
Verslag broedvogelinventarisatie 2013 bos Nieuw Wulven-Zuid (NW-Z) 
 
Nieuw Wulven en het zuidelijke telgebied: natuur en recreatie 
 
Bos Nieuw Wulven bestaat uit drie delen: 

- Nieuw Wulven Noord, het oudste gedeelte, wordt geteld sinds 2004 
- Nieuw Wulven Zuid, ten zuiden van de Zijlgraaf, wordt geteld sinds 2009 
- Entreebos en speelbos in het oosten. Wordt niet systematisch geteld.  

Bos Nieuw Wulven is op 10 oktober 2008 officieel geopend. Het gebied is aangelegd als natuur en 
recreatiegebied en afwisselend beplant. Op een paar percelen staan populierenbosjes die afgelopen 
winter zijn uitgedund. Sinds 2011 zijn er op diverse plaatsen bankjes en picknickbankjes geplaatst.  
 
Het zuidelijke gedeelte van Nieuw Wulven (NW-Z ten zuiden van de Zijlgraaf tot de Rondweg) waarover 
dit verslag gaat, is vrij natuurlijk ingericht en wordt sinds 2009 om de twee jaar geïnventariseerd. NW-Z ligt 
geheel in de gemeente Houten. Staatsbosbeheer beheert het gebied. De Biezenvelden die tegen de 
rondweg aan liggen, zijn van de gemeente en behoren evenals de grote en de kleine plas ook bij het 
telgebied.  
 
NW-Z is iets kleiner dan het andere telgebied ten noorden van de Zijlgraaf. NW-Z staat open voor recre-
atie; honden mogen het hele jaar loslopen. Het intensieve gebruik blijkt helaas uit allerlei natuurvreemde 
zaken, vooral blikjes en drinkflesjes, soms worden hele pakken advertentiekrantjes aangetroffen. Gelukkig 
zijn er vele - anonieme – wandelaars die deze troep opruimen, waarvoor hartelijk dank!  
 
Ruigte, struweel, plas en bos: een interessante combinatie 
 
Oost-west loopt een slingerend pad door een nat gedeelte dat in het ontwerp als Drasbos bekend staat.   
Van zuid naar noord loopt een fietspad dwars door ruig en nog grotendeels open gebied (van het spoor-
viaduct over de Rondweg tot de brug over de Zijlgraaf). Ongeveer midden in NW-Z ligt een populieren-
bosje met veel ondergroei van o.a. meidoorn. Dit bos is in de winter gedund voor het hout.  
 
In het deel tegen de rondweg aan ligt een plas met aan twee zijden biezenvelden met veel pitrus.  Dit deel 
heet de Biezenvelden. De sloten in het gebied functioneren als opvang voor incidentele overstorten van 
het Houtense rioolstelsel (zuiveringsmoeras). De weilandjes worden als hooiland beheerd (slechts 
eenmaal maaien).  
De keet en het opslagterrein in de hoek van dit terrein tegen Rondweg en spoor aan zijn vorig jaar 
opgeruimd.  
 
Telling 2013: resultaten de derde telling  
 
Als broedvogelwerkgroep van de MWH hebben we NW-Z 10 maal keer ‘s ochtends bezocht van half 
maart tot eind juni. De tellingen van broedvogels worden zoals altijd doorgegeven aan SOVON. Half april 
vond een excursie plaats waarvan de waarnemingen als deelinventarisatie zijn ingevoerd.  
 
Voorjaar 2013 was bijzonder lang koud en droog. Diverse soorten kwamen pas laat terug of begonnen 
veel later met zingen dan gewoonlijk. Wij hebben niet de indruk dat er minder territoria van zangvogels 
zijn. Blauwborst en Sprinkhaanzanger zijn al jaren constant aanwezig. Een bijzonderheid is de Roodborst-
tapuit, waarvan een territorium is geteld hoewel deze soort alleen begin van het voorjaar present was. 
Ook Buizerd en Sperwer tellen ieder 1 territorium; deze worden vaak aangetroffen, maar nesten liggen 
buiten het telgebied NW-Z.  
 
In de Biezenvelden komt de Kleine Karekiet veel voor. De sloten en het kleine plasje zijn interessant voor 
eendensoorten. Op en nabij de grote plas pleisteren vaak ‘soepganzen’. De weilandjes direct ten zuiden 
van deze plas zijn slecht toegankelijk en broedgebied voor Kievit (veelvuldig aanwezig maar broedparen 
wellicht overschat) en Tureluur die daar zwaar wordt belaagd door de Zwarte Kraai. Zwarte kraaien 
bestrijken vrijwel zeker grotere territoria dan het telgebied NW-Z. Dat geldt ook voor Groene Specht (wel 
gehoord, maar niet vaak genoeg) en Grote Bonte specht.  



Ontwikkeling territoria broedvogels Nieuw Wulven Zuid 2009, 2011 en 2013  
(Broedvogelinventarisatie werkgroep MWH)  
 

 2009 
 

2011 2013  

Blauwborst 2 4 3  
Bosrietzanger 8 14 21  
Buizerd   1  
Canadese Gans 1 1 1  
Ekster  1 1 0  
Fazant 4 7 4  
Fitis 2 11 12  
Fuut 1 1 1  
Gaai 1 2 3  
Grasmus 8 20 19  
Grauwe gans 1 0 2  
Groene specht 1 1 0  
Gr Bonte specht 1 1 2  
Heggenmus 3 3 1  
Houtduif 1 1 2  
Kievit 3 8 2  
Kleine Karekiet 10 18 15  
Koekoek  1 0  
Koolmees  2 4  
Knobbelzwaan 1    
Krakeend 3 4 4  
Kuifeend  3 3  
Matkop   2  
Meerkoet 10 5 6  
Merel 2 7 6  
Nijlgans 2 2 2  
Pimpelmees  1 1  
Putter  1 4  
Rietgors 4 6 4  
Roodborsttapuit  2 1  
Scholekster  1   
Soepgans  1   
Sperwer   1  
Sprinkhaanzanger 3 6 5  
Tjiftjaf 3 9 9  
Tuinfluiter 1 5 4  
Tureluur 1 1 1  
Vink 0 1 1  
Waterhoen 4 3 2  
Wilde Eend 10 18 8  
Winterkoning 10 2 5  
Zanglijster 1 3 3  
Zwarte Kraai 1 2 2  
Zwartkop 1 5 8  

 



 
 
Waarnemingen van broedvogels in andere delen van NW 
 
Naast de broedvogels komen in NW-Z vogelsoorten voor die in de nabijheid van het gebied broeden en 
hier fourageren. De Glanskop werd gehoord, maar mag zich nog geen broedvogel in NW-Z noemen.  
Goudvink, Appelvink werden gesignaleerd; waarschijnlijk bezetten beide soorten territoria in NW noord.  
De Waterral, een nieuwe soort voor NW, is bij de plasjes in het noordelijk gedeelte gehoord. We hopen 
dat we deze soort in de telling van volgend jaar kunnen meenemen.  
De Nachtegaal en de Grauwe Klauwier die vorig jaar nog in het noordelijk telgebied voorkwamen, lieten 
zich daar dit jaar helaas niet horen. 
De Koekoek werd dit jaar wel in het noordelijk deel van NW gehoord. En de Buizerds hebben er evenals 
afgelopen jaren een nest gehad. Vermoedelijk heeft ook de Sperwer in het noordelijk deel gebroed. 
 
De Knobbelzwaan heeft nabij het entreebos jongen grootgebracht. Daar werd ook de Spotvogel gehoord. 
 
Overige gesignaleerde doortrekkende, pleisterende en fouragerende vogels in 2013 (tot eind aug):  
Aalscholver, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Boomvalk, Bruine Kiekendief, Ekster, Gierzwaluw, 
Graspieper, Havik, Houtsnip, Huiszwaluw, IJsvogel, Kleine Zilverreiger, Kneu, Knobbelzwaan, Lepelaar, 
Oeverloper, Purperreiger, Ransuil, Roerdomp, Scholekster, Sijs, Slobeend, Spreeuw, Staartmees, 
Tafeleend, Torenvalk, Visdief, Watersnip, Wintertaling, Witte Kwikstaart, Wulp, Zwarte Wouw.  
 
 
Zoogdieren 
 
We letten in onze ronde ook op zoogdieren en zijn tegengekomen: 
Haas, 
Ree, 
Egel, 
Mol 
 
 
Tellers 
 
Ben Hermans 
Johan Jonker  
Wim Koch 
Ewoud Plomp  
Ineke Rohaan 
Jeroen Steenbergen 
Eveline Zijderveld 
 
Informatie: 
Ben Hermans  030 – 6373831  
 
Meer activiteiten in bosgebied NW zijn te vinden op "http://www.milieuwerkgroephouten.nl/" 
http://www.milieuwerkgroephouten.nl/  .  


