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Deze uitgave werd financieel mogelijk door:

Dit boek is een verslag van een tweejarig tuinvogelproject 
in de Amersfoortse wijk Schothorst. Het project kwam 
tot stand door wijkbudget dat in 2001 door de gemeente 
Amersfoort beschikbaar werd gesteld. Aan dit project deden 
meer dan 100 bewoners van de wijk Schothorst mee.
Bij gebruik is bronvermelding verplicht.   
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Start van Gevleugeld Schothorst
Wie heeft er een leuk idee voor de wijk? Deze vraag stelde de gemeente Amersfoort in 2001. De mogelijkheid bestond 
om ideeën van bewoners financieel te honoreren en uit te (laten) voeren. Als coördinator van de Vogelwacht Utrecht 
(afdeling Amersfoort) leek het mij een leuk idee om samen met een aantal bewoners de vogelstand in de wijk 
Schothorst in beeld te brengen. 

Dit voornemen resulteerde in een projectvoorstel ‘Gevleugeld Schothorst’. De bijbehorende begroting werd gebaseerd 
op een deelname van zo’n 15-20 deelnemers. Met zo’n aantal vrijwilligers veronderstelde ik in gezamenlijkheid een 
zeer goed beeld te kunnen krijgen van de vogelstand in onze wijk.
Het wijk-beheerteam honoreerde met enthousiasme de aanvraag en mij werd voor het project ‘Gevleugeld Schothorst’ 
een budget toegekend.

Via verschillende kanalen (pers, wijkkrant en natuurmarkt) werd vervolgens geprobeerd om vrijwilligers te vinden die 
mee wilden doen aan het waarnemen van vogels in hun tuin. Met groot enthousiasme reageerden de bewoners van 
de wijk Schothorst op de diverse oproepen. Het aantal deelnemers groeide gestaag en tot mijn grote verbazing had-
den zich na 4-5 weken bijna 100 deelnemers aangemeld. 
Gedurende het gehele project heeft het aantal rond de honderd gelegen. Soms er iets boven (tot maximaal 107) soms 
er wat onder.

Voor u ligt het verhaal van de twee jaar durende tuinvogeltelling. In deze rapportage die veel later verschijnt dan de 
bedoeling was, wil ik de vogels aan het woord laten. Ik wil proberen vanuit de belevingswereld van de vogels naar de 
wijk Schothorst te kijken. Wat heeft die wijk, gebouwd in de jaren zeventig-tachtig van de vorige eeuw nu aan elemen-
ten en “biotopen” die het voor ons vogels interessant maken om er te gaan zitten. Of juist om er weg te blijven.

Gerard van Haaff

Xxxxxxx

Overzichtskaartje van alle waarnemers in de wijk.
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Het project
In de projectaanvraag ‘Gevleugeld Schothorst’ werd de volgende doelstelling geformuleerd:

1   Het doel van ‘Gevleugeld Schothorst’, is het helder in kaart brengen van de vogelstand in de wijk Schothorst gedu-
rende een wat langere periode. Bijvoorbeeld twee of drie jaar! Dit doel valt of staat bij de deelname van  belang-
stellende medewijkers aan dit project, waarbij we uitgaan van een vrijwilligerpotentieel van 15-20 mensen die 
hieraan willen meedoen. 

2   Centraal punt bij deze inventarisatie is het huis en de tuin van de deelnemer. Je hoeft er niet voor op pad, maar 
registreert welke vogels er rondom je huis aanwezig zijn.

3   Op een kaart wordt het onderzoeksgebied begrensd. Iedere deelnemer beschikt over deze kaart waarop de verschil-
lende inventarisatiepunten zijn aangegeven. Als mensen dit niet bezwaarlijk vinden kan eventueel een adressen-
lijst samengesteld worden zodat men elkaar als buur wellicht nog eens kan consulteren bij vragen of mooie waar-
nemingen.

4   Na elke 3 maanden ontvangt elke deelnemer een soort ‘nieuwsbrief’ waarin de belangrijkste informatie wordt 
uitgewisseld. Deze nieuwsbrief gaat tevens naar de pers (met wat achtergrondinformatie, plus foto!) Ik ga probe-
ren om afspraken te maken of dit in een soort vaste rubriek kan.

5   De inventariseerders sturen elke drie maanden de resultaten naar de coördinator.
6   De inventarisatie begint op 1 januari 2002. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten we voor die tijd een aantal 

zaken hebben geregeld. 
7   Gezamenlijk met de gemeentelijk stadsecoloog worden de gegevens verwerkt en werken we toe naar conclusies en 

misschien zelfs naar aanbevelingen.

De manier van tellen werd bij aanvang van het project geconcretiseerd tot: 
- elke telperiode bestaat uit tien/elf dagen. 
- de vogels moeten waargenomen zijn rondom het huis, dus vanuit de tuin (voor, achter, boven, opzij) gezien zijn.

Werkwijze Werkwijze

-  bijzondere waarnemingen op een andere plaats in de wijk (en die zijn er altijd!) kunnen het best afzonderlijk wor-
den genoteerd met vermelding van de exacte locatie, tijdstip, enz.

-  bij twijfel of onbekendheid de vogel zo goed mogelijk beschrijven. Kleur, groter of kleiner dan, soort snavel, enz. 
Coördinator bellen indien de vogel herhaaldelijk aanwezig blijft. 

Iedere deelnemer ontving een starterspakket:
- een handleiding
- tellijsten waarop de meeste vogelsoorten al voorgedrukt waren.
- het boekje ‘Vogels in je Tuin’ dat door de Vogelbescherming beschikbaar was gesteld.
- een geplastificeerde placemat met een overzicht van de meest voorkomende soorten
- een gefrankeerde envelop om na drie maanden de gegevens op te sturen.

Op 22 november 2001 werd door Nick Hoebe, toen nog mede-
coördinator van de Vogelwacht Utrecht, afdeling Amersfoort een 
beginners-stoomcursus gegeven op een startbijeenkomst die 
werd gehouden in het CNME. Hier konden leken hun eerste 
basiskennis opdoen en de wat gevorderden hun kennis wat 
opfrissen. Deze avond werden de 40-50 meest voorkomende 
vogelsoorten behandeld.
Voorzien van al deze informatie werd dus op 1 januari 2002 een 
begin gemaakt met het project ‘Gevleugeld Schothorst’.  Voor 
alle duidelijkheid; er werden dus geen aantallen vogels geteld, 
alleen de soorten per 10 dagen (decade).
Eén decade is dus een telperiode van tien dagen. Elke maand 
werd dus in drie stukken geknipt. De derde decade is dan soms 
ook 11 dagen of in februari 8 of 9. Alle 36 (12 x 3) decades bij 
elkaar vormen dus 12 maanden, ofwel één jaar.
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Manier van rapporteren
Systeem van vogelsoorten  Vogelsoorten worden in de literatuur uitgebreid beschreven in een veelheid aan 
vogelgidsen. Dat gaat volgens een bepaald systeem, taxonomie genoemd; afspraken die gemaakt zijn tussen vogel-
deskundigen en die bepalen dat er in een vogelboek met de duikers wordt begonnen en met de gorzen wordt geëin-
digd. Deze “taxonomie” is vastgesteld door de ‘Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna’. In deze rapportage is 
zoveel mogelijk aan deze systematiek vastgehouden. 
Volgens dezelfde regels behoort elke vogel een Latijnse naam te hebben. Het merendeel van deze namen ligt vast en u 
vindt ze in elk vogelboek. Hier zijn ze weggelaten. Het geeft geen meerwaarde aan dit locale vogelverhaal. Mocht u de 
Latijnse naam van de Kievit toch willen weten, dan moet u even naar een andere vogelgids of naar internet om te zien 
dat het de Vanellus vanellus betreft.
Als er van een bepaalde vogel een beschrijving wordt gegeven, dan is dat meestal van een volwassen mannetje in 
optimaal zomerkleed. Het zou te ver voeren om hier allerlei soorten “overgangskleden” en een beschrijving van jonge 
vogels te geven.  En beschrijving van de vrouwtjes zou, tot mijn grote spijt dames, niet veel extra informatie opleveren 
omdat die over het algemeen meer een schutkleur hebben en er meer onopvallend uitzien. Met een duidelijke reden 
overigens!

Welke soorten worden besproken De vogelsoorten uit de diverse biotopen die hier de revue gaan passeren, 
zijn in het kader van het project  ‘Gevleugeld Schothorst’ waargenomen. Allemaal soorten die ergens binnen die twee 
jaar zijn gehoord of gezien. Dat kan eenmalig zijn geweest of bijna dagelijks. Daaronder zitten vogels die hier gebroed 
hebben, maar ook soorten die van buiten de wijk eten komen halen of hier in het voor- of najaar even te gast zijn als 
ze op doorreis zijn!

Vogelgeluiden  Ook de geluiden die al die verschillende vogels maken, hun zang, hun balts- en hun alarmgeluiden 
worden in dit verhaal slechts zijdelings besproken. Er zijn voldoende cd’s verkrijgbaar en in diverse vogelboeken wor-
den de geluiden uitgebreid beschreven als komisch voer voor cabaretiers of als bron voor spelletjes tussen ornitholo-

Werkwijze Werkwijze

gen. Dat zo her en der eens een roep of zang aan de orde komt mag duidelijk zijn, maar geen 
beschrijvingen van: “een nerveus snelle, bubbelende of zelfs giechelende reeks van versnellende 
tonen, dalend in toonhoogte” of wat dacht u van de “ zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zuu zuu zuu zuu zuu 
zuu zuu svisvisvisvisvisvi TUUU TUUU TUUU” van de Graspieper. En zo zijn er nog veel meer.
Zang hoort natuurlijk onlosmakelijk bij vogels. Hoeveel vogels horen we niet dagelijks zonder dat we 
ze zien. En die zang heeft maar één doel; soortgenoten laten weten dat hier een territorium is en dat 
indringers weg moeten blijven. 
Heel veel dieren (en mensen) hebben overigens hun eigen gebied dat ze op enigerlei wijze markeren. 
De een doet dat door een geur af te geven, de ander door geluid te maken, wij mensen zetten een 
hek of een heg om ons territorium. Vreemden dienen zich wel eerst te melden voor ze ons territo-
rium binnendringen. Ja toch! Onaangekondigde bezoekers worden al snel per politiewagen afge-
voerd. Als we tenminste op tijd zijn.
Het zijn veelal de mannetjes die aan de randen van hun territorium laten weten: Hier zit ik met mijn 
vrouw dus gelieve hier weg te blijven.
Dat is de reden waarom vogels dus zingen! Absoluut niet om ons te behagen maar daar hoeven wij 
ons natuurlijk niets van aan te trekken. Genieten mag!!

Grafieken  Bij veel vogelsoorten 
wordt een grafiek getoond waarbij 
twee jaar lang het aantal waarne-
mingen per decade is weergegeven.  
Op de verticale as wordt het totaal 
aantal waarnemingen getoond. Dus 
van alle waarnemers samen. De hori-
zontale as laat het aantal perioden 
zien van tien dagen (1-36). Elke drie 
decades vormen één maand.

Het weer
Gedurende de gehele periode 
van twee jaar werd door Annelies 
Brugman, eveneens deelneemster  
aan het project de weersgegevens 
bijgehouden. Temperatuur, wind en 
neerslag werden nauwkeurig door 
haar geregistreerd en genoteerd. 
Deze gegevens zijn weergegeven in 
het afzonderlijke hoofdstukje over de 
weersomstandigheden gedurende de 
loop van het project. 
Ik had verwacht deze weersinformatie 
wat meer te kunnen gebruiken bij de 
interpretatie van de gegevens. In een 
enkel geval kon, zeker bij de aankomst 
van wintergasten, teruggekeken wor-
den naar de weersomstandigheden.
Groot voordeel van deze gegevens is 
wel dat bijzondere waarnemingen of 
specifieke vragen in verband met het 
weer kunnen worden gebracht. Tevens 
geeft het natuurlijk een prima beeld 
van de locale weersomstandigheden 
gedurende het onderzoek.
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De wijk Schothorst
De wijk Schothorst is gebouwd tussen 1970 en 1986 en 
ligt noordelijk van het stadscentrum van Amersfoort.  

Net  ten noorden van de wijk ligt het natuurgebied stads-
park Schothorst. Ten zuiden van de wijk loopt het 
Valleikanaal; een ecologische verbindingszone voor natte 
natuur dwars door de stad.

Het noordelijke deel van Schothorst verschilt van het 
zuidelijke deel in woningbouw en bewoners. In het zui-
den van Schothorst wonen iets meer ouderen, en 
zijn meer meergezinswoningen zoals flats en apparte-
menten dan in het noorden van Schothorst (46,6 % ver-
sus 24,9 %).  
Daarentegen heeft  het noordelijk deel meer  
koopwoningen. Schothorst telt zo’n 13.000 inwoners,
Het ‘groen’ in de wijk is met name gekoppeld aan de 
grote toegangswegen en de watergangen. De Holkerweg 
en de Kattenbroekerweg hebben brede bermen met 
bomen. Langs de watergangen die van west naar oost 
door de wijk lopen liggen brede bermen en natuurlijke 
oevers. Hetzelfde geldt voor de zuidelijke begrenzing, het 
Valleikanaal waarlangs nog een hele serie sportvelden 
zijn gesitueerd.

De wijk Schothorst

De biotopen in de wijk Schothorst Vogels komen alleen maar in een bepaald gebied voor, 
indien de omgeving geschikt is om er te verblijven, te broeden en eten te vinden. Zo’n leefomgeving 
wordt ook wel een biotoop genoemd.
Als je een prachtig bosrijk gebied kaal kapt en er een industrieel complex of een nieuwbouwwijk op 
zet, dan zijn binnen korte tijd alle levende wezens die deel uitmaakten van dat biotoop verdwenen. 
Alle insecten, alle mossen en paddestoelen, maar ook alle planten, bomen en struiken met hun vruch-
ten, zaden en bessen, vogels, alle licht en schaduw, alle schuilplaatsjes zijn verdwenen.
Maar ook al laten we dat bos gewoon staan en zetten we er een woonwijk omheen dan zal hetzelfde 
biotoop zich gaan aanpassen aan joggende passanten, honden die blaffen en andere dingen doen, 
spelende kinderen die wellicht een hut bouwen. Na een paar seizoenen is er van de oorspronkelijke 
biotoop niets meer over. Het park Schothorst of het Waterwingebied zijn daarvan mooie voorbeelden.
Maar er komt wel altijd iets anders voor in de plaats. Alleen dan aangepast aan wat dat nieuwe 
biotoop dan (nog) heeft te bieden. Vaak minder rijk dan voorheen of soms zelfs uitgesproken arm. 
Als het alleen nog maar stenen, asfalt en gebouwen zijn met hier en daar een conifeer, dan zal er 
vast nog wel eens een Koolmees een inspectietocht houden om nog wat rupsjes of spinnetjes te 
verschalken, of er foerageert nog een ekster of 
een kraai, maar daarmee heb je het dan ook wel 
gehad. Biotopen zijn dus te maken of te breken 
en eigenlijk doen wij mensen al eeuwenlang 
niets anders dan het landschap naar onze zin-
nen modelleren. 

Bij het bespreken van de soorten in de wijk 
onderscheiden we:  
- de watergangen 
- openbaar groen (gemeente groen)
- de tuinen

Watergangen

TuinenOpenbaar groen
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Een biotoop is, zoals eerder geschetst, een natuurlijke 
leefomgeving waar bepaalde soorten planten en dieren 
zich goed kunnen ontwikkelen en voortplanten.
Zo verkiest een Rietzanger de rietzomen langs het 
water en kom je deze soort dus niet in het bos tegen. 
Daarentegen zal de Bosuil het bos verkiezen boven een 
weidegebied.
Een van de belangrijkste biotopen binnen Schothorst 
is die van de waterpartijen met hun oevers. Door de 
hele wijk zijn omzoomde sloten en vaarten te vinden 
met hun bijbehorende oeverflora en –fauna. Het zijn de 
longen en nieren van de wijk, de ruimte die nodig is om 
een wijk een leefbaar uiterlijk te geven.
Water met z’n oevers trekt specifieke soorten aan, die 
gebruik maken van het voedsel dat zich in en aan de 
randen bevindt. 

Water en z’n directe omgeving levert onder ongestoorde 
natuurlijke omstandigheden een groot scala aan voed-
sel op. Je moet daarbij denken aan allerlei verschillende 
planten, knolletjes, kroos, insecten, larven en wormen, 
maar ook aan vissen, kikkers en salamanders. 
Ook de vogels maken hier onderdeel van uit. Al was het 
maar om wat te drinken of te badderen.
In een stedelijke ontwikkeling wordt hun leefomgeving 
echter veel vaker en meer beïnvloed en verstoord. Denk 
maar aan al die wandelaars, vissers, sporters, spelende 
kinderen, rondsluipende katten, blaffende honden, 
brommers, uitlaatgassen, enz. enz.
Eigenlijk keren we het om! Wij zeggen: Wij wonen hier, 
dus dient de natuur zich maar aan ons aan te passen.
Zo zorgen we ervoor dat bepaalde soorten er niet zullen 
komen, maar andere juist wel, omdat er bijvoorbeeld 

ineens veel meer voedsel is dan in de ‘ongerepte‘ natuur. 
Deze verstoringen, het lawaai, de dynamische leefom-
geving zorgen ervoor dat er een soortenrijkdom ont-
staat die door liefhebbers, zoals de deelnemers aan het 
Gevleugeld Schothorst-project, valt te inventariseren.

In dit hoofdstuk worden de vogelsoorten die met water 
en oevers te maken hebben en daar hun broedgelegen-
heid en hun territorium vinden, aan het woord gela-
ten. Ik wil ze laten vertellen hoe het is om op en rond 
het Valleikanaal te leven of vanaf het water langs het 
Kanteklaarpad of de Sara Burghhartsingel het wijkse 
leven van Schothorst te ervaren.

Het water met z’n oevers
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Soorten 
die broeden 

in de wijk

Fuut
Van ons Futen is bekend dat we zo’n 1000 jaar voor 
Christus reeds in Nederland voorkwamen. Dit blijkt uit 
gevonden botjes van mijn voorvaderen tijdens opgra-
vingen.
De oudste geschreven vermelding van de Fuut stamt uit 
1763, waar mijn soortnaam als Aarsfoet wordt beschre-
ven. Het woord Aarsfoet moet zeer letterlijk worden 
genomen, want zoals u weet zijn mijn poten sterk naar 
achteren geplaatst, dus mijn voeten zitten (bijna) aan 
mijn aars. Logisch nietwaar! Hierdoor ben ik een zeer 
slechte, waggelende loper, maar een buitengewoon 
goede zwemmer, want ik kan altijd beschikken over een 
1 VK  (vogelkracht) buitenboordmotor. 
De verandering van foet naar fuut heeft, naar men 
denkt, te maken met het netjes en correct uitspreken 
van het waarschijnlijk dialectische woord ‘voet’. Vergelijk 
bijvoorbeeld het Drentse woord ‘kloete’ dat in het 
Nederlands als ‘kluit’ wordt uitgesproken.
Mijn Duitse soortgenoten worden ook wel als Arschfuss 
aangeduid. Bovendien ben ik familie van dat andere 
doddige aarsje de Dodaars, die in het fries bijvoorbeeld 
Earsfuttel heet.
Volgens de laatste schattingen broeden er in Nederland 
momenteel jaarlijks zo’n 13.000-16.000 Fuutparen.
Eigenlijk leef ik alleen maar op en onder water. Ik ben 
ook een prima duiker. Op land ben ik eigenlijk een grote 
stuntel. 

In de periode dat ik mijn vrouwtje het hof maak, voeren 
we samen de meest mooie waterdansen uit. Baltsen 
noemen ze dat. Soms komen we watertrappelend bijna 
helemaal uit het water. 
Het Valleikanaal levert in het broedseizoen redelijk wat 
geschikte plekjes om een nest te bouwen en er is vol-
doende voedsel. Ook als het vriest blijven de stedelijke 
wateren wat langer open dan in het buitengebied.
Van riet en stengels maken mijn vrouwtje en ik een 
soort drijvend platform op het water, waarop zij dan een 
aantal eieren legt die worden uitgebroed. Als de jongen 
uit het ei zijn gekropen en hun donskleed een beetje is 
opgedroogd, kunnen ze meteen zelf op pad. Nestvlieders 
zijn het. Geen gezeur, meteen lekker zelfstandig. Ze 
kunnen direct al zwemmen en zelf voedsel zoeken. 
Natuurlijk moeten ze in het begin, zoals elk kleintje, wel 
een beetje geholpen worden op weg naar volwassen-

heid. Soms liften ze met hun zebragestreepte koppies op 
mijn rug mee. Zo kunnen we heel eenvoudig samen een 
dutje doen. Ik leg mijn kop dan gewoon naast het jong, 
op mijn rug.

Ik ben een echte visliefhebber en echt niet alleen op 
vrijdag. Daarbij heb ik voorkeur voor jonge Blankvoorn, 
Baars en Brasem. Vaak in een formaat kleiner  dan 15 cm. 
Dus een andere prooigroep dan die van de Aalscholver 
die een iets groter formaat aan kan(15-25 cm).

Grafiek De grafiek laat zien dat ik in de wintermaan-
den van 2002 bijna niet ben waargenomen, terwijl dit in 
2003 in de maanden juni en juli juist wel het geval was.
 
Beschrijving Mijn snavel is lang en dun, meestal bleek 
van kleur. Ik heb een mooi getekende kop met roestrode 
wangen en ik zet mijn donkergekleurde, bijna zwarte kop-
pluimen op als ik alert ben of als er gevaar dreigt. Verder 
bezit ik een vrij kenmerkende lange hals die net als mijn 
borst en flanken lichtgekleurd is. Mijn rug is donkerbruin-
grijs en rond mijn ogen is het vrijwel wit met een scherpe 
afscheiding naar de donkere kopkap.
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Aalscholver
U kent mij allemaal wel. Ik zit graag in het zonnetje met 
uitgespreide vleugels om mijn veren droog te wapperen 
na mijn uitvoerige onderwater-duiktochten. De eerste 
archeologische botten van Aalscholvers dateren uit de 
Midden-Steentijd, zo’n 9000 jaar geleden.  
Omstreeks 1770 na Chr. stond mijn familie bekend als 
Scholver, Scollevaer of Schollevaer. Maar ook minder 
bekende namen als Water-raaf of Zeeraaf vielen mijn 
grootouders ten deel.
Het eerste deel ‘schol’ heeft niets met de vis te maken, 
maar heeft waarschijnlijk z’n oorsprong in het Oud-
Engelse scealfr of het IJslandse skarfur en heeft betrek-
king op het schreeuwende, krijsende geluid dat ik 
kennelijk schijn te maken in de kolonies waar we onze 
eieren uitbroeden. Ik vind overigens dat dit best wel 
meevalt!

Ik ben een echte visser en heb ook graag een beetje 
de ruimte, dus de slootjes moeten niet al te smal en 
te ondiep zijn. Maar het Valleikanaal en de bredere 
grachten in Schothorst bevallen mij prima. Er zit vis 
genoeg. Broeden doen mijn soortgenoten en ik in 
een grote broedkolonie in het Naardermeer of in de 
Oostvaardersplassen.  Dat doen we in bomen die we 
dusdanig onder schijten (sorry), dat ze uiteindelijk aan 
al die ‘zure’ uitwerpselen doodgaan. 
Hier in de wijk zult u dus tevergeefs naar een nest van 

mij zoeken. Als ik een poosje heb gevist, en ik niet met-
een mijn jongen hoef te voeren, ga ik ergens op een paal 
lekker in het zonnetje zitten. Met breed uitgespreide 
vleugels laat ik de wind mijn veren drogen. Daarna nog 
een beetje poetsen met mijn snavel en mijn verenkleed 
is weer pico bello in orde.
Het aantal broedparen in Nederland is niet onbedui-
dend. Geschat wordt dat er jaarlijks een kleine 20.000 
paren broeden, waarvan zo’n 11.000 alleen al in het 
IJsselmeergebied.

Beschrijving Op het water ziet u vaak alleen maar 
mijn lange, dikke hals. De rest van mijn lijf is onder water 

en zo hoort het ook voor duikers zoals wij. Ik heb een 
beetje hoekige kop met een lichtgrijze, ferme snavel, 
waar heel wat vis door naar binnen kan.
De basis van mijn snavel is meestal gelig. In de vlucht 
herkent u mijn kinderen door het vele wit dat ze nog 
op keel en borst hebben en in de broedtijd hebben mijn 
vrouw en ik witte dijvlekken, jawel: dijvlekken!  

Grafiek De grafiek laat in beide jaren twee iets uit-
springende pieken zien. De ene in maart en de andere 
rond de broedperiode (begin mei-half juli). Aangezien we 
ons in die periode helemaal suf vliegen om onze jongen 
eten te brengen, is het vrij logisch dat we gedurende 
deze tijd meer worden gezien. Veel van mijn soortge-
noten vliegen in de herfst naar het zuiden om daar te 
overwinteren.
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Aalscholvers denken allemaal
Kun je nog scholven, scholf dan aal
Doch door de golven diep bedolven

Laat weinig aal zich nog maar scholven.
Nu scholft het beest zich uit de naad
Terwijl het woord niet eens bestaat.

Kees Stip
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Blauwe reiger
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Blauwe reiger
Mijn langbenige soort wordt al in 1298 in geschreven 
bronnen genoemd en beschreven als (Asch)grauwe 
reiger. Al even eerder, in de Midden-Steentijd  (10.000-
6.000 jaar geleden) kwamen mijn voorvaderen al voor 
in Nederland en werd er door de prehistorische mens op 
ons gejaagd.
In het jaar 1502 werd een ‘Plaquaat’ uitgevaardigd, 
een soort wet, waarin de bescherming van ‘Reygeren, 
Quacken (Kwak), Schollevaers en Lepelaers’ werd gere-
geld. 
Buiten het feit dat reigers kennelijk goed te eten waren, 
werd ook op op ons gejaagd omdat de dames (en heren!) 
zeer verguld waren met onze fantastische kuifveren. Het 
stond zo leuk op een hoed!!
Het aantal paren dat zich in Nederland poogt te verme-
nigvuldigen, bedraagt ongeveer 11.000.  Mijn familie 
op Terschelling wordt ook wel met de naam Ome Kees   
aangeduid.

Iedereen die een vijver in z’n tuin heeft, hoe minimaal 
ook, krijgt mij vroeg of laat op visite. Ik ben verzot op 
die mooie goud-oranje kweekvisjes of niet al te grote 
(Koi)karpers. Die zijn het lekkerst! Maar ook langs alle 
waterpartijen in Schothorst ben ik te vinden. Meestal 
sta ik met een iets gebogen hals. Langdurig kan ik op 
mijn lange stelten doodstil staan tot de prooi binnen het 
bereik van mijn snavelspies komt en dan is het tsjakka! 

Bovendien aas ik niet alleen op vissen, ook een kikker of 
salamander laat ik niet wegglippen. Wist u trouwens dat 
ik ook een uitstekende muizen- en mollenvanger ben?
Wij, reigers, zijn koloniebroeders en we broeden net 
als de aalscholvers op grote nesten in bomen. Ja echt, 
met onze lange poten in bomen. Aan de westzijde van 
Schothorst ligt nog een schans van de waterlinie zoals u 
misschien weet. Jaarlijks broed ik hier met nog enkele 
paren. Vele van mijn soortgenoten broeden echter ook in 
het Park Randenbroek. Daar zijn jaarlijks zo’n 40-50 paar 
te vinden.

Beschrijving Ik ben een fors en stevig gebouwd heer-
schap, hoog op de poten, met een, in hoofdzaak licht-
grijze kleur met donkerder blauwige partijen. Ik heb een 
krachtige, grijsgele snavel en ook mijn poten hebben een 
vergelijkbare kleur. Mijn voorhoofd is wit en achterhoofd 
(met de mooie kuifveren) en zijkruinen zijn zwart. Ook 
de voorkant van mijn hals is wit, maar daar zie je dan 
mooie zwarte lengtestrepen op,  wat mijn hals nog slan-
ker maakt. Tijdens de vlucht zijn mijn hals en vleugels 
altijd sterk gebogen. 

Grafiek De grafiek laat een vrij ‘uniform’ beeld zien, 
hoewel je er uit zou kunnen aflezen dat we in de eerste 
helft van het jaar wat vaker worden gezien dan in  de 
tweede helft. Het zou ermee te maken kunnen hebben 
dat we na de broedtijd vaak in groten getale naar het 
buitengebied uitzwermen en iets meer uit beeld zijn.
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Knobbelzwaan
Opgegraven botten van mijn voorvaderlijke soortgeno-
ten zijn al in de Midden-Steentijd (10.000-6.000 jaar 
geleden) rijkelijk voorhanden. In deze tijd stond de 
Knobbelzwaan zeker al op het menu van de prehistori-
sche mens. 
Mijn naam is afkomstig van de knobbel op mijn snavel 
die voor het eerst in een geschreven stuk uit 1240 wordt 
genoemd. Reeds eerder in 1070, wordt gesproken over de 
familie Suane (=swane)burch.  
De naam ‘zwaan’ is zeer waarschijnlijk verwant aan het 
latijnse woord sonus, hetgeen verwijst naar het fluitend-
gierende geluid dat we in de vlucht voortbrengen.
Hoewel je zou veronderstellen dat er tienduizenden 
broedparen in Nederland zijn, valt dat toch tegen. De 
schatting ligt tussen de 5.500 en 6.500 paar.

Wij, zwanen, broeden op een groot aantal plaatsen. 
Meestal in de wat rustiger polders rond Amersfoort en 
dan ziet u ons altijd in paartjes. Maar het is niet ondenk-
baar dat, als de omstandigheden gunstig zijn, er ook 
een koppeltje langs het Valleikanaal zou kunnen gaan 
broeden. Daar is dan wel rust voor nodig. Bij verstoring 
kan mijn echtgenoot soms heel imponerend en agressief 
worden. Hij neemt dan een dreighouding aan waarbij 
zijn vleugels als zeilen omhoog    worden gehouden. Bij 
deze pose kunt u maar beter afstand houden. ’s Winters 
zoeken we elkaar op in de polder waar we grazend 

met onze jongen de wintermaanden proberen door te 
komen. We leven dan heel vreedzaam bij en met elkaar. 
In het voorjaar zoeken we vervolgens weer een eigen 
territorium waar in een flink nest op de grond de eieren 
worden uitgebroed, die eind april begin mei uitkomen.

Beschrijving We zijn wit! Vaak smetteloos! Maar dat 
wist u al. En als we er een beetje vuil, bruinig en smoe-
zelig uitzien, dan zijn wij nog juveniel, jong dus! Onze 
snavel, die we vaak dichthouden, is oranjerood met een 
zwarte knobbel daarboven, welke in mooie belijning 
doorloopt tot de voorkant van het oog. Mijn man heeft 
een iets grotere knobbel op z’n neus.

Grafiek Uit de grafiek blijkt dat we  in de eerste maan-
den van het jaar wat vaker zijn gezien dan in de tweede 
helft.  Het overige beeld berust waarschijnlijk op toeval-
lige waarnemingen in een sloot of in het Valeikanaal.
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Wilde eend
Ook wij wilde eenden komen al zeer lang in het 
Nederlandse landschap voor. Waarschijnlijk broedden 
mijn soortgenoten hier al gedurende de laatste ijstijd, 
waar 12.000-10.000 jaar geleden nog een toendra-achtig 
klimaat heerste. Tussen al het botmateriaal dat tijdens 
opgravingen uit de Midden-Steentijd is gevonden, zit 
heel veel van de Wilde eend! Middeleeuwse benamin-
gen zijn bijvoorbeeld Aent, Ent, Eent of Eynt. Voor onze 
familie werd ook wel de naam Spiegeleend, Ringeend 
of Gekraagde eend gebruikt. Het woord eend vindt zijn 
oorsprong mogelijk in het Skandinavische anet, anut, 
anata of het Oud-Engels ened. Ook het Oud-Pruisische 
antis of het latijnse anas zouden aan de bron van deze 
vogelnaam kunnen liggen.
Hoeveel broedende paartjes Nederland kent is slechts bij 
benadering vast te stellen. Maar vermoed wordt dat het 
rond een half miljoen ligt.

Door de grote aantallen waarin wij voorkomen, ver-
tegenwoordigen wij de meest gangbare eendensoort. 
Natuurlijk zijn van onze familie de mannetjes mooier 
dan de vrouwtjes. De heren sloven zich tijdens de balts-
tijd enorm uit en jagen soms in groepen achter één 
vrouwtje aan. De hormonen gieren dan door hun lijf 
en ze staan te dringen om hun genen door te geven. De 
sterkste of de aanhouder wint meestal.
Daarna leggen wij, eendenvrouwtjes, in goed gecamou-

fleerde nesten langs slootkanten een hoeveelheid eieren 
dat het aantal van tien vaak overstijgt. 
Die gezellige man van mij is dan al lang weer uit beeld 
en trekt gedurende het broedseizoen verder op met zijn 
(vrijgezelle) soortgenoten. 
Wij vrouwen mogen het werk doen: onze jongen groot-
brengen en ze met ons leven verdedigen. Tja… het leven 
is zwaar! 
In Schothorst kunt u mijn vriendinnen en mij regelmatig 
zien met een hele sleep pulletjes (donzige jongen) achter 
ons aan.

Beschrijving Wij, wilde eenden, hebben oranje poten. 
Niet dat we zo koningsgezind zijn, maar de natuur heeft 
ons daarmee opgezadeld. Aan de achterzijde van de 
vleugels hebben wij, mannetjes, een prachtige blauwe 
‘spiegel’ met witte randen (vandaar ook wel de naam 

Spiegeleend). Onze kop is metaalachtig groen, in de hals 
afgezet met een witte band, waardoor we ook wel met 
de naam Ringeend of Kraageend worden aangeduid. De 
borst is een beetje paarsbruin en de rest van ons atleti-
sche lijf is lichtgrijs. De vleugels zijn wat donkerder en 
wij, mannen, hebben, jawel, een paar fantastische krul-
len in onze zwarte staart.
Wij, vrouwtjes, zijn een en al schutkleur. Bruin, met vlek-
ken en strepen en een iets donkerder oogstreep. Ook 
daar heeft moeder natuur over nagedacht, want we 
moeten niet opvallen als we op de eieren zitten te broe-
den. Mensen stappen bijna op onze staart voordat we 
opvliegen  Ze schrikken zich dan het schompes, waarna 
wij ze met kloppend hart en een adrenalinestoot achter-
laten. 
Voor het geluid dat wij maken hoeft u zich alleen maar 
te herinneren wat mensenkinderen werd geleerd, als ze 
eendjes gingen kijken.

Grafiek De grafiek laat een flinke piek zien tot en met 
april; daarna neemt het aantal waarnemingen af. Wij, 
eenden, broeden relatief vroeg, zo van februari tot en 
met april met een zwaartepunt in maart. Dan zijn de 
paren (en vooral de mannen) zeer actief. Hierna gaan 
de heren weer hun eigen gang en zorgen wij zwijgzaam 
voor ons kroost!
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Mandarijneend
Ik wil niet opscheppen hoor, maar is mijn man mooi 
of niet. Wij, mandarijneenden, zijn beduidend kleiner 
dan de gewone Wilde eend en worden als zeer sierlijk 
beschreven. Onze oorsprong ligt in Zuidoost-Siberië en 
Noordoost-China. Dat is nog eens wat anders dan de 
wijk Schothorst. 

In Nederland leven slechts verwilderde populaties. Wij 
zijn genoemd naar de Chinese hoogwaardigheidsbekle-
der: de mandarijn. De oranje veerpartijen in het pracht-
kleed van mijn mannetje, de woerd, alsmede het elitaire 
karakter van ons eenden leggen de relatie met de naam-
gever die ook altijd in het oranje gekleed ging. 
Wanneer onze soort zijn intrede in Nederland deed is 
niet precies bekend, maar in 1763 worden we voor het 
eerst in de boeken beschreven en worden er ook wel 
namen als Gekapte of Chinese taling gebezigd. 
‘Hij is met eene kuif van groene en rosse vederen voorzien, 
doch deze kuif hangt om den kop neer als een soort kap-
sel…’
Wij vertonen nauwelijks trekgedrag en het aantal broed-
paren in Nederland wordt geschat op ca. 250.
Nestelen doen we vaak in holen van bijvoorbeeld de 
Zwarte specht en soms ook in uilenkasten (!). Zodra wij 
vrouwtjes aan het broeden slaan, verdwijnen onze man-
nen uit het zicht om te gaan ruien. Wij, vrouwtjes, doen 
dat pas na het broedseizoen als de jongen groot zijn. 

Beschrijving Ik ben een compact eendje met lange 
staart en grote kop met prachtige lijnen en kleuren. Mijn 
snavel is oranjerood met ‘een brede witte wenkbrauw-
streep tot aan het eind van mijn bossige kuif’. Mijn bak-
kebaarden zijn oranje en lijken gekamd en ik bezit mooie 
oranje, wit omrande ‘zeilen’ op mijn achterflank. Snapt 
u het nog? Anders moet u even de foto erbij bekijken. 
Dan wordt het wel duidelijk. Mijn vrouwtje ziet er wat 
minder kleurrijk uit. Dof olijfgrijs met een witte oogring 
en naar beneden gebogen oogstreep. De borst is mooi 
regelmatig bezet met lichtere ronde vlekken.

Grafiek Na de eerste decade van mei 2003 zijn we 
verhuisd en in dat jaar niet meer in Schothorst terugge-
keerd zoals u uit de grafiek kunt aflezen.
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Waterhoen
Net zoals bij de Waterral werden de eerste sporen van 
het Waterhoen al in de Midden-Steentijd (zo’n 7000 jaar 
geleden) gevonden. Wellicht dat mijn familie nog eerder 
de Nederlandse wateren bevolkte,  maar daar zijn wei-
nig bewijzen van.
Men heeft ons allerlei namen gegeven, zoals 
Waterhen(netje), Waterkip(petje), Riethoen, Rietkip of 
Jezuskippetje, omdat wij op of over het water zouden 
kunnen lopen, hetgeen natuurlijk niet het geval is! In 
geschreven bronnen wordt in 1616 gesproken van de 
waeter-hinne, een volksnaam die nu nog in Noord-
Brabant voorkomt.
Het woord hoen komt terug in vele talen (hoon, hon, 
hone, enz.) en betekent niets meer of minder dan hen of 

kip; als tegenhanger van haan. We behoren tot de fami-
lie van de Rallen en staan genetisch dus vrij dicht bij de 
Waterral. 
In Schothorst broeden slechts enkele paren en tijdens de 
winterperiode krijgen we bezoek van veel soortgenoten 
uit Noord- en Oosteuropese gebieden.
U vindt ons vaak foeragerend op het land en al schar-
relend tussen het riet en op het water. We zijn niet echt 
kieskeurig in de locatiekeuze van ons nest (dat we vaak 
van een dak voorzien!), maar rijk begroeide oevers aan 
stilstaand of langzaam stromend water hebben onze 
voorkeur. Zelfs een vijver van enkele tientallen vierkante 
meters kan al voldoende zijn, als we maar niet al te veel 
gestoord worden. We eten in hoofdzaak waterplanten, 
grassen en in iets mindere mate insecten. Een belangrijk 
kenmerk van ons gedrag is het voortdurend op en neer 
wippen met onze staart. Dat kunnen we, hoe we het 
ook proberen, niet laten. Bij elke stap is het net of er een 
rukje aan de staart wordt gegeven. Daarmee laten we 
tevens, als een soort signaal, elke keer ons bijna witte 
achterste zien. Vooral in de baltsperiode is dat heel 
belangrijk.
De schatting van het aantal broedparen in Nederland 
ligt tussen de 40.000 en 55.000.

Beschrijving Zowel mijn vrouw als ik zijn donkergrijs 
van kleur. We hebben een bruine rug en groengele poten 

met (altijd) veel te lange tenen. Maar ja, dat verhoogt wel 
het draagvlak als we in moerassige bodem rondschar-
relen. Onze witte onderstaartveren hebben een zwarte 
middenstreep. Van achteren lijkt deze op een omgekeer-
de witte V. Let u maar eens op! Langs mijn flanken is een 
schuin aflopende lijn te zien van wit gerande veertjes. 
Onze snavel en een deel van ons voorhoofd is knalrood. 
Alleen het uiterste snavelpuntje is geel.

Grafiek In de grafiek is gedurende de zomermaanden 
een kleine afname van het aantal waarnemingen vastge-
steld. Dit komt in 2002 wat geprononceerder naar voren  
dan in 2003.
Ongetwijfeld heeft dit te maken met de broedperiode 
waarin mijn vrouw wat meer weggedoken en terugge-
trokken naarstig op onze eieren zit te broeden. 
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Meerkoet
Evenals nu kwamen wij 7000 jaar geleden ook al ruim-
schoots voor in de Nederlandse waterrijke gebieden. 
Toen werd er op uitgebreide schaal op ons gejaagd door 
de jagers uit de Midden-Steentijd. Al die tijd heeft onze 
soort zichzelf in stand kunnen houden en ook nu komen 
wij in heel veel vaarten en sloten in de stad en dus ook in 
Schothorst voor. Vooral het doorstromende Valleiwater 
heeft onze voorkeur. Niet in de laatste plaats omdat er 
veel voedsel te vinden is. 
Op verschillende plaatsen komen we dan ook tot broe-
den en we kunnen redelijk goed tegen de directe aan-
wezigheid van de mens. De schatting is dat er tussen de 
130.000-180.000 broedparen in Nederland aanwezig 
zijn. 
Ons voedsel bestaat in hoofdzaak uit plantaardig mate-
riaal dat grazend, duikend of vanaf het wateroppervlak 
wordt vergaard. In de zomer komt daar ook een dierlijke 
component bij in de vorm van vele insecten en larven, 
terwijl we ’s winters grote hoeveelheden driehoeksmos-
seltjes opduiken die we daarna openbreken en verorbe-
ren.
Het woord ‘meer’ herbergt de biotoop van een zoetwa-
termeer in zich waarin wij ons het prettigst voelen. In 
Groningen noemen ze ons ook wel Meerkol of in het 
Fries Markol. Elders was ook de benaming Moeras-hen in 
zwang. Bij het tweede deel van de naam; koet of ook wel 
kol moet gedacht worden aan een ‘afgerond voorwerp’ 

of in dit geval een (bolvormige) gedrongen vogel. 
In 1669 wordt melding gemaakt van een vogel ‘welcke de 
Hollander ein Meerkot nennen’, maar een eeuw eerder 
(1567) wordt al gesproken van de Mercoet.
In de wintermaanden verzamelen we ons in grote groe-
pen in de buitengebieden. Gaat u ’s winters maar eens 
in polder Arkemheen of bij de Randmeren kijken. U kunt 
ons dan met duizenden bij elkaar zien. Maar zodra de 
kriebels van het voorjaar weer door het bloed gaan stro-
men en de hormonen opspelen, raken wij zeer gesteld 
op onze privacy. Elke indringer in ons territorium wordt 
er met veel geweld, ophef, waterverplaatsing en lange 
aanlopen met veel gespetter uitgewerkt. Dat kost ons 

een smak energie, dus soortgenoten, blijf een beetje uit 
onze buurt, dan doen wij dat bij jullie. 

Beschrijving Ik ben vrijwel geheel roetzwart of roet-
grijs, wat u wilt. Alleen mijn snavel en voorhoofd zijn 
wit. De vuilgrijs gekleurde poten hebben lange gelobde 
tenen die mij in een zompige omgeving een behoorlijk 
draagvlak geven. Mijn kinderen hebben pluizige rode 
koppies.

Grafiek De grafiek laat zien dat we in de winter en het 
voorjaar het meest worden gezien, daarna nemen de 
aantallen wat af. De verklaring hiervoor is dezelfde als 
die voor het Waterhoen.
In 2003 was het aantal waarnemingen in de tweede helft 
van het jaar opvallend stabiel. Waarschijnlijk zijn dezelf-
de vogels consequent steeds weer waargenomen.
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Scholekster
Hoewel je het in eerste instantie niet zou denken, 
broeden wij steltlopers toch op een paar plaatsen in 
Schothorst. In Nederland komen wij als broedvogel al 
in de Jonge-Steentijd (5500 jaar geleden) voor, dus we 
lopen al een tijdje mee met onze rozerode poten.
We zijn forse steltlopers met een zwart-wit verenkleed 
als van een ekster. Dat is dan ook het enige dat ons met 
de eksters verbindt. Vandaar de naam!
Wij, steltlopers, hebben echter niets gemeen met het 
ordinaire ekstervolk en zijn daar zeker niet aan verwant. 
Echt niet!
In 1636 noemden ze ons Schol-aaksteren en in 1763 werd 
ons de zeer toepasselijke naam Oestervanger toebedeeld. 
Dat kunnen wij namelijk als de beste: oesters en mosse-
len vangen en kraken. 
Waar de naam ‘schol’  precies vandaan komt is niet 
bekend. Verondersteld wordt dat schol wel eens van 
‘scholp’ (= schelp) of ‘schel’ (= schaal of schil) afkomstig 
zou kunnen zijn, met verwijzing naar de hoeveelheid 
schelpen die wij open kunnen breken.
Maar dat is niet het enige dat we eten hoor. Hier in 
Schothorst stellen we ons hoofdzakelijk tevreden met 
regenwormen en emelten. Deze zijn langs de oever van 
het Valleikanaal en op de diverse gras- en sportvelden 
royaal te vinden. 
De totale populatie van ons soort vogels in Nederland 
wordt geschat op 80.000-130.000 paar.

U kunt ons vrijwel het hele jaar, maar vooral in het 
broedseizoen horen, want we roepen vrij luid en duide-
lijk ‘te-piet’ zodra we op de wieken gaan (ook ’s nachts!). 
En dat vaak en snel achter elkaar. Daarom worden we 
ook wel eens ‘bonte-piet’ genoemd. Natuurlijk ook 
omdat we bont (zwartwit) zijn.

In de baltstijd vallen de rare capriolen van mijn soortge-
noten in het bijzonder op als ze met twee of drie tegelijk 
en luid roepend allerlei leuke synchrone dansjes en 
pasjes doen om een verkoren scholekstermeisje aan de 
haak te slaan. 

De jonge vogels die in Schothorst (op grinddaken) wor-
den grootgebracht, trekken in de winter zuidwaarts 
(Noord-west Frankrijk en Spanje)  en komen niet eerder 
dan in het 3e of 4e levensjaar weer terug naar hun 
Amersfoortse geboortegrond.

Grafiek Als u de grafiek bekijkt naar het voorkomen 
in de wijk,  ziet u dat wij van maart tot en met juli, de 
broedtijd dus, veel worden gezien. Dat klopt ook prima, 
want op een aantal platte daken in de wijk (o.a. bij het 
Stastokerf en bij het Atrium aan de Paladijnenweg) heb-
ben familieleden beide jaren een nest jongen grootge-
bracht.

Beschrijving Mijn onderkant is vrijwel  wit met een 
zwarte rand langs de vleugels. Mijn rug is vrijwel  zwart, 
met uitzondering van de stuit en witte banen op de 
vleugels. Ik heb een lange rechte snavel die evenals de 
ring om mijn ogen fel oranje is. Mijn snavel groeit net 
zo snel als hij slijt door al mijn gepeur 
en gepeuter in de grond. Mijn poten 
zijn rozerood van kleur. Qua uiterlijk 
verschillen wij mannen niet van onze 
vrouwtjes.  Eindelijk eens een soort 
waarbij de vrouw er niet bekaaid vanaf 
komt ten opzichte van alle pracht en 
praal van haar man. 
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Kleine karekiet
Wij, rietvogels, worden ook wel Karrekiet of Kirrekiek 
(1765) genoemd. In tegenstelling tot vele andere soorten 
die hier de revue passeren, leven wij met name tussen 
overjarig riet, of in een Lisdoddevegetatie.  Lisdodden 
zijn die bruine sigaren die langs de waterkant staan. 
U vindt mij dan ook alleen maar op die (weinige) 
plaatsen in Schothorst waar het moerassig is en waar 
wat opgaande begroeiing is. In de jaren dat er onder-
zoek is gedaan in de wijk was dat met name langs het 
Valleikanaal en in het ‘moerasje’ bij het Centrum voor 
Natuur en Milieu aan de Schothorsterlaan. Soms zit 
er ook een neef in een mooi, beriet slootje in het park 
Schothorst (2007)
Wij zijn, net zoals de Kievit bijvoorbeeld, van die vogels 
die hun eigen naam roepen.  

De grafiek laat heel mooi zien dat wij in de zomermaan-
den aanwezig zijn en hier op een enkele plaats broeden 
waarbij ons voedsel hoofdzakelijk uit insecten bestaat.
’s Winters vertoeven we in warmere oorden. De trek naar 
het zuiden begint al in augustus-september. 

Wat ik niet kan uitstaan is dat die verdraaide Koekoek 
het elk jaar weer op mijn nest heeft voorzien. Die zotzak 
heeft een uitgesproken voorkeur voor ons soort vogels. 
Mijn eieren of later mijn jongen worden door dat mon-
sterlijk grote Koekoeksjong uit  het nest gewerkt. De rest 

van het seizoen vlieg ik me helemaal suf om die grote 
bek te vullen. Zonder daarbij, dat is nog het meest frus-
trerend, aan mijn eigen voortplanting te werken. 
Gelukkig sta ik er niet helemaal alleen voor, want de 
schatting is dat er tussen de 150.000-250.000 paar-
tjes van de Kleine karekiet in Nederland broeden. Dus 
ondanks de Koekoek blijft onze familie sterk en krachtig.
Ik ben een behendige klimmer in rietstengels waarin 
ik vaak zingend omhoog klauter. Door mijn kleur ben 
ik goed gecamoufleerd. U moet moeite doen om mij te 
ontdekken. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. 

Grafiek De grafiek laat zien dat er waarschijnlijk 
slechts één broedgeval in de wijk was gedurende de 
zomermaanden van 2003. Dit klopt prima met het tijd-
stip van eind mei tot juni waarin wij een territorium 
vestigen. De waarnemingen van 2002 duiden slechts op 
een losse fladderaar die op weg was naar elders.

Beschrijving Ik ben een betrekkelijk kleine vogel met 
een bruinige bovenkant, een langwerpige kop met een 
beetje plat voorhoofd en een lange dunne snavel. Mijn 
buik en borst worden omschreven als warm beige. Verder 
heb ik een iets lichtere wenkbrauwstreep die niet voorbij 
het oog naar achteren loopt.
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IJsvogel
De eerste persoon die niet verzot is op het zien van ons 
IJsvogels, moet ik nog tegenkomen. Steeds weer stelen 
we de show en zijn we onderwerp van gesprek als we 
worden waargenomen. Kijkend naar de grafiek is er een 
opvallende overeenkomst tussen het aantal waarnemin-
gen in 2002 en 2003.
Kijk, dat wij onze zwarte neus in de winter in een wijk 
als Schothorst laten zien, is niet zo verwonderlijk. Want 
vooral als de sloten en vaarten in het buitengebied zijn 
dichtgevroren, zijn er vaak in het stedelijk gebied nog 
plekken (wakken) open waar we kunnen vissen. Net als 
vele andere vogels trekken ook wij dan meer naar de stad.
Maar de constante waarnemingen gedurende het broed-
seizoen doet vermoeden dat er in de buurt van de wijk 
Schothorst wellicht gebroed is.
  
Net als oeverzwaluwen hebben we graag een steile oever 
waarin we ons nest kunnen graven, want we broeden 
in een holletje in de grond aan het einde van een ca.1 m 
lange, horizontaal gegraven gang. 
We zijn echte viseters, maar consumeren ook ander 
voedsel zoals waterinsecten en andere in het water 
levende dieren. Als u een blauwe schicht over het water 
ziet vliegen, kunt u er vrij zeker van zijn dat u mij heeft 
gezien.
De laatste jaren gaat het redelijk goed met mij en mijn 
soortgenoten in Nederland. Dat komt hoofdzakelijk door 

het aantal zachte winters die ervoor hebben gezorgd 
dat er gedurende de wintermaanden niet teveel ijs-
vogels sterven vanwege de kou en het ontbreken van 
voedsel. Het geschatte aantal broedparen lag in 2000 
tussen de 250 en 300 paar. Inmiddels zal het aantal 
zeker zijn toegenomen tot zo’n 1000 paar. De mens 
heeft, betoverd door mijn schoonheid, een aantal leuke 
namen voor mij bedacht. Zo zijn er het IJspauwtje en het   
Sintemertensveugelke maar ook het Hijsvogeltje. 
Het is zeer waarschijnlijk dat mijn naam niet zoveel met 
ijs van doen heeft. Alhoewel de rol van de IJsvogel bij een 
wak in de winter redengevend kan zijn voor de naam. 
Vermeldingen uit de 8e, maar ook uit de 11e-13e eeuw 
lijken echter meer richting ‘ijzervogel’ te gaan. Er zou een 
relatie kunnen zijn tussen de blauwglanzende kleur van 
ijzeren sieraden en mijn fraaie verenkleed.

Grafiek In de grafiek hieronder is te zien dat ik niet 
in maart en september ben gesignaleerd, maar dat het 
feit dat ik de hele zomer door ben gezien in beide jaren, 
tot de conclusie zou moeten leiden dat er zowel in 2002 
als 2003 een broedgeval is geweest in (de buurt van) 
Schothorst. Maar of dat ook werkelijk zo is, dat is mijn 
geheim! 

Beschrijving Ik ben een kleine, prachtig gekleurde 
vogel met een korte staart en een grote kop met een gro-
te, zwarte, spitse spiessnavel. Mijn borst, buik en wangen 
zijn koninklijk oranje, mijn vleugels en kop groenachtig 
blauw en mijn rug is lichtblauw van kleur. Er bevindt zich 
een witte vlek in mijn nek en aan de zijhals.
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Kokmeeuw
Wanneer onze meeuwenfamilie voor het eerst voorkomt 
in de Nederlandse ecogeschiedenis is niet helemaal 
helder. Archeologisch bewijs dat ouder is dan 3500 jaar is 
nog niet aangetroffen.
De betiteling kapmeeuw geeft eigenlijk veel beter weer 
wat er aan ons is waar te nemen, te weten de mooie 
donkerbruin-zwarte kap. Mogelijk komt de verbastering 
‘kok’ van het woord ‘kob’ dat gebruikt werd voor elke 
soort meeuw die eieren leverde. 
Mogelijk komt het deelwoord kok ook van het Zeeuwse 

woord kogmeeuw. De oudst genoteerde naam dateert 
uit 1623 waar over het Coc-meeuwken wordt gesproken 
en Cats (1577-1660) bezigde het citaat: Kock-meeuwen aen 
’t lant, onweer voor de hant.
 
Ik kom zeer talrijk voor langs de kust, maar ook in het 
binnenland en in steden. Zeker in de winter. De vogels 
die u overigens in de winter in Schothorst ziet, zijn in 
hoofdzaak de kokmeeuwen uit het Oostzeegebied. De 
‘onze’ zitten dan veel verder naar het zuiden in het wes-
telijke Middellandse-Zeegebied en zelfs in Noord-Afrika.
Wij ‘ruiken’ het wanneer er eten voorhanden is. 
Wanneer een boer aan het ploegen slaat, laten we dat 
aan elkaar weten. Collectief werpen we ons dan op de 
vers omgekeerde aarde waarin zeer veel overheerlijke 
regenwormen en larven zitten.

Mijn voedsel bestaat dan ook in hoofdzaak uit regen-
wormen, insecten (larven), emelten en ook kleine vis. 
Maar echt kieskeurig ben ik niet hoor. Op vuilnisbelten 
is meestal nog veel eetbaars te vinden. Let u eens op ons 
als er in korte tijd, zo eind juni, begin juli, miljoenen 
vliegende mieren het luchtruim kiezen. U zult versteld 
staan van onze ‘air-shows’.
Ik heb een giga-familie en we komen zoals gezegd zeer 
talrijk voor in Nederland. Het aantal broedende paartjes 
wordt geschat op 225.000-275.000.

Grafiek De grafiek laat een zeer opmerkelijk beeld zien 
dat voor 2002 niet helmaal lijkt te kloppen gezien het 
verschil tussen december en januari. Het beeld van 2003 
is wat genuanceerder. 

Beschrijving Ik ben een witte meeuw met mooie, 
lichtgrijze vleugels. In de zomer draag ik een donker 
chocoladebruin tot zwart petje dat ik liever in de winter 
zou hebben tegen de kou. Maar dan is mijn petje ver-
dwenen en heb ik er hooguit een paar oorwarmers aan 
overgehouden. 
Vogelkenners noemen dat meestal een koptelefoontje. Ik 
hou er in elk geval wel mijn oren mee warm.
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Stormmeeuw
Aan het eind van het Neolithicum (Nieuwe-Steentijd) 
zien we de Stormmeeuw voor het eerst op het toneel 
verschijnen. We hebben het dan over zo’n 3700-3500 
jaar geleden. De eerste stormmeeuwbotjes werden voor 
het eerst gevonden in het plaatsje Kolhorn in Noord-
Holland.

Met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat onze 
Stormmeeuw niets te maken heeft met storm in welke 
zin dan ook. De volksbenaming is nogal verschillend. Er 
wordt gesproken van Kleine zeemeeuw, Wintermeeuw, 
Onweersvogelen, Zeekob of Gryse meeuw. Zeer waar-
schijnlijk is het woord storm afgeleid van ‘storen’, een 
heftige beweging van lucht, wanorde en gewoel.

Met zekerheid zijn wij stormmeeuwen pas in 1908 
in Nederland voor het eerst duidelijk als broedvogel 
beschreven.

Grafiek Als koloniebroeder brengen wij in Schothorst 
geen jongen groot. Dat kunt u ook mooi zien aan de gra-
fiek van het aantal waarnemingen die tijdens het project 
zijn gedaan. Het aantal neemt aanzienlijk af tussen juni 
en augustus, de periode dat we in kolonies elders broe-
den. In de wintermaanden wordt ons land overspoeld 
door jonge vogels uit Noord- en Oost-Europa en uit West-
Rusland. We broeden echter ook in subkolonies of op 

een geschikte plaats soms met enkele paren. De dichtst-
bijzijnde mogelijkheid zou de Oostvaardersplassen 
kunnen zijn. In de wintermaanden kunt u ons echter 
ook regelmatig in de wijk en rondom het Valleikanaal 
bewonderen.
Het aantal broedparen in Nederland wordt momenteel 
geschat tussen 5.600-6.500.

Beschrijving Ik ben ietsje groter dan mijn neef de 
Kokmeeuw en de verkleinde uitgave van de Zilvermeeuw. 
Ik heb een korte, dunne, gele snavel, een iets kortere hals 
en een duidelijk rondere kop dan de Kokmeeuw. Mijn 
poten zijn geelgroen van kleur en verder ben ik wit en 
zijn mijn vleugels zilvergrijs aan de bovenkant.
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Zilvermeeuw
Zoals zoveel meeuwensoorten ben ik ook een kolonie-
broeder. Het geschatte aantal broedparen in Nederland 
ligt tussen 62.000 en 67.000. Dit is een duidelijke 
afname ten opzichte van de aantallen rond 1985 toen 
het aantal geschat werd op maximaal 90.000. Maar het 
is een toename ten opzichte van de jaren zeventig (max. 
57.000). 

De eerste sporen van mijn familie in Nederland zijn zo’n 
5500-6000 jaar oud. Sinds die tijd scheren wij al door 
het Nederlandse zwerk.
Ons voedsel bestaat naast schelpdieren, strandkrabben 
en vis, uit regenwormen, etensafval, jonge vogels en 
kleine zoogdieren.

Hoe ik aan mijn naam kom mag duidelijk zijn. In 
Friesland hebben ze het over Sulverkob  (kob=meeuw) 
of het engelse Silverback. De Katwijkers noemen mij 
Kliermeeuw omdat ze het voortdurende, jammerende 
geroep van de jongen als vervelend ervaren.

Beschrijving U mag mij zien als de grotere uitgave 
van de Stormmeeuw, die eveneens helemaal wit is met 
zilvergrijze vleugels. Ik ben beduidend groter, bezit een 
mooie rode vlek aan mijn gele ondersnavel en heb in 
plaats van groengele, roze poten. Mijn ogen zijn knal-
geel van kleur wat mijn gelaatsuitdrukking een beetje 

‘gemeen’ maakt. De spanwijdte tussen mijn vleugel-
punten kan maximaal 1.50 m (!) bedragen en dat is ruim 
40 cm meer dan die van de Stormmeeuw. Onze jongen 
hebben een aantal jaren achtereen (4 jaar voordat ze vol-
ledig uitgekleurd zijn) een grauwe kleur ten bewijze dat 
het nog juvenielen zijn.

Grafiek In de grafiek kunt u zien dat wij met name in 
de winter wat meer in Schothorst aanwezig zijn dan in 
de rest van het jaar. Gedurende de wintermaanden trek-
ken we wat meer landinwaards om voedsel te vinden.
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Kleine mantelmeeuw
Het is niet helemaal zeker wanneer de Kleine mantel-
meeuw voor het eerst rondvliegt in Nederland. Van 
mijn grote broer zijn 4000-4500 jaar oude skeletdelen 
gevonden.
Ik ben een regelmatige bezoeker van het Valleikanaal. 
De grafiek laat zien dat ik in de zomer en de herfst wat 
vaker in de wijk aanwezig ben dan in de winter. Een 
heel ander beeld dus dan dat van de Zilvermeeuw. Dit 
klopt ook prima met het landelijke beeld, want heel veel 
vogels trekken dan naar Engeland en Noord-west Afrika, 
waar ze overwinteren. Net als de andere meeuwen ben 
ik een koloniebroeder en voel ik me  op m’n gemak in de 
aanwezigheid van soortgenoten.

Mijn naam is afkomstig van de zwarte mantel, de zwarte 
bovenkant van mijn vleugels en mijn bijna zwarte 
rug die contrasteert met mijn overigens witte lijf. In 
Friesland wordt ik ook wel Manteldrager of  Mantelman  
genoemd.
Ik ga wat verder de zee op om mijn voedsel te halen en 
daarom staat er wat meer vis op mijn menu dan dat van 
de Zilvermeeuw.

Grafiek Het mag duidelijk zijn dat de familieleden 
die u in de zomermaanden in Schothorst aantreft er 
niet broeden. Er zou eens onderzocht moeten worden in 
welke kolonie mijn maatjes hun jongen grootbrengen. 

Momenteel is de geschatte broedpopulatie in Nederland 
tussen de 58.000 en 72.000 paar en dat is zeven maal 
zoveel als aan het einde van de jaren zeventig.

Beschrijving Ik ben even groot als de Zilvermeeuw, 
maar ik heb wel gele poten. Verder zijn mijn vleugels aan 
de bovenkant donkergrijs tot zwart met een witte zoom 
die zowel vliegend als zittend goed is waar te nemen. 
Het is net een mooie donkere mantel die ik om heb. De 
onderzijde van mijn vleugels is weliswaar wat minder 
wit dan die van de Zilvermeeuw, maar het is toch beter 
eerst mijn rugzijde goed te zien voordat u tot determina-
tie overgaat.
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Visdief
Het is niet bekend wanneer wij voor het eerst de 
Nederlandse lucht doorkliefden. Mogelijk is dat al zo’n 
3000 jaar geleden. Pas veel later, in 1555 wordt een van 
mijn voorvaderen duidelijk als ‘stern’ afgebeeld. 
Ik ben de meest voorkomende stern in de Lage Landen 
en er zijn in het verleden heel wat benamingen aan mijn 
soort gegeven. Zoals bijvoorbeeld Splitstaart, Starre of 
Hicstaert, maar ook (gewone) Zeezwaluw.
Wie het over een dief heeft, suggereert dat ik heimelijk, 
zonder dat het gezien mag worden, mijn visjes vang. 
Maar niets is minder waar. Ik ben altijd heel openlijk en 
voor iedereen die het wil zien etaleer ik mijn viskunst. 
Heeft u mij wel eens zien vissen?
Als ik vanuit mijn vlucht visjes in beeld krijg stort ik mij 
als een pijl in het water, en in zeer veel gevallen zult u 
mij met een visje in m’n bek weer boven zien komen.

Ook wij nestelen in kolonies, zowel langs de kust als op 
rustige, schaars begroeide gebieden langs de binnen-
wateren. Ook platte daken, opgespoten terreinen e.d. 
zijn in trek, want we hebben graag wat zicht op onze 
omgeving.

Grafiek In Schothorst zijn geen broedgevallen bekend 
en eigenlijk heb ik ook niet het voornemen. Dat is me al 
met al toch iets te druk. ’s Winters trekken we massaal 
naar de West-Afrikaanse kusten om te overwinteren. De 
waarnemingen die in de grafiek zijn te zien (eerste drie 
weken van 2003) moeten betrekking hebben op een ach-
tergebleven (van de winter houdend) exemplaar, dan wel 
een niet geheel juiste determinatie. Het beeld van 2002 
laat keurig zien hoe het beeld zou moeten zijn.
In Nederland wordt ervan uitgegaan dat er jaarlijks zo’n 

18.000-19.500 paren broeden. Dit is ongeveer een derde 
van de totale populatie in de jaren vijftig.

Beschrijving Ik ben een ranke, slanke, sierlijk vlie-
gende vogel al zeg ik het zelf. Overgewicht ken ik niet!  
Een aantal van mijn verlengde staartveren komen uit op 
dezelfde lengte als mijn vleugelpunten. Hierdoor wordt 
mijn lange staart duidelijk geaccentueerd en een verge-
lijking met een Boerenzwaluw dringt zich qua vorm op. 
Buiten mijn wit met lichtgrijze lijf heb ik een gestroom-
lijnd zwart petje en ik heb een oranjerode snavel met 
aan het uiteinde een zwarte punt.
Met name dit laatste onderscheidt mij van de Noordse 
stern die een donkerrode snavel heeft zonder zwarte 
punt. Ik geef toe, je moet een goede kijker hebben om 
ons uit elkaar te houden.
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Soorten die 
niet broeden 

in de wijk

Dodaars
Mijn naam duikt voor het eerst op in 1602 waar mijn voor-
ouders Dod-aarsen of ook wel Dronten werden genoemd. 
In 1764 wordt gesproken over Klein Duikertje maar ook 
Dronte of Dod-aers komt voor. De eerste dodaarsbotjes die 
ooit in Nederland werden gevonden, dateren uit ca. 8000 
v. Chr. Voorwaar een oud geslacht dus!
Het eerste deel van mijn naam ‘Dod’ vinden we terug in 
bijvoorbeeld Lisdodde of het woord doddig dat verwijst 
naar (zacht) donzig. Dod kan ook nog verwijzen naar het 
woord ‘pluk’ (een pluk of een dotje veertjes). 
En dat klopt prima, want ik ben een watervogel met een 
dotje veren aan mijn aars. 

In Nederland zijn naar schatting zo’n 1800-2500 broe-
dende paren aanwezig. Eén strenge winter of een droog 
voorjaar kan een dergelijke, kleine populatie echter hal-
veren. In de grafiek is goed te zien dat de waarnemingen 
alleen maar in de wintermaanden zijn gedaan.
Ik ben nogal schuw en verlegen en laat me zelden zien. 
Ik scharrel veel in rietkragen waar over het algemeen 
veel voedsel is te vinden. Ik laat wel regelmatig met een 
luide roep van me horen want per slot moeten mijn 
soortgenoten toch weten waar ik uithang. Om jongen 
groot te kunnen brengen, heb ik graag wat meer rust en 
is Schothorst mij echt te druk. 

Grafiek De enkele keer dat ik hier mijn gezicht heb 
laten zien, was gedurende de wintermaanden. Het mag 
duidelijk zijn dat ik dan minder van me laat horen dan 
gedurende de broedtijd.

Beschrijving Ik ben het kleinste van de nederlandse 
Futen. In tegen- stelling tot mijn grote neef de Fuut heb 
ik een korte hals, een korte rechte snavel en mijn achter-
kantje is helemaal bedekt met lichtgekleurde donsveer-
tjes. Tijdens mijn zomerkleed heb ik onder mijn zwarte 
pet een kastanjebruine hals met een opvallend gele 
mondhoek. Ook mijn jongen zijn net zoals van de Fuut 
nestvlieders.
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Slobeend Wintertaling
De eerste vondsten van gebeente van mijn slobouders in 
Nederland dateren uit de periode van 5900 tot 5400 jaar 
v.Chr.  Er is geen eend die een grotere en bredere slob-
berbek heeft dan ik. Wat onze snavel en onze opvallende 
kleuren aangaat zijn wij niet te verslaan. Schothorst 
vinden wij een leuke wijk, maar echt te druk om te broe-
den. Wij houden van rust en al die loslopende honden en 
mensen garanderen het tegenovergestelde. Het woord 
‘slob’ komt van slobberen, slurpen, ofwel hoorbaar en 

morsend drinken. Het noorse ‘slubre’ betekent slurpen 
en is verwant met bijvoorbeeld ‘slobbe of slubbe’, het-
geen vuil of smerigheid betekent. In Nederland wordt 
het aantal broedparen tussen de 8.000-9.000 geschat. 
Een duidelijke terugval in vergelijking met de jaren 
zeventig van de vorige eeuw.

In tegenstelling tot de wilde eend die veel ‘grondelt’ 
(op z’n kop de bodem afzoekt naar voedsel) kunnen wij 
slobbers hoofdzakelijk volstaan met het ‘zeven’ van het 
wateroppervak om daar allerlei plantaardig voedsel uit 
te halen.

Slechts een paar keer heb ik mijn gezicht laten zien op 
het Valleikanaal en met zoveel waarnemers werd dat 
natuurlijk meteen gezien!

Beschrijving Ik ben een middelgrote eend met 
een opvallend lange en brede (donker)grijzige snavel. 
Hierdoor lijk ik een beetje topzwaar.
De kop van mijn mannetje is metallic-groen, de borst is 
helwit en buik en flanken zijn  kastanjebruin. De vleugels 
zijn grijs met afwisselend zwart en wit. Als vrouw  ben 
ik een beetje onopvallend bruin gevlekt. Wel mooi hoor, 
maar toch ….
Als we elkaar al eens hebben ontmoet, dan herinnert u 
zich mij ongetwijfeld nog. 

Wij, wintertalingen, kwamen reeds in grote aantallen 
voor op het menu van de jagers-verzamelaars uit de 
Jonge-Steentijd (ca. 6000 jaar geleden). Wij zijn hier dan 
ook, onze naam verraadt het al, vooral het winterhalf-
jaar in Nederland. In Schothorst kwamen we even in het 
Valleikanaal terecht toen we op doortrek naar voedsel-
rijkere gebieden waren. Maar normaal vindt u ons niet 
in de stad; wij vinden het er veel te druk.
In 1378 is de talinc voor het eerst in een geschreven 
bron genoemd. Later (1567) werd hij ook wel taelingh 
genoemd. Waarschijnlijk een naam die voortkomt uit 
het engelse woord ‘teal’.
Mijn volle neef en nicht de Zomertaling werden tij-
dens het onderzoek in Schothorst niet waargenomen. 
Het geschatte aantal broedparen wintertalingen in 
Nederland ligt tussen de 2000 en 2500 en wij staan in 
Nederland op de Rode Lijst.

In de broedtijd zult u mij, u begreep het al, niet in 
Schothorst aantreffen. Als snelle behendige vlieger, kan 
ik bijna verticaal uit het water opstijgen, dus niet dat 
moeizame gedoe en gespetter met aanloop van vele 
soortgenoten.
We scharrelen veelal aan de ondiepe rand van water-
partijen rond waar we op zoek zijn naar plantaardig 
en dierlijk voedsel. Hierbij houden we onze kop en nek 
voor een groot deel van de tijd onder water. Vroeg in 

het broedseizoen (april) jagen de mannetjes elkaar over 
flinke afstanden na. Slechts éénmaal heb ik mij vertoond 
op het Valleikanaal en dat werd, met zoveel paar ogen, 
natuurlijk net gezien. 

Beschrijving Wij zijn de kleinste onder de eenden, 
maar mijn woerdje is een klein maar fijn mannetje en 
wonderschoon van tekening en kleur. Wie hem eenmaal 
heeft gezien vergeet hem nooit meer. Zijn kop is kastan-
jebruin en groen waarbij de kleurvlakken door een smal, 
sierlijk gebogen geel biesje zijn afgezoomd. Een van de 
belangrijkste kenmerken is een door een zwarte band 
omgeven gele driehoek aan de achterflank en een witte 
streep op de achtervleugel die vooral tijdens de vlucht 
goed te zien zijn.
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Waterral
In Nederland dateren de eerste sporen van de Waterral 
uit de Midden- Steentijd: zo’n 6600 - 7000 jaar gele-
den. De resten uit deze steentijdperiode behoren tot 
de zogenaamde ‘Swifterbantcultuur’. Kunt u zich dat 
voorstellen? Zeven duizend jaar geleden scharrelde er 
dus ergens bij Hardinxveld-Giessendam al een Waterral 
tussen het riet.

In de winter van 2003-2004 vertoefde ik enkele maan-
den, van januari tot en met maart in het moerasje bij 
het landgoed Schothorst aan de Schothorsterlaan. Als 
wintergast. De temperatuur was hier redelijk door 
de beschutting en er was voldoende voedsel om deze 
maanden door te komen. Op zich een opzienbarend en 
uniek treffen in een stadswijk. Ik moet u zeggen dat ik 

het prima naar m’n zin had gedurende de tijd dat ik uw 
gast was. 
Na mijn verblijf hier heb ik de wat natuurlijker, rustiger 
rietvelden in het buitengebied opgezocht. In Nederland 
wordt het totale aantal broedparen tussen 2500 en 3200 
geschat.
Wij, rallen, zijn schuwe rietvogels, die zich regelmatig 
met een bizar geluid laten horen, maar zich zelden laten 
zien. Het geluid klinkt als een speenvarken dat venijnig 
aan z’n staart wordt getrokken. Het IJslandse woord voor 
Waterral is Keldusvin en betekent zoveel als ‘bron- of 
beekzwijn’. In Nederland zijn we zeker niet zeldzaam en 
we zijn regelmatig in moerassige rietgebieden te horen. 
Zien laten wij ons zelden.

Beschrijving Wij staan redelijk dicht bij het water-
hoen en zijn vrij klein (zo’n 23-26cm). Ons achterlijf is vrij 
rond met een opgewipte staart. Zeer opvallend zijn mijn 
wit tot beige onderstaartveren die je zeker zal zien als je 
me van achteren bekijkt.
Mijn borst is blauwgrijs en ik heb een verhoudingsgewijs 
lange hals ook van dezelfde kleur. Verder heb ik een lan-
ge, dunne, iets naar beneden gebogen rode snavel. Mijn 
rug is olijfbruin met zwarte vlekken.
Voedsel zoek ik op een vochtige, moerassige bodem en 
dat varieert van larven, insecten en weekdieren tot wor-
men, kleine amfibieën en visjes.

Kuifeend Watersnip
Het mag wel duidelijk zijn waaraan wij, ‘Kuifjes’, onze 
naam hebben te danken. Onze mannetjes hebben soms 
een prachtige zwarte kuif die als je goed kijkt, op de foto 
hiernaast nog te zien is.
Hoewel de letterlijke vertaling van onze Latijnse naam 
‘eend met de zwarte keel’ betekent is de afhangende kuif 
aan het achterhoofd toch heel wat karakteristieker. In 
1758 werden wij voor het eerst beschreven. 
Vroegere namen zijn ook wel Toppertje, Kamduiker of 
Rouwbandje. De naam ‘Topper’ is later op een andere 
soort overgegaan die nu als Toppereend te boek staat.

Wij, watersnippen, zijn de afgelopen decennia door 
biotoopvernietiging vrij zeldzaam geworden als broed-
vogel. In 1753 beschreven als snepje of water-snep. Wij 
zijn bekend door het blatende geitachtige geluid dat wij 
met onze buitenste staartveren kunnen maken, wat ons 
de bijnaam hemelgeit heeft opgeleverd. 
Maar ook namen als Maailamke, Waarlamke, 
Gunterbokkie verwijzen naar dat bijzonder vreemde 
staartgeluid dat wij kunnen produceren. Een op de zang 
gebaseerde naam is ook wel Tsaker.
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Tafeleend Topper of Toppereend
Ook wel Rosse eend, Bruine eend, Roodkop of Roodhals.  
Pas na 1900 bekend als broedvogel in Nederland. Onze 
bek en poten zijn blauwachtig. De betiteling ‘tafel’ zou 
een direct verband kunnen houden met de letterlijke 
betekenis die hier als ‘paneel, plank, bord’ vertaald zou 
kunnen worden. We zouden door de egale zijvlakken 
dan te maken hebben met een soort ‘sandwich-man’ 
(twee panelen aan elke kant). Ook kan het heel goed zijn 
dat wij  helemaal niet misstonden op een welgevulde 
eettafel en daaraan onze naam hebben te danken.

In 1764 als Zwarte kuifduiker of Veldduiker genoemd. 
We zijn hier met name in de wintermaanden. De enige 
waarneming in Schothorst dateert dan ook van maart 
2003. Mogelijk houdt het eerste deel van het woord 
gewoon verband met ‘top’ hetgeen hoogste punt of 
kruin kan betekenen. Maar het kan ook een geluidsaan-
scherping zijn van het woord Dobber of Dompelaar zoals 
deze eend in Vlaanderen wordt genoemd. 

Er valt over ons, oeverlopers, 
niet veel meer te zeggen dan 
de naam te vertellen heeft. 
Wij steltlopertjes bewegen ons 
inderdaad voortdurend langs 
de oevers van waterpartijen. 
In 1763 werden wij beschreven 
als Haairsnepje of Bakkertje in 
verband met onze witte onder-
zijde.
Wel opvallend is dat deze witte 
onderzijde doorloopt tot op 
de schouders, waarmee ik mij 
bijvoorbeeld onderscheid van 
het Witgatje.

Oeverloper
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Het tweede belangrijke biotoop van Schothorst vinden we 
op diverse plaatsen in de wijk. Het bestaat in hoofdzaak 
uit het openbaar groen. Groen dat in eigendom van de 
gemeente beheerd en vaak door derden onderhouden 
wordt .
Het zijn de grotere grasvelden langs de lanen van de 
Holkerweg en de Kattenbroekerweg, maar ook de gras-
pleinen/speelweiden bij het Elckerlycpad, het Koning 
Arthurpad en het Nibelungenpad. Buiten alle particuliere 
gazons zijn door de hele wijk deze groene (gras)zomen te 
vinden die één- of tweemaal per jaar worden gemaaid. 
Bovendien bevindt zich langs het Valleikanaal ook nog 
een hele serie sportvelden die in essentie tot hetzelfde 
biotoop behoren.
Veel van deze grasstroken en –velden worden geflankeerd 
door groenstroken met hier en daar een heg. Of laag 

Het groen en het plantsoen

tevens een nest-, rust- en schuilgelegenheid. 
Maar dat niet alleen. Want, afhankelijk van de soort, 
dragen heel veel bomen in de tweede helft van het jaar 
allerlei bessen, zaden en vruchten die een rijke bron van 
voedsel kunnen zijn. Denk maar eens aan Lijsterbessen, 
Krentenbomen, Gelderse rozen, rozenstruiken en 
Sierkersen. Maar ook Els, Eik, Vlier, Berk en Beuk leveren 
heel veel voedsel voor vogels op.
Er zijn een aantal vogelsoorten die gretig gebruik maken 
van dit gras-boom-biotoop en die daar dagelijks foerage-
ren. Het betreft dan vooral de kraaiachtigen en de duiven, 
maar ook merels, spreeuwen en kokmeeuwen die dage-
lijks hun portie regenwormen, emelten, mugjes en kever-
tjes uit het gras snoepen. Andere soorten zoals de Vink, 
Groenling, Sijs en  Boomkruiper maken meer gebruik van 
de bomen in en rond dit biotoop. 

Het is niet alleen het natuurlijke voedsel dat tot hun 
beschikking staat. Wat dacht u van al het zwerfvuil dat, of 
wij dat nu leuk vinden of niet, door de hele wijk te vinden 
is. De slimme soorten als kauwen, kraaien en eksters, 
maar zeker ook de brutale Merel en Spreeuw maken daar 
gretig gebruik van.
En, het is misschien een praatje op een iets lager niveau, 
maar heeft u zich wel een gerealiseerd wat er nog aan 
hoge voedingswaarde aanwezig is in hondendrollen? 
Soorten als Ekster, Kraai en Kauw ruimen hiervan meer op 
dan men zich realiseert. 

In dit hoofdstuk wordt de groep vogels die optimaal 
gebruik maakt van dit biotoop onder de loep genomen. 
Hierbij is de keuze van sommige soorten arbitrair, want er 
zijn natuurlijk overlappen met de andere twee biotopen.

struikgewas dat eenmaal in de ‘zoveel’ jaar bijna volledig 
wordt gesnoeid. In de aanbevelingen aan het slot van 
dit rapport zal er nader op worden ingegaan hoe, vanuit 
vogelstandpunt gezien, een beter beheer zou kunnen 
plaatsvinden.

In veel gevallen zijn de Schothorster grasvlakten de basis 
van allerlei grotere zuurstof voorzienende bomenrijen die 
een aantal gebieden een laanachtig uiterlijk geven. 
Dit biotoop, dat de verbindingszone vormt tussen de 
watergebieden enerzijds en de particuliere tuinen ander-
zijds is wat minder uitgesproken wat soorten vogels 
aangaat dan de soorten die bij het water of de tuinen 
behoren.
Deze (openbare) bomen worden natuurlijk gebruikt door 
vogels om zich te verplaatsen door de wijk en ze bieden 
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HoutduifHoutduif
Ik werd in het verleden ook wel Woud- of Boschduif’ 
genoemd. Door de witte vlekken in mijn hals, die mij 
onderscheiden van de Holenduif, werd mijn soort ook 
wel als Ringduif betiteld. Het woord ‘hout’ moet hier 
gelezen worden in de betekenis van woud of bos. Daar 
lag vroeger mijn herkomst, maar zoals u weet komen wij 
nu talrijk voor waar er maar veel te eten is. Doorgaans 
maak ik een welgedane rondbuikige indruk. Er wordt 
van ons gezegd dat we niet al te slim of zelfs een beetje 
dom zijn, maar dat is natuurlijk niet zo! Toch?? 
Ergens tussen de 15 en 30 jaar na Chr. verschijnt mijn 
familie hier in de lage landen ten tonele. Dus we zijn al  
bijna twee millennia in Nederland.
Gedurende de wintermaanden verblijven hier ook heel 
veel soortgenoten uit Noord en Oost Europa, want als we 
ergens de pest aan hebben, is het wel aan kou. Wordt het 
echt te gortig dan wijken we uit naar zuidelijker oorden.

Grafiek Waarschijnlijk is dit ook de reden dat er tij-
dens de inventarisatie in de eerste helft van het jaar iets 
meer duiven zijn waargenomen dan in de tweede helft. 
En dit geldt voor zowel 2002 als 2003. Verder werden 
wij in grote aantallen en met vaste regelmaat door de 
deelnemers aan het Gevleugeld Schothorst-project waar-
genomen. Met hoeveel paren wij broeden in Schothorst 
is slechts door een gericht dichtheidsonderzoek vast te 
stellen.1

Beschrijving Onder de duiven zijn wij de grootste! 
Dus duidelijk groter dan de stads- of postduif. U kunt 
ons, zoals reeds aangegeven, het best herkennen aan 
een grote witte vlek aan de zijhals. Als ik vlieg dan kunt 
u tevens een brede witte baan op de bovenvleugel zien, 
iets dat andere duiven niet hebben. Verder is mijn kop 
zilvergrijs en de rest van mijn lijf heeft een beetje een 
pastelgrijze kleur.
Voor wie het nog niet weet, ik ben die duif die steeds, 
soms zonder ophouden, vijf keer achter elkaar koert. 
Dit in tegenstelling tot die vreemde snoeshaan van een 
Turkse tortel. Die koert maar sessies van drie tonen.
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1 G. van Haaff, 2006. Broedvogelinventarisatie van de wijk Schothorst. 
Uit deze inventarisatie blijkt dat houtduiven een dichtheid hebben van 
82 paar per km2. In het Waterwingebied zijn dit 200 paar per km2.

DUIF-VOS-JAGER

Domme Dikke Duif koerde er op Los
Druk met Zichzelf geen Oog voor Vos
Duivin in zicht dus Duif vergroot zijn Krop
Doffer moet Indruk maken zelfs al Kost het hem de Kop

Slimme Vos had veel Oog voor Domme Dikke Duif
Lag Doodstil! Verlangend naar een Kluif
Wel Oplettend voor de Jager
Die was Vet maar hij was Mager

Plots klonk er een harde Knal
Geweer ging af tijdens een Val
Beiden zowel Vos als Jager lagen Plat
Domme Dikke Duif besprong zijn Schat

Jager met Snor lag languit in‘t Gras
Nooit gezien dat daar een Draadje was
Vos en Duif zijn beide Ontkomen
Wie had daarvan Durven Dromen

Jan Bijpost 2009
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Turkse tortelTurkse tortel
Ook wij zijn nog maar kort in Nederland. Heel kort! 
Geloof het of niet, maar in 1950 werd pas het eerste 
broedgeval in Nederland vastgesteld. In Musselkanaal
In korte tijd heeft mijn familie geheel Europa ‘over-
spoeld’. We hebben een hele mooie passende naam 
meegekregen in de korte periode dat we hier zijn, t.w. 
Antenneduifje. 
Zeer treffend gekozen, want als u ons zag, dan was het 
vast op een schoorsteen of een antenne. Alleen zijn er 
tegenwoordig nauwelijks nog antennes.
Het ‘turkse’ deel van mijn naam heeft inderdaad te 
maken met mijn herkomstgebied, het meest zuidooste-
lijke land in Europa van waaruit wij van het ene naar het 
andere land uitzwermden. De hier in Nederland aan-
wezige tortelduif, die een duidelijke trekvogel is, kreeg 
na onze invasie de naam ‘Zomertortel’ omdat hij alleen 
maar gedurende de zomer hier is. Ze zijn wel familie van 
ons maar een heel andere tak.
Als u ons hoort koeren dan is dat - zoals reeds eerder 
gezegd - altijd maar drie keer achter elkaar. Dit in tegen-
stelling tot onze dikbuikige houtgenoten. In 2005 is 
vastgesteld dat we in de wijk met zo’n 18-20 paar broe-
den! (Dichtheid van 9-10 per km2)

Grafiek De grafiek laat in beide jaren een piek zien 
in maart-april.  Oorzaak hiervan is, dat we ons in deze 
(balts)periode wat nadrukkelijker manifesteren en 

daardoor  eerder (dus meer) worden waargenomen en 
gehoord.

Beschrijving Mensen vinden ons een leuk en sierlijk 
duifje. Onze staart is relatief gezien wat langer dan bij-
voorbeeld die van de Houtduif. Ons verenkleed heeft een 
effen beige-grijze kleur en op de zij-hals hebben we een 
zwarte, wit omrande dwarsband. De vleugeluiteinden 
zijn donkerder van kleur en het uiteinde van onze staart 
is lichtgekleurd tot soms bijna wit. 
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Grote bonte spechtGrote bonte specht
Zoals u waarschijnlijk weet zijn wij Grobo’s (want zo 
noemen vogelaars ons soms) de meest voorkomende 
spechtensoort in Nederland. In aantal worden wij 
gevolgd door de neven en nichten van de Kleine bonte 
en héél sporadisch kunt u ook nog de Middelste bonte 
tegenkomen. Deze laatste verblijft echter meer in het 
buitenland en is veel zeldzamer.
Bont betekent hier met contrasterende zwarte en witte 
veerpartijen. Dit is waarschijnlijk de  reden waarom ze 
ons in Friesland de Grutte eksterspjocht ofwel de Grote 
eksterspecht noemen. In 1660 worden we voor het eerst 
in geschreven bronnen genoemd. Tijdens een opgraving 
in Hardinxveld-Giessendam werden 5500-5300 jaar 
oude botten van mijn voorvaderen aangetroffen.

Grafiek Gedurende de late winter en het vroege voor-
jaar komen we wat talrijker in de wijk voor. De grafiek 
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laat dat ook mooi zien. Dat komt omdat er dan wat meer 
(of gemakkelijker) voedsel te vinden is in de stad. Daarna 
beperken de waarnemingen zich tot enkele paartjes die 
hier broeden. Allemaal familie van ons!
 
Beschrijving Ik ben de grootste van mijn soortge-
noten. Ongeveer van het formaat Merel. U kunt ons 
herkennen aan een witachtige borst en buik die in kleur 
langzaam overgaat in wat men noemt een dieprode 
‘anaalstreek’ of zoals iemand laatst zei: ‘Oh die specht 
met die rode kont’! Bovendien heeft mijn man uit 
schaamte daardoor een knalrood achterhoofd gekregen. 
Onze vleugels zijn zwart met een witte bandering en 
we hebben op elke schouder een ovale witte vlek. Op de 
afzonderlijke zwarte vleugelveren ziet u allemaal witte 
cirkelvormige vlekken.
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BoomkleverBoomklever
Weet u waarom ik als klever te boek sta? Dat komt 
omdat ik me zowel omhoog als omlaag kan bewegen 
zonder daarbij gebruik te maken van mijn vleugels. Ik 
hou met mijn nagels de schors vast en het maakt met 
niet uit of ik omhoog of omlaag klim. Ik kleef als het 
ware tegen de boomstam aan. 
Kijk, dat die zielige boomkruipertjes alleen maar 
omhoog kunnen, daar lachen wij om. 
Wij hebben de neiging om de ingang van onze nest-
holte voor een groot deel met modder dicht te plakken, 
zodat er slechts een smalle spleet overblijft waardoor 
we net naar binnen en buiten kunnen. Dit voorkomt 
bezoeken van ongenode gasten! Daarom worden we 
ook wel Plakmees of Plakspecht genoemd. Ook de naam 
Blauwspecht werd vroeger veel gebruikt. We zijn in 
1758 voor het eerst in de vogelliteratuur beschreven. Uit 
archeologische bronnen zijn geen gegevens bekend van 
mijn familie.

Grafiek Duidelijk is in de grafiek de wat hogere piek 
gedurende de wintermaanden te zien. Het feit dat we dan, 
met name door het ontbreken van het bladerdek goed te 
zien zijn en bovendien, in de vroege baltsperiode (febru-
ari-maart), ook de bek nogal eens flink open doen, maakt 
waarschijnlijk dat we in deze periode wat meer opval-
len dan in de zomermaanden. Het aantal broedparen in 
Nederland wordt tussen de 15.000 en 20.000 geschat.

Beschrijving Weet u wat ze van ons zeggen? Dat we 
halsloos zijn. Nou ja! Een kort nekje dat wel, gedrongen 
ook, maar halsloos! Die aantijging komt ook een beetje 
door onze relatief grote kop die voorzien is van een 
spitse, scherpe snavel. 
Deze is met name bedoeld om insecten te pakken tus-
sen de spleten van de boomschors. Onze hele bovenzijde, 
inclusief onze kop is blauwgrijs. Vanaf de snavel bevindt 
zich een zwarte oogstreep naar achteren die tot ver 
achter het oog (bijna op de schouder) doorloopt. Mijn 
keel, borst en buik zijn vrijwel wit, terwijl die bij mijn 
man roestbeige is gekleurd. Echt een mooie klever die 
man van mij!
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BoomkruiperBoomkruiper
Wij worden ook als ‘zangvogel’ aangeduid, maar zingen 
kunnen we nauwelijks. Wat piepen misschien! Wij zoe-
ken, steunend op onze staart, de bast van een boom vol-
ledig af op allerlei insecten, wormpjes en kevertjes. Mijn 
buurman de Boomklever vindt zichzelf zo geweldig dat 
hij ook op z’n kop naar beneden kan, dat ik hem maar 
laat. Circusvogel! Als ik boven ben aangekomen, vlieg ik 
gewoon naar beneden en vervolgens kruip ik in de vol-
gende boom rustig en onopvallend weer omhoog.
Wij, boomkruipers, hebben werkelijk hele leuke 
namen meegekregen in het verleden. Wat dacht u van 
Klampvogeltje of Klaverkatje (katje dat klautert en 
klimt), maar ook Boomklimmerke of boomleuperken. Zijn 
ze niet mooi? 
Landelijk wordt ons aantal geschat op 80.000 – 120.000 
paar. En tegen de verwachting in komen we méér voor 
in het stedelijk gebied dan werd verondersteld! Nergens 
in de literatuur wordt het talrijk voorkomen van onze 
soort genoemd, maar in Schothorst werden in 2005 een 
negental broedparen vastgesteld! 

Grafiek De grafiek laat vooral een piek in de waar-
nemingen zien in de maanden april en mei, de periode 
waarin wij druk doende zijn om nestjes te bouwen en 
een geschikte huwelijkskandidaat te vinden. Ook moet 
vervolgens ons territorium door middel van zang worden 
aangegeven.

Beschrijving Onze rug is bruin met lichte vlekjes, 
waardoor een prachtige camouflagekleur ontstaat als 
we tegen de boom aan hangen. Als we niet bewegen, 
ziet u ons écht niet!! We hebben een iets naar beneden 
gebogen spitse lange snavel die zoals u zal begrijpen al 
die kevertjes, spinnetjes, muggetjes en andere insecten 
tussen de boomschors vandaan moet kunnen peuteren. 
Onze keel is vrijwel wit en wordt naar onderen toe steeds 
bruiner.
Nog een kenmerk is, dat we een korte achternagel heb-
ben. Dat heeft met het klimmen te maken. Het is meer 
een weetje, dan dat je dat zomaar even met je verrekij-
ker kunt vaststellen. We broeden van februari tot in juni.
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SpreeuwSpreeuw
Jullie kennen mij allemaal wel als een spitse, snelle en 
brutale piet die in de hele wijk z’n graantje meepikt. 
In de maanden mei en juni vliegen we ons suf om onze 
jongen te voeren en groot te brengen.
In mijn ‘vers’ volwassen kleed, als alle veren aan mijn 
lijf als voorbereiding op de winter weer gewisseld zijn, 
zien wij er prachtig gespikkeld uit. Het lijkt alsof we dan 
besprenkeld of besproeid zijn met witte spatten en een 
vroegere (verouderde) verklaring ging er dan ook van 
uit dat mijn naam afkomstig zou zijn van het woord 
sproeien. Deze verklaring is echter losgelaten. De naam 
Panlijster  wordt ons ook wel eens toebedeeld maar is 
sterk verouderd. Of zou dit betrekking hebben op onze 
eetbaarheid?
Het woord spreeuw lijkt qua herkomst eerder voort 
te komen uit het Germaanse woord Sparwa dat ‘mus-
spreeuw’ betekent. Of uit het Keltische woord sprawa, 
hetgeen eigenlijk kraai  betekent. Ook het Engelse woord 
sparrow` komt aardig in de buurt.
In Nederland wordt de naam op verschillende manie-
ren gepresenteerd, zoals Spra, Spraan, Sproon, Spreef, 
Sprieuw of Sprauw’. 
We ravotten graag in groepen onder het motto van: 
samen staan we sterk. In het voor- en najaar verzamelen 
we ons en strijken ’s avonds neer op een vaste plek onder 
het maken van een flink kabaal en het produceren van 
flinke hoeveelheden mest. We worden zeker niet met 

uitroeien bedreigd, want naar schattingen broeden er in 
Nederland nog zo’n 500.000 – 900.000 paren.
Wij staan bekend om onze fantastische imitaties van 
allerlei soorten vogels. Miauwende katten, ringtones van 
mobieltjes, de roep van Buizerd of Kievit. U noemt het en 
wij doen het na!! 
De eerste gevonden botjes van onze spreeuwenfamilie, 
dateren al uit de Romeinse tijd. Ongeveer tussen 16 en 
28 jaar na Chr.

Grafiek De grafiek laat in beide jaren een heel dui-
delijke ‘dip’ zien in de maanden juli en augustus. De 
betekenis hiervan laat zich niet zo eenvoudig verklaren. 
Bekend is dat onze jongen die rond half mei uitvliegen, 
wegtrekken naar voedselrijke gebieden. Het zou dus kun-
nen dat ze dan meer in het buitengebied gaan foerage-
ren.  Tot die tijd vlogen wij ouders ons helemaal suf om 
de jongen groot te brengen; dan worden we natuurlijk  O
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de rug en verzamelen wij ons voor de trek. Dit kan leiden 
tot prachtige taferelen van vogelwolken met soortgeno-
ten en we houden er van om te buitelen en te keren dat 
het een lieve lust is. 

Beschrijving Wij volwassen spreeuwen zijn zwart 
met een groene en paarse metaalglans en een vrij lange, 
gele snavel. Hiermee woelen we constant in de grond om 
ons maaltje bij elkaar te scharrelen. Onze staart is een 
tikkeltje korter dan bij veel andere vogels en onze vleu-
gels zijn spits, wat ons in de vlucht een ‘scherp’ uiterlijk 
geeft. In de winter wordt de snavel donkerder en is mijn 
man, zoals  eerder gezegd, prachtig gespikkeld. Misschien 
was het u al opgevallen, maar wij spreeuwen lopen, 
energiek, de ene poot voor de andere. Wij hippen niet 
zoals die gekke mussen.
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GaaiGaai
Wie een beetje in de vogelkunde is ingevoerd, weet 
dat ik de laatste jaren het voorvoegsel ‘Vlaamse’ ben 
kwijtgeraakt. Van de gaaien zijn wij de enige die in deze 
contreien voorkomen. Waarschijnlijk is de naam gaia of 
gaius uit het Latijn afkomstig 
Deze laatste naam werd door de Romeinen ook veel 
gebruikt voor een manspersoon die veel (na)praat. 
Hiermee wordt ongetwijfeld gedoeld op de vele geluiden 
die wij kunnen nabootsen. Samen met de spreeuwen 
zijn wij de kunstenaars van de geluids-imitatie. (Hoe 
vaak wij onervaren vogelaars niet op het verkeerde 
been zetten als wij het geluid van een Buizerd nadoen! 
Lachen!!) 
In de volksmond zijn er over heel Nederland rijkelijk 
namen voorhanden die mij typeren. Wat dacht u 
van Eikelaakster, Hannebroek, Houtekster, Walekster, 
Markloper, Rotzak of Takhoer.
Het woord ‘Vlaamse’ is mogelijk als geografische 
plaatsaanduiding bedoeld, uit Vlaanderen afkomstig. 
Zo wordt de Bonte kraai in Yorkshire bijvoorbeeld 
‘Hollandse kraai’ genoemd. Een tweede uitleg voor 
Vlaams zou echter ‘flammant’ kunnen betekenen ofwel 
vlammend vanwege de roodbruine kleuren in mijn 
verenkleed. 
Wij gaaien leggen wintervoorraden aan van eikels en 
beukennootjes, maar ook van pinda’s van gulle gevers 
zoals u. En wonder boven wonder weten we in de winter 

die voorraadplekken ook nog terug te vinden! Ook al ligt 
er een laag sneeuw. 
In het voorjaar doen wij ons tegoed aan insecten (w.o. 
rupsen) en menig zangvogel- of duiveneitje verdwijnt 
in onze krop als we zelf jongen hebben. In Nederland 
broeden zo’n 40.000 – 60.000 paar. In Schothorst zul-
len ongetwijfeld ook wat familieleden broeden; ze zijn 
alleen lastig vast te stellen. Mogelijk dat de broedvo-
gelinventarisatie hierover wat duidelijkheid verschaft. 
De Gaai verscheen tussen 4200-3400 v. Chr., tijdens het 
Neolithicum, voor het eerst op het Nederlands toneel.
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EN Grafiek De grafiek laat een aardige ‘dip’ zien in de 
waarnemingen tussen juli en september. Hiervoor 
zou dezelfde verklaring kunnen gelden als we voor de 
spreeuwen hebben gegeven. Duidelijk is dat we het 
meest gezien worden gedurende de wintermaanden.

Beschrijving Wij gaaien zien er redelijk opvallend 
uit al zeg ik het zelf. Ons verenkleed is grotendeels 
grijsbruin met een mooie, roze tint. De keel, stuit en de 
anaalstreek zijn grotendeels wit. Maar…. let op, ook mijn 
kruin is witachtig maar met hele mooie, zwarte, dunne 
strepen, alsof ik net m’n haar heb gekamd. Mijn staart is 
inktzwart en op mijn schouder heb ik prachtige, blauwe 
veertjes. 
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EksterEkster
Hoewel ik een slechte reputatie heb vanwege mijn ‘die-
vengedrag’, prijs ik me toch gelukkig dat er de laatste 
jaren in Schothorst veel onderzoek naar mij en mijn 
familie is gedaan om aan te tonen dat we nog niet zo 
slecht zijn. Ook werd uitvoerig informatie verzameld 
over onze aantallen en dichtheden.2

Over schoonheid kan je natuurlijk twisten, maar ik vind 
toch dat wij bij de top-tien van Nederlands mooiste 
vogelsoorten horen. 
Ons sprekende zwart-witte kleed en onze fraaie, lange 
staart liegen er niet om! Kom er maar eens om! In de 
volksmond zijn er vele variaties op onze naam. Om er 
een paar te noemen Akster of Akke, Eister, Ikster, Takster, 
Nakster, Jekster of Engerst, al dan niet voorzien van het 
voorvoegsel ‘bonte’. 

Al in 1618 werd de term exter-ooghe of aeckster-ooghe 
gebezigd. In de Romeinse tijd (rond de geboorte van Chr.) 
schijnen wij voor het eerst aan de Nederlandse horizon te 
verschijnen. We werden vroeger wel ‘tam’ gemaakt en als 
huisdier gehouden. Met enig geduld kunt u ons name-
lijk leren ‘praten’. Dit mondde uit in de naam klapekster  
(klappen = kletsen,praten), welke naam later echter weer 
voor de soort is gebruikt die nu deze naam draagt.

Wij zijn bij uitstek een soort die in dit stedelijk biotoop 
thuishoort en wij zijn veel te vinden op de genoemde 

grasvelden. Veel van onze nesten bouwen we in de ‘open-
bare’ bomen.
Gedurende het broedseizoen, zult u ons steeds als paar-
tjes tegenkomen. Later in het jaar scholen de jonge vogels 
samen in grotere groepen die dan door de wijk trekken op 
zoek naar eten en een mogelijk (openstaand) territorium. 
In Nederland broeden zo’n 40.000 – 60.000 paar. 

Beschrijving Door ons markante uiterlijk kent ieder-
een ons.  We zijn onmiskenbaar met ons zwart-witte 
kleed en onze zeer lange, groen glanzende staart. Onze 
vleugels zijn kort en rond en het uiteinde is prachtig wit, 
waarbij elke afzonderlijke veer een mooi zwart randje 
heeft. Zittend geeft het vleugelwit een aftekenende, 
witte schouderstreep, terwijl ook onze buik smetteloos 
wit is. De kop, rug en borst zijn gitzwart, evenals onze 
snavel.

O
P

EN
B

A
A

R
G

R
O

EN In vergelijk met vele andere vogels maken we grote, 
overkoepelde nesten boven in bomen die gedurende de 
wintermaanden behoorlijk opvallen. Soms maakt een 
paartje een reservenest, zodat er altijd een ‘huis’ klaar is 
als er eens eentje wegwaait met een storm. 

Grafiek Hoewel de grafiek heel goed het aantal waar-
nemingen in beide jaren laat zien, zijn wij ‘ekken’ in 2002 
iets meer gezien dan in 2003 en loopt het aantal waarne-
mingen in de zomermaanden iets terug. Waarschijnlijk 
heeft dit met het broedseizoen te maken, waarbij wij wat 
meer heimelijk en teruggetrokken leven dan in de rest 
van het jaar. Bovendien zit mijn vrouwtje dan een flink 
aantal weken op het nest en komt 
daar maar een paar keer per dag 
even af.
Voor ons mannetjes is het dan flink 
aanpoten, want we moeten ons 
vrouwtje, en later ook nog de jongen 
eten brengen. Verder wordt van ons 
verwacht dat wij in ons territorium 
indringers, zoals kraaien, kauwen en 
soortgenoten in de gaten houden.

2 G. van Haaff. 2007. Dan liever de stad in. Vijf 
jaar onderzoek aan eksters en kraaien in de 
Amersfoortse wijk Schothorst.

Uit nieuwsbrief 6 winter 2002/2003
De heer Tuinstra had nog een paar leuke zaken te melden op zijn tellijst.

•  In mijn telgebied zijn inderdaad geen Eksternesten. Wel heb ik een aantal keren 
een jonge Ekster met z’n ouders gezien en slechts éénmaal een ouderpaar met 
drie jongen bij de sloot tussen de Rigantstraat en de Geernoudstraat. De laatste 
tijd zijn er vaak veel Eksters. Op 16 september zag ik in één oogopslag tien 
exemplaren.

•  Ik heb 20 jaar in de Badelochstraat gewoond en daar zag ik dagelijks Vlaamse 
Gaaien in mijn tuin, vooral in het broedseizoen. Hoewel ik niet ver van deze plek 
af ben gaan wonen zie ik er de hele zomer hier niet één. Vanaf hier zou je ze toch 
in de linden aan het kanaal of op de grasvelden moeten kunnen zien.

•  Ook typisch is dat ik hier de hele zomer geen Kwikstaart zag en met ingang 
van september zie ik ze dagelijks; het zijn witte en het zijn royaal uitgevallen 
vogeltjes. Trekkers of een buitenlandse soort?
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KauwKauw
Ik ben de kleinste van de kraaiachtigen en u zult mij op 
veel plaatsen in de wijk aantreffen. Minder zwart dan 
mijn grote neef de (Zwarte) kraai, dat wel.
Onze naam heeft duidelijk te maken met het roepen 
van de naam; ‘ka’. Dit woord ka is afgeleid van het 
Germaanse woord kawo dat schreeuwen, schreeuwer, 
betekent. Het eerste voorkomen van onze soort hier in 
Nederland dateert uit de late Middeleeuwen. Al in 1161 
wordt ene Willem van Kauwenoog genoemd, hetgeen 
mogelijk een naamsaanduiding is in relatie tot mijn 
familie. 
Mijn territorium is één schoorsteen groot of een ‘holletje 
ergens’, dat is ook goed. Er gaan dus heel veel broers en 
zussen, neven en nichten op een kleine oppervlakte. Als 
kolonievogel verdragen we elkaar prima behalve binnen 
die ene vierkante meter. Met een mooi nestkast kun-
nen we ook bijzonder tevreden zijn en we vinden het 
helemaal leuk als er een aantal kasten bij elkaar wordt 
gehangen (wel met een paar meter ertussen).
Voor en na het broedseizoen trekken we ’s avonds in gro-
ten getale richting centrale slaapplek in het Schothorster 
bos of in het Waterwingebied bij Rustenburg. 
We komen in Schothorst redelijk frequent voor, maar 
we delen daar een groot deel van de beschikbare ruimte 
met de eksters, de gaaien en de kraaien.
De landelijke populatie wordt op zo’n 180.000-220.000 
paren geschat. 

Grafiek In de grafiek is te zien dat we in de winter-
maanden iets méér gezien worden dan in de rest van het 
jaar.

Beschrijving Wij zijn redelijk klein van stuk, kort 
gedrongen en ons verenkleed is niet zwart maar donker-
grijs van kleur. Ons achter- hoofd en zijhals zijn lichtgrijs 
en we hebben geen reebruine maar grijswitte ogen 
(iriskleur). Zowel onze hals als snavel zijn duidelijk korter 
dan bijvoorbeeld die van de Zwarte kraai of de Roek.
Helaas hebben wij verder geen opmerkelijke kenmerken 
in ons verenkleed. Een beetje jaloers zijn we wel op die 
eksters met hun mooie witte veren.
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Zwarte kraaiZwarte kraai
Van alle vogels in de wijk, ben ik wel zo’n beetje de 
grootste, de stoerste en de sterkste en sta ik vrij hoog 
en dominant in de rangorde van de zangvogels. Ja, echt 
waar. U leest het goed. Wij behoren tot de zangvogels. 
Van de kraaiachtigen is de Raaf nog groter, maar die is 
veel te schuw om zich in de stad te laten zien. Hij zal er 
op grote hoogte een keer overheen vliegen misschien, 
maar daar blijft het wel bij. Wij kraaien zijn vrij trage 
vliegers en hebben een afgerond staartuiteinde. In 
Schothorst broeden wij met een aantal paren, waarbij de 
familie de laatste jaren aardig is uitgebreid.3 

We vinden het leuk om samen met mensen op te trek-
ken. Al het voedsel dat mensen achterlaten (of dat ten-
gevolge van allerlei activiteiten in de wijk te vinden is) 
maakt dat wij het wel naar ons zin hebben in de stad. 

Qua voedsel leggen we de lat niet hoog. We eten werke-
lijk alles, van insecten tot aas, van zwerfvuil tot hapklare 
hondendrollen en allerlei zaden en vruchten.

Tijdens een opgraving bij Vlaardingen werden resten 
van mijn voorvaderen gevonden die dateren van 4200-
3400 voor Chr. Sindsdien treft u ons in het Nederlandse 
landschap aan en kunt u ons op heel wat landschaps-
schilderijen bewonderen. Momenteel broeden er ver-
spreid over Nederland zo’n 70.000-100.000 paar.

Beschrijving Wij zijn helemaal zwart, maar hebben 
wel een prachtige groene en blauwpaarse metaalglans 
op onze veren. We zijn duidelijk groter dan de Kauw 
en hebben een forse brede snavel. De spanwijdte tus-
sen mijn vleugelpunten kan oplopen tot wel 1 meter. 
Misschien vergt het even wat oefening, maar kent u mij 
eenmaal, dan vergeet u mij echt niet meer.

Het bijhouden van ons verenkleed is van levensbelang,  
zowel om te vliegen als om ons warm te houden. Dat 
geldt overigens voor alle vogels.
We moeten daar heel zorgvuldig mee omgaan,  want 
elke keer als we een vlucht hebben gemaakt, is er weer 
wat slijtage aan onze veren. Soms vliegen we per onge-
luk ergens tegenaan of schuren langs takken. Niet zelden 
worden we beslopen door katten of heeft een roofvogel 
het op ons voorzien.
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EN Kortom onze verenjas heeft flink te lijden. 
Elk jaar, of soms twee keer per jaar ruien we. Dan krijgen 
we een nieuw verenpak en zien er in het voorjaar, tijdens 
de baltstijd, weer op z’n mooist uit om indruk te maken 
op onze vrouwtjes.
We verzorgen ons verenpak dus goed. Kijk maar eens hoe 
vaak we zitten te ‘poetsen’ en de veren door onze snavel 
laten gaan. Ook een water- en  stofbad hebben als doel 
om vuil en allerlei parasieten kwijt te raken. 
Watervogels hebben speciale klieren die een soort vet 
produceren om het verenkleed waterafstotend te maken. 
Helaas hebben wij dat niet. Zo zijn we altijd maar bezig 
om onze jas in optima forma te houden.

3 G. van Haaff, 2007. Dan liever de stad in. Vijf jaar onderzoek naar 
eksters en kraaien in de Amersfoortse wijk Schothorst.
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Het derde belangrijke biotoop van Schothorst is het 
gebied van alle particuliere tuinen in de wijk. Al die 
individuele paradijsjes, waarin iedereen lekker tuiniert, 
in de zomer in het zonnetje zit, z’n vlees ‘braait’, zijn of 
haar drankje drinkt en in de winter de vogels voert.
Al deze tuinen die geschakeld aan elkaar oases van 
groen vormen met een gigantische diversiteit aan plan-
ten, bloemen, struiken en heesters. Hier vinden we de 
mooiste loof- en naaldbomen en tussen al deze men-
selijke territoria een veelvoud aan soorten heggen en 
erfafscheidingen.
Paradijsjes van de eerste orde waarbij de tuincen-
tra goed garen spinnen. Zouden we alle tuinen van 
Schothorst aan elkaar kunnen leggen tot één grote 
oppervlakte dan hadden we waarschijnlijk de mooiste 
botanische tuin van Nederland. Maar dat zal niet gaan, 

Van huis en tuin
u van al die, al dan niet meer gebruikte schoorstenen 
waarin de kauwen hun nest maken? Kortom, ons huis 
biedt mogelijkheden te over om aan een aantal vogel-
soorten letterlijk onderdak te bieden.
En niet in de laatste plaats door het grote aanbod van 
voedsel: al het ‘natuurlijke’ voer dat in onze tuinen 
voorkomt. Een veelheid aan insecten, zoals vliegen, 
vlinders, muggen en kevertjes, verder wemelt het van 
de bladluizen, rupsjes, slakken en niet te vergeten spin-
nen. Maar buiten dit soort vogeleten, slepen wij mensen 
uitgebreide vogeldiners aan. Vooral gedurende het win-
terhalfjaar helpen we ze met vetbollen, pindastrengen, 
assortimenten van de heerlijkste pitten en zaden, strooi-
voer, fruit, enz. enz.
Iedereen doet het en iedereen vindt het leuk om een 
gevarieerd vogelbestand in zijn of haar tuin te hebben.

En juist deze inspanningen zorgen er voor dat er een 
grote diversiteit aan soorten in onze wijk aanwezig is. 
Als onze wijk alleen maar uit huizen en openbaar groen 
zou bestaan, zou de vogeldiversiteit slechts de helft zijn 
van wat deze nu is.

Van de vogels die een belangrijk deel van onze tuinen 
bezetten, is er ook een aantal dat bij de bespreking van 
de vorige biotopen aan de orde is geweest. Neem nou de 
Houtduif of de Reiger. Beide zult u ongetwijfeld ook wel 
eens in de tuin tegenkomen, al dan niet tot genoegen. 

want we hebben immers net zoals de vogels allemaal 
ons eigen territorium en het is al bijzonder als we onze 
tuin afstemmen op die van onze buren.
Toch bieden al onze tuinen samen een onderkomen aan 
een groot aantal vogelsoorten die we in dit hoofdstuk 
aan de orde zullen laten komen. In al die tuinen worden 
ondanks de dagelijkse menselijke activiteiten, duizen-
den nesten gebouwd. Zowel in de honderden nestkastjes 
die overal hangen, als in de struiken, heesters, heggen en 
bomen.
Maar niet alleen in de tuin wordt genesteld. Wat dacht 
u van de ruimte onder de dakpannen, waar mussen en 
spreeuwen hun nest bouwen. Tenminste, als die moge-
lijkheid hen niet ontnomen wordt. Zelfs biedt u in een 
enkel geval ruimte aan een Gierzwaluw, want die kan 
ook ‘gewoon’ onder de pannen nestelen. Of wat dacht 
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GierzwaluwGierzwaluw
Ik kan er niets aan doen, maar ik maak nu eenmaal een 
gierend geluid dat onmiskenbaar bij mij past. Ik gier 
door de lucht! Mijn poten zijn ongeschikt om op te staan. 
Er aan hangen gaat prima, maar ik ben eigenlijk nooit 
op de grond te zien. Ik paar en slaap zelfs vliegend in de 
lucht (!). Volksnamen voor mij zijn ook wel Steenkrijter of 
Steenzwaluw omdat we met name in (oude) gebouwen 
nestelen. In het Duits wordt ik Mauersegler genoemd. In 
1763 is onze soort voor het eerst in de literatuur beschre-
ven.

In de wintermaanden zult u ons niet aantreffen. Dan 
overwinteren we zuidelijk van de evenaar in Afrika. 
Vanaf eind april, begin mei, rond de dag die jullie 
koninginnedag noemen, zijn we hier weer om te broe-
den en tot uiterlijk eind september gieren wij door het 
Schothorster firmament. 

De schatting is, dat er jaarlijks in Nederland zo’n 30.000-
60.000 paren broeden. We nestelen onder de pannen, 
dakkapellen en boeidelen en maken zeker ook gebruik 
van de wat modernere nestkasten en –stenen die speci-
aal voor ons zijn neergehangen of ingemetseld.

Beschrijving Wij zijn onvermoeibare vliegers, met 
hele scherpe puntige vleugels. We zien er een beetje als 
vliegende sikkeltjes uit en jagen zonder ophouden op 

vliegende insecten. We zijn vrij donker bruingrijs van 
kleur. Ook onze onderzijde is donker met een iets lichtere 
keel. 

Grafiek De grafiek laat heel mooi het aantal waarne-
mingen zien tussen april en september. Duidelijk is dat 
de vogel het tweede jaar veel talrijker gezien is dan het 
jaar ervoor. Waren er werkelijk méér in 2003? Of is hier 
sprake van een waarnemerseffect, waarbij de vogels het 
tweede jaar beter werden herkend! Bekend is dat er gier-
zwaluwen broeden in Schothorst. Om hoeveel paar het 
gaat is echter niet bekend. Zo’n 5-10 lijkt aannemelijk?

TU
IN

EN

15

20

25

30

35

40

45

50

55

A
a
n
ta

ll
e
n

Gierzwaluw

2002

2003

0

5

10

15

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Decade

Decade

80 81



Witte kwikstaartWitte kwikstaart
Bij vogelaars zijn we bekend als de Witte kwik of het 
Akkermannetje. We worden beschreven als een slanke, 
zwartwit-grijze zangvogel met een lange staart, waar-
mee wij voortdurend op en neer wippen. In 1618 wordt 
voor het eerst gesproken van de Quick-steert. Of hiermee 
ook verre voorvaderen van ons bedoeld werden valt 
moeilijk te zeggen. 
De friezen noemen ons Boumantsje, een naam die ons 
zeker typeert. We kunnen slecht aarden in menselijke 
nederzettingen en bivakkeren en broeden meer in het 
buitengebied. Daarom zult u ons in Schothorst zeker niet 

frequent tegenkomen,  toch zitten wij er wel met een 
bepaalde regelmaat. 

Beschrijving Wij kwikstaarten zien er altijd rank en 
slank uit. Dat komt vooral door onze mooie lange, zwart-
witte staart die voordurend op en neer bewogen wordt. 
Verder zien wij er heel zwart-grijs-wit uit en hebben we 
een prachtige asgrijze mantel aan die met een scherpe 
grens overgaat in het zwart van het achterhoofd. De keel 
en het achterhoofd zijn pikzwart terwijl ons gezicht en 
buik juist heel mooi wit zijn.

Grafiek Afgaand op de waarneming in de grafiek 
zou je kunnen concluderen, dat er wellicht ergens een 
paartje van ons in de wijk heeft gebroed, maar logischer 
is het te veronderstellen dat we hier alleen maar komen 
foerageren.

In Nederland broeden zo’n 60.000-120.000 paartjes. 
De voorjaarstrek komt bij zachte winters eind februari 
op gang, terwijl de hoofdmacht van de doortrekkers 
de tweede helft van maart, met een uitloper naar april 
passeert. De hoogste presentie wordt evenals in ‘onze’ 
grafiek meestal in april vastgesteld. Hierna worden de 
waarnemingen minder als we op de eieren zitten. Ook 
de najaarspiek komt prachtig overeen met het landelijk 
beeld van doortrekverloop.

TU
IN

EN

   H
an

s v
an

 Z
um

m
er

en

   H
an

s v
an

 Z
um

m
er

en 2

3

4

5

A
a
n
ta

ll
e
n

Witte Kwikstaart

2002

2003

0

1

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Decade

Decade

82 83



WinterkoningWinterkoning
Mijn naam ‘koning’ houdt verband met de zogenaamde 
Koningsmythe der vogels. Dit verhaal vertelt hoe de 
vogels hun koning kozen. Ze bepaalden dat wie het 
hoogste zou kunnen vliegen, koning zou zijn. Een heel 
klein vogeltje verstopte zich in het verenpak van de 
Adelaar en slaagde er in zo net een stukje hoger te 
komen dan de Adelaar.  
De mensen hebben ons hele gezellige namen gegeven 
omdat wij een hele goede band hebben met mensen. We 
zijn altijd in buurt en we vrolijken iedereen op met onze 
meeslepende zang. Ook ’s winters laten we met langge-
rekte trrrrrrillende rrrrrrrollerrrrrrrrtjes regelmatig van 
ons horen.
Zo worden we in verschillende streken van het land 
Urretje, Klein Jantje, Duimpje, Tomke, Paternosterbolletje 
en in Twente Nettelkeunink of Tuunkönink  genoemd.

Beschrijving Wij horen duidelijk tot de kleinste 
vogels van de wijk. Met mijn zeer korte, gestreepte 
staartje dat vaak parmantig rechtop staat, lijk ik net een 
vliegende bitterbal aan een cocktailprikker. Een klein 
veerballetje dus, van zo’n 5-6 gram, last van overgewicht 
heb ik niet, maar ik ben er wel eentje met een onmisken-
baar ‘groot geluid’. Ik scharrel graag rond in lage begroei-
ing die niet al te netjes is. Onze rug heeft een roodbruine 
tot kaneelachtige kleur, de buikzijde is bruinwit met een 
iets donkerder gekleurde fijne bandering. Ik heb een 

lichte wenkbrauwstreep boven mijn ogen. Omdat we 
insecteneters zijn, hebben we een spitse lancetvormige 
snavel. Op onze vleugels en staart is een hele mooie fijne 
streping te zien, maar daar heb je wel een kijker voor 
nodig. 

Grafiek De grafiek laat een duidelijke afname in waar-
genomen aantallen zien gedurende de zomer. Deze aan-
tallen vertegenwoordigen het aantal broedende paren 
in de wijk. In 2005 werden in Schothorst rond de 25 paar 
verspreid over de wijk geïnventariseerd.
In Nederland wordt het aantal broedende paartjes 
geschat tussen 300.000 en 400.000. 
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RoodborstRoodborst
Ik ben zoals mijn naam en kleur reeds suggereert een 
klein, fel opdondertje met een oranje-rode borst en 
met een uitgesproken territoriaal gedrag. Men vindt 
ons zelden  bij elkaar. Twee is teveel! Er is dan ook een 
oud speekwoord dat zegt ‘dat in één boom nooit twee 
Roodborstjes zich bevinden’ .
In 1618 wordt er voor het eerst geschreven over het rood-
borstken. Verder hebben zich helaas weinig fantasieën 
ontwikkeld over mijn naam. 
In het voorjaar van 2009 werd er een voorstel gedaan 
om de naam van de roodborst te veranderen in 
Oranjeborst omdat dit meer overeenkomstig de realiteit 
zou zijn. Zo moest de Witte kwikstaart Bonte kwikstaart 
gaan heten en de Blauwe reiger moest het voortaan met 
Grijze reiger doen. Gelukkig betrof het een 1 april grap 
waar toch duizenden mensen ingetrapt zijn. 

Beschrijving Ik denk dat iedereen mij wel kent met 
mijn oranjerode gezicht, keel en borst. Mijn snavel is 
toegerust op het vangen van insecten, slakjes en wormen 
en is dus scherp en spits. Wij houden van mensen en zijn 
vaak in de buurt als er in de tuin gewerkt wordt. Schuw 
zijn we zeker niet, maar wel waakzaam en oplettend. 
Onze borst is lichter gekleurd en we hippen onophou-
delijk van de ene naar de andere plaats, met wat afhan-
gende vleugels en een wippende staart. 

Grafiek De grafiek laat prachtig zien hoeveel familiele-
den er gedurende de vogeltrek in de wintermaanden bij-
komen en het beeld is voor beide jaren vrijwel identiek te 
noemen. In de winter zijn hier heel veel Skandinavische 
roodborsten tijdelijk te gast. Gedurende de zomer zijn 
het slechts een gering aantal paartjes dat in de wijk tot 
broeden komt. In 2005 broedden er zo’n 15 paar van mijn 
soortgenoten in Schothorst. Echter allemaal wel aan de 
rand van de wijk, dus niet in de wijk zelf! Wij zijn toch 
wel op het bos (en enige rust) gesteld.
In Nederland wordt het aantal broedparen geschat tus-
sen 225.000 en 375.000.
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HeggenmusHeggenmus
Qua grootte en uiterlijk lijken we wel een beetje op een 
Mus, maar echt van een heel andere soort. Natuurlijk 
behoren wij niet tot het mussengepeupel. Aristocraten 
zijn wij, ‘Mussen van de Heg’. Buiten de naam Heggen- of 
Haagmus is ons ook wel de naam Bastaard-nachtegaal 
toebedicht. En kijk, dat bedoel ik, daar zit nou net het 
verschil. Waarschijnlijk is de naam een letterlijke verta-
ling uit het engels, waar al in 1570 gesproken wordt van 
de Hedge-sparrow.

Beschrijving Wij kunnen een flinke bek opzetten en 
vooral in het vroege voorjaar of tijdens de late winter 
doen wij uitgebreid van ons horen. We zitten dan open 
en bloot in de top van een boom of struik. Verder leven 
we aardig verscholen. Ons lijf is bruingrijs, terwijl onze 
nekloze kop en borst blauwgrijs is. De grote dekveren 
hebben witte puntjes, waardoor er een paar mooie 
lichtgekleurde baantjes over onze vleugels lopen. We 
scharrelen veel over de grond en omdat ons belangrijkste 
voedsel uit insecten bestaat hebben we een spitse, lan-
cetvormige snavel. We broeden het liefst in dicht struik-
gewas of lage coniferen.
Wij Schothorster vogels zijn in hoofdzaak standvogels en 
trekken nauwelijks weg. 

Grafiek Ook deze grafiek laat een ‘dip’ in de waarne-
mingen zien tijdens de zomermaanden. Dit is vrij logisch 

te verklaren, want tijdens het broedseizoen leven wij 
redelijk teruggetrokken en zijn druk doende ons kroost 
groot te brengen. U ziet ons dan toch even een paar keer 
minder. Het aantal broedparen in Nederland wordt op 
125.000-200.000 geschat.
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Uit de nieuwsbrief van winter 2002/2003

Het wordt weer aardig druk in mijn tuintje. 
Mussen, mezen, roodborstje, groenling, spreeuw, 
ekster, merel, boomklever, en natuurlijk de 
meeuwen. Heerlijk.
Ik wil je het volgende melden: 
Tot mijn verwondering zijn sinds een dag of drie 
2 mussen (Heggemussen denk ik) volop aan het 
nestelen in het mezenkastje aan de boom achter 
mijn huis. In het voorjaar is daar een grote 
mezenfamilie opgegroeid; ik heb het kastje niet 
schoon kunnen maken, het hangt te hoog. Maar 
nu zijn de mussen af en aan bezig met 
grassprieten uit mijn  tuin het nest in te richten.
Gisteren heb ik ze nog bezig gezien, vandaag 
nog niet, maar het is ook heel slecht weer.Voor 
mijn gevoel zijn het inderdaad Heggemussen: 
slanker dan de huismus, effen grijsbruin op de 
borst, de ruggetjes wel getekend maar minder 
geaccentueerd dan de huismus, iets hoger op de 
pootjes en een smaller, scherper snaveltje.
 
Een enkele keer zijn ze allebei in het nestje, maar 
meestal zie ik er een van de twee.
Ik blijf het heel apart vinden. Komt dat vaker 
voor?
Ik heb het nog nooit meegemaakt en toch hangt 
het kastje er al minstens 9 jaar!!

Hans Dudok-van Heel15
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merelMerel
Wie kent ons nu niet! Mijn vrouw bijna geheel bruin 
met, als je goed kijkt, een iets gespikkelde borst en een 
donkere snavel. Ikzelf ben gitzwart met een knalgele 
snavel die overigens in de winter ook donkerder wordt. 
In Schothorst staan we zonder enig probleem en met stip 
op de eerste plaats van de meest voorkomende broedvo-
gels. Gedurende de twee jaar dat hier tijdens Gevleugeld 
Schothorst waarnemingen zijn gedaan, werden wij maar 
liefs 4845 keer genoteerd. Wij zijn, samen met onze jon-
gen grote opruimers. We eten grote aantallen wormen, 
insecten, spinnen, rupsjes, zaden en wat we allemaal 
nog meer kunnen vinden en u nog allemaal gedurende 
de wintermaanden voor ons klaar zet. Gedurende de 
winter zijn er veel Skandinavische familieleden, die hier 
ook nog de winter komen doorbrengen. In het voorjaar 
gaan die weer terug naar hun broedgebieden en hebben 
we het rijk weer alleen.

Beschrijving Zoals ik al zei, wij merelmannen zijn 
gitzwart en hebben een groot deel van het jaar een 
prachtige gele oogring en snavel. Let u maar eens op! 
Onze vrouwen hebben dat niet. We zijn op grasvelden 
voortdurend bezig om beweging vast te stellen. Even 
voorwaarts, dan enkele seconden stilstaan om te kijken 
of we insecten zien, toeslaan en weer verder. 
Hoewel wij vele soorten geluid kunnen produceren, kent 
u van ons toch het meest het weemoedige, melodieuze 

gezang in de ochtend- en avondschemering. De grafiek 
laat een vrijwel gelijk beeld zien gedurende het hele jaar. 
Alleen tijdens het broedseizoen worden we net iets min-
der gezien.
Landelijk kende Nederland eind jaren negentig ruim 
meer dan 1 miljoen broedparen.
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ZanglijsterZanglijster
Op de gewone Merel na zijn wij de belangrijkste lijster-
soort in Nederland. We zijn iets kleiner, maar wie ons 
kent roemt over ons uiterlijk, onze prachtig gespikkelde 
borst en ons fiere en trotse uiterlijk. Buiten het bos, 
broeden we ook in parken en dichtbegroeide tuinen. 
Op dergelijke locaties zijn we dan ook in Schothorst te 
vinden.
Naast insecten en wormen zijn we dol op slakken die we 

op een bepaalde plek of steen stuk slaan om zo de slak 
uit z’n huis te krijgen. Zo’n vaste plek waar heel veel lege 
slakken liggen, wordt ook wel een ‘smidse’  genoemd. 
In het najaar en de winter doen we ons ook tegoed aan 
bessen en fruit.

Beschrijving Ons uiterlijk is redelijk compact, met 
een betrekkelijk korte staart. Onze rug is bruin, terwijl 

de onderzijde en buik wit tot geelwit is, dicht bezet met 
zwarte vlekken. Omdat ik mij aardig wat registers van 
de toonkunst heb eigengemaakt houden de mensen 
van ons om onze uitbundige zang. Vandaar Zang- of 
Zinglijster. Zeer karakteristiek is onze zang. We herhalen 
een gekozen riedeltje 2-4 keer exact hetzelfde om vervol-
gens met een nieuw liedje te komen dat we ook weer 2-4 
keer herhalen.

Grafiek De grafiek laat in beide jaren heel mooi de 
piek in het voorjaar en de zomer zien als wij het meest 
actief zijn gedurende de baltsperiode en tijdens het 
broedseizoen. Al in februari bezetten wij onze broed-
plaats en zijn vanaf dat moment te zien en (bij zacht 
weer) vooral te horen.
Het aantal broedparen in Nederland wordt geschat tus-
sen de 120.000 en 160.000.
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BraamsluiperBraamsluiper
Als u mijn naam leest dan snapt u het al. U hoort ons 
eerder dan dat u ons zult zien want we bewegen zeer 
snaaks en sluipend door de struiken en dan nog het 
liefst door struiken met heel veel doorns (zoals bijvoor-
beeld de Slee- en Meidoorn of de Braam). Wij lijken sterk 
op de Grasmus die al net zo weinig voorkomt in een wijk 
als Schothorst.

Wij braamsluipers zijn hier alleen in de zomer om te 
broeden. Rond april komen we weer terug uit het zuiden 
en we vertrekken weer in oktober. We hebben graag 
een biotoop met wat struiken en heggen en waar wat 
bomen bij elkaar staan. Voor ons nest zoeken we meestal 
een dichte struik uit.

Volksnamen zijn o.a. het uit 1789 afkomstige 
Brummeldiefje (brummel = braam) als zowel 
Babbelaartje en Molenaartje (geluid doet denken aan 
het geratel van de tandwielen van de molen). 

Beschrijving Onze rug is grijsbruin en een bijna witte 
onderzijde. Het belangrijkste kenmerk om ons op naam 
te brengen is wel de donkergrijze, duidelijk van de wang 
afgetekende oorstreek die donkerder is dan de asgrijze 
pet die we op hebben. 
Zowel onze staart als de donkergekleurde snavel zijn 
relatief kort. Bovendien hebben we donkergrijze poten! 

Eind mei, begin juni hebben wij nog een zangpiek die 
duidelijk het doel heeft om ons territorium af te bake-
nen.

Grafiek In de grafiek is deze piek heel mooi waar te 
nemen. In het geval van de Schothorster waarnemingen 
lijkt het erop dat er in beide jaren een broedgeval was. 
En dat mag best wel bijzonder genoemd worden. In 
Nederland wordt het aantal broedparen geschat tussen 
13.000 en 20.000.
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ZwartkopZwartkop
Ook deze naam beschrijft prima ons uiterlijk. Want al 
onze mannetjes hebben een prachtig zwart petje of kap-
je. Daarom weren ze in het verleden ook wel Zwartkapje 
(nee, geen Roodkapje) en Zwartkop-tuinfluiter genoemd.

We houden van een beetje schaduwrijke parken en 
tuinen met een dichte onderbegroeiing. Net zoals de 
Braamsluiper zijn wij hier ook alleen maar de zomer-
maanden. We arriveren meestal in maart uit het  

Middellandse Zeegebied en blijven iets langer hangen 
dan de Braamsluiper. De laatste familieleden vertrekken 
weer in de maand november. Bij hele zachte winters wil 
een aantal van ons zelfs nog wel eens hier overwinteren.

Beschrijving Onze bovenzijde is bruingrijs, terwijl 
de onderzijde lichter en een beetje olijfgrijs van kleur 
is. Kenmerkend is mijn gitzwarte keppeltje, terwijl het 
hoofddeksel van mijn vrouw roodbruin is. Daardoor zijn 
we goed van elkaar te onderscheiden.

Grafiek De grafiek laat in beide jaren een prachtig 
piek zien van april tot juni, de periode dat we druk zijn 
om ons territorium af te bakenen. De legpiek valt in mei-
juni. Daarna wordt het wat rustiger. Het geschatte aantal 
broedparen in Nederland bedraagt ongeveer 270.000 
– 320.000.
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TjiftjafTjiftjaf
Wij zijn vogels die genoemd zijn naar het geluid dat we 
voortbrengen. We roepen onze eigen naam. Net zoals 
bijvoorbeeld de Kievit en de Grutto. 
De volksnaam voor mij en mijn soortgenoten is ook wel 
Maatslagertje vanwege de ritmiek die er in onze zang te 
vinden is. De Groningers noemen ons Tierntaaintje. Voor 
het eerst werden wij in 1555 in Duitsland beschreven.
Wij zijn niet zo ingesteld op koude, dus vanaf de tweede 
helft van maart komen wij Schothorst weer voorzichtig 

binnendruppelen uit het Middellandse Zeegebied of 
Noord-Afrika. Bij hoge uitzondering willen er gedurende 
zachte winters wel eens enkele verwanten overblijven. 
Evenals enkele winterwaarnemingen van de Zwartkop, 
is ook de Tjiftjaf hier enkele malen gezien tussen novem-
ber en half maart. Dit zou een verdwaalde vogel kunnen 
zijn, of een niet geheel juiste determinatie! We hebben 
een voorkeur voor tuinen met een beetje weelderige en 
dichte onderbegroeiing. 

Grafiek De grafiek laat prachtig zien dat wij zomergas-
ten zijn.

Beschrijving De bovenzijde van ons ‘tjiffen’ is bruin-
groen, terwijl onze buik vuilwit tot zachtgeel en beige 
is. Omdat wij veel insecten eten, hebben we een kleine 
scherpe vrij donkergekleurde snavel en een vrij lichte 
wenkbrauwstreep. Verder hebben we donkerbruine tot 
zwarte pootjes. Hierdoor verschillen wij van onze neef de 
Fitis, die gedurende de telperiode van twee jaar niet in 
de wijk Schothorst is waargenomen. De Fitis heeft bruin-
roze of lichtbruine pootjes en heeft bovendien een heel 
andere zang. De schatting van het aantal broedparen in 
Nederland ligt tussen de 550.000 en 600.000.

TU
IN

EN

Tjiftjaf Fitis

   W
im

 S
m

ee
ts   H

an
s v

an
 Z

um
m

er
en

   H
an

s v
an

 Z
um

m
er

en

10

15

20

25

30

A
a
n
ta

lle
n

Tjiftjaf

2002

2003

0

5

10

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Decade

Decade

98 99



GoudhaanGoudhaan
Ik ben het allerkleinste inheemse zangvogeltje van 
Nederland. Op najaarstrek kunnen wij in zeer grote aan-
tallen overkomen. Echt met duizenden tegelijk. Vroeger 
werden we ook wel het Sint-Maartensvogeltje genoemd. 
Al in 1555 werden we voor het eerst in een geschreven 
bron genoemd.

Er zijn ook kevers die zo worden genoemd en die prach-
tig goudgeel glanzen. Het gezegde ‘ hij ziet er uit als een 
goudhaantje’  betekent zoveel als  ‘hij ziet er piekfijn uit’.
Bij ons is de verwijzing naar goud afkomstig van onze 
goudgele, opzetbare kruinveren die vooral bij de balts 
een belangrijke rol vervullen om ons vrouwtje te beha-
gen. Daarom hebben de Friezen het ook wel over het 
Goudtúfke of ook wel Fûgelkeninkje. Ook de betiteling 
‘haan’ verwijst zeer waarschijnlijk naar de kam op onze 
kop. In Schothorst zijn we maar in zeer beperkte mate 
gezien, en dan in die gebieden waar biotoopjes zijn met 
wat meer naaldhout (voorkeur voor sparren). 

Beschrijving Onze bovenzijde is lichtgroen en de 
onderzijde vuilwit. Op onze kop in de lengte een (goud)
gele kruinstreep, aan weerszijden met een zwarte streep 
afgezet. Verder zijn onze donkere ogen (peperkorrels) 
omgeven door een witte ring. De snavel is donkerge-
kleurd en scherp vanwege de insecten die wij overal 
vandaan en uit moeten halen. Onze jonkies hebben een 

lichte snavel. Een voorzichtige schatting van het aantal 
broedparen in Nederland komt uit op zo’n 40.000 – 
50.000. Gedurende de wintermaanden verblijven hier 
vrij veel wintergasten voor wie het in het noorden veel 
te koud is, 

Grafiek In de grafiek komt dat ook een beetje tot 
uiting. We zien een duidelijke afname gedurende de 
zomerperiode en in 2003 zijn we beduidend minder 
waargenomen als in 2002.
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PimpelmeesPimpelmees
Over heel Europa zijn wij redelijk bekend. Opvallend 
zijn onze blauwe kleuren hetgeen de Friesen noopte ons 
Blaumieske te dopen. Maar als volksnaam komt ook de 
Hemelmees voor. Het woord ‘pimpel’ komen we weer 
tegen bij ‘pimpelpaars’ of van het werkwoord ‘pimpe-
len’ waar je ook een blauwe neus van krijgt als je dat 
maar genoeg doet. In 1567 werden wij voor het eerst als 
Pimpelmeese beschreven. 
Een heel bekend fenomeen van ons mezen is wel ons 
‘belletje’ of ‘zilveren lachje’. Een serie rollende, tingelen-
de geluidjes waarmee wij ons onderscheiden van de rest 
van het mezenvolk. Wij zijn graag in de nabijheid van 
mensen en nestelen bij voorkeur in holtes of nestkasten. 

Grafiek De grafiek laat zien dat er in de zomer wat 
minder waarnemingen worden gedaan dan gedurende 
de winter. Zeer waarschijnlijk heeft dit te maken met een 
iets terug getrokken bestaan gedurende de broedperi-
ode.

Beschrijving Ik ben een levendig en druk baasje 
met een blauwgrijze rug, een gele borst en een prachtig 
blauw petje, door een witte rand gescheiden van een 
zwarte oogstreep die uitkomt in een brede donkerblauw-
zwarte halsband. Aan de voorzijde is de borst vaak in 
twee delen gescheiden door een smal, rudimentair 
‘stropdasje’ dat veel duidelijker bij neef Koolmees is waar 

te nemen. We eten veel larven van galwespen, kevers en 
(gal)muggen en stropen hele bomen en struiken af op 
schild- en bladluizen. Is dat nuttig of niet!!  U wilt ons 
niet missen!
In de winter vinden we een welkome aanvulling op dit 
menu met uw zaden en noten al dan niet verpakt in een 
overheerlijke vetbol. We overwinteren als standvogel 
meestal in de buurt van onze broedlocatie. In Nederland 
wordt het aantal broedparen tussen de 275.000 en 
325.000 geschat.
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KoolmeesKoolmees
Het eerste element van mijn naam komt van, u raadt het 
al, de zwarte steen- of houtskool. En dit heeft duidelijk 
betrekking op de koolzwarte veerpartijen op mijn kop 
en borst. In de naamgeving is er nogal eens verwarring 
opgetreden met mijn verre neef de Zwarte mees. Ook 
onze groep mezen werd in 1567 voor het eerst in geschre-
ven bronnen genoemd als Coolmese of coolmees. Ook de 
naam Brandmees of Plakker wordt wel gebezigd.

We zijn zeker niet schuw en soms erg nieuwsgierig. We 
vertoeven graag in de buurt van mensen. Ons menu 
bestaat uit een diversiteit aan insecten, spinnetjes, 
larven, rupsjes, zaden, nootjes, enz. De jongen krijgen 
vooral veel rupsen en spinnen gevoerd vanwege de 
eiwitten. Opvallend is dat de voorraad beukennootjes de 
(gebruikelijke) sterfte bepaalt die in de winter optreedt. 
Hoe meer nootjes, des te groter is de kans om ‘op te vet-
ten’ en de winter door te komen.

In Schothorst staan wij na de merel met 4471 waarne-
mingen met stip op nummer twee. Per decade werden er 
zo’n 60-80 waarnemingen gedaan. Tijdens een broedvo-
gelinventarisatie van de wijk Schothorst uit 2005, wer-
den maar liefst 150 broedpaartjes van mijn soortgenoten 
vastgesteld. Driehonderd vogels dus en daar komen de 
jongen dan nog bij! Er zitten er soms meer dan tien in 
een nestje!  

Grafiek Gedurende de broedperiode loopt het aantal 
waarnemingen iets terug zoals de grafiek laat zien. 

Beschrijving Onze kop is zwart, onder de keel uitlo-
pend in een zwart stropdasje dat onze gele borst in twee 
helften verdeeld. Ziet u ons samen, dan is de breedste 
stropdas van mijn man. Onze wangen zijn hagelwit en 
steken scherp af tegen het zwart. Onze rug is mosgroen 
met aan weerszijden een duidelijke witte vleugelstreep.
Er is geschat dat een populatie ergens tussen 500.000-
600.000 broedparen in Nederland zeer aannemelijk is. 

TU
IN

EN

   H
an

s v
an

 Z
um

m
er

en

   W
im

 S
m

ee
ts

30

40

50

60

70

80

90

100

A
a
n
ta

ll
e
n

Koolmees

2002

2003

0

10

20

30

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Decade

Decade

104 105



Zwarte meesZwarte mees
Evenals bij de Koolmees verwijst mijn naamgeving 
nadrukkelijk naar ons uiterlijk. Wij zijn zeker minder 
voorkomend dan de Koolmees en we zijn met name 
te vinden in de omgeving van naaldhout. In de win-
termaanden zijn we wat talrijker in het voedselrijke 
Schothorst aanwezig dan in de zomerperiode. De gra-
fiek laat deze toe- en afname fraai zien. In Noorwegen 
schijnen wij de (vertaalde) benaming Vleesmees te heb-
ben meegekregen omdat hij naar Vleesch zeer gretig is, 
sluipende bij de boeren in de Spyskaamers, laatende het 
vleesch dat te rooken hangt, naauwelijks onbeschadigd.

Beschrijving Wij zijn ongeveer even groot als de 
Pimpelmees. Buiten de zwarte kop en witte wangen, 
hebben we ook nog een witte nekvlek. De kleur van onze 
‘mantel’ is blauwgrijs. Onze borst en buik zijn bruinig-
wit van kleur en de mooie stropdas ontbreekt. Waar de 
Koolmees één vleugelstreep heeft, hebben wij er twee. Wij 
zitten vaak in de top van een spar te zingen. Gedurende 
de winterperiode lijden we een zwervend bestaan, waar-
bij we soms blijven hangen in biotopen waar voldoende 
naaldhout en voedsel is. Het geschatte aantal broedparen 
in Nederland ligt tussen de 30.000 en 40.000.
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StaartmeesStaartmees
Wij, staartmezen, komen niet aan onze naam door onze 
lange tenen. Het Nederlandse volk heeft ons in het  
verleden hele leuke namen meegegeven zoals 
Langstaartje, Pijlstaart, Iesbeer, Doodshoofdje, Ossenkopje 
en Moessien.
Wij broeden vooral in biotopen met een rijke ondergroei 
(vaak met Hazelaar en Wilg) maar ook in sommige tui-
nen voelen we ons zeer op ons gemak. 

Grafiek Wij zijn hoofdzakelijk standvogel en de toe-
name in de grafiek is dan ook hoofdzakelijk te verklaren 
dat we ‘s winters wat meer gezien worden dan gedu-
rende de zomermaanden. Dan zijn we wat heimelijker en 
onze nesten (ware kunstwerkjes) laten zich dan ook niet 
eenvoudig traceren. In de wintermaanden foerageren we 
in familiegroepjes (van 5-20 individuen) en verdedigen 
een gebied van zo’n 20-25 ha(!) tegen andere groepjes. 

We halen allerlei acrobatische capriolen uit door aan de 
dunste twijgjes te hangen op zoek naar allerlei luizen en 
insectjes. 

Beschrijving We zijn kleine, bolle meesjes met een 
lange staart en weinig kleur. Veerbolletjes op een steeltje, 
met een ogenschijnlijk hoge aaibaarheid. Aan weerszij-
den van onze witte kruin hebben we een donkere streep; 
gezicht en borst zijn witachtig en onze buik is een beetje 
roodbruin. Onze snavel en pootjes zijn donker van kleur.
De Nederlandse broedpopulatie wordt gehouden op zo’n 
30.000 tot 40.000 paar.
Soms komen er familieleden voor die een geheel witte 
kop hebben, dat zijn, u raadt het al, de witkopstaartme-
zen. In Schothorst worden ze met een beetje geluk zo nu 
en dan gezien.
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HuismusHuismus
Wij huismussen bewegen ons al eeuwen op en rondom 
het huis of de boerderij. In 1763 worden wij ook wel 
Gemeene mosch of De Musch genoemd. In Brabant 
worden er een hele serie namen op ons losgelaten 
zoals Huisjurk, Huiskrits, Huiskadet, Huisknar, Huiskont, 
Huispoep, en vergeeft u het ons maar; Huttekut. In 
Friesland worden wij ook wel Mosk genoemd.
Ook het woord Potmusch komt voor, omdat sommige 
soortgenoten gewoon in een opgehangen bloempot 
nestelen. 

Beschrijving Net als bloemen houden wij van men-
sen en we zijn dan ook altijd in hun buurt te vinden. 
Mijn mannetje heeft een mooie, zwarte, naar beneden 
iets uitwaaierende bef. Een soort domineesbefje dus. 
Jonge musjes, juvenielen (!), hebben dat nog niet. Dat 
komt pas na een jaar. 
Rond het oog is het zwart, maar altijd met een heel mooi 
licht wenkbrauwpuntje. Let u maar eens op. Dat geeft 
elke mus weer een specifieke uitdrukking .

Het petje van mijn man is grijs. Nee, niet vanwege de 
ouderdom, maar dat hoort gewoon zo. Ook de door 
bruin, omzoomde wangen zijn witachtig grijs. Mijn neef 
de Ringmus heeft een mooi, bruin vlekje op zijn wang. 
Daarin onderscheiden wij ons onder andere. Verder heeft 
manlief een mooie brede, witte vleugelstreep en gedu-

rende de zomer is zijn snavel overwegend zwart. Ikzelf 
ben wat bruinig-grijs, zoals zoveel vrouwtjes. O ja, we 
hebben nog een belangrijk kenmerk: wij mussen hippen! 
Ja echt, met twee pootjes tegelijk. Hippen! Kijkt u maar 
eens goed.

Grafiek De grafiek laat zien dat er gedurende de win-
termaanden en het voorjaar het meeste mussen worden 
gezien. Daarna verschuilen wij ons al weer snel in de 
begroeiing (dichte struiken, heggen en klimop) of onder 
de dakpannen en zullen waarschijnlijk iets minder snel 
opvallen. De laatste jaren lijkt het weer wat beter te gaan 
met de mussenstand. Voorlopig laten wij ons niet klein 
krijgen. Het aantal geschatte paren ligt nog altijd tussen 
de 1 en 2,5 miljoen.
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Uit nieuwsbrief 6 winter 2002/2003
Toos Abma deelt het volgende leuke 
woordspel van Giny Gerards met ons! 
Dank je wel!

MUSSEN

Dorre bladeren dwarrelen over het gras
herfstig,
bruin.

Behoedzaam sluipt de poes nabij,
poot
voor 
poot, 
en met een roefsnelle ritsel
dragen de takken weer loof

boos kwetterend.
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Ringmus Vink
(Mogelijk zelfs broedgeval, gehele jaar door aanwezig)

Wij onderscheiden ons van de Huismus door de bijna 
volledig witte ring om de hals. Wij ringmussen komen 
wat meer in het agrarisch open cultuurlandschap voor. 
Vandaar dat ook wel de naam Veldmus wordt gebezigd.  
In Schothorst zult u ons zeker niet talrijk aantreffen. 
Maar  onze aanwezigheid geeft wel aan dat er kennelijk 
nog enige naar het buitengebied riekende biotoopjes in 
de wijk Schothorst aanwezig zijn.
We komen namen tegen als Ringelmus, Ringelduts en 
Ringeltute. Vreemd is wel dat de latijnse naam ‘Passer 
montanus’ is, hetgeen eigenlijk ‘Bergmus’ betekent. 
Kennelijk is hier ooit een verwarring opgetreden met 
de Rotsmus. In het Fries worden wij ook wel Fjildmosk 
genoemd.

Beschrijving Buiten de fraaie, witte ring om zijn hals, 
is de donkere wangstip en het mooie, roodbruine petje 
van mijn echtgenoot het meest kenmerkend. Ook moe-
ten wij het doen zonder het leuke lichte wenkbrauwac-
cent dat de Huismus wel heeft. Ook zowel onze snavel, 
als de bef is iets minder geprononceerd.
Ofschoon we in het stedelijk gebied beduidend minder 
voorkomen dan in het buitengebied, wordt het aan-
tal paren in Nederland geschat tussen de 100.000 en 
500.000.TU
IN

EN Onze korte naam heeft zich als soortnaam goed kunnen 
handhaven door de tijd heen. Wij vinken werden vroeger 
ook met andere benamingen aangeduid. Zo kennen we 
de Boekvink, Manvink, Kolfvink (mogelijk een verbaste-
ring van Kafvink) en de Schildvink. Al in 1154 komen we 
als een van de oudste vermeldingen in oude geschriften 
de naam Vinchenbusch  (= Vinkenbos) tegen. Maar in de 
8e eeuw wordt al gerefereerd aan het woord finco en iets 
later fincho hetgeen een duidelijke relatie vertoont met 
het oud-engelse woord finc. De naam wordt verklaard 
als een nabootsing van de bekende lokroep ‘pink’. Wij 
roepen dus eigenlijk onze eigen naam.

Beschrijving Wij zijn ongeveer even groot als de 
Huismus en als we vliegen zijn duidelijk de twee witte 
vleugelstrepen, alsmede de witte veren aan de staart-
rand herkenbaar. Mijn man heeft, zonder dat hij last 
heeft van een te hoge bloeddruk, een prachtig roestrood 
gezicht en borst. Zijn petje en achterhoofd zijn blauw-
grijs, hetgeen hem een mooi getekend en fier uiterlijk 
geeft. In Nederland zijn wij als broedvogel met meer dan 
500.000 paren, talrijk. 

Grafiek De grafiek toont in beide jaren een duidelijke 
‘dip’ gedurende het broedseizoen en gedurende de win-
ter worden wij het meest gezien en gehoord. Gezien het 
ontbreken van een bladerdek lijkt dit niet onlogisch.
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GroenlingGroenling
Wij groenlingen of ook wel groenvinken genoemd, zijn 
overwegend, zoals de naam al zegt groen-geel gekleurd. 
Zo komen we dus aan onze naam! Verder is er weinig te 
vermelden en bekend over onze naam.

Grafiek De grafiek is heel markant en laat, net zoals bij 
de Vink, beide jaren prachtig het beeld zien van een lang-
zame toe- en afname, met een dieptepunt in de zomer. 
Dit heeft alles te maken met onze vogeltrek vanaf de 
later zomer tot de vroege lente van het daaropvolgende 
jaar. Vervolgens zijn we in de winter het meest talrijk 
aanwezig en in het voorjaar trekken we weer weg naar 
noordelijker streken. Wij Nederlandse broedvogels ver-
trekken meestal naar zuidelijker streken gedurende de 
winter. Een vogel wil per slot ook wel eens met vakantie. 

Beschrijving Vergeleken met mijn verwante soortge-
noten ben ik wat robuuster uitgevallen. Vooral mijn kop 
en snavel dragen flink bij aan dat stoere uiterlijk. Mijn 
snavel is lichtgekleurd, soms op ivoor gelijkend. 
Met mijn bek kan ik wel een ‘nootje kraken’ ofschoon ik 
natuurlijk geen notenkraker ben. Ik ben dol op rozenbot-
tels en u kunt mij ‘gevangen houden’ door rozen te kie-
zen die als wintervoedsel heerlijke bottels aan de struik 
achterlaten. Aan de rand van mijn vleugels is een mooie, 
gele baan te zien. Mijn borst en buik zijn geelgroen, 
terwijl de rug meer grijsgroen is. De oorstreek is meer 

lichtgrijs. Ook een aantal staartpennen zijn mooi geel 
gekleurd. Zoals u kunt zien is mijn vrouwtje wat minder 
uitgesproken in haar kleurgebruik. De mooie, gele vleu-
gelbaan is bij haar echter ook goed te zien. In Nederland 
broeden zo’n 40.000-80.000 paartjes.

TU
IN

EN
Deel van een ingezonden stuk voor de 
Neuwsbrief van Maart 2003.

Het  is steeds maar mooi weer; dat betekent 
voor mij dat er gestopt kan worden met het 
strooivoer. De vogels kunnen best zelf weer op 
zoek gaan, ook de havermout blijft in de kast. 
Een restant van een streng pinda’s, vetbollen 
en zonnepitten laat ik nog ’n weekje hangen. 
De vogels die daar op afkomen zijn prachtige 
sijsjes, groenlingen, staartmezen, keep, en in 
februari kwam er al een zwartkop-vrouwtje 
op af. Maar in de tuin moet niet alleen 
gekeken worden, (als het mooi weer blijft) 
er moet ook worden gewerkt De roodborst 
zit mij nu eens te bekijken, trippelt heen en 
weer over de houtwal en verdwijnt dan door 
de heg. De streng wordt nu ook weggehaald 
en blij bekijk ik m’n schone tuin. Jammer 
genoeg  ben ik wel de enige, de vogels zijn 
zeer beledigd! ………… 

Wanda Hofman
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Putter
Als kooivogel werd ons in het verleden geleerd om ons 
eigen drinkwater te putten. 
Dit gebeurde met een vingerhoedje of een mini-emmer-
tje en een kettinkje vanuit een grotere bak met water. 
(In het engels ook wel ‘drawwater’ genoemd) We werden 
ook wel Petter of Distelvinck  genoemd. In de volksnamen 
Elzenputter en Bloemputter wordt de relatie met het 
waterputten losgelaten en wordt meer verwezen naar 
het voeden met zaden van elzen en bloemen. Bij het 
werkwoord ‘putten’  wordt ook wel eens gedacht aan het 
‘innemen’ van alcoholische dranken. Een ‘mannetjesput-
ter’ is dan ook bedoeld als iemand die er wel een paar 
lust en aankan.
Putter zou ook nog een verbastering kunnen zijn van 
peuteraar(tje), met een verwijzing naar het soms moei-
zaam loswrikken van bloemzaden uit distels. 

Grafiek Volgens de grafiek zijn wij het gehele jaar door 
een enkeling waargenomen. Mogelijk heeft dus ergens 
een paartje in de wijk zitten broeden.

Beschrijving Wij putters zijn ontegenzeggelijk een 
van de meest kleurrijke vogels uit deze regionen. Ons 
gezicht is knalrood en de kop verder zwart-wit. Van 
boven gezien zijn mijn vleugels inktzwart met daarin 
een brede, gele streep, die ook zittend als gele vleugel-
rand te zien is. De stuit is wit en de staart zwart met 

witte vlekken. Mijn flinke kegelsnavel is lang en spits, 
ivoorwit van kleur. Hiermee kan ik uitstekend de zaden 
van distels tevoorschijn peuteren.
In Nederland wordt het aantal broedparen geschat op 
meer dan 10.000.

TU
IN

EN
Goudvink
Mijn mannetje heeft een bloedrode borst en buik. 
Vandaar dat in de volksmond ook wel de naam 
Bloedvink wordt gebruikt. De oudste vermelding dateert 
uit 1555 waarbij gesproken wordt van Goutfinck. Goud 
zou eigenlijk beter passen bij geel en het is dan ook niet 
helemaal verklaarbaar hoe deze benaming aan ons soort 
vinken is gehangen. Niet dat we er niet blij mee zijn 
hoor, dat niet, maar vreemd is het wel. 

Het engelse Bullfinch verwijst heel nadrukkelijk naar het 
gedrongen ‘stierachtige’ uiterlijk van de soort.
Mogelijk dat kooivogelhouders vroeger in ‘gouden’ ter-
men over onze schoonheid  spraken. Van de zang kan het 
niet zijn komen, want we moeten reëel blijven, zingen 
kunnen we niet. 

Grafiek De grafiek laat in 2002 een beeld zien dat 
er wellicht op zou kunnen wijzen dat er een paartje in 
Schothorst heeft gebroed. 
Het tweede jaar is de vogels echter alleen in de winter en 
het voorjaar gezien en verder niet meer.
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Uiteraard wordt een wijk als Schothorst regelmatig 
bezocht door allerlei soorten die hier niet broeden, maar 
het gebied op doorreis  bezoeken of om tijdelijk even op 
krachten te komen en om ‘op te vetten’. Soms vliegen ze 
er ook gewoon overheen als ze op doortrek zijn
Ook kan het zijn, dat bepaalde soorten net buiten de 
wijk broeden, zoals in het stadspark of in het gebied 
aan de westzijde van Schothorst met wat weiden en de 
schans.
In dit hoofdstuk komen de vogels aan bod, die geduren-
de het broedseizoen 2002/2003 in of boven Schothorst 
zijn waargenomen zonder dat ze hier hebben gebroed.
Tijdens de inventarisatie zijn deze voorbijgangers 
natuurlijk gezien door de attente waarnemers die aan 
het vogelproject Gevleugeld Schothorst hebben deelge-
nomen.G

A
ST

EN
Sperwer Fazant

We zijn in 1758 voor het eerst beschreven als  ‘Kleine 
roofvogel die ’s winters in de Lage Landen tot dicht bij de 
huizen voorkomt….’  Er zijn heel wat leuke benamingen 
bekend voor de Sperwer, zoals Sporrewaar, Spurrewaan, 
Spribel, Vrekel, Vriekel  of Brauwier. 
De naam komt waarschijnlijk van Spar(e)ware, Sperware 
met als oorsprong van de naam:  ‘de Arend die op mus-
sen jaagt’.  In de 8e eeuw al wordt gesproken van spar-
wâri of speruarius.
Wij zijn kleiner dan de Havik, maar als vrouwtje ben ik 
vrijwel even groot als het mannetje van de Havik. Mijn 
mannetje is een stuk kleiner dan ik, niet veel groter dan 
een duif en wordt ook wel ‘musketje’ genoemd.

Eind 2002 werden we in één week tijd geconfronteerd  
met twee dode Sperwers. De vogels hadden zich helaas 
gedurende hun jacht tegen glas dood gevlogen. Een 
bushokje werd hun fataal!

De vogel is genoemd naar de rivier Phasis (nu Rioni) in 
Georgië. Daar kwamen fazanten van oorsprong voor.  
Later werden ze als jachtwild (…want zij waren zeer 
smaakvolle, lekkere hapjes….) op zeer veel plaatsen in 
de wereld uitgezet. Er zijn vele schrijfvarianten op het-
zelfde woord (Fasaen, Faisaen, Faisant, enz.). Ook wel als 
Boschfazant  beschreven.
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Kievit
Mijn naam is Kievit en ik ben een gekuifde weidevogel. 
De meesten van u kennen mij wel!
In de polders ten noorden en westen van Amersfoort 
komen mijn soortgenoten een groot deel van het jaar in 
grote aantallen voor. Of Schothorst een wijk bij uitstek 
is voor een Kievit om te broeden? Nou nee, dat niet echt! 
Maar toch laten sommige van mijn gekuifde maten zich 
strikken om ergens op een klein moerassig terreintje 
grenzend aan het park Schothorst of in de graslanden 
achter de Hamseweg een paar eieren te leggen. Per slot 
willen wij de bewoners van Schothorst zo nu en dan ook 
eens een hart onder de riem steken als het om natuur-
beheer gaat.
Vanaf de Jonge-Steentijd (ca. 5500 jaar geleden) 
komen wij met ons frivole vroege voorjaarsgebuitel 
al in Nederland voor. In 1266 wordt de naam kivit voor 
het eerst genoteerd in ‘Der Naturen Bloeme’  van van 
Maerland. In 1618 worden wij als Kieuit of in de Franse 
tijd als Dix-huit aangeduid (naar dieswiet, het Franse 
woord achttien!). Ook kieft komt regelmatig in de volks-
mond voor.
Het gaat er natuurlijk om dat we heel eenvoudig onze 
eigen naam roepen. Dat wordt ook wel een ‘onomato-
pee’ genoemd.
 
De echte kievitkenner kan precies aan ons gedrag zien 
waar we ons nest hebben gemaakt. Hij kijkt, op zoek 

naar ons nest, naar ons buitelende baltsgedrag, naar het 
gooien van strooitjes op de akker, naar waar we landen 
en opkomen. De donkere loopspoortjes in het natte och-
tendgras wijzen vaak ook de weg naar ons nest.  
Soms plaatsen mensen stokjes om mijn nest te bescher-
men tegen maaien of ploegen, maar anderen kunnen het 
niet laten onze eieren mee te nemen. Wat daar ook over 
gezegd wordt: wij kunnen dan weer van voren af aan 
beginnen! En het is geen sinecure om een ei te leggen.

De 4 eieren worden in een kuiltje met wat strooitjes en 
grasjes gelegd. De meest ‘puntige’ kant vaak keurig naar 
het centrum gericht. Nadat de eieren zijn uitgebroed 
gaan de jongen, die nestvlieder zijn, meteen op pad om 
onder het toeziend oog van pa en ma de eerste worm-
pjes en insecten te verschalken.

Beschrijving We zijn familie van de plevieren en 
wie de Bontbek, of de Kleine plevier kent begrijpt dat! 
Mijn gezicht en borst, inclusief mijn fantastische kuif, 
zijn zwart. Overigens is mijn mannetjeskuif natuurlijk 
veel langer dan die van mijn vrouwtje. Als u goed oplet 
kunt u ons daarmee ook onderscheiden. Maar verder 
verschillen we nauwelijks.
Mijn hele buik en mijn wangen zijn wit en de veren van 
mijn vleugels hebben een prachtige paarse en groene 
metaalglans. Onder mijn oog bevindt zich een gebogen 
zwart streepje en ik heb een korte zwarte snavel 
waarmee ik wormen uit de grond haal en insecten vang.

Grafiek Uit de grafiek valt op te maken dat een van 
mijn familieleden in 2002 slechts één keertje is gezien. 
De duidelijke serie waarnemingen van 2003 lijken op 
een broedgeval in de buurt te wijzen. 
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Tureluur HolenduifWulp Koekoek
In 1636 komt voor het eerst de naam Tureluyr of ook wel 
Stintel voor. In 1581 wordt gesproken van de Mathoen, 
waarmee hoogst waarschijnlijk en vanwege de rode 
poten ons Tureluurs werd bedoeld.
Andere volksnamen voor ons zijn: Tuut, Tuuk, Tureluut, 
Tuutjeder, Tutering, Tuutling, Tuder en Tjuud. Alle ver-
wijzen naar het geluid dat wij voortbrengen.
Ergens tureluurs van raken betekent dat je er schoon 
genoeg van hebt. Mogelijk heeft dit ook meegespeeld 
bij de benoeming van de vogel. De naam Tureluur wordt 
ook wel als volksnaam gebruikt voor de Kuifleeuwerik.

G
A

ST
EN Wij, wulpen, zijn 

de allergrootste 
van de steltlopers 
en hoewel we in 
Nederland voorko-
men als broedvogel, 
vliegen wij ook over 
als doortrekker en 
wintergast. 
U begrijpt dat ik als 
weidevogel bij uit-
stek, niets in Schothorst te zoeken heb. De ene keer dat ik 
over uw wijk ben gevlogen,  in januari 2002,  ben ik met 
zoveel ogen omhoog gericht, uiteraard gesignaleerd.  
Mijn naam schijnt afkomstig te zijn van onze alarm-
roep: het geluid dat wij tijdens onze vlucht maken. Het 
is echter niet helemaal een zuiver onomatopee, want 
het geluid dat we maken is eerder een tweelettergrepig 
‘wuu-liep’ .

In 1724 worden we als Langbek  beschreven, terwijl later 
namen als: Gemeene Wulp, Wallop, Wilp en Grauwe 
wulp  worden gebezigd.
Ook wordt wel een relatie gelegd met het woord welp, 
waarbij een vergelijking wordt gemaakt met het geluid 
dat een jonge hond maakt. Het grondwoord ‘welp’ bete-
kent zoveel als ‘luid klinken’.

Holenduiven, veldvliegers of holduiven (Hoolduif of 
Hollekesduif) zijn duidelijke holenbroeders die gebruik 
maken van holtes in boomstammen, konijnenholen en 
nestskasten. Daar komt dus ook de naam vandaan. 

De naam Koekoek, we kwamen het al eerder tegen, is 
weer een onomatopee, ofwel een klanknabootsing.  
Koekoeken roepen hun eigen naam. Voor het eerst in 
1240 in bronnen genoemd cuccue. De naam wordt In vele 
varianten  geschreven:
enkele voorbeelden: cockuut, kukuut, coccoec, enz. Het 
woord gooc houdt verband met de oudere Germaanse 
naam voor dit soort vogels en schijnt te maken te heb-
ben met een werkwoord dat ‘roepen’ of ‘schreeuwen’ 
betekent.    H
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Bosuil Groene spechtSteenuil Kleine bonte specht
Hoewel ik niet in de wijk Schothorst broed, heb ik mijn 
domicilie in de mooie zware bomen van park Schothorst 
gekozen. Vanuit die locatie ben ik regelmatig te horen 
door de bewoners die met name aan de noordzijde 
wonen. Aangezien u ons overdag nauwelijks zult horen 
of zien, noemde men ons ook wel Nagtuyl of Katuil. Deze 
laatste naam heeft echter op meerdere uilen betrekking.

G
A

ST
EN Onze naam kent vele schrijfvarianten in diverse dialec-

ten, waarbij ook weer de naam Katuil (Katoele)  opduikt. 
Ook het woord Dwerguiltje  is tijden in zwang geweest.  
Afwijkend is het Achterhoekse Liekoele  (Lijk-uil). Wij 
broeden in holten van stenen muren, holle bomen, konij-
nenpijpen of nestkasten. Wij zijn dol op oude gebouw-
tjes en schuurtjes in het buitengebied, waar allemaal 
prima plekjes te vinden zijn die als broedlocatie kunnen 
dienen. Helaas worden de mensen de laatste decennia 
steeds netter en is er nog weinig plek in het landschap 
voor oude vervallen schuurtjes en bouwvallen. Alles 
wordt tegenwoordig meteen opgeruimd.

Voor mij is het een heel ander verhaal. Hoewel ik niet in 
de wijk broed, kom ik hier wel regelmatig op zoek naar 
voedsel. Mijn broedlocatie bevindt zich (waarschijnlijk) 
in het park Schothorst waar ik, als u goed oplet, regelma-
tig te horen ben.
Mijn naam mag duidelijk zijn, ik heb mijn naam aan 
mijn gedistingeerde (olijf)groene kleur te danken. 
Daarmee onderscheid ik mij nadrukkelijk van de rest 
van mijn ‘bonte’ familie. Veel contact hebben we niet 
hoor, want per slot moet er wel een beetje verschil blij-
ven. Mogelijk dat met de in 1618 genoemde Boom-bicker  
al op ons ‘Groenen’ werd gedoeld. In Duitsland wordt 
in 1549 al over de Gruenspecht gesproken en bovendien 
wordt een van mijn voorvaderen afgebeeld op het schil-
derij  ‘De Tuin der Lusten’ uit 1503-1504 van Jeroen Bosch.

(Eenmaal gezien in juli 2002.) Wij zijn de mini-uitvoering 
van de Grobo. In de literatuur wordt ons ook wel eens 
de naam Grasspecht  toebedacht. Maar dan niet de let-
terlijke betekenis van ‘Gras’, maar eerder als ‘grauw’ te 
interpreteren zoals bij Grasmus. Van de Bonte spechten 
zijn wij inderdaad het meest grauw, of anders; het minst 
bont.
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Gekraagde roodstaart BoerenzwaluwTuinfluiter Huiszwaluw
Ik wordt ook wel Muurnachtegaal genoemd. Voor het 
eerst in 1758  beschreven als ‘roodstaart voorzien van een 
zwarte kraag’. In de volksbenamingen verdwijnt het toe-
voegsel ‘gekraagd’ en wordt er alleen over ‘roodstaart’  
gesproken.

Die ene keer dat ik 
ben waargenomen in 
Schothorst mag bijzon-
der genoemd worden. 
Want wij fluiters zijn 
eerder cultuurvlieders 
dan cultuurvolgers. 
Min of meer schuw voor 
de aanwezigheid van 
mensen. Het is dus een 
ongelukje geweest dat 
ik hier (door een kenner) 
ben gespot. Het is niet 
helemaal duidelijk wanneer wij ‘fluiters’  het voorvoeg-
sel ‘tuin’ kregen, maar in 1783 worden we als zodanig 
voor het eerst beschreven. 
Vroeger werd ons de naam Grote hofzinger  en  Groote 
grijze hofzanger  toe gedicht en het heeft er ontegenzeg-
gelijk mee te maken dat het huidige woord tuin vroeger 
als hof werd aangegeven en wij fluiters ‘ons kwelend in 
den Hof (van Eden) begaven’.
Het leuke van alles is, dat wij tuinfluiters helemaal niet 
voorkomen in tuinen of boomgaarden, maar eerder in 
een vrij dichtbegroeid, vochtig biotoop.  Dus zeer waar-
schijnlijk komt onze naam niet voort uit de praktijk, 
maar is eerder afkomstig van een ornithologische verta-
ling van het Latijnse woord ‘hortus’.

Ik moet u echter teleurstellen. Wij zijn de zwaluwen  
van het buitengebied en broeden doen we zeker niet 
in Schothorst. Wij houden van het boerenland, het 
open landschap met boerenschuren en mestlucht. In 
de verschillende landstreken hebben we een andere 
naam. De Limburgers hebben het over een Swalg  en een 
Schwarbel,, de Groningers noemen ons Zwaalf,  terwijl de 
Zeeuwen spreken van Zwelf of Zwelmpje. In 1618 voor het 
eerst genoemd als (gewoon) Swaeluwe.

Wij zijn de soort die ons nest maakt 
aan buitenmuren van huizen in 
de beschutting van een zon- en 
regenwerend overstek. Wij zijn zeer 
gemakkelijk te herkennen aan onze 
witte stuit die spetterend tegen bijna 
elke achtergrond is waar te nemen. 
Vandaar dat namen als Witgatje   en 
Melkstaartje  voorin de volksmond 
liggen. Onze Friese benaming is zo 
mooi, dat ik u die niet wil onthouden. 
Wat dacht u van Wytgatsweltsje.
Nee, helaas broeden we niet in 
Schothorst. Te druk, veel te veel mensen en te weinig 
eten voor ons vogels van de vlakte. We horen toch meer 
in het buitengebied thuis, hoewel we met regelmaat van 
de klok wel boven de wijk te vinden waren. 
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Graspieper PestvogelGrote gele kwikstaart Nachtegaal

(Eenmaal als wintergast in januari 2002 gezien) Wij zijn 
eigenlijk genoemd naar de biotoop  waarin wij ons ple-
zierig voelen. Het gaat daarbij om graslanden en andere 
grazige plaatsen. Maar het liefst zitten wij  wat verder 
van de bewoning als in Schothorst af. Het woord ‘pieper’ 
heeft te maken met het licht piepende geluid dat de 
vogel in de vlucht maakt. We zijn ook wel beschreven als 
Gras- of Tietleeuwerik  of Koppier,  hoewel deze laatste 
naam ook wel voor de Boomleeuwerik wordt gebruikt.

Wij zijn ietsje lan-
ger en groter dan 
de gewone Gele 
kwikstaart en mijn 
buik en borst en zo, 
zijn mooi geel. Onze 
boven- en achter-
zijde wordt als 
asgrijs omschreven. 
Al in 1603 wordt ons 
soort kwikstaar-
ten beschreven. In het verleden zijn we ook wel Lente 
kwikstaart  genoemd en de Friezen hebben het over het  
Winterboumantsje  in verband met onze aanwezigheid 
vooral in de wintermaanden. Gedurende de inventari-
satie in Schothorst zijn wij met name een aantal keren 
gezien bij de stuw in het Valleikanaal.

(Alleen waargenomen in jan/febr 2003.) Wij pestvogels 
broeden niet in deze contreien maar in Noordelijke 
regionen. Zo nu en dan komen wij, als de wintertempe-
ratuur in het noorden te ver daalt, hier ineens als een 
soort invasie voor. Deze plotselinge toename in onze 
aanwezigheid werd vroeger wel in relatie gebracht 
met de plotselinge uitbraak van de pest. In de 18e eeuw 
worden we ook wel aangeduid met namen als Vlaamse 
viesel, Beemer, Snateraar, Sneeuwvogel of Zijde staart 
en Lakvogel. Op een  aquarel die tussen 1635 en 1668 is 
gemaakt staat een van mijn voorvaderen afgebeeld en 
beschreven als Pestelentz uogell.

(Waargenomen in mei/juni 2003.) Hoewel ik, als vorste-
lijke zanger, de vroegere beschrijving van ons lichtelijk 
tendentieus vind, staat over ons geschreven:  een onaan-
zienlijke, lijsterachtige vogel die echter een enorme stem 
heeft die van april-juni zowel overdag als ook ’s nachts 
te horen is’. We broeden wel in Nederland, maar zeker 
niet in Schothorst. We trekken in het vroege najaar al 
weer weg. In 1240 wordt gesproken over de Nagtegale.  
Het woord galen of galan betekent zoveel als ‘lawaai of 
misbaar maken’, maar ook ‘zingen, bezweren, betoveren’. 
De Friezen noemen ons kortweg  Gael  omdat we, maar 
ieder die ons ooit heeft gehoord zal dat weten, we niet 
alleen ’s nachts zingen.
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Grote lijster KramsvogelKoperwiek Fitis 
Wij zijn de grote tegenhanger van de Zanglijster en we 
werden in het verleden dan ook wel eens  Dubbele lijster  
genoemd. We werden waarschijnlijk steeds verward met 
de Kramsvogel en zijn als zodanig dus niet echt helder 
beschreven. 
In 1555 wordt de Groote lijster  voor het eerste duidelijk 
als zodanig genoemd.
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EN Sommigen van ons 

zitten uren in de 
zon om een beetje 
verbrand of bruin te 
worden. De flanken 
van ons koperwie-
ken zijn van nature 
prachtig koperrood 
van kleur en strekken zich uit tot op de ondervleugel. De 
Vlamingen noemen ons  Roodschoer. In 1766 zijn we voor 
het eerst beschreven.
Onze naam spreekt voor zich. Het woord ‘koper’ verwijst 
naar het metaal met de mooie koperkleur en ‘wiek’ 
betekent, zoals u weet vleugel. Denk aan de vleugels van 
een molen of aan de uitdrukking  dat iemand ‘in zijn 
wiek geschoten kan  zijn’.  Letterlijk kunt u ons dus ook  
Kopervleugel  noemen.

Wij komen hier eigen-
lijk alleen maar voor 
als herfst en winter-
gast, hoewel we hier 
de laatste decennia 
ook af en toe broeden. 
Omdat we redelijk 
veel lijken op de Grote 

lijster, is de naamgeving in het verleden nog al eens door 
elkaar gehaald. De verklaring van het woord ‘krams’ is 
niet eenvoudig. Het woord schijnt te herleiden te zijn tot 
een oud-saksisich woord voor Jeneverbes (Kranewit). Of 
ook de betekenis van ‘bes van deze boomsoort’ (waar-
mee de vogel zich voedt) of zelfs tot de gehele boom, 
waarin de vogel graag vertoeft en broedt. Al in 1544 
wordt er gesproken van Krammesuögel  en nog eerder 
(1468) wordt het woord Kramatvogel  genoemd.

We werden in 1758 beschreven als de: ‘in de Lage lan-
den, in de zomer veel voorkomende kleine, groengele 
Boszanger’. Maar al in 1636 wordt waarschijnlijk de Fitis 
als Meijsanger  genoteerd, hetgeen ook al aangeeft dat 
we pas eind maart - begin mei uit het zuiden terug-
keren om hier te broeden. Later werd ook als vertaling 
Loopertje  geïntroduceerd, maar dit was slechts een 
vertaling uit het Latijn. Mogelijk dat de oorsprong van 
het woord Fitis afstamt van het uit Letland afkomstige 
woord Vititis.
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Bonte vliegenvanger Glanskop/MatkopKuifmees Roek
(Waargenomen in maart 2003.) In het oostelijk deel van 
ons land zijn wij, in tegenstelling tot het westelijke deel, 
een redelijk algemene broedvogel. 
In Schothorst hebben wij gedurende de inventarisatie 
van 2002 en 2003 niet gebroed. We zijn slechts éénmaal 
waargenomen. Ons verenkleed is beduidend bonter en 
contrastrijker dan de grauwe leden van onze familie. Een 
oude naam voor ons is ook wel Zwartgrauwe vliegen-
vanger.  Pas sinds 1822 werd het de heren ornithologen 
duidelijk dat wij een apart soort waren en zijn we als 
zodanig benoemd.

Tja, wat zullen we zeg-
gen. Wij zijn natuurlijk de 
punkers onder de mezen. 
Als u ons eenmaal heeft 
gezien herkent u ons 
de rest van uw leven. In 
Friesland worden we wel  
Túfmies  genoemd terwijl 
de Groningers ons met 
Toefmaiske  betitelen. Ook 
werd in het verleden wel 
gesproken over  Gekuifde Mees.  In 1618 worden wij als 
soort vermeld en wel onder de naam Top-meese,  waarbij 
het woord ‘top’ verband houdt met de betekenis van 
‘kuif, haarbos, haren en kruin’. Het Oudnoorse woord 
‘toppr’ staat voor ‘punt, omhoog gevlochten haar’.

Alleen de echte kenners kunnen ons glanskoppen van 
matkoppen onderscheiden. We nemen het u echt niet 
kwalijk hoor, als u ons niet uit elkaar heeft kunnen hou-
den. We lijken qua uiterlijk zo sterk op elkaar. Vroeger 
werden we ook wel met de naam Rietmees  aangeduid. 
Ook toen al was het niet bekend dat het bij glanskoppen 
en matkoppen om twee verschillende soorten ging. In 
Schothorst is eigenlijk geen biotoop voorhanden waar 
wij ons thuis voelen, of het zou het moerasgebiedje 
moeten zijn aan de noordzijde van de wijk.

Wij houden van gezelligheid! En niet van al dat gedoe 
dat elke vogel z’n eigen territorium moet hebben! 
Natuurlijk hebben wij wel een territorium, maar dat 
is, net zoals bij de kauwen, heel klein. Wij broeden in 
kolonies en als u ergens langs de snelweg een rijtje 
bomen ziet staan met daarin allemaal nesten, dan zijn 
die van ons. In het verleden is  er een aantal schrijfwijzen 
gebezigd voor onze naam, maar ze komen allemaal een 
beetje op hetzelfde neer. In de 16e eeuw wordt er gespro-
ken van  Ruch  en in het Oud-engels wordt er gesproken 
van  hroc. 
We broeden, u heeft het al begrepen, niet in Schothorst, 
want dan had u bomen vol met nesten gezien. De dichtst 
bijzijnde kolonie zit langs de A1 bij de afslag Barneveld.G
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Keep BarmsijsFrater Sijs
Slechts in de winterhelft van het jaar treft u ons vaak 
als ‘doortrekker’ aan. Omdat we tijdens onze vlucht een 
langgerekt ‘kèèèp’ roepen, snapt u wel hoe we aan onze 
naam komen. We roepen dus onze eigen naam.
De Friezen hebben het ook wel over de Kweakfink  of de 
Keepfink,  terwijl de Groningers ons Kweevink  noemen.

Waarschijnlijk is Frater een gewijzigde naam van 
Frijter(tje) , welke naam moeilijk te verklaren lijkt. 
Wellicht verwijst de (katholieke) naam Frater toch rich-
ting ‘broeder’ waarbij de bruine pij èn het bruine voor-
komen van de vogel enige parallellen zouden kunnen 
vertonen. 
(Het Paapje is eveneens op het rooms-katholieke volks-
deel terug te voeren naam.)

Wij sijsen zijn vooral te zien in de winter en op doortrek. 
Buiten het woord Baarm komt in het Gronings ook de 
naam  en in het Fries de naam Stienbarmke  voor. Het 
woord ‘barm’ wordt in relatie gebracht met brand of 
vlam (zoals in het woord barnsteen). Hiermee is de oude 
naam Vlamsijs  redelijk verklaard.  Waarschijnlijk wordt 
hiermee dus verwezen naar de mooi gevlamde rode 
kleuren van mijn kop, rug en borst. 

Ook wij, het is helaas niet 
anders, zijn genoemd 
naar het geluid dat 
we voortbrengen. Ook 
wel Syske, Siis  en uit 
1618 daterende namen 
als  Cijsken, Sijskijn, 
Sîseken, enz. In alle 
Skandinavische talen is 
de naam vrijwel hetzelf-
de. Noors: Sisik, Zweeds: 
Siska  en Deens: Sise.
In het Frans is een 
beschrijving bekend uit 
1350, die, vrij vertaald, 
‘tetteraar van de els’ zou 
kunnen betekenen.
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Appelvink OoievaarGeelgors
Een stoere Appelvink zoals ik, heeft graag een beetje rust 
tijdens het broeden, dus broedgevallen in de wijk komen 
niet voor. Daarvoor zoeken we toch de buitengebieden 
en de bossen op. 
Met name onze zwaar uitgevoerde snavel onderscheidt 
ons van de rest van de vinkenfamilie, hetgeen ongetwij-
feld de naam Dikbek  met zich meebracht. Die snavel 
doet dienst om allerlei pitten en zaden te kraken. 
De Friezen hebben het dan ook over de Appelfretter  of 
de Kersebiter.  Ook het woord  Bogaardsvink  verwijst 
naar de rijkdom aan voedsel van de boomgaard, terwijl 
Kernbijter  een nadrukkelijke relatie legt met de in de 
vrucht aanwezige pit(ten). En wees nou eerlijk, wie lust 
er geen lekker appeltje!
In ‘Den Treek’ en op de begraafplaats ‘Rusthof’ kunt u 
ons regelmatig aantreffen.
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EN (Is eenmaal in januari 2003 waargenomen.) De volwas-

sen vogels hebben een opvallend geel uiterlijk, vooral 
de kop. Wordt ook wel Geelgerst, Geelvink, Haverkneu of 
Geelgoosken  genoemd. Voor het eerst genoemd in 1477 
(Gelgurse).

Al bij de Germanen was de Ooievaar de brenger van de 
nieuwe groeikracht na een lange winter. Het was de hei-
lige vogel van de god Donar. Brenger van voorspoed en 
geluk, symbool voor nieuw leven; dus er werd aan kin-
deren verteld dat ze door de Ooievaar waren gebracht. 
Ik doe een kleine greep uit de vele volksnamen die aan 
deze familie zijn toebedeeld. Stork, Uiver, Geluksvogel, 
Klepelaar, Stoffel, Raedskonk, Oudevare, Eileuver, Aldebar, 

Soorten 
die alleen 
maar over de 
wijk vlogen

Arrebarre  en andere schrijfvarianten op het woord 
‘Ooievaar’.
Een naamkundige verklaring ligt besloten in het woord 
odobero wat heil, geluk, vruchtbaar (vruchtdragend) 
betekent. Maar mogelijk is het ook afkomstig van het 
woord uda-faran’ wat ‘moerasganger’ betekent met 
verwijzing naar de waterrijke streken waar de ooievaars 
zich graag ophouden.

Uit de nieuwsbrief van najaar 2003

Ooievaars op de Hooglandse kerk.

De vogeltrek 2003 is inmiddels weer flink op gang gekomen. Diverse soorten 
trekken al weer weg uit Nederland en grote groepen trekken vanuit Scandinavië 
over ons land richting zuiden om in warmere en voedselrijkere omgevingen de 
winter door te brengen.
Zo ook de Ooievaars. Afgelopen weken waren regelmatig allerlei meldingen te 
zien van overtrekkende groepjes die in grootte varieerden.
Op 15 augustus streek in de avond een groep van maar liefst 26 Ooievaars neer op 
of in de nabijheid van de Hooglandse kerk.  Een bijzonder gezicht dat uiteraard 
door menig inwoner van Hoogland werd gesignaleerd.
Ook Omroep Amersfoort besteedde uitgebreid aandacht aan dit fenomeen.
Ze hebben niet in Hoogland overnacht! Want voordat de duisternis inviel, volgden 
ze al weer hun instinct op weg naar het zuiden.Of deze bijzondere ‘visite’ heeft 
geleid tot een ‘verhoogd’ geboortecijfer in Hoogland is niet bekend! 
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Grauwe gans RotgansCanadese gans Nijlgans
Wij ganzen komen al heel lang in Nederland voor. Maar 
bij uitzondering doen wij een wijk als Schothorst aan. 
Nu heeft Schothorst nog z’n Valleikanaal en daar zijn 
we wel eens neergestreken. Of ook wel ergens op een 
stukje grasveld om wat te eten, maar het merendeel van 
de waarnemingen betreft echter overvliegende soort-
genoten. We werden vroeger ook wel als  Wilde gans  
getypeerd, niet omdat we niet in toom waren te houden, 
maar meer in tegenstelling met de gedomesticeerde  
Lamme Tamme, die als waakhond op verschillende erven 
rondscharrelde. In 1524 werd de officiële naam Wilde 
gans op een ‘Placaet Generael’ genoemd.

G
A

ST
EN Vroeger werden we ook wel Canadagans  genoemd naar 

het land dat het grootste deel van ons broedgebied uit-
maakt. In 1535 komen we voor het eerst voor in een tekst 
die meent dat de vernoeming  komt van het Engelse 
woord Kanata, wat dorp of gemeenschap betekent. 

(Eenmaal gezien in januari 2002.) Zoals u begrijpt vloog 
ik alleen maar over. Sorry, maar ik volgde de Heuvelrug 
met een aantal van mijn soortgenoten en kwam, op 
weg naar de voedselrijke polder van Arkemheen, over 
Schothorst. Normaal zou dat niemand opvallen, maar 
met ruim 100 naar boven kijkende waarnemers, moest 
ik wel gezien worden. U begrijpt wel dat ik hier eigenlijk 
niets te zoeken heb. Weitjes met gras, dat is wat ik wil.

(Waargenomen in maart/mei 2003.) Wij nijlganzen 
komen oorspronkelijk hier niet voor, maar zijn hier 
ingevoerd uit Egypte en het stroomgebied van de Nijl. 
Wij werden ook wel Egyptische vosgans  of alleen maar 
Vosgans genoemd.

Soorten 
die alleen 

maar over de 
wijk vlogen
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Bruine kiekendief HavikBuizerd Torenvalk
Ook ik werd in 2003 twee maal waargenomen. Ik word 
ook wel Kuikendief’ genoemd, omdat we wel eens jonge 
vogels (kuikens dus) stelen of als prooi slaan. In het 
Middelnederlands wordt gesproken over Kukendief (1555).

Aangezien ik vooral 
van muizen leef, wordt 
ik ook wel Muizerd  
genoemd. Andere 
benamingen zijn 
Buysaerd, Bushard, 
Buysinck (1618), Buzart  
en Buysard (1567). In de 
12e eeuw komt de naam 
Bu(i)son voor. Zeer 
waarschijnlijk is de 
naam terug te voeren 
tot het Oudhollandse 
musari of musaro 
hetgeen ‘Muizenarend’ 
betekent.

Al in 1240 en 1266 worden wij beschreven als Havec of 
Havic (Avec). In het Oudsaksisch wordt gesproken van 
Habuc, wat weer heel dicht tegen het Duitse Habicht aan 
zit. In het Fries Hau(c)k, Havuk of Havk. Een oudere naam 
is Duivenvalk of in Vlaanderen de Duivenklamper, een 
toepasselijke naam want duiven zijn een belangrijke 
voedselbron van ons. Mijn mannetje wordt ook wel tar-
sel genoemd.

Voor de Tooren-valk worden ook wel andere namen 
gebezigd. De naam komt natuurlijk van het broeden in 
kerktorens toen deze daarvoor nog toegankelijk waren. 
Zo zijn de Steenkrijter en de Steengal  in gebruik, maar 
ook de Zwemmer, Steenmetzer en Windwanner.  ‘Hij 
maakt een zonderlinghe beweeging met syne vleugelen 
in de lugt, of hy aen het wannen ware’ . Waarschijnlijk 
wordt hier het ‘bidden’ bedoeld dat wij regelmatig doen.
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Boomvalk Top tien van de wijk SchothorstOeverzwaluw
(Is twee maal in mei 2003 waargenomen.) Wij broeden 
in Nederland gedurende de zomer en in tegenstelling tot 
de Torenvalk zijn wij hiervoor op bomen aangewezen. 
Wij worden ook wel Baillet  (een naam die bij Valkeniers 
meer in trek was) genoemd.  In de 10e eeuw kwam de 
naam Bom ualco voor en in de 11e eeuw wordt al gespro-
ken van Boumfalco. 

G
A

ST
EN Wij oeverzwaluwen zijn wat minder kieskeurig over 

de aanwezigheid van uw soort, de mens. Als we maar 
een mooi verticaal wandje hebben waarin we onze 
nestgang kunnen uitgraven. Misschien net niet in 
Schothorst, maar bij Emiclaer is een speciale wand voor 
ons aangelegd en in het verleden is daarvan wel eens 
gebruik gemaakt. Mensen begrijpen alleen niet dat ze 
in het najaar die gangen weer moeten dichtproppen 
met leem, want we scheppen er een groot genoegen in, 
en het hoort bij ons broedritueel, om die lange gang 
naar ons nest in de grond te graven. Namen als ‘Strand-, 
Zand- en Aardzwaluw’ zijn dan ook vrij voor de hand 
liggend. Andere namen zijn Modderswel, Schaarzwaluw  
en Schierzwaluw.  Al in 1544 als duidelijke ‘oeversoort’ 
beschreven.

Soorten 
die alleen 

maar over de 
wijk vlogen
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 1 Merel 4845  
 2 Koolmees 4471 
 3 Ekster 4282
 4 Huismus 4029 
 5 Houtduif 3784

 6 Spreeuw 3323
 7 Pimpelmees 3176
 8 Kauw 2970
 9 Kraai 2416
 10 Vink 2244

Top tien van waargenomen soorten gedurende de 
twee jaar (2002-2003) durende tuinvogeltelling:
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Het weer in Schothorst in 2002 en 2003
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de weersomstandigheden gedurende de twee inventarisatie-
jaren. Hiervoor werd gebruik gemaakt van alle gegevens die door Annelies Brugman gedurende twee jaar zijn verza-
meld en van informatie afkomstig van het KNMI.
Voor Gevleugeld Schothorst werd het jaar in vier (kalender) kwartalen gedeeld. De kwartalen van het KNMI trekken 
zich niets aan van kalenderjaren, maar gaan uit van de 4 seizoenen. Voor de hier weergegeven informatie zijn dus de 
kalenderjaren aangehouden.
Bij de opmaak van de grafieken is ervoor gekozen om de temperatuur van ’s morgens 8.00 uur en ’s middags 14.00 
uur te tonen. De eveneens gemeten temperatuurwaarde van 18.00 uur is achterwege gelaten omdat deze gemiddeld 
een paar graden onder de middagtemperatuur was gelegen en er dus weinig verschil was in het grafiekbeeld.
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Ochtend- en middagtemperatuur in Schothorst gedurende 
de maanden april t/m juni 2002.

Zomer in Schothorst. Ochtend- en middagtemperatuur van 
juli t/m september 2002.

Zomer 2002 (juli t/m september)
warm, nat en aan de sombere kant
Met een gemiddelde temperatuur van 17,6°C was de zomer van 2002 warm. In juni was 
het weer sterk wisselend, waarbij een langere periode met stabiel weer ontbrak. Op 17 
en 18 juni steeg de temperatuur in een deel van het land tot 30,0 °C of hoger (tropische 
dagen). Een groot deel van de maand juli verliep teleurstellend met wisselvallig, somber 
weer en temperaturen rond of beneden het langjarig gemiddelde. Pas aan het eind van de 
maand was er sprake van vrij zonnig en warm zomerweer met plaatselijk enkele tropische 
dagen. Augustus verliep zeer warm. Rond het midden van de maand steeg de tempera-
tuur tot boven boven de 30,0°C. 
De zomer telde 69 warme dagen (max. temp. tenminste 20,0°C), 16 zomerse dagen (max. 
temp. tenminste 25,0°C) en vier tropische dagen. 
Neerslag Door het vaak buiige en lokale karakter van de neerslag varieerde deze van 
plaats tot plaats sterk.  In juni was deze vrij normaal (71 mm.), maar juli (88 mm.) en 

Winter 2002  (januari t/m maart)  
koud, zeer zonnig met een normale hoeveelheid neerslag.
De gemiddelde temperatuur in de eerste twee maanden van het project lag duidelijk onder het gemiddelde van 3,3°C.  
De laatste twee wintermaanden (januari en februari) verliepen koud. Van 4 tot en met 11 januari vroor het zelfs tij-
dens de nachten lokaal streng. Eind januari vond er nogmaals een omslag plaats naar koud weer. Er viel regelmatig 
winterse neerslag in de vorm van sneeuw. 
Vanaf 10 februari volgde een langere periode met droog en vaak zonnig weer, waarbij de temperatuur  geleidelijk 
overdag aangenamer werd. 

Lente 2002 (april t/m juni) 
zeer zacht, zonnig en gemiddeld over het land droog
De gemiddelde lentetemperatuur kwam uit op 10,0°C. 
Dertien dagen hadden een temperatuur van meer dan 20,0°C. Tijdens 11 nachten kwam het 
deze lente nog tot vorst. 
Het aantal zonuren in mei, normaal de zonnigste maand van het jaar, viel wat tegen. De 
zon scheen slechts 195 uren tegen normaal 204. Het aantal sombere lentedagen bedroeg 
acht (waarvan vijf in mei), tegen normaal 13. 
Neerslag De lente was droog met 132 mm. neerslag tegen 166 mm. normaal. April was 
aan de natte kant. Onder invloed van krachtige hogedrukgebieden viel er eind maart tot 
half april weinig (meetbare) neerslag. 
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augustus (112 mm.)  waren natter dan normaal. Daarmee staat deze zomer (samen met de 
zomer van 2001) als natste zomer aan kop op de ranglijst vanaf 1951. De vaak zeer lokale 
buien gaven regelmatig wateroverlast. Soms gingen de buien vergezeld van windstoten 
of hagel die schade veroorzaakten. 
      
Het aantal zonloze dagen bedroeg slechts twee (tegen  normaal zes dagen). 
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Neerslag in Schothorst in mm. 
gedurende de maanden juli 
t/m september 2002.

Herfst 2002 (oktober t/m december) 
zacht, zonnig en aan de droge kant. 
Met een gemiddelde temperatuur van 10,7°C over de drie herfstmaanden was september 
met 14,6°C iets warmer. De gemiddelde temperatuur in oktober bedroeg 9,5°C. 
November was een uitgesproken zachte maand (gemiddeld 7,9 °C)  en eindigde daarmee op 
een gedeelde negende plaats in de rij van zachtste novembermaanden sinds 1901. 
Deze herfst telde 15 warme dagen (max. temp. tenminste 20,0 °C), waarvan 14 in september. 
In de nacht van 9 op 10 november kwam de temperatuur voor het eerst na de zomer 
onder het vriespunt.  Op 27 oktober woedde er een zware storm,  de zwaarste storm in 
ruim 12 jaar. Deze storm, waarvoor het KNMI met een weeralarm waarschuwde, richtte 
grote schade aan en ontwrichtte het openbare leven. Toch kan deze herfst als zonnig wor-
den geclassificeerd. Reeds in de eerste helft van december (zie grafiek) beleefden we een 
vorstperiode. Deze werd gevolgd door een periode met kwakkelweer waarbij het soms 
zeer glad was door ijzelvorming. Rond de Kerst was het zeer zacht.
Neerslag Met gemiddeld over het land 209 mm. neerslag was de herfst aan de droge 
kant. Het neerslagpatroon was grillig, waarbij op sommige plaatsen wat meer, en op 
andere plaatsen wat minder neerslag viel dan normaal. 
Het vrij droge karakter van de herfst was voornamelijk te danken aan september. Zowel in 
oktober als november viel iets meer neerslag dan normaal. 

Ochtend- en middagtempe-
ratuurverloop in Schothorst 
gedurende het 4e kwartaal 
(oktober t/m december 2002).

Winter 2003 (januari t/m maart) 
koud, zeer zonnig met een normale hoeveelheid neerslag
Met een gemiddelde temperatuur van 2,4°C over de drie wintermaanden, was de winter 
koud. (Op 9 januari werd zelfs een temperatuur van -16,8°C gemeten.) Dit was sinds de 
winter van 1996/97 niet meer voorgekomen. Opvallend was dat alle drie de wintermaan-
den koud verliepen. 
Na de vorstperiode in januari volgde vanaf 10 februari een lang tijdvak met zachter,droger 
en zonniger weer. 
Er werden in totaal 47 vorstdagen genoteerd en 10 ijsdagen. 
Gemiddeld over het land was de winter zeer zonnig. Dit is vooral te danken aan de uitzon-
derlijk mooie februarimaand. Hiermee was de winter van 2003 de zonnigste vanaf 1901. 
Neerslag Gemiddeld over het land viel 184 mm. neerslag. In december en  januari viel 
er iets meer dan normaal. 

Lente 2003  (april t/m juni)
zeer zonnig, zeer zacht en met de normale hoeveelheid neerslag
De lente van 2003 was eveneens zeer zonnig en zacht (met een gemiddelde temperatuur 
van 10,1 °C.) Maart was de zonnigste maand in ruim honderd jaar, april eindigde op de 
vijfde plaats.  Het aantal zomerse dagen (maximumtemperatuur > 25,0 °C) bedroeg  drie, 
het normale aantal. Tijdens 19 nachten (normaal  13) kwam het tot vorst, 
NeerslagLandelijk viel gemiddeld 154 mm. (ongeveer normaal).
Van de afzonderlijke maanden viel in maart de minste,  in april de normale en in mei de 
meeste hoeveelheid neerslag.  In De Bilt werd in april 162 mm. afgetapt. Sneeuw van enige 
betekenis kwam deze lente niet voor. 
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Winter 2003/2004
zacht, nat en zonnig
Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 4,1 °C over de drie wintermaanden (lang-
jarig gemiddelde van 3,3 °C ) was de winter zacht. Van de afzonderlijke maanden was de 
gemiddelde temperatuur in december met 4,0 °C gelijk aan het langjarig gemiddelde. 
December kende een afwisseling van zachte en wat koudere tijdvakken zonder dat er 
sprake was van koud winterweer. 
Neerslag De winter was nat met gemiddeld over het land 274 mm. neerslag (193 nor-
maal). Vooral de maand januari was erg nat.
Tijdens de licht winterse tijdvakken deze winter was er vaak sprake van een noordwest-
stroming, waarbij neerslag regelmatig als sneeuw kon vallen. Deze bleef echter maar kort 
liggen. Op 31 januari 2004 veroorzaakte een depressie in het westen van het land enige 
tijd storm. In het hele land kwamen windstoten voor die plaatselijk schade veroorzaakten. 

Zomer 2003 (juli t/m september)
zeer warm, zeer zonnig en zeer droog. de warmste zomer in ruim 
honderd jaar
Met een gemiddelde temperatuur van 18,6 °C was de zomer uitzonderlijk warm. Alleen 
de zomer van 1947 was sinds 1901 nog een fractie warmer. Het meest opvallende aan deze 
zomer was het standvastige karakter waarbij er gedurende lange tijdvakken sprake was 
van fraai, droog en vrij warm zomerweer. Dit karakter komt tot uiting in het record aantal 
van 83 warme dagen. Ook het aantal zomerse en tropische dagen was deze zomer zeer 
hoog en werd alleen overtroffen door de zomers van 1947 en 1976. De zomer telde één 
hittegolf. In de eerste twee weken van augustus overschreed de maximumtemperatuur 
dagelijks de 25,0 °C. Op zeven dagen werd zelfs 30,0 °C of meer gehaald. 
Neerslag De zomer was ook zeer droog. In alle drie de zomermaanden viel minder 
neerslag dan normaal. Iin De Bilt viel slechts 74 mm. Tot nu toe was de zomer van 1921 
met 85 mm. het droogst. De geringe hoeveelheid neerslag in combinatie met de grote 
verdamping leidde met name in het westen van het land tot een groot neerslagtekort  en 
ernstige droogte- problemen. 

Herfst 2003 (oktober t/m december)
aan de koude kant, droog en zeer zonnig
Met een gemiddelde temperatuur van 9,8 °C was de herfst in tegenstelling tot de zomer 
aan de koude kant. Alleen september was in het grootste deel van het land warmer. 
Oktober was zeer koud.  Met een gemiddelde temperatuur van 7,5 °C. was dit de koudste 
oktober sinds 1974. November daarentegen was met een gemiddelde temperatuur van 
8,0 °C (normaal 6,2 °C ) zeer zacht. In ruim honderd jaar was november slechts eenmaal 
eerder zachter dan oktober; in 1994. 
Er kwamen deze herfst 16 warme dagen voor van tenminste 20,0 °C. Op vijf dagen, alle in 
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september, werd het 25 °C of warmer (zomerse dag). Op sommige plaatsen werd het in het 
zuidoosten van het land lokaal zelfs nog 30,0 °C. 
Op 18 oktober was er in Schothorst voor het eerst sinds de zomer sprake van nachtvorst. 
Ook de nacht van 23 op 24 oktober verliep uitzonderlijk koud. 
Gemiddeld scheen de zon deze herfst 436 uren. September en oktober waren zeer zonnig. 
Neerslag September en november waren aan de droge kant.
Op 24 oktober viel de neerslag in een deel van het land in de vorm van sneeuw en vormde 
zich enige tijd een sneeuwdek. 
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Conclusies
Als je met elkaar twee jaar intensief naar vogels hebt gekeken is het mogelijk om enkele conclusies te trekken en 
enkele aanbevelingen te doen.
In het algemeen kunnen we concluderen dat het een ontzettend leuk project was. Een project, waarmee velen, vrijwel 
dagelijks heel actief bezig zijn geweest. Dit betekent dat er waarschijnlijk elke dag een tellijst op tafel te zien was en 
er regelmatig uit het raam is gekeken of er nog iets te ontdekken viel. Misschien stond er zelfs wel een verrekijker bij 
de hand. 
Niet te onderschatten is het sociale effect van een project als dit. Via de mus de buren leren kennen!

Conclusies betreffende de werkwijze

Bewustzijn Gedurende twee jaar is geregistreerd wat er gezien en gehoord werd aan vogels. De ene deelnemer 
bleek wat ervarener dan de ander. Uitgangspunt was dat men iets van vogels moest weten, maar verder geen ervaring 
hoefde te hebben in het waarnemen of tellen. De tellers hebben zichzelf gedurende de twee jaar verder ontplooid en 
ontwikkeld door een vogelgids ter hand te nemen of er wat meer over te lezen. Ook de soortbesprekingen tijdens de 
verschillende georganiseerde avonden zullen hierbij een rol gespeeld hebben.

Uit de grafieken blijkt dat er bij bepaalde soorten nogal verschillen optreden tussen de waarnemingen uit 2002 en die 
uit 2003. Dat kan verschillende oorzaken hebben:
1. Er zijn werkelijke aantalsverschillen waargenomen, dus er is duidelijk sprake van een ‘objectief gemeten’ af- dan wel 
toename. Het is in dat geval belangrijk om de werkelijke betekenis daarvan te verklaren, of
2. er zijn in eerste instantie vogels benoemd die later door kennistoename toch een andere soort bleken te zijn. 
Dit ‘waarnemerseffect’, want zo wordt dit in vakkringen genoemd, zal wellicht een rol hebben gespeeld. maar vloeit 

Conclusies

nu eenmaal voort uit de zich ontwikkelende mens. Hoe ervaren je ook bent, 
iedere keer verbeter je jezelf toch een beetje als je actief met de materie bezig 
blijft. In elk geval dient men zich bij de interpretatie van de gegevens en 
grafieken te realiseren dat bovengenoemde factoren een rol kunnen hebben 
gespeeld. 

Manier van tellen Een ander punt is de wijze van tellen. We hebben met 
elkaar vastgesteld hoeveel soorten er per 10 dagen werden gezien. We kennen 
aan het einde van het project alleen het aantal soorten en in welk decade ze 
werden gezien. Dit zegt, wat de broedvogels aangaat, wel iets over de terri-
toria in de omgeving van de waarnemer. Alleen om hoeveel paar het gaat en 
waar die territoria dan gelegen zijn, is in het midden gelaten.
Wat is nu de waarde van zo’n opzet?  Belangrijk is zeker gebleken het grote 
aantal ogen dat dagelijks de tuin of de lucht in heeft gekeken. Weinig is ons 
ontgaan de afgelopen twee jaar. Hieruit mag worden afgeleid dat de soor-
tenlijst optimaal is. Dat blijkt ook wel uit het aantal soorten (100).

Gegevensverwerking Om de gegevens binnen redelijke termijn 
beschikbaar te hebben, was het absoluut noodzakelijk dit digitaal te doen. 
Uit het deelnemerspotentieel was een groepje mensen bereid de binnenkomende data in een Excell-bestand in te 
voeren. Dit was een tijdrovend karwei en nadat de data digitaal waren gemaakt werden ze door Erik van Beers verder 
verwerkt en in het gemeentelijk datasysteem ingelezen. Groot voordeel hiervan was dat er snel verspreidingskaartjes 
konden worden gemaakt en de deelnemers vrij snel na het inleveren van de gegevens konden zien wat de resultaten 
van de gezamenlijke inspanningen waren. Een must voor een actieve betrokkenheid van de waarnemers.

Communicatie Een andere belangrijke peiler om een dergelijk project te laten slagen is de communicatie. Elke 
drie maanden werd een Nieuwsbrief gefabriceerd die -om kosten te besparen- door verschillende mensen werd rond-
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gebracht. Al vrij snel bleek het wenselijk en zinvol om de deelnemers die mail konden ontvangen, te voorzien van de 
leuke waarnemingen. In overleg met de stadsecoloog werd een mailbox geopend en ontstond vogelnet@amersfoort.
nl. Wie mail wilde ontvangen kon zich hiervoor aanmelden en vervolgens kreeg je dan alle bijzondere waarnemingen 
uit het project en andere waarnemingen binnen de gemeente toegestuurd. Op het moment van verschijnen van dit 
rapport voorziet deze mailbox nog steeds in een duidelijke behoefte.
Niet lang daarna werd de website www.gevleugeldschothorst.nl geopend. Niet in de laatste plaats omdat Leo Nijhuis, 
een van de deelnemers aan het project de capaciteiten en de bereidheid had om deze site te bouwen. Al snel waren 
de nieuwsbrieven op de website te lezen, evenals de laatste resultaten en leuke links naar allerlei andere vogel- en 
natuursites, zowel landelijk als binnen onze gemeente. 

Maar buiten dit alles werden er ook nog excursies georganiseerd met wandelingen door de wijk. Hierbij ontmoetten 
de mensen elkaar en werd er gelet op de geluiden en het gedrag van de vogels. Er werden lezingen en cursusavon-
den gegeven om de kennis over vogels te vergroten of op te frissen. Hierdoor werden determinaties uiteindelijk veel 
betrouwbaarder.
Op al deze manieren werd contact onderhouden met de deelnemers en werd getracht iedereen zo actief mogelijk bij 
het project betrokken te houden.

Conclusies met betrekking tot de waargenomen soorten

Door het project Gevleugeld Schothorst, waarbij ruim 100 mensen vrijwel dagelijks bekeken wat de vogels aan het 
doen waren, in welke tuin ze zaten, soms waar ze hun nesten maakten of hoeveel jonkies ze grootbrachten, is het 
duidelijk geworden wat voor wijk Schothorst is. 

De weidevogels zijn in elk geval verdwenen, maar er is wel degelijk iets anders voor teruggekomen. Namelijk een wijk 
waar de bomen na 35 jaar een mooi formaat hebben gekregen waarin nesten gebouwd kunnen worden, er aardig wat 

openbaar groen is en waar het voor vogels en mensen 
over het algemeen goed toeven is.

Het totaal aantal waargenomen soorten ligt op 100. 
Slechts een beperkt aantal daarvan heeft ook daadwerke-
lijk in de wijk gebroed.  Want zeg nu zelf, wij, vogels leven 
met elkaar zo op een kluitje dat er voor de vliegende 
wijkbrigade over het algemeen maar weinig plek over-
blijft. Ook al doen mensen hun best om het verstedelijkte 
groen als natuur te zien, toch krijgen maar relatief wei-
nig soorten van ons de kans om hier te broeden.

Schothorst kent  de gangbare huis-, tuin- en keukenvo-
gels die zich in de loop der tijd aan de aanwezigheid van 
de mens hebben aangepast.  Bijvoorbeeld de Merel, de 
Kool- en Pimpelmees, de Huismus, de Spreeuw, kauwen, 
kraaien en eksters en de Hout- en Tortelduif bepalen voor 
95% het vogelbeeld in deze stadswijk. 

De Vink, Boomkruiper en de Gaai zijn al iets meer bijzon-
der en de rest komt slechts voor in de randen van de wijk. 
Rondom het Valleikanaal bijvoorbeeld of aan de rand van 
het park Schothorst.

Conclusies
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Aanbevelingen
We weten nu welke vogels in de wijk Schothorst rondvliegen, maar ook welke er niet of slechts met een paar exem-
plaren bivakkeren. Voor de vinkachtigen en de mussen kunnen ongetwijfeld interessante groenverbeteringen plaats-
vinden. Maar ook de broedgelegenheid voor zwaluwen, verschillende meessoorten (zoals bijvoorbeeld de Kuifmees, de 
Staartmees en de Zwarte mees) en voor de Goudhaan kan zeker verbeterd worden. 

Aanbevelingen voor de wijk Schothorst 
Met niet al te veel moeite kunnen we met elkaar heel wat broed- en schuilbevorderende maatregelen treffen om de 
vogels een goede kans op nalatenschap te bieden.

Particuliere tuinbezitters Als particulier kunnen we eens naar onze tuin kijken. Valt daar misschien nog wat te 
veranderen of aan te passen ten behoeve van het vogelvolk. 
 
-  Klimplanten tegen de gevel 

Zo kunnen we bijvoorbeeld (groenblijvende) klimmers tegen onze gevel laten groeien. Hiermee verzekert u uzelf 
wellicht van een mussenkolonie, want ze huizen zowel ’s zomers als ’s winters graag in de beschutting van klimop. 
Buiten een goede bescherming om te nestelen bieden de groenblijvende klimplanten ook nog een prima vluchtgele-
genheid als er eens een sperwer langskomt. Tevens gaan er ook veel insecten in zitten die als voedsel kunnen dienen.

-  Vogelvriendelijke planten in de tuin 
We kunnen ook bes- en vruchtdragende stuiken, bomen en heesters planten. Bijvoorbeeld een Krent, Vlier, Lijsterbes, 
Hulst, Liguster, Mei-, Vuur- of Sleedoorn, maar ook Ribes en alle andere bessensoorten (maar dan niet zelf opeten), 
fruit (druiven, (sier)appeltjes, pruimen, enz.). Ook allerlei prunus-soorten zorgen voor veel vogelbezoek. U heeft vast 

Aanbevelingen

nog wel een hoekje in de tuin om iets dergelijks te verwezenlijken. 
Verder geven veel rozen overheerlijke rozenbottels die in het najaar en de winter bijvoorbeeld groenlingen en put-
ters aantrekken. En als er ’s winters pestvogels langskomen, dan zitten ze bijna zeker op de bottels van de Gelderse 
roos en op allerlei sierappeltjes. Laat u maar eens een aantal zonnebloemen staan tot het najaar. Dan moet u eens 
kijken wie er allemaal van de zaden komen smullen. Er is zoveel meer te doen dan vetbollen op te hangen en voer te 
strooien (wat u natuurlijk zeker niet moet laten).

-  Een vogelvriendelijk huis 
De Vogelbescherming heeft vogelvides ontwikkeld, waarmee mussen toch onder (de eerste rij) dakpannen kunnen 
nestelen zonder dat aan isolatie wordt ingeboet. Natuurlijk kunt u ook met nestkasten en ingemetselde zwaluwste-
nen (bij verbouwingen) diverse vogels helpen aan broedgelegenheid. Internet help u met een veelheid aan mogelijk-
heden als u even zoekt.

Gemeente De gemeentelijke overheid kan ook heel wat doen om de vogelstand wat op te vijzelen. 

-  Overhoekjes voor vogels 
Bijvoorbeeld door het aanleggen van kleine (over)hoekjes met naaldhout of bamboes, maar ook door stukjes natuur 
te laten voor wat het is en het zo dicht mogelijk te laten begroeien. Maak het desnoods ontoegankelijk voor de mens 
met veel bramen (en andere stekelplanten), Kamperfoelie, Klimop en wingerds. Naaldhout trekt goudhaantjes en 
kuifmezen aan, met een beetje geluk ’s winters ook een Kruisbek. Dicht struweel zorgt er voor dat Winterkoning en 
Roodborst, maar ook Braamsluiper, Zwartkop en Spotvogel zich kunnen verbergen voor predatoren. 

-  Heggen 
Ook kan de gemeente verschillende soorten heggen aanplanten. Het zou aardig zijn als het buurtbudget dat per wijk 
wordt besteed, eens aan diverse (groenblijvende) heggen zou worden besteed. Hulstheggen (zoals in het Gooi) of 
heggen van Meidoorn en Haagbeuk bieden veel beschutting en nestgelegenheid. 

-  Bloemrijke bermen 
De verschillende grasvelden kunnen ook allerlei kansen bieden als we alles niet meteen wegmaaien. Zaai bloemrijke 
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bermen in, het zal een rijkdom aan bloemen en zaden voor vogels opleveren. Tevens levert het voedsel (honing) voor 
vlinders, bijen en andere insecten. Het zal misschien even wennen zijn, maar het levert veel op! De prachtige oevers 
langs het Valleikanaal lenen zich daarvoor bij uitstek.

Vegetatiekunst Tot slot zou ik een lans willen breken om kunstenaars opdrachten te verstrekken om ‘vegetatie-
kunst’ te maken. Kunst bestaande uit al dan niet organisch materiaal. Kunst die mag begroeien met een wereld aan 
klimplanten, kunst die beschutting biedt voor vogels maar ook plezier geeft om naar te kijken, om het te beleven en 
de natuur er in een notendop te ervaren. Hiertoe zou een wedstrijd uitgeschreven kunnen worden. Amersfoort zou er 
mooie sier mee maken.

Planologie – aanbevelingen en overpeinzingen
Achter tekentafels worden wijken ontworpen en zijn het de regels van de ruimtelijke ordening en de economische 
belangen die op het scherpst van de snede bepalen hoe er met de ruimte wordt omgegaan en hoe nieuwe ruimte 
wordt ingedeeld. Planologen richten, ongetwijfeld met de beste bedoelingen, een wijk zo eco- en ergonomisch moge-
lijk in. Grond is duur en er moet mee worden gewoekerd om er een zo  hoog mogelijk rendement uit te halen. 
Door allerlei inbrei-locaties (invullen van de vrije ruimte die er nog is) wordt de diversiteit van de vogelstand en dus 
de kwaliteit van onze leefomgeving echter alleen maar slechter. We bewerkstelligen daarmee, dat bepaalde soorten 
steeds meer de overhand krijgen en we uiteindelijk wellicht alleen nog maar merels, houtduiven, eksters, en kraaien 
overhouden. Kijk maar eens hoe de laatste twee soorten zich vanaf het buitengebied vast in de steden hebben geves-
tigd. Als we vogels geen serieuze broedomgeving meer hebben te bieden, zal het aantal soorten in onze directe leef-
omgeving nog verder ‘verarmen’.1

Cultuur en natuur zijn slechts zelden leidend bij de totstandkoming van nieuwe wijken. Wat zou het leuk zijn als 
dat eens werd omgekeerd. Als er eens werd gedacht vanuit ruimte in biotopen. Bestaande of te creëren biotopen die 

centraal staan bij de inrichting van een (nieuwe) wijk. Want het weidegebied dat Schothorst vroeger was, kan je in 
een nieuw te ontwikkelen wijk natuurlijk onmogelijk vasthouden. In de nieuwe wijk Schothorst ontstonden er dus bij 
toeval nieuwe wijkbiotopen die zich in de loop der tijd verder hebben ontwikkeld.
Het aantal ‘bijzondere’ vogels, staat garant voor de leefkwaliteit van een wijk. En bijzondere vogels hebben een mini-
male ruimte nodig in de vorm van brede, geconcentreerde groenzônes zonder (bovengrondse) bouwwerken en met 
een ruim aanbod aan broed-, foerageer- en schuilgelegenheid. Zônes zoals een serie aaneengeregen tuinen of zoals 
het moerasje aan de Hooglandse dijk. 
Het Waterwingebied in Rustenburg, het 
Heiligenbergerbeekdal, het Valleikanaal en z’n directe 
omgeving, het park Randenbroek en de Schans ten wes-
ten van Schothorst kunnen daarbij wellicht tot voorbeeld 
dienen. Ook een park als Schothorst of Randenbroek geeft 
aan wat er in een bebouwde, versteende stad mogelijk is. 
Ruimte die doorgaans in een nieuwe wijk niet gecreëerd 
wordt en waardoor de vogelstand in de ene wijk vrijwel 
identiek is aan de andere.
De parken zijn een leuke groene locatie voor de verstede-
lijkte recreant, maar door de bank genomen zijn ze voor 
de vogels eigenlijk veel te netjes. En iedereen (inclusief 
elke hond of kat) mag en kan overal komen. Er zijn geen 
plekken meer die niet betreden mogen of kunnen worden. 
Zou dat echter op een aantal plaatsen wel kunnen lukken, 
dan  zullen zij ons met hun zang rijkelijk belonen.

1 G. van Haaff, 2007, Dan liever de stad in. Vijf jaar onderzoek naar de 
eksters en kraaien van de wijk Schothorst. 
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De volgende, in alfabetische volgorde genoemde personen deden aan het project mee.
Anneke Abma, Mevr. P. Akkermans; Karin Alberts; Henja Altena; Gert van Amerongen; Renee van Assema;  
Hr. C.L. Bakker; Cor van den Bedem; Mevr. Beekhuizen; Erik van Beers; Henk ter Beest; Hr. N. van den Berg;  
Marjan Bergraat; Jeannet Binnenmars; C. Blokland; Mira Blokland; Annemarie Bomers; J. Boskamp; Gerda Bresser;  
Gijs van den Broek; J.J. Bron; Roely Bronts; Annelies Brugman; Paul Camps; Carla Colijn; Annemiek Cornelissen;  
Ineke van Dijken; Toos Dobma; Joselien Dols; Jet van Doornik, Silvia van Dongen; Hans Dudok van Heel; Ineke Duerink; 
Hetty Echten; Leo van Egmond; E. Ekman; Marjan van Essen; J.H. Freriksen; Machteld Gerritsen; Karin Geschiere;  
Lisette van Gurp; G. van Haaff; Marion Hagevoort; Danielle van Haren; Henny de Heer; E. Hekman;  
Arko en Marja van Helden; Wanda Hofman; Henriëtte Hoogenkamp; Mevr. ten Hove; Piet van den Hoven;  
Geertje Huijbers; Alexia en Lisanne Jagt; Annemarie Joustra; Henk Kamman; Fam. Kennis; Hanneke Koelemij;  
Irene Kikkert; Monique Krauwer; Winfried Laane; Mevr. Lammers van Toorenburg; Annie Lausberg; Paul Leer;  
C.F. van der Lelie; Fem Leurink; Bud van Loon; Truus Los; Hr. Luchtenveld; M.G. bij de Vaate; Mevr. A. Maarhuis;  
C. Maarhuis; Bea Malestein; Fam. P.J. van Middelaar; Mevr. Nellestein; Leo Nijhuis; Luc, Bram en Daan Noordman;  
A. Noortman; Elly Nuis; Mevr. M. Pilikyan; Henny Poppe, Mevr. M.J. van Ramshorst, Jacqueline van der Rest;  
Danielle van Rhijn; Jeldrik van Rhijn; Jan de Ridder, Joke Rijneveen; F. van Rijnsoever, Mevr. Romijn;  
Mieke van Schaijk;  Alie van der Scheer; Mevr. C.J. Schipper; Joke Schnoor; G.J.Scholte; Truus en Hein Schuurmans;  
Rob en Neeltje Smorenburg; H. Sormani, Leo Spier; Mevr. van der Staal; Mevr. Strijker; Mevr. Strik-Bosman; Dini Teunis; 
Daan van Tol; S. Tuinstra; Daisy van Valkengoed; Gon Veltkamp; Ferrie en Hannie Verbiest; Mieke de Vos; René de Waal;  
E. van der Werf; Fam. Wilders; Frank Wildschut; Brigitte Wösten; Pieter Wouters; Jolanda Wouterse;  
Nel Zech en Renny Zwaagstra.

Allemaal bijzonder bedankt. Het was leuk om dit project samen te doen en ik heb er veel van geleerd! Volgens mij  
jullie ook wel een beetje!

mensen die, om te bezuinigen op postzegels,  deze nieuwsbrieven hebben rondgebracht. 
Ook aan het groepje mensen dat het geduld had om al die duizenden waarnemingen in de computer in te voeren, ben 
ik erg veel dank verschuldigd, want dat had ik onmogelijk allemaal in m’n eentje kunnen doen.

Ik wil hier iedereen die heeft meegedaan en bijgedragen aan het succes van Gevleugeld Schothorst van harte bedan-
ken voor de volharding en inzet om twee jaar lang de vogels in hun tuin te volgen. Mijn bedoeling was eerst om het 
drie jaar vol te houden, maar de signalen waren na twee jaar duidelijk en als we er nog een jaar bij hadden gedaan, 
waren veel mensen afgehaakt.
Het project was vrijwel onmogelijk geweest zonder de steun van Renée van Assema en Erik van Beers die als stadseco-
logen ons beroepsmatig steunden en faciliteerden met kennis, kaartmateriaal en hun enthousiasme. Ook zonder het 
wijkbudget dat door de gemeente werd toegekend en de steun van het wijkbeheer Schothorst was het project waar-
schijnlijk niet van de grond gekomen.
Omdat ik ervan uitging dat er wellicht wel 15-20 mensen zouden willen meedoen, begrootte ik voor dat aantal men-
sen, niet wetende dat het aantal op zou lopen tot meer dan 100 mensen. De Vogelbescherming sponsorde ons met 
gratis boekjes over tuinvogels en Super de Boer sponsorde de aanschaf van vogelvoer.

Met veel creativiteit hebben we geprobeerd oplossingen te vinden en alleen het hoognodige aangeschaft. De rest 
is allemaal met menskracht gebeurd. Een paar mensen wil ik er toch even uitlichten omdat ze via hun talenten 
een extra bijdrage aan het project leverden. Bijvoorbeeld Nick Hoeben, de eerdere voorzitter van de Amersfoortse 
Vogelwacht die meteen bereid was op de startbijeenkomst een spoedcursus tuinvogelsoorten te geven en die heeft 
meegewerkt aan de uitwerking van de gegevens. Dan Leo Nijhuis die het presteerde om een prachtige website 
‘Gevleugeld Schothorst’ in elkaar te draaien en deze ruim twee jaar gaande en actueel te houden. Deze site lag aan de 
basis van het huidige Amersfoortse Vogelnet (vogelnet@amersfoort.nl) dat nog steeds goede diensten vervult in de 
communicatie over Amersfoortse vogelwaarnemingen. Annelies Brugman presteerde het om twee jaar lang het weer 
te volgen. Drie keer daags deed zij een temperatuurmeting en elke dag noteerde zij de hoeveelheid neerslag en de 
windsterkte. Geweldig!
Niet in de laatste plaats noem ik hier Hetty Echten die steeds weer de moeite heeft genomen om leuke, gelardeerde 
nieuwsbrieven in elkaar te draaien. Nieuwsbrieven die essentieel waren in de onderlinge communicatie. Dank aan de 
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Dit rapport beoogt geen wetenschappelijke verhandeling te zijn. 

Voor de beschrijving van de soorten en de herkomst van de namen is gebruik gemaakt van internet en van diverse 
publicaties en boeken die hieronder in de literatuurlijst genoemd worden.
Er is echter bewust voor gekozen om de tekst niet bij voortduring op te sieren dan wel te ontsieren met een uitge-
breid systeem van voetnoten en bronvermeldingen, die verklaren welke informatie precies op welke bladzijde ergens 
in de literatuur is  gevonden of terug is te vinden. 

De volgende bronnen werden regelmatig geraadpleegd:
Eigenhuis, Klaas J., 2004, Verklarend en Etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen.
Ginkel, Evert van en Hogestijn Willem Jan, 1997, Bekermensen aan zee.
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