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Coördinatie: Leoni Heijman.
Leoni heeft een te kleine, maar wel zeer actieve groep tellers. Nieuwe tellers welkom.
Aanmelding via deze website.
Inrichting van bos Nieuw Wulven bijna klaar
Bos Nieuw Wulven is op 10 oktober 2008 geopend. Het gebied is afwisselend beplant,
sommige stukken al 7 jaar geleden. Vanaf de Rijsburgerweg kom je eerst in het
Entreebos dat pas als wandel- en recreatiegebied is ingericht. Hier komt ook nog een
speelbos in (2010?). Het zuidelijke gedeelte (ten zuiden van de Zijlgraaf) is eveneens pas
klaar. Het is vrij natuurlijk ingericht en in 2009 voor het eerst geïnventariseerd. Het ligt
geheel in de gemeente Houten.
Omdat dit gebied pas is ingericht en aan het begin staat van een ontwikkeling tot
parkbos leek het ons aardig om een nulmeting te hebben. De bedoeling is elke twee jaar
deze telling te herhalen. In totaal is NW-Z 14 keer bezocht van begin maart tot in juli. De
tellingen van broedvogels werden zoals altijd doorgegeven aan SOVON.
NW-Z is kleiner dan het andere telgebied ten noorden van de Zijlgraaf. Het staat open
voor recreatie; honden mogen het hele jaar loslopen. Er loopt een slingerend pad door in
oost-westelijke richting. Deze route wordt door wandelaars en hondenliefhebbers veel
gebruikt. Eind mei is het noord-zuid lopende fietspad opengesteld waardoor vanuit
Houten een directe verbinding met fort Vechten en de Uithof is ontstaan en nu ook fietsen wandelrondjes mogelijk zijn geworden. Half augustus werden in heel Nieuw Wulven
paden, slootkanten en de stukken rond de meertjes gemaaid.
Indeling Nieuw Wulven-zuid
In het westen wordt de spoorverdubbeling uitgevoerd (klaar in 2010). Half april was er
ook nog veel activiteit in het westelijk deel omdat bos opnieuw werd ingeplant. In de
hoek van rondweg en spoor is een opslagterrein. Interessant in zuidelijk deel tegen de
rondweg aan is de plas met aan twee zijden biezenvelden met veel pitrus. Dit gebied
functioneert als opvang voor incidentele overstort vanuit het riool. Het water wordt er
gezuiverd door de vele sloten (helofytenfilter). Er komen veel watervogels en steltlopers
op af. De paden en de stroken tussen de sloten worden veel gemaaid. Aangrenzend,
ongeveer midden in NW-Z ligt een populierenbosje met veel ondergroei van o.a.
meidoorn.
De Zijlgraaf begrenst het gebied in het noorden. De oever aan de zuidkant hiervan is
natuurlijk ingericht met geleidelijke glooiing en inhammen. Hieronder ligt een ruig gebied
waar doorheen het onverhard slingerend pad voert dat wel wordt gemaaid. Op de
(dwars)paden wordt niet gemaaid. Deze zijn in de loop van het seizoen overwoekerd
door distels zoals het paadje langs de Zijlgraaf dat aanvankelijk door ons werd gebruikt.
De start van de inventarisatie was bij de picknickbank nabij het fietspad.
Eerste telling broedvogels Nieuw Wulven-zuid
In het al langer bestaand populierenbos in de kern van NW-Z waren in 2009 behalve
winterkoning, merel en zanglijster de groene en grote bonte specht aanwezig. Er is veel
ondergroei van o.a. meidoorn. Er pleisterde heel het jaar een buizerd, soms twee. Ooit
heeft in het populierenbos de boomvalk gebroed. Vooral in de aansluitende strook
populieren worden vaak reeën en fazanten gezien en gehoord.
Rond het slingerpad wordt opslag van wilg afgewisseld met riet, planten als wilgenroosje,
kale jonker, kattenstaart. Rondom liggen open stukken zonder boomopslag. Blauwborst,
rietgors en vooral grasmus zijn hier rijk vertegenwoordigd en ook de bosrietzanger.
In het westen rond het fietspad overheersen vegetaties van akkerdistel en allerlei
grassen. Dit stuk is half augustus gemaaid. Het gedeelte tegen het spoor is half april
opnieuw beplant met jonge populieren en vrij leeg. Pas laat kregen grasmus en rietgors
en ook sprinkhaanzanger de kans zich hier te vestigen.
In het zuiveringsmoeras komen kleine karekiet en waterhoen veelvuldig voor naast
meerkoet en diverse ganzesoorten. Een deel is slecht toegankelijk en broedgebied voor

kieviet en tureluur. Zij handhaven zich ondanks het werk aan de spoorverdubbeling en
(waargenomen) predatie door zwarte kraai. Ekster, zwarte kraai, groene specht en grote
bonte specht bezetten overigens vrijwel zeker grotere territoria dan het telgebied NW-Z.

Doortrekkers en incidentele waarnemingen
Naast de broedvogels komen in Nieuw Wulven-zuid vogelsoorten voor die in de nabijheid
van bos Nieuw Wulven broeden en hier fourageren. Sperwer en boomvalk profiteren van
afwisselende terrein en de open plas. Sommige soorten hebben mogelijk vlak buiten het
telgebied territoria, waaronder schaars voorkomende soorten als putter en braamsluiper.
Deze soorten kunnen ooit ook in het bos Nieuw Wulven gaan broeden.
Van de doortrekkers waren oeverloper, zomertaling, watersnip en bosruiter bijzondere
waarnemingen. Bijzonder was ook de korte aanwezigheid in het voorjaar van een paartje
roodborsttapuit.
In het gebied is een wand hersteld die speciaal is gemaakt voor oeverzwaluwen. De
oeverzwaluw is wel waargenomen maar dit heeft helaas niet tot een broedgeval geleid.

