeden komen”. Gedurende 
de wintermaanden van 1972-
1974 sliepen groepen van 25-40 
exemplaren in het bos. In 1982 
en ’83 wel vastgestelde 
broedgevallen, maar de 
aantallen zijn onbekend.92 In 
1985 daarentegen werden 18 
broedende paren in kaart 
gebracht.  
 
Dit aantal is in 2007 opgelopen 
tot maar liefst 77 paar waarbij er 
gedurende de wintermaanden 
zich nog een flink aantal 
“wintergasten” voegt. Op 17 
febr. 2007 werden in een van de 
weilanden 60-70 exemplaren 
geteld. Hiermee is de Houtduif 
zonder twijfel één van de meest 
voorkomende soorten binnen 
het stadspark geworden. 
Deze duif kan 2 tot 6 legsels per 
jaar produceren in nestjes “van 
niks” in bomen, struiken, op de 
grond of op daken. Van 
predatie, zoals vaak in 
bosgebieden plaats vindt, is hier 
nauwelijks sprake gezien het 
ontbreken van de Havik en/of 
andere natuurlijke vijanden. Hun 
nesten en eieren worden door 
een aantal predatoren (gaaien, 
kraaien, kauwen, eksters, en 
eventueel marterachtigen) zeker 
niet versmaad, terwijl de duiven 
zelf een belangrijke voedselbron 
kunnen zijn voor Havik en 
Buizerd. De reden dat beide 
roofvogels binnen stedelijke 
context nauwelijks voorkomen 
zou de reden kunnen zijn dat de urbane Houtduiven volop kunnen gedijen. Dit zou de 
explosieve groei sinds 1985 redelijkerwijs kunnen verklaren. 
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Turkse tortel 

Vooral in de omgeving van het 
koetshuis en bij de huizen aan 
de Schothorsterlaan werd de 
Turkse tortel aangetroffen. In 
1971 waren dat vier paartjes en 
in 1974 was dit uitgebreid tot 
zes. In 1981 wordt de tortel als 
“broedvogel in behoorlijke 
aantallen” omschreven.93  
In 1982 en ’83 door Bruijn als 
veronderstelde broedvogel 
aangeduid.94  
Bij de inventarisatie van 1985 
worden “slechts” vier paartjes in 
kaart gebracht.  
Op 23 mei 1992 wordt door V. 
van Laar een tortel gezien in de 
Elzensingel bij De Klaverkamp. 
Idem op 1 juni 1992 door S. 
Topper, koerend in het jonge 
loofbos van het stadspark 
Schothorst. 95  
Op 22 juni 1995 door R. 
Hemmelder een koerende tortel 
gemeld in het bos op ’t Hamstuk. 
De Turkse tortel blijft een soort 
die graag rondom huizen en bij 
mensen vertoeft. De dichtheid 
van het aantal paren van deze 
soort per km2 (in het stadspark 
15,9 per km2) staat in geen 
verhouding tot die van 
bijvoorbeeld de zuidelijk gelegen 
wijk Schothorst (40 paar per 
km2).  
 
In 2007 werden 9 broedende 
paartjes in het stadspark ontdekt 
waarvan de drie noordelijke 
werkelijk in het bos zitten en de 
rest in de buurt van bewoning. 
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