INVENTARISATIE VAN BROEDVOGELTERRITORIA IN HET
WATERWINGEBIED VAN AMERSFOORT (2006)
Onderstaand artikel is een sterk ingekorte en bewerkte versie van het gelijknamige rapport van de afdeling Amersfoort, geschreven door Gerard van Haaff. Het
laat zien hoe op lokaal niveau met de inzet van vrijwilligers boeiende en uit oogpunt van groenbeheer belangrijke informatie over (broed)vogelpopulaties kan
worden verzameld. Het oorspronkelijke rapport bevat soortbeschrijvingen van alle
broedvogels van het gebied; in dit artikel is in verband met de beperkte ruimte
volstaan met een illustratieve selectie hieruit.
Degenen die belangstelling hebben voor het volledige rapport, kunnen contact
opnemen met de afdeling Amersfoort.
Aanleiding
In 2005 besloot de afdeling Amersfoort van de Vogelwacht Utrecht om wat meer
aandacht te besteden aan het stadspark dat bekend staat als het Waterwingebied.
De reden hiervoor was de steeds terugkerende politieke discussie rond de aantasting van deze groene long door allerlei bestemmingswijzigingen. Omdat het risico
bestond dat er besluiten zouden worden genomen op basis van het ontbreken van
kennis, besloot Gerard van Haaff concrete informatie te verzamelen over de in het
gebied broedende vogels door middel van een territoriuminventarisatie.
Met deze inventarisatie hoopt de Vogelwacht objectieve feiten aan te dragen die
meegewogen kunnen worden bij het nemen van beslissingen, zodat deze ten
goede zullen komen aan natuur, rust en vogels en zullen voorkomen dat een groot
deel van de vogelpopulatie of bepaalde soorten verdwijnen.
Natuurlijk kun je daarnaast ook inventariseren, omdat het ontzettend leuk is om te
doen! Je leert daardoor een gebied erg goed kennen, met al z’n hoekjes en
gaatjes. Ook is een soort wetenschappelijke nieuwsgierigheid met wellicht een
aardige vraagstelling over dichtheden en soortenrijkdom (of het ontbreken daarvan) een goede motivatie.
Beschrijving van het gebied
Het parkachtige, 35 ha grote natuurgebied, ook wel bekend als het Waterwingebied, ligt ingeklemd tussen de wijken Liendert en Rustenburg. Aan de noordkant
wordt het gebied begrensd door de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn, de Trekvogelweg in het westen, de Weg van de Vrijheid in het oosten, aan de zuidkant door
de Hogeweg. Het gebied valt grofweg in een viertal stukken te verdelen. Een vrij
breed noordelijk deel en een drietal vrij smalle (ca. 200 m brede) stroken, van
elkaar gescheiden door het Onderduikerspad, de Van Randwijcklaan, de Lageweg
en uiteindelijk de Hogeweg.
Naast een groot aantal flinke gras- en speelvelden bestaat het terrein uit bosachtig gebied met veel bomen, struiken en heesters, maar ook kleine, langs de paden
gesitueerde “eilandjes” van opgaand struikgewas, bramen, veel stukken met kruidige gewassen, enz. Het zuidelijk deel van het gebied bestaat uit smalle noordzuid gerichte zones. Alleen het noordelijk deel heeft een iets groter bosareaal.
Met name het bosachtige deel is vrij divers, op sommige plaatsen met een mooie
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dichte onderbegroeiing waardoor de nodige rust- en vluchtplekken ontstaan voor
de vogels. Ook de historisch bepaalde kavelsloot geflankeerd door de bijzondere
knotbomen (wilgen, elzen, maar ook knot-essen!), speelt met zijn geheel eigen
biotoop een belangrijke rol binnen dit stadspark.
Het park wordt ontsloten door een fors aantal merendeels geasfalteerde wandelpaden. Achter een aantal flats langs de Trekvogelweg loopt een brede sloot, uitmondend in een tweetal vijvers. Dit trekt uiteraard de nodige watervogels aan.
Aan de oostzijde van de Weg van de Vrijheid ligt een groene geluidswal die deze
groenzone scheidt van de bebouwing van Rustenburg. Deze geluidswal en de
direct aangrenzende tuinen vormen een “springplank” voor vogels van en naar het
Waterwingebied.
Werkwijze
Tussen 7 februari en 11 juni 2006 is het gebied in totaal 14 maal bezocht, waarbij
7 volledige ronden zijn afgelegd. Eén ronde werd dus in twee ochtenden voltooid
en nam 6-7 uur in beslag. Op een gedetailleerde kaart zijn de soorten genoteerd
die op een bepaalde plek zijn gehoord of gezien.
Omdat dit systematisch is uitgevoerd, leverde dat enerzijds een
soortenlijst op en anderzijds een
verspreidingsbeeld van alle verschillende territoria.
Dit laatste geldt uiteraard alleen voor
de vogels die in het gebied broeden.
Dit in tegenstelling tot de “wintergasten” die wel op de soortenlijst voorkomen, maar na maart/april weer uit
het gebied verdwijnen omdat de
kriebels van de vogeltrek zich weer
aandienen. Het is uiteraard zaak
deze twee groepen uit elkaar te houden, evenals de vogels die “even
komen eten” in het gebied, maar
daarna weer verdwijnen.
Om aan een vogelsoort het label
broedgeval of bezet territorium te
kunnen hangen, zijn de criteria gehanteerd uit het handboek Vogelinventarisatie (Hustings et al. 1989).
In het Waterwingebied bevinden zich
Kauw - Jan van der Greef
zeer veel territoria (ca. 730) van een
groot aantal vogelsoorten. Het zwaartepunt lag bij het karteren van territoria. Dit
gebeurde vooral op basis van zang, plaatsgebondenheid, grensconflicten en het
slepen met nestmateriaal. Van sommige soorten, zoals de eksters en kraaien, was
zelfs de bouw van de diverse nesten goed te volgen. Op deze wijze kan met een
redelijke tijdsinvestering vastgesteld worden waar de territoria van de diverse
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soorten zich bevinden. De betrouwbaarheid neemt toe naarmate het aantal karteringsronden toeneemt en soorten op dezelfde locatie worden aangetroffen.
Er is voor gekozen om vooral in de vroege ochtend te beginnen, waarbij op verschillende punten werd gestart. Dit zorgt ervoor dat soorten die iets vroeger/later
met hun zang beginnen op andere plekken ook kunnen worden gesignaleerd.
Theoretisch dienen de ronden dan ook nog op diverse tijdstippen plaats te vinden.
In twee gevallen is later begonnen, waarbij het einde van de ronden echter nog
voor het middaguur lag.
De stad komt vroeg tot leven maar de eerste uren van de dag geven nog een
redelijke stilte om alle vogelgeluiden goed te kunnen horen. Een praktische reden
dus! Naarmate het seizoen verstrijkt, verdwijnen de wintergasten en zie je de
blijvers steeds vaster in hun gebied aanwezig.
Voor koloniebroeders is deze methode duidelijk lastiger. Voor mussen, kauwen,
spreeuwen, enz. is het aangeven van territoria vrijwel onmogelijk. Van deze soorten is dan ook alleen het voorkomen weergegeven (al dan niet foeragerend).
Vooral de spreeuwen leken alleen maar te komen foerageren in het gebied en er
kon geen broedlocatie worden vastgesteld. Hun nesten zitten vooral in het bebouwde gebied. Deze soort is dan ook buiten beschouwing gelaten, evenals bijvoorbeeld de blauwe reiger die wel langs de waterkant staat te vissen, maar niet
in het Waterwingebied broedt.
Per ronde werd het gebied zorgvuldig doorkruist waarbij steeds het voorkomen
van soorten als ekster, kraai, gaai en bonte specht, maar bijvoorbeeld ook van de
sperwer nauwkeurig op de kaart werd gezet. Aan het eind van het seizoen werd
hiermee de grootte van hun territorium vrij duidelijk. In sommige van deze gevallen is zelfs het nest niet gevonden, maar werd wel een duidelijk begrensd territorium vastgesteld.
Achter het bureau zijn de gevonden resultaten uitgewerkt tot soortkaarten waarop
de verschillende gevonden territoria zijn aangegeven.
Hoe nauwkeurig er ook is gewerkt, een 100% volledig beeld wordt nooit bereikt.
Altijd zullen er dingen worden gemist en vergelijkend onderzoek in Engeland heeft
uitgewezen dat ook bij het actief zoeken naar nesten de territoriumkartering niet
geheel volledig is. Het zij zo! Het is nu eenmaal onmogelijk om elk broedpaar
persoonlijk te kennen, hoewel die gedachte op zich wel aardig zou zijn.
Als we echter kijken naar de opmerkelijke, steeds terugkerende plaatsgebondenheid van de paren, komt een geschatte dekking van 80-90% redelijk in de buurt.
Fuut*
Kokmeeuw*
Aalscholver*
Blauwe reiger*
Knobbelzwaan*

Krakeend*
Kuifeend*
Buizerd*
Havik*
Torenvalk*

Gierzwaluw1
Boerenzwaluw1
Graspieper*
Witte kwikstaart*
Koperwiek*

Kramsvogel*
Fitis*
Goudhaan*
Zwarte mees*
Spreeuw*

Putter*
Sijs*
Goudvink*
Appelvink*
Koekoek2
Nachtegaal2

Tabel 1 Vastgestelde (winter)gasten. * tijdelijk (in de winter) aanwezig om te foerageren,
niet broedend; 1 overvliegend, niet broedend; 2 eerder door derden waargenomen.
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Resultaten
In tabel 1 staat de lijst van vastgestelde (winter)gasten, soorten die tijdelijk in of
boven het gebied verbleven, al dan niet op zoek naar voedsel.
In tabel 2 staan 33 soorten die hun bivak wel in het stadspark opsloegen. In deze
tabel worden het aantal gevonden territoria, en schatting van het mogelijk aantal
territoria en de berekende dichtheid van territoria per 100 ha (km2) weergegeven.
Soort
Wilde eend
Sperwer
Waterhoen
Meerkoet
Houtduif
Turkse tortel
IJsvogel
Grote bonte specht
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Zanglijster
Merel
Zwartkop
Braamsluiper
Rietzanger
Tjiftjaf
Koolmees
Pimpelmees
Glanskop
Matkop
Staartmees
Tuinfluiter
Boomklever
Boomkruiper
Ekster
Gaai
Kauw
Zwarte kraai
Huismus
Ringmus
Vink
Groenling
Totaal

Aantal gevonden
territoria
8
1
10
15
70
9/19 buiten geb.
1
8
82
34
60
16
118
24
1
1
25
100
45
5
1
4
2
3
13
21/4 buiten geb.
13
-7
--27
10
734 territoria

Geschat aantal
territoria
8-10
1
10-13
15-18
70-85
10-14
1
8-10
85-95
35-40
60-70
16-20
120-140
25-30
1-2
1
25-30
100-120
45-55
3-7
1-3
2-6
2-4
3-5
13-17
21
13-15
25-30
7-8
--30-35
10-15

Dichtheid km2
23
3
29
43
200
26
3
23
234
97
171
46
337
69
3
3
71
286
129
14
3
11,4
6
9
38
60
37
-20
--77
29

Tabel 2 Aantal territoria broedvogels in het Waterwingebied: gevonden en geschat aantal
en de dichtheid.
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Korte beschrijving van enkele soorten

Sperwer

Al vanaf mei 2003 was de sperwer hier door derden regelmatig waargenomen. In
de late winter 2006 werd duidelijk dat hier steeds een paar sperwers aanwezig
was. De ene keer werd het vrouwtje jagend gezien, een andere keer liet het mannetje zich prachtig bewonderen terwijl deze op een tak zat te suffen. Ook een
aantal plukplaatsen deed steeds meer het vermoeden rijzen, dat we met een
broedgeval te maken zouden krijgen.
En dit klopte inderdaad! Vlak voor alle bomen volledig in blad zaten, concentreerden de waarnemingen zich steeds meer rond het uiteindelijke nest (ca. 7 meter
hoog in een onmogelijke “mik”) dat werd gevonden in een loofboom (voorkeur
gaat vaak uit naar naaldhout!). Sindsdien heeft het vrouwtje gebroed op een mooi
bedonsd nest. Sporen van smeltsel (witte kalkpoep) rond de nestboom gaven in
juni aan dat er jongen waren. Het broedgeval is succesvol verlopen met 3 jongen
die begin juli zijn uitgevlogen. Bij het uitvliegen hing het nest al op half zeven en
als ze in 2007 terugkomen, moet het nest zeker worden opgeknapt. Zeer waarschijnlijk wordt dan voor een nieuwe nestlocatie gekozen.
De keuze van de nestplaats lijkt met name te zijn bepaald door de rust van het
bosje. Het gebied is hier net groot genoeg om deze hoek te benutten om te gaan
broeden. De overige stroken van het gebied in zuidelijke richting zouden hiervoor
te smal, te druk en te open zijn. Door het bos loopt een (niet officieel) onverhard
pad en de onderbegroeiing is dusdanig dicht dat hier nauwelijks honden of mensen komen. Bovendien is er door het vrij grote aantal kleine en jonge zangvogels
tijdens de broedperiode (april-juli) voldoende te eten voor een sperwerpaar met
jongen. Tijdens de broedperiode werd in de directe omgeving van het nest een
aantal ruiveren van het vrouwtje gevonden. Als er in 2007 weer wordt gebroed
kan aan de hand van het patroon op deze handpennen eventueel worden vastgesteld of het hetzelfde vrouwtje betreft. Broedgevallen zo diep in het stedelijk gebied zijn vrij bijzonder.

Houtduif

De houtduif is ontegenzeggelijk de meest voorkomende “wilde” duif. Binnen de
grenzen van het onderzochte gebied werden zo’n 70 paren vastgesteld, waarbij er
ongetwijfeld nog een aantal over het hoofd zijn gezien. Per 100 ha levert dat een
dichtheid op van om en nabij 200 paar. Het is een soort die 2-6 legsels per jaar
kan produceren, hetgeen voor een deel de uitbundig grote aantallen verklaart.
Deze welgedane dikbuiken broeden in minimale nestjes zowel op de grond, in
bomen en struiken als op gebouwen. In 2000 werd er in ’s-Gravenhage een schatting gedaan van het aantal paren. Dit kwam neer op zo’n 150 paar per 100 ha.
Een lage schatting dus in vergelijking met het Waterwingebied.
Zoals bij meer soorten het geval is, lijkt de houtduif steeds meer het stedelijk
gebied te veroveren. In het buitengebied komen ze steeds minder voor. Ook gedurende de wintermaanden wordt het Waterwingebied gebruikt als gemeenschappelijke slaapplaats. Tegen de avond komen hier honderden houtduiven samen om de nacht door te brengen. Tijdens de inventarisatie werden slechts éénmaal plukresten van een houtduif aangetroffen die zeer waarschijnlijk door een
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havik was geslagen. Van haviken is bekend dat ze hun geliefde prooi steeds vaker
de stad in volgen.

IJsvogel

In december 2002 werd de eerste waarneming van de ijsvogel (wintergast) gedaan in het Waterwingebied. Sindsdien worden ze jaarlijks regelmatig waargenomen. Vanaf de wintermaanden 2005-2006 was er een paartje ijsvogel aanwezig.
Gedurende de eerste inventarisatieronden werd de ijsvogel steeds gezien. Veelal
luid “zingend” laag over het water scherend, maar een aantal keren ook heel nadrukkelijk op een vaste plaats vlakbij het bruggetje de lage begroeiing induikend.
Kennelijk had het paar een goede locatie gevonden om te broeden. Vanaf half
maart werd de ijsvogel regelmatig op deze plaats gesignaleerd en bij de inventarisatieronde van 14 april werd het paartje baltsend samen gezien. Bij deze ronde
werd echter ook vastgesteld dat er op nog geen 50 m afstand allerlei graaf- en
andere werkzaamheden plaatsvonden in verband met de aanleg van een skeelerbaan. Hoewel niet direct aantoonbaar, is het zo goed als zeker dat de bouwwerkzaamheden de oorzaak zijn van het mislukken van het broedgeval van de ijsvogel.
Ze zijn op een gegeven moment verdwenen en niet meer teruggezien. Was het
werk twee of drie maanden later uitgevoerd, dan was er waarschijnlijk niets aan
de hand geweest.
Tevens geeft deze broedpoging
aan hoe bijzonder dit binnenstedelijk gebied kan zijn als verbindingszone naar de Barneveldse
beek en de Vallei. Bovendien zegt
de aanwezigheid van de ijsvogel
iets over de (verbeterde) waterkwaliteit.

Zanglijster

Onze zanglijsters overwinteren
hoofdzakelijk in Frankrijk en Engeland. Ze komen vroeg terug! Rond
februari bezetten de eerste paartjes al weer hun broedgebied. De
zanglijster heeft voorkeur voor
vochtig loofbos (populieren, wilgen en essen) met een rijke, vrij
dichte onderbegroeiing van vogelkers, hazelaar, els of haagbeuk en
hakhout met els en wilg. Buiten
insecten, rupsen, bessen, fruit en
larven is de zanglijster verzot op
huisjesslakken (vooral de gestreepte!).

Stippenkaart zanglijster
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Er werden zo’n 16 territoria aangetroffen binnen het Waterwingebied. Dit is een
rijke concentratie (dichtheid ca. 45 paar per km2) in vergelijking met het “versteende” deel van de stad, waar de dichtheden veel lager liggen. De onderlinge
afstand tussen de afzonderlijke broedparen bedraagt (ruim) 100 meter.

Braamsluiper

Op slechts één plaats van het gebied (uiterste noordwesthoek) werd het territorium van een braamsluiper vastgesteld die met name eind mei en in de eerste helft
van juni te horen was. Zo nu en dan was het mannetje zelfs even buiten het onderzoeksgebied te horen.
Ook braamsluipers houden van dicht struikgewas met braam, berberis, buxus,
liguster en mei- en sleedoorn. In dorpen en steden blijft het voorkomen grotendeels beperkt tot de wat ruimere groenvoorzieningen (zelfs in nieuwbouwwijken).
De braamsluiper is typisch een vogel die door aangepaste beheermaatregelen het
gebied binnen te halen valt.

Rietzanger

Vlak bij het territorium van de
braamsluiper werd ook een rietzangerpaartje aangetroffen. Een aantal
keren is de zang gehoord in de smalle rietkraag aan de zuidwestrand van
de meest noordelijke vijver. De mogelijkheden tot broeden van kleine
karekiet, rietzanger of misschien
bosrietzanger zijn zeer beperkt binnen het onderzoeksgebied. Het mag
dan ook bijzonder heten, dat er zeer
waarschijnlijk toch een paartje tot
broeden is gekomen. De soort heeft
een voorkeur voor meerjarig riet.
Vanaf begin april zijn de eerste rietzangers in Nederland te horen.
Rietzangers komen vrijwel alleen
maar in het buitengebied voor. Het
voorkomen in het Waterwingebied
geeft andermaal aan, dat er met
zorgvuldig beheer en wellicht wat
aanpassingen in potentie mogelijkheden zijn voor deze soort.
Rietzanger - Jan van der Greef

Glanskop

Een grote verrassing van deze inventarisatie is wel de aanwezigheid van ca. 5
paartjes glanskop. Deze soort is een uitgesproken standvogel en werd al in een
van de eerste inventarisatieronden vastgesteld. Glanskoppen hebben loofbos no-
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dig met kleine natuurlijke holen. Ze bezetten holtes die door de meer dominante
mezensoorten worden gemeden. Bosjes die kleiner zijn dan 4-6 ha worden door
de glanskop niet bezet. Het is dus belangrijk dat bos een minimale oppervlakte
heeft. Hun aanwezigheid in het Waterwingebied is ook juist in die gebieden geconcentreerd waar wat meer bos is! Fragmentatie of dunningen kunnen het beeld
volledig wijzigen of teniet doen. Een mooi voorbeeld was het snoeiwerk in het
kader van het groenbeheer waardoor veel mooie dichte plekken met braam en
andere struiken in de late winter en het vroege voorjaar waren verdwenen. Glanskoppen die hun aanwezigheid al duidelijk hadden laten horen en zien, zaten er
daarna niet meer.

Ringmus

Zeer opvallend was ook de constatering dat
er in de geluidswal en de achterliggende
tuinen aan de Weg van de Vrijheid een
kleine kolonie ringmussen werd aangetroffen. Het aantal werd op 5-7 paar geschat.
Over het algemeen komt de ringmus meer
in het kleinschalig agrarisch cultuurland
voor zoals we dat in de Gelderse Vallei vinden; dus meer in het buitengebied! Meestal
ontbreekt hij op de stedelijke soortenlijst.
Het mag dus als bijzonder worden aangemerkt dat hier een kleine kolonie aanwezig
is, die waarschijnlijk vanuit het beekdal van
de Barneveldse beek langs deze ecologische
zone de stad is ingetrokken. Het voedsel
van de ringmus bestaat in hoofdzaak uit
zaden en (jonge) ongewervelden.
Ringmus – Jan van der Greef

Conclusies en aanbevelingen
Als we kijken naar de resultaten van onderhavige inventarisatie, kunnen we een
aantal conclusies trekken:
- Het gebied lijkt, hoewel opgesloten door de A28 en ingesloten door allerlei wijken, toch nog een redelijke ecologische verbinding te hebben met het zuidelijker
gelegen beekdalenlandschap. Soorten als de ijsvogel en de ringmus lijken hier het
bewijs van te zijn.
- Er is eigenlijk alleen maar loofhout aanwezig in het park, hetgeen de soorten die
meer van naaldhout houden beperkt. Kennelijk is bij de aanleg van het park bewust gekozen voor loofhout.
- Het terrein herbergt een groot aantal (33) broedende vogelsoorten die passen in
de parkachtige opzet van het Waterwingebied.
- In de winterperiode wordt het gebied, behalve door de standvogels, ook goed
gebruikt door wintergasten.
- De aanwezigheid in het winterhalfjaar van collectief slapende vogels zoals ek8

sters, kauwen en houtduiven geeft het gebied een zeer bijzondere meerwaarde.
- Hoewel het park onder grote recreatiedruk staat, zijn er toch betrekkelijk weinig
soorten afwezig die in dit biotoop eigenlijk moeten voorkomen. Bij wat meer rust
zouden bijvoorbeeld de fitis (die steeds net buiten het gebied zat te zingen ten
noorden van de spoorbaan), de goudvink en de putter (die in de winter wel aanwezig zijn) mogelijk tot de broedende soorten kunnen gaan behoren.
- Het voorkomen van een paartje ijsvogels geeft aan dat de waterkwaliteit van het
aanwezige oppervlaktewater redelijk tot goed is. Bovendien zijn er kennelijk toch
enkele steilkanten aanwezig die tot broeden uitnodigen, ook al bevinden we ons
eigenlijk midden in de stad.
- Verrassend ook was de aanwezigheid van een flink aantal paren van de glanskop
en een paartje matkop, braamsluiper en rietzanger. Ook de vestiging van een
sperwerpaar dat met succes jongen heeft grootgebracht, past heel mooi in het
beeld van het stadspark.
Het mag duidelijk zijn, dat het gebied een heel belangrijke ecologische en recreatieve functie vervult die door allerlei aantastingen gemakkelijk om zeep is te helpen. Nu kan de natuur heel veerkrachtig zijn als het gaat om aanpassingen en
bedreigingen. Soms lijken soorten verdwenen, maar een jaar later zijn ze er ineens weer.
In het Waterwingebied wordt gewerkt volgens een onderhouds- en beheerplan,
dat in samenspraak met de Vrienden van het Waterwingebied door de gemeente
is gemaakt. Het wordt uitgevoerd door derden.
Hoewel er heel goede en leuke dingen gebeuren, lijkt het vaak alsof bij groenbeheer alleen het groen telt, terwijl het één groot samenspel zou moeten zijn van
alle soorten die in dit stadsparkbiotoop rondlopen en vliegen.
Kijkend naar de recreatieve functie van het stadspark stellen we vast dat het aan
alle kanten goed ontsloten is. Op sommige plaatsen misschien wel te goed! In het
noordelijk deel zijn zoveel asfaltpaden, dat men zich mag afvragen of het niet wat
minder kan. Dit zou de druk op een paar gebieden zeker verminderen en op
sommige plekken veel meer rust geven. Het zou de vogelstand zeker bevorderen.
Gedurende de winterperiode wordt het gebied ook gebruikt door vele wintergasten die hier voedsel komen zoeken. De aanwezigheid van een grote diversiteit aan
bes- en vruchtdragende soorten, beukennoten, maar ook bottels van soorten als
Gelderse roos en andere (laagblijvende) rozen, kruidachtige soorten en grassen,
kunnen bevorderen dat de rijkdom aan vogels alleen maar groter wordt. Zo zijn er
veel grasachtige randen en zomen die mooi extensief worden beheerd door er
alleen maar een pad doorheen te maaien. Zo kunnen bijvoorbeeld veel distels,
brandnetels en allerlei soorten grassen volledig uitgroeien. Zomer- en winterkost
voor veel zaadeters!
Jammer genoeg ontbreekt het in het gebied helemaal aan naaldbomen en conifeerachtigen. Er staan er enkele in het uiterste zuiden tegen de Hogeweg aan. Dit
leverde meteen waarnemingen op van bijvoorbeeld de goudhaan. Meer naaldhout
en coniferen (maar die passen waarschijnlijk weer niet in het landschapsbeeld)
trekken soorten aan als goudhaan en kuifmees, maar bijvoorbeeld ook - als je
geluk hebt - kruisbek. Al was het maar in de winter!

9

In dit verband is een inventarisatie van de aanwezige bomen, heesters en planten
aan te bevelen. Hiermee zou tevens een betere relatie gelegd kunnen worden
tussen flora en fauna (i.c. de vogels) en worden verbanden duidelijker. Ontbrekende soorten zouden dan kunnen worden aangeplant. In het algemeen kan men
stellen dat er veel ruig groen zou moeten zijn om een leuke diversiteit aan vogels
te krijgen. Groen waar je niet zomaar doorheen loopt. Een dichte begroeiing onder steeds groter wordende bomen zal ongetwijfeld de bestaande populaties in
stand houden en bevorderen dat het gebied verder verrijkt aan soorten.
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