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BROEDVOGELINVENTARISATIE IN NIEUW WULVEN 
 

Ben Hermans   
 
In het voorjaar van 2013 heeft de werkgroep broedvogels van de Milieu Werk-
groep Houten het zuidelijke gedeelte van bos Nieuw Wulven geïnventariseerd. Dit 
gebied ligt ten zuiden van de Zijlgraaf tot de Rondweg die om Houten loopt. Het 
telgebied is van Staatsbosbeheer, behalve de Biezenvelden die tegen de rondweg 
aan liggen. Deze behoren evenals een grotere en een kleine waterplas aan de 
gemeente.  
We hebben het gebied in de periode van half maart tot eind juni tien maal in de 
ochtend bezocht. Half april vond een excursie plaats waarvan de waarnemingen 
als deelinventarisatie zijn ingevoerd.  
 
Broedvogels 
Voorjaar  2013  was  bijzonder  lang,  
koud en droog. Diverse soorten 
kwamen pas laat terug of begonnen 
veel later met zingen dan gewoon-
lijk. Wij hebben niet de indruk dat er 
daardoor minder territoria van zang-
vogels zijn geweest. Blauwborst en 
sprinkhaanzanger zijn al jaren con-
stant  aanwezig.  Dat  geldt  ook  voor  
de roodborsttapuit, waarvan officieel 
één territorium is geteld, hoewel 
deze soort alleen aan het begin van 
het voorjaar present was.  
In de Biezenvelden komt de kleine 
karekiet veel voor. De sloten en het 
kleine plasje zijn interessant voor 
eendensoorten. De krakeend doet 
het steeds beter hier. De weilandjes 
direct ten zuiden van deze plas zijn 
slecht toegankelijk. Ze zijn broedge-
bied voor kievit (veelvuldig aanwezig, maar aantal broedparen wellicht overschat) 
en tureluur die daar zwaar wordt belaagd door de zwarte kraai.  
Tenslotte zijn ook buizerd en sperwer met ieder 1 territorium geteld; de nesten 
liggen echter vrijwel zeker in het noordelijke deel van bosgebied Nieuw Wulven.  
 
Waarnemingen in andere delen  
Tijdens de inventarisaties hebben we ook vogelsoorten geteld die in de nabijheid 
van het gebied broeden en hier foerageren. De glanskop werd gehoord, maar 
mag zich nog geen broedvogel noemen. Ook goudvink en appelvink werden ge-
signaleerd; waarschijnlijk bezetten beide soorten territoria in het noordelijke deel. 
Ook de koekoek liet zich dit jaar in het noordelijke deel horen. Opvallend is de 
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waterral die bij de plasjes in het noordelijke gedeelte is gehoord. We hopen dat 
we deze soort in de telling van volgend jaar kunnen meenemen. De knobbelzwaan 
heeft nabij het entreebos jongen grootgebracht. Daar werd ook de spotvogel ge-
hoord. De nachtegaal en de grauwe klauwier die vorig jaar nog in het noordelijke 
telgebied voorkwamen, lieten zich daar dit jaar helaas niet horen.  
 
Doortrekkers en passanten 
Veel mensen hebben ons waarnemingen doorgegeven van doortrekkende, pleiste-
rende en foeragerende vogels in 2013 (tot eind aug): aalscholver, blauwe reiger, 
boerenzwaluw, boomvalk, bruine kiekendief, ekster, gierzwaluw, graspieper, ha-
vik, houtsnip, huiszwaluw, ijsvogel, kleine zilverreiger, kneu, knobbelzwaan, lepe-
laar, oeverloper, purperreiger, ransuil, roerdomp, scholekster, sijs, slobeend, 
spreeuw, staartmees, tafeleend, torenvalk, visdief, watersnip, wintertaling, witte 
kwikstaart, wulp en zwarte wouw.  
De roerdomp is een opvallende passant. Het in Nieuw Wulven gesignaleerde 
exemplaar is waarschijnlijk hetzelfde als die midden op de Rondweg is gezien.  
We letten in onze ronde ook op zoogdieren. Zo zijn we haas, ree, egel en mol 
tegengekomen. 
 
Voor  meer  informatie  over  bosgebied  Nieuw  Wulven  kunt  u  kijken  op  
www.milieuwerkgroephouten.nl. 
 

 2009 2011 2013  2009 2011 2013 
Blauwborst 2 4 3 Matkop   2 
Bosrietzanger 8 14 21 Meerkoet 10 5 6 
Buizerd   1 Merel 2 7 6 
Canadese gans 1 1 1 Nijlgans 2 2 2 
Ekster  1 1 0 Pimpelmees  1 1 
Fazant 4 7 4 Putter  1 4 
Fitis 2 11 12 Rietgors 4 6 4 
Fuut 1 1 1 Roodborsttapuit  2 1 
Gaai 1 2 3 Scholekster  1  
Grasmus 8 20 19 Soepgans  1  
Grauwe gans 1 0 2 Sperwer   1 
Groene specht 1 1 0 Sprinkhaanzanger 3 6 5 
Gr bonte specht 1 1 2 Tjiftjaf 3 9 9 
Heggenmus 3 3 1 Tuinfluiter 1 5 4 
Houtduif 1 1 2 Tureluur 1 1 1 
Kievit 3 8 2 Vink 0 1 1 
Kleine karekiet 10 18 15 Waterhoen 4 3 2 
Koekoek  1 0 Wilde eend 10 18 8 
Koolmees  2 4 Winterkoning 10 2 5 
Knobbelzwaan 1   Zanglijster 1 3 3 
Krakeend 3 4 4 Zwartkop 1 5 8 
Kuifeend  3 3 Zwarte kraai 1 2 2 

  
 Tabel 1 Aantal territoria broedvogels Nieuw Wulven-Zuid 2009, 2011 en 2013 


