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Samenvatting 

 

In 2015 zijn van 48 vogelsoorten territoria vastgesteld op Landgoed Coelhorst. In totaal zijn er 325 territoria 

vastgesteld. De Spreeuw is de meest voorkomende broedvogel met 40 territoria. Daarna volgen Winterkoning 

(31 territoria), Tjiftjaf (30 territoria) en Boerenzwaluw (23 nesten). 

Zeven van de vastgestelde soorten staan op de Rode Lijst met predikaat ‘gevoelig’ of ‘kwetsbaar’: 

Boerenzwaluw, Grauwe Vliegenvanger, Huismus, Kerkuil, Ringmus, Spotvogel en Wielewaal. 

 

Ontwikkelingen en discussie 

De broedvogelstand op Coelhorst is redelijk stabiel. In het vorige broedvogelonderzoek in 2011 werden 51 

soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 310 territoria. Op het niveau van soorten zijn er wel 

ontwikkelingen te zien. Omdat het gaat om kleine aantallen, is het riskant conclusies te trekken. Toch zetten we 

een paar ontwikkelingen op een rij: 

 

Soorten die een duidelijk toename laten zien zijn: 

- Boomkruiper (plus 8): past in landelijk beeld 

- Winterkoning (plus 9) 

- Huismus (plus 10) 

- Spreeuw (plus 36): Spreeuw heeft afgelopen jaren de boomgaard gekoloniseerd. 

 

Soorten die een duidelijke afname laten zien: 

- Heggemus 

- Kleine Karekiet (door verdwijnen rietkragen langs Eem) 

- Fitis 

- Ringmus 

- Vink 

 

Voor sommige soorten kan een rol spelen dat op enkele plekken tijdelijk minder struweel beschikbaar is door 

beheerswerkzaamheden. Die situatie zal zich vanzelf weer herstellen. De afname van de Ringmus is opvallend. 

Mogelijk speelt concurrentie met de Spreeuw rond beschikbare nestholtes een rol. De Steenuil is van het 

landgoed verdwenen. Broedgelegenheid is aanwezig op de oude broedplek en in de door A Rocha opgehangen 

steenuilenkasten. Een terugkeer is daarom zeker niet uitgesloten. 

 

Er zijn 4 soorten (Scholekster, Kievit, Braamsluiper en Wielewaal) waarvan wel een territorium is vastgesteld 

maar waarvan een broedgeval niet is aangetoond. Kievit en Scholekster hebben waarschijnlijk net buiten 

Coelhorst gebroed en gebruikten het landgoed om te foerageren. De eenmalige waarnemingen van Braamsluiper 

en Wielewaal betroffen hoogstwaarschijnlijk doortrekkers. 

 

Interessante waarnemingen 

Tijdens het broedvogelonderzoek is een aantal interessante soorten waargenomen waarvan we geen territorium 

hebben kunnen vaststellen. In sommige gevallen is een broedgeval echter niet uitgesloten. 

 

Ooievaar: op 13 mei zat er een Ooievaar op het nest achter de boerderij van Herder. Bij navraag bleek dat Herder 

in de dagen ervoor twee Ooievaars had gezien, die ook baltsgedrag vertoonden. Helaas zijn de vogels al snel 

verdwenen. 

 

Slechtvalk: eenmaal waargenomen op een van de hoogspanningsmasten. We hebben geen aanwijzingen 

gevonden voor een nest. Mogelijk betreft het een van de vogels die op de Amersfoortse Onze-Lieve-Vrouwe 

Toren broeden. 

 

Groene Specht: eenmaal vastgesteld, daarna niet meer. Een territorium op het landgoed is zeker mogelijk. 

 

Appelvink: tweemaal tijdens de inventarisatierondes vastgesteld, echter alleen rondvliegend. Omdat Landgoed 

Coelhorst de enige plek is met hoog opgaande bosgebieden, is er een reële kans dat de Appelvink op Coelhorst is 

gaan broeden.  

 

Havik: het oude haviksnest was dit jaar niet bezet. We hebben twee keer een havik waargenomen. Eenmaal 

vloog de vogel weg bij een vers gebouwd nest, niet ver van de oude horst. Dat nest was de rest van het voorjaar 

niet bezet. Het is goed denkbaar dat de Havik nog een andere plek op Coelhorst heeft gevonden en toch tot 

broeden is gekomen. 
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Toekomst 

De komende jaren gaat extensieve landbouw en natuurontwikkeling op delen van Coelhorst het beeld bepalen. 

Op een aantal broedvogels zal dit ongetwijfeld positieve effecten hebben. Te denken valt aan zaadeters als Vink, 

Putter en Ringmus. Maar ook voor soorten als Steenuil (die de afgelopen jaren verdween van Coelhorst), Kerkuil 

en Ooievaar (dit jaar was een paar kortstondig aanwezig) kunnen profiteren van kruidenrijke akkers en 

structuurrijke graslanden met bijbehorende insecten en kleine zoogdieren. 

Dit broedvogelonderzoek is daarom een interessante nulmeting. Het is aan te bevelen de broedvogelstand de 

komende jaren goed te volgen om zo de ontwikkelingen en hopelijk de successen van natuurontwikkeling goed 

in kaart te brengen. 
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Inleiding 

 

Landgoed Coelhorst 

Het landgoed Coelhorst beslaat in totaal 85 hectare. Het landgoed is niet opengesteld voor publiek. Dit betekent 

dat er veel rust op het landgoed is, wat de vogelstand ten goede komt. In de toekomst zal het landgoed 

waarschijnlijk gedeeltelijk worden opengesteld. 

Naast vogels komen er op het landgoed ook diverse soorten reptielen, amfibieën, vleermuizen en planten voor. In 

de Kwaliteitstoets Coelhorst 2010 is een uitgebreid overzicht opgenomen van de aanwezige flora en fauna op het 

landgoed. 

Een aantal elementen zijn karakteristiek voor het landgoed Coelhorst. Bekend zijn de prachtige lanen door het 

landgoed. Daarnaast is er een hoogstamboomgaard waar appels worden geteeld. Terug van weggeweest is de 

Coelhorsterappel, een echt lokaal ras. Ook zijn er nog resten van het verdedigingswerk de Grebbelinie op het 

landgoed. In figuur 1 is een overzichtskaart van het landgoed opgenomen. 

 

 

 
Figuur 1. Overzichtskaart Coelhorst 

 

 

Huidige natuurtypen Coelhorst 

Het landgoed bestaat voor het grootste deel uit grasland. Daarnaast zijn er enkele akkers op het landgoed. Deze 

zullen in de toekomst verdwijnen aangezien het ‘boerenbedrijf’ langzaam wordt afgebouwd op het landgoed. 

Het landgoed bestaat verder uit algemeen bos, voedselarm droog bos en essenhakhout. Kenmerkend voor het 

landgoed zijn de singels en de vele houtwallen. 

Zie bijlage 1 voor een overzichtskaart van de huidige natuurtypen op Coelhorst. 

 

Gewenste natuurtypen Coelhorst 

Natuurmonumenten heeft diverse nieuwe natuurtypen voor Coelhorst in petto. De belangrijkste verandering is 

dat het grasland geleidelijk zal worden vervangen door kruidenrijk en/of structuurrijk grasland. Daarnaast zullen 

delen van het landgoed ‘vernat’ worden en zal moerasgebied aangelegd worden. Zie bijlage 2 voor een 

overzichtskaart van de gewenste natuurtypen op Coelhorst. 

De veranderingen in natuurtypen bieden uiteraard kansen voor vogels op het landgoed, mogelijk zou de Kievit 

weer op het landgoed gaan broeden.  
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Betrokkenheid A Rocha Amersfoort 

Dit broedvogelonderzoek is uitgevoerd door twee leden van A Rocha Amersfoort. Een kleine natuurorganisatie 

die voornamelijk binnen de kerken mensen probeert te mobiliseren om zich in te zetten voor natuurbehoud, -

beheer en natuurontwikkeling. A Rocha is sinds 2010 actief op het landgoed Coelhorst. Door middel van 

natuurwerkdagen wordt geprobeerd een bijdrage te leveren aan het natuurbeheer op het landgoed. Ook helpt A 

Rocha mee met andere activiteiten op het landgoed, zoals de jaarlijkse appeloogst (zie figuur 2) 

 

 
Figuur 2. Appels plukken op landgoed Coelhorst, 22 september 2011 

 

Vogels op Coelhorst 

Dit onderzoek (2015) is het vierde broedvogelonderzoek dat op Coelhorst is gehouden. Het betreft een 

onderzoek naar alle aanwezige soorten op het landgoed (BMP-A). Doel van dit onderzoek is om inzicht te 

krijgen in de ontwikkeling van de broedvogelstand op het landgoed. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 

Natuurmonumenten en maakt deel uit van het monitoringplan zoals is opgenomen in de Kwaliteitstoets 

Coelhorst 2010. 

 

Eerdere vogelonderzoeken op Coelhorst 

Het afgelopen decennium zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar vogels op het landgoed. In 2000 is er 

een beperkte inventarisatie gedaan waarbij alleen minder voorkomende broedvogels zijn meegenomen (BMP-B). 

De algemene soorten zijn in dit onderzoek niet geïnventariseerd. In 2007 heeft ook een volledige inventarisatie 

(BMP-A) plaats gevonden. Door Natuurmonumenten worden elk jaar de roofvogels geïnventariseerd (BMP-R). 

 

 

 

  



Broedvogelonderzoek Coelhorst 2015 9 

Opzet onderzoek 

 

In de maanden maart tot en met juli 2015 zijn er 10 bezoeken gebracht aan het landgoed Coelhorst. Zie tabel 1 

voor een overzicht van de verschillende bezoeken.  

 

Bezoeken Coelhorst 2015 

Bezoek Datum Begintijd Eindtijd Bezoektijd Soort bezoek 

1 1 maart 2015 20:00 22:00 02:00 avond 

2 7 maart 2015 07:00 09:30 02:30 zonop 

3 28 maart 2015 06:30 09:30 03:00 zonop 

4 15 april 2015 06:15 09:15 03:00 zonop 

5 5 mei 2015 06:45 09:15 02:30 zonop 

6 13 mei 2015 05:30 08:30 03:00 zonop 

7 23 mei 2015 08:30 11:15 02:45 ochtend 

8 4 juni 2015 05:15 07:50 02:35 zonop 

9 27 juni 2015 08:40 10:45 02:05 ochtend 

10 18 juli 2015 09:00 11:00 02:00 ochtend 

Tabel 1. Bezoeken Coelhorst 2015 

De gemiddelde bezoektijd lag rond de twee en een half tot drie uur. Dit betekende dat de zangactiviteit in de 

tweede helft van het bezoek een stuk lager was de in de eerste helft van het bezoek. Immers, rondom zonsopgang 

zijn de vogels het meest actief (zie de Handleiding SOVON broedvogelonderzoek). Om niet elk bezoek op 

dezelfde plaats een piek in zangactiviteit te hebben, en daarmee mogelijk vogels in andere delen van het 

landgoed te missen, is bij elk bezoek een andere looproute gehanteerd. 

 

Tijdens deze bezoeken is het complete landgoed op alle aanwezige broedvogels geïnventariseerd, een BMP-A 

onderzoek.  

 

Begrenzing onderzoeksgebied 

Om consistent te blijven met de methodiek van het vorige onderzoek is bij het invoeren van de waarnemingen 

dezelfde begrenzing gebruikt als in 2007 en 2010. Het erf en de tuin van het landhuis vallen buiten de grenzen 

van het onderzochte gebied. 

Zie bijlage 3 voor de exacte begrenzing van het onderzoeksgebied, inclusief de nieuwe begrenzing. 

 

In 2000 is de Eemdijk niet meegenomen in de inventarisatie, mogelijk waren Rietgors en Kleine Karekiet dan 

wel waargenomen. (Hoewel in 2007 en in 2011 van beide soorten ook territoria midden op het landgoed zijn 

vastgesteld.)  

 

Registratie van waarnemingen 

Alle waarnemingen zijn tijdens de bezoeken op een overzichtskaart van het gebied geregistreerd. Alleen elkaar 

uitsluitende waarnemingen zijn genoteerd, hier is extra aandacht aan besteed. (Met name bij soorten met een 

groot foerageergebied, bijvoorbeeld de Grote Bonte Specht.) 

In principe zijn alleen zingende vogels geregistreerd. Vogels waarvan niet zeker was of ze het landgoed als 

foerageergebied of territorium gebruikten zijn niet geregistreerd. Zo zijn bijvoorbeeld de vele Kraaien en 

Houtduiven die met name in het begin van het onderzoek op het landgoed aanwezig waren niet genoteerd. Ook 

waarnemingen van foeragerende Blauwe reigers zijn niet geregistreerd. Dit soort waarnemingen zijn opgenomen 

in het hoofdstuk ‘Overige waarnemingen 2015’. 

 

Na afloop van het veldonderzoek zijn alle waarnemingen op de website van SOVON ingevoerd met behulp van 

autoclustering. Dit nieuwe programma houdt rekening met de datumgrenzen van alle soorten, afstand tussen 

twee waarnemingen, de soort waarneming (zingend, nestindicerend etc.) en andere zaken die van toepassing zijn 

om het aantal territoria per soort te bepalen. Het werken met autoclustering is erg goed bevallen. 

 

Determinatie 

De determinatie van waarnemingen heeft niet tot problemen geleid. Vogels op zicht zijn gedetermineerd op basis 

van ervaring en met behulp van vogelgidsen (Jonsson 2003 & Svenson 2010). In geval van twijfel over het 

geluid is gebruik gemaakt van verschillende bronnen op internet. Een aantal keer zijn opnamen uit de Delta’s 

Gids voor Zangvogels (2009) in het veld gebruikt ter verificatie. 
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Alle soorten 2015 

 

Alle soorten waarvan één of meer territoria zijn vastgesteld zijn in de volgende hoofdstukken beschreven. Per 

soort is een overzichtskaart weergegeven van de vastgestelde territoria. In de tekst is aanvullende informatie 

gegeven over waarnemingen, bijvoorbeeld of er naar onze mening wel of niet sprake is geweest van een 

broedgeval. 
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Knobbelzwaan 

 

 

 
 

 

Zowel in 2011 als in 2015 is er succesvol gebroed door de Knobbelzwaan op Coelhorst. Net als in 2011 is er 

waarschijnlijk gebroed in de westhoek van het landgoed. Dit jaar is het nest niet gevonden. 

Tijdens het bezoek in juli werden in totaal 7 jongen geteld. 

 

Na een forse toename sinds 1990, is het aantal Knobbelzwanen in Nederland de afgelopen tien jaar licht gedaald. 

Desondanks kan de Knobbelzwaan de komende jaren jaarlijks als broedvogel op het landgoed verwacht worden. 
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Nijlgans 

 

 

 
 

Er is 1 territorium vastgesteld van de Nijlgans in 2015. In 2011 is de soort ook op het landgoed waargenomen 

maar dit heeft toen niet tot een territorium geleid. 

 

De Nijlgans is een exoot die de afgelopen jaren in Nederland sterk in aantal is toegenomen. Ook de komende 

jaren is de soort op het landgoed te verwachten. 
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Wilde Eend 

 

 

 
 

 

Er zijn in 2015 3 territoria vastgesteld van de Wilde Eend. In 2011 waren dit er nog 2. Er worden veel Wilde 

Eenden gezien op het landgoed. Hoeveel paren er jaarlijks precies broeden is lastig vast te stellen, maar zal 

waarschijnlijk in de buurt van het aantal territoria liggen. 

Het aantal territoria lijkt onder andere afhankelijk te zijn van het al of niet droogstaan van de gracht rondom het 

perceel van de baron. In 2007 waren er 9 territoria van de Wilde Eend vastgesteld, waarvan 5 rondom het perceel 

van de baron. 

 

De landelijke populatie Wilde Eend is redelijk stabiel en heeft een grote omvang. Wilde Eend is daarom een 

soort waarvan jaarlijks meerdere territoria te verwachten zijn op het landgoed. 
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Buizerd 

 

 

 
 

In 2015 zijn 2 nesten gevonden van Buizerd. In 2011 is er 1 nest met zekerheid vastgesteld. Beide nesten van dit 

jaar bevonden zich op een andere locatie dan in 2011. Toen bevond het nest zich aan de Eemdijk. Waarschijnlijk 

heeft de komst van het fietspad over de Eemdijk er toe geleid dat de Buizerd elders op het landgoed zijn 

territorium heeft gezocht. 

In ieder geval 1 nest heeft 2 jongen opgeleverd. De vogels zijn gezien in de boom van het nest en vlogen 

regelmatig luid roepend rond. 

 

Twee territoria lijkt niet teveel voor het relatief kleine landgoed, dat door de combinatie van boerenland en 

stukken bos ideaal is voor buizerds. Het gaat landelijk ook zeer goed met de Buizerd. Mogelijk kan er in de 

toekomst aan de rand van het landgoed zelfs een 3
e
 territorium bij komen. Dit was in 2000 namelijk ook het 

geval. 
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Fazant 

 

 

 
 

De Fazant is een van de oudste exoten die Nederland kent: ooit geïntroduceerd door de Romeinen. Lange tijd 

was het gewoon om Fazanten te fokken en uit te zetten voor de jacht. Dit leidde tot onnatuurlijk hoge 

dichtheden. Het aantal Fazanten in Nederland loopt nu al jaren terug doordat ze steeds minder uitgezet worden.  

 

De dichtheden rond Amersfoort zijn laag. Net als in 2011 is er 1 territorium van de Fazant op Coelhorst 

vastgesteld: een reëel aantal dat waarschijnlijk ook voor de komende jaren te verwachten is. 
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Waterhoen 

 

 

 
 

De Waterhoen is in 2015 voor het eerst op het landgoed vastgesteld. Tijdens meerdere bezoeken is een vogel 

waargenomen aan de rand van het landgoed in een smal beekje. Er is geen nest gevonden maar er is dan ook niet 

gericht naar gezocht in de omgeving van de waarnemingen. 
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Meerkoet 

 

 

 
 

De Meerkoet is een stabiele broeder op het landgoed. Dit jaar zijn er 2 territoria vastgesteld. Tijdens alle 4 

onderzoeken is er van de Meerkoet 1 of enkele territoria vastgesteld. De diverse sloten door de weilanden beiden 

goede broedgelegenheid. Dit jaar is er geen nest gevonden. 

 

De soort is jaarlijks op het landgoed te verwachten. 
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Scholekster 

 

 

 
 

Van de Scholekster is 1 territorium vastgesteld. De soort heeft echter zeer waarschijnlijk niet gebroed op het 

landgoed zelf, maar net erbuiten. Tijdens het bezoek op 4 juni is een paartje waargenomen op het landgoed. De 

pas gemaaide weilanden werden toen door zowel scholeksters als enkele kieviten als foerageergebied gebruikt. 

 

De Scholekster is een soort die incidenteel op het landgoed kan broeden. Het gaat echter slecht met de 

Scholekster in Nederland met al jaren hard teruglopende aantallen. 
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Kievit 

 

 

 
 

Van de Kievit zijn in 2015 2 territoria vastgesteld. Twee paartjes in het westelijk deel van het landgoed toonden 

baltsgedrag. Er zijn geen aanwijzingen dat de Kievit ook daadwerkelijk op het landgoed gebroed heeft. 

Waarschijnlijk heeft de Kievit - net als de Scholekster - ergens in de omgeving van het landgoed gebroed en de 

pas gemaaide weilanden in het voorjaar als foerageergebied gebruikt. 

 

In 2011 werd aangegeven dat de Kievit als broedvogel van het landgoed verdwenen is. Ook landelijk gaat het 

slecht met de Kievit. Beheersingrepen op Landgoed Coelhorst kunnen ruimte creëren voor enkele paartjes 

Kieviten. 
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Holenduif 

 

 

 
 

 

Van deze holenbroeder zijn in 2015 6 territoria vastgesteld. Mogelijk broeden er iets meer in en rondom het 

parkbos, waar veel geschikte nestgelegenheid is. Dit deel van het landgoed is echter moeilijk te overzien. Het 

aantal is iets toegenomen ten opzichte van 2011, toen werden 4 territoria vastgesteld. In 2007 werden er 8 

territoria vastgesteld. 

 

De Holenduif is een karakteristieke soort voor het landgoed. De oudere bomen op het landgoed bieden veel 

nestgelegenheid. Ook heeft er een brutaal paartje gebroed in de Kerkuil nestkast bij een van de boerderijen. De 

soort is jaarlijks op het landgoed te verwachten. 
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Houtduif 

 

 

 
 

Van de Houtduif zijn in 2015 5 territoria vastgesteld. Dit is iets meer als in 2011, maar de twee vastgestelde 

territoria in 2011 kunnen als een minimum aantal gezien worden omdat toen alleen zingende vogels zijn 

genoteerd. In 2000 en 2007 zijn geen aantallen in kaart gebracht, maar de soort was in beide jaren ruim 

vertegenwoordigd op het landgoed.  

 

Houtduiven kunnen jaarlijks in goede aantallen op het landgoed verwacht worden vanwege de aanwezigheid van 

voedsel in combinatie met volop geschikte nestgelegenheid en rust. Het aantal werkelijke broedparen zal 

waarschijnlijk iets hoger liggen dan vastgesteld. De populatie in Nederland is talrijk en redelijk stabiel. 

 

  



Broedvogelonderzoek Coelhorst 2015 22 

Kerkuil 

 

 

 
 

De Kerkuil is door ons in 2015 helaas niet op het landgoed waargenomen. De soort was echter wel op het 

landgoed aanwezig met 1 territorium. De Uilenwerkgroep Hoogland geeft aan dat de Kerkuil 2 broedpogingen 

heeft gedaan in 2015:  “De kerkuilen bij boer Herder hebben vroeg in het jaar twee jongen gehad maar die 

troffen we (± 4-5 weken oud) dood in de kast. Later dit jaar hebben ze een nieuwe poging gedaan die strandde 

bij 5 eieren die ze hebben verlaten. Een holenduif had daar letterlijk bovenop ook een ei gelegd maar ook dat 

legsel is voortijdig verlaten.” 

Ook boer Herder heeft de Kerkuil regelmatig gezien in de grote schuur op zijn terrein. 
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Bosuil 

 

 

 
 

Bij het eerste bezoek werd kort een zingende Bosuil gehoord in het parkbos. Dit is de plek waar de Bosuil al 

jaren broedt. Tijdens andere (avond)bezoeken werd de Bosuil niet gehoord. De Uilenwerkgroep Hoogland geeft 

aan dat de Bosuil regelmatig op Coelhorst aanwezig is. 

In 2011 werd de Bosuil nog een keer overdag gezien. Dit jaar is de betreffende boom in de gaten gehouden maar 

daar liet de vogel zich helaas niet zien. De oude bomen in het parkbos bieden goede nestgelegenheid voor 

bosuilen, die dan ook jaarlijks op het landgoed te verwachten zijn. 
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IJsvogel 

 

 

 
 

Bij het allereerste bezoek werd een IJsvogel gezien en gehoord. Alle andere bezoeken liet de vogel zich echter 

niet zien. Op basis van persoonlijke mededeling van boer Herder hebben we toch een territorium ingetekend. 

Boer Herder heeft de vogel regelmatig gezien bij het beekje rondom zijn huis. Dit is ook de plek waar de vogel 

in 2011 regelmatig gezien is door boer Herder. 
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Grote Bonte Specht 

 

 

 
 

In 2015 zijn 4 territoria vastgesteld van de Grote Bonte Specht. In 2011 waren dit er 5. Hiermee is de soort 

redelijk stabiel. 

 

De Grote Bonte Specht is een van de typische holenbroeders van het landgoed. De territoria liggen verspreid 

over het landgoed maar wel allemaal in de nabijheid van hogere/oudere bomen. Grote Bonte Spechten doen het 

goed in Nederland, onder andere dankzij natuurlijker bosbeheer. Jaarlijks zijn op Coelhorst meerdere territoria te 

verwachten. 
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Boerenzwaluw 

 

 

 
 

In 2015 zijn 23 territoria van de Boerenzwaluw vastgesteld. Alle territoria zijn in kaart gebracht door nesten te 

tellen op de drie boerderijen. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken zijn er dit jaar maar op 2 boerderijen 

nesten gezien. De meeste nesten zaten op de oostelijke boerderij. In geval van eventuele 

renovatiewerkzaamheden / aanpassingen van deze boerderij geldt dat de blijvende broedgelegenheid van de 

boerenzwaluw een aandachtspunt is.  

 

Ten opzichte van het onderzoek in 2007 en 2011 is het aantal territoria stabiel gebleven. Toen zijn 

respectievelijk 25 en 24 territoria vastgesteld.  
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Witte Kwikstaart 

 

 

 
 

Er zijn 2 territoria vastgesteld in 2015 van de Witte Kwikstaart. In 2011 had elke boerderij nog een eigen Witte 

Kwikstaart, dit jaar was alleen boer Herder de gelukkige. 

Net als in 2007 zat er ook nu een paartje bij de Eemdijk. In 2011 werd hier ook al meerdere keren een Witte 

Kwikstaart waargenomen maar het leidde toen niet tot een territorium. 
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Winterkoning 

 

 

 
 

Ook dit jaar is de Winterkoning een van de talrijkste broedvogel op het landgoed. Er zijn 31 territoria vastgesteld 

in 2015, net zoveel als in 2007. In 2011 zijn er 22 territoria vastgesteld. Dit lagere aantal wordt mogelijk 

verklaard door de latere start van het onderzoek in 2011.  

 

Het landgoed biedt veel nestgelegenheid voor soorten als Winterkoning. De soort is dan ook jaarlijks in grote 

aantallen op het landgoed te verwachten. 
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Heggenmus 

 

 

 
 

De Heggenmus lijkt het steeds minder goed te doen op het landgoed. In 2015 zijn slechts 4 territoria vastgesteld. 

In 2011 waren er nog 11 territoria en in 2007 zelfs 13 territoria. De soort lijkt daarmee af te nemen op het 

landgoed. 

 

Landelijk neemt de Heggenmus licht in omvang af. Deze trend lijkt zich op Coelhorst iets sterker te 

manifesteren. Toch kan de soort de komende jaren met meerdere territoria op het landgoed verwacht worden. 
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Roodborst 

 

 

 
 

Net als in 2011 zijn van de Roodborst in 2015 zeven territoria vastgesteld. Tijdens de 1
e
 twee bezoeken werden 

respectievelijk 17 en 15 zingende vogels geteld. Dit lijken echter winterterritoria of vogels op doortrek, want ze 

worden door het autoclustering programma niet als territorium aangemerkt. 
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Merel 

 

 

 
 

Met 20 territoria in 2015 is de Merel een stabiele broeder op het landgoed. In 2011 werden 21 territoria 

vastgesteld waarmee de aantallen territoria vrijwel gelijk zijn. 

In 2007 zijn er nog 46 territoria vastgesteld. Het is onduidelijk waardoor de lagere aantallen in 2011 en 2015 

door verklaard worden. 

 

De Merel is jaarlijks met rond de 20 territoria te verwachten op het landgoed. 
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Zanglijster 

 

 

 
 

 

Van de Zanglijster zijn in 2015 slechts 2 territoria vastgesteld. Belangrijk om te noemen is dat bij het eerste 

bezoek op 7 maart op liefst 13 locaties zingende vogels werden genoteerd. 

 

In 2007 en 2011 zijn respectievelijk 10 en 8 territoria vastgesteld. Het aantal van 2 dit jaar valt wel erg laag uit. 

Mogelijk zijn er wel degelijk meer territoria aanwezig, maar was de zangactiviteit later in het seizoen beperkter. 
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Bosrietzanger 

 

 

 
 

 

Van de Bosrietzanger zijn in 2015 2 territoria vastgesteld. In 2007 werd ook een territoria vastgesteld, in 2011 

ontbrak de soort op Coelhorst. 

 

De dichtheden van bosrietzangers rond Amersfoort zijn beperkt. Op Coelhorst kun je langs de Eemdijk echter 

jaarlijks wel een of enkele bosrietzangers verwachten. 
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Kleine Karekiet 

 

 

 
 

 

Het aantal Kleine Karekieten is sterk terug gelopen in 2015. In 2011 waren er nog 8 territoria op Coelhorst, in 

2015 waren dit er nog 2. Hiervoor is en duidelijk aanwijsbare oorzaak: de veranderingen bij de Eemdijk, die de 

afgelopen winter is opgehoogd. Hierdoor zijn forse stukken rietkraag verdwenen. Hierdoor is minder 

nestgelegenheid beschikbaar voor rietvogels als de Kleine Karekiet. 
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Spotvogel 

 

 

 
 

 

Ook in 2015 werd er met 7 territoria weer een mooi aantal Spotvogels op het landgoed vastgesteld. Het aantal 

territoria is iets lager dan 2007 (10) en 2011 (9).  

 

De Spotvogel is een typische soort die profiteert van het onderhoud door A Rocha op het landgoed. Door 

houtwallen te snoeien en jong te houden wordt nestgelegenheid voor de Spotvogel gecreëerd. Landelijk heeft de 

Spotvogel een enorme daling doorgemaakt in de jaren 90. Sinds 2000 zijn de aantallen stabiel of zelfs weer iets 

oplopend. Kleinschalig cultuurlandschap en beplanting rond boerderijen zijn van belang voor deze soort. 

Landgoed Coelhorst past uitstekend in dit beeld. 
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Braamsluiper 

 

 

 
 

 

De Braamsluiper is nog niet eerder op het landgoed vastgesteld. Tijdens 1 bezoek werd een zingende vogel 

waargenomen. Daarna is deze vogel niet opnieuw vastgesteld. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de soort in 

2015 op het landgoed echt tot broeden is gekomen. 
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Grasmus 

 

 

 
 

Er zijn in 2015 3 territoria van de Grasmus vastgesteld. In 2011 waren dit er nog twee. Mogelijk kunnen de 

aantallen nog iets toenemen als het landgoed de komende jaren wat meer “verruigt”. In ieder geval kan de soort 

jaarlijks op het landgoed verwacht worden. 

 

 
.   
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Tuinfluiter 

 

 

 
 

 

In 2015 zijn 7 territoria vastgesteld van de Tuinfluiter. Dit is iets lager dan de afgelopen 3 onderzoeken, toen 

werden bij elk onderzoek 10-11 territoria vastgesteld. De landelijke populatie is de laatste tien jaar stabiel. 
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Zwartkop 

 

 

 
 

 

Het aantal territoria van Zwartkop is met 21 in 2015 ongeveer gelijk aan de 22 territoria in 2011. De soort is 

veelal in de struwelen aan de randen van het landgoed waargenomen, net als in 2011. Landelijk gaat het goed 

met de zwartkoppen. 
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Tjiftjaf 

 

 

 
 

 

De Tjiftjaf is 1 van de meest voorkomende broedvogels van landgoed Coelhorst. In 2015 zijn 30 territoria 

vastgesteld, 2 meer dan in 2011.  

De meeste territoria zijn vastgesteld in het gebied bij de Eemdijk.  
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Fitis 

 

 

 
 

Met 2 territoria is het aantal Fitissen op Coelhorst mager in 2015. In 2011 waren er 6 territoria, in 2007 nog 7. In 

2011 lagen er nog 4 territoria bij de Grebbelinie, dit jaar geen. 
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Goudhaan 

 

 

 
 

 

Tijdens verschillende bezoeken werd een zingende Goudhaan waargenomen. Waarschijnlijk heeft de soort ook 

gebroed op het landgoed. In 2000 werd ook 1 territoria van de Goudhaan vastgesteld. Er is een klein stuk 

geschikt gebied voor Goudhaan op het landgoed. Hier kan de soort incidenteel tot broeden komen. 
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Grauwe Vliegenvanger 

 

 

 
 

 

Net als in 2011 zijn 2 territoria vastgesteld van de Grauwe Vliegenvanger in 2015. Het tweede territorium is met 

behulp van waarnemingen op waarneming.nl vastgesteld. We hebben de soort zelf slechts eenmaal zingend in de 

boomgaard waargenomen. Er is hier echter in de loop van het voorjaar meerdere malen een zingend exemplaar 

gehoord. 
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Staartmees 

 

 

 
 

 

Er zijn in 2015 4 territoria vastgesteld van de Staartmees op het landgoed. Op alle plekken werd een paartje 

gezien. Het aantal territoria is ten opzichte van 2011 stabiel. Toen werden 3 territoria op het landgoed 

vastgesteld. 
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Pimpelmees 

 

 

 
 

 

In 2015 zijn er 9 Pimpelmees territoria vastgesteld. In 2011 waren dit er 11. Vogels die op het landgoed 

rondzwierven zonder te zingen of ander “verdacht” gedrag vertoonden zijn niet genoteerd. Het werkelijke aantal 

territoria kan daarom (iets) hoger liggen.  
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Koolmees 

 

 

 
 

 

Van de Koolmees zijn in 2015 8 territoria vastgesteld. Net als de Pimpelmees iets minder dan in 2011 (12 

territoria). De Koolmees is op dezelfde wijze geïnventariseerd als de Pimpelmees, het aantal territoria van 8 is 

het minimum aantal.  
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Boomklever 

 

 

 
 

 

Van de Boomklever is in 2015 1 territorium vastgesteld. In 2011 waren dit er 2. Net als vorig jaar heeft de vogel 

waarschijnlijk in het parkbos gebroed. Hier is ook veel geschikte nestgelegenheid. 

In de toekomst kan er mogelijk ook in de boomgaard een territorium worden waargenomen. De boomgaard biedt 

veel nestgelegenheid voor holenbroeders.  
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Boomkruiper 

 

 

 
 

 

De Boomkruiper is met 14 territoria in 2015 sterk toegenomen ten opzichte van 2011. Toen werden zes territoria 

op het landgoed vastgesteld. In 2011 bevonden alle territoria zich in de buurt van de hogere bomen op het 

landgoed. Dit jaar lijken de territoria meer verspreid over het landgoed te liggen. 

 

De toename past in het landelijk beeld. Vanaf 1990 zit de boomkruiper in de lift. Laan- of erfbeplanting in een 

open landschap biedt al voldoende broedgelegenheid. Coelhorst past uitstekend in dat beeld. 
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Wielewaal 

 

 

 
 

 

Een mooie waarneming was de zingende man Wielewaal in het parkbos op 13 mei. Helaas is het bij deze ene 

waarneming gebleven. Zeer waarschijnlijk betrof het een doortrekker: de waarneming viel tijdens een piek in de 

doortrek van Wielewalen. We gaan ervan uit dat de soort niet op het landgoed heeft gebroed. In 2000 werd de 

soort ook op het landgoed waargenomen. 
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Gaai 

 

 

 
 

 

Notoir lastig om te inventariseren is de Gaai. Tijdens meerdere bezoeken werden 1 tot 4 vogels waargenomen op 

het landgoed. Uiteindelijk heeft het geleid tot 1 territorium in 2015, gelijk aan 2011.  
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Kauw 

 

 

 
 

 

Er zijn 9 territoria van de Kauw vastgesteld op het landgoed. Ook de Kauw is lastig te inventariseren, er zijn vele 

exemplaren op het landgoed gezien, maar het blijft een kwestie van schatten hoeveel er daadwerkelijk op het 

landgoed broeden.  

 

De Kauw is een typische holenbroeder die elk jaar op het landgoed zal broeden. 
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Zwarte Kraai 

 

 

 
 

 

Zwarte Kraaien worden veelvuldig op het landgoed gezien. Net als in 2011 is 1 territorium vastgesteld. Alleen 

nest-indicerende vogels zijn genoteerd.  
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Spreeuw 

 

 

 
 

 

Het aantal territoria van de Spreeuw is explosief gestegen in 2015: van 4 territoria in 2011 naar 40 in 2011. De 

soort lijkt ook werkelijk in grotere aantallen op het landgoed te broeden dan in 2011. De meest Spreeuwen 

werden nest-indicerend vastgesteld in de boomgaard. Mogelijk heeft hier een kolonie Spreeuwen zijn intrek 

genomen in de afgelopen jaren. 

 

Uiteraard biedt de (oude) boomgaard veel nestgelegenheid voor de Spreeuw. Deze holenbroeder zal hier dan ook 

waarschijnlijk niet snel verdwenen zijn. 
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Huismus 

 

 

 
 

 

Huismussen werden alleen rondom boerderijen waargenomen. Het aantal territoria is met 19 een stuk hoger dan 

in 2011. Toen zijn 9 territoria vastgesteld. Waarschijnlijk is het aantal territoria in 2011 een te lage inschatting 

geweest. 
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Ringmus 

 

 

 
 

 

In 2011 was de Ringmus met 8 territoria de hoogste nieuwe binnenkomer op het landgoed. Dit jaar zijn er slechts 

2 territoria vastgesteld. In 2011 zaten de meeste vogels in de boomgaard en in de Wilgen aan de doorgaande 

weg. Hier is dit jaar extra opgelet, maar alleen in de boomgaard werd af en toe 1 of 2 vogels gezien. Dit jaar 

lijken de aantallen dus werkelijk lager in 2011. Landelijk gaat het bergafwaarts met de ringmus: het platteland 

wordt steeds efficiënter benut, broedgelegenheid en voedselaanbod zijn de beperkende factoren. Landgoed 

Coelhorst biedt potentie voor de ringmus als extensief gebruikt landgoed met veel natuurlijke 

broedmogelijkheden. 

 

  



Vink 

 

 

 
 

 

Van de Vink zijn13 territoria vastgesteld in 2015. In 2011 nog 20, een duidelijk teruggang. Of de teruggang 

blijvend is, zal het volgende onderzoek moeten uitwijzen. Landelijk zijn de aantallen stabiel. 
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Groenling 

 

 

 
 

 

De Groenling is met 2 territoria in 2015 redelijk stabiel. In 2011 waren er 3 territoria op het landgoed.  
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Putter 

 

 

 
 

 

Een andere vinkachtige waarvan er minder territoria zijn vastgesteld in 2015 is de Putter. In 2011 waren er 4 

territoria, in 2015 nog 1. In het vorige onderzoek was er nog sprake van een stijgende lijn, van 1 naar 4 territoria 

in 2000-2011. Mogelijk zijn de aantallen toch te klein om dergelijke conclusies te trekken. De Putter laat 

landelijk een sterke stijging zijn sinds 2000. De toekomstige extensivering van het landgebruik op delen van 

Coelhorst kan nieuwe kansen bieden aan zaadeters als de Putter. 

 

  



Broedvogelonderzoek Coelhorst 2015 59 

Wel in 2011, niet in 2015 

Onderstaand zijn de soorten beschreven waarvan wel in 2011 maar niet in 2015 een territorium is vastgesteld op 

het landgoed. 

  

Bergeend 

In 2011 is 1 territorium vastgesteld van de Bergeend. Waarschijnlijk hebben de vogels toen in een verlaten 

konijnenhol bij de Eemdijk gebroed. In 2015 is eenmaal een vogel waargenomen maar geen territorium 

vastgesteld. De kans lijkt klein dat de soort in de toekomst nog tot broeden komt op Coelhorst. Daarvoor is het 

gebied rond de Eemdijk te druk geworden. 

 

Soepeend 

In 2011 1 territorium, in 2015 geen. De soort werd dit jaar ook niet gezien op het landgoed. 

 

Kuifeend 

In 2011 1 territorium, een grensgeval die waarschijnlijk niet op het landgoed gebroed heeft. 

 

Boomvalk 

In 2011 werd een paartje bij een nest gezien. Ook in 2000 is een territorium vastgesteld van deze soort. Zou in de 

toekomst incidenteel tot broeden kunnen komen, maar voor een structureel broedpaar lijkt het landgoed te klein. 

 

Steenuil 

Na vele jaren trouwe dienst is de Steenuil van het landgoed verdwenen. Het paartje dat jaarlijks bij boer Herder 

zat is hier niet meer gezien. Ook elders op het landgoed is geen Steenuil waargenomen in 2015.  

In 2014 heeft A Rocha 2 nestkasten opgehangen voor Steenuilen. Mogelijk dat de soort hier in de toekomst 

gebruik van gaat maken. Het landgoed heeft zeker potentie voor 1 of 2 paar Steenuil. 

 

Gele Kwikstaart 

In 2011 1 territorium, waarschijnlijk kortstondig baltswerk van een doortrekkende vogel. 

 

Roodborsttapuit 

In 2011 werd nog een familie Roodborsttapuiten op het landgoed gezien met in totaal 5 jonge vogels. Dit jaar 

werd de soort niet gezien. Het landgoed herbergt nog steeds goede biotoop voor de Roodborsttapuit. Landelijk 

gaat het ook goed met de soort. De kans is reëel dat de soort in de toekomst weer op het landgoed tot broeden 

komt. 

 

Grote Lijster 

Zowel in 2007 als in 2011 werden 3 territoria van de Grote Lijster vastgesteld. In 2015 is de soort niet gezien op 

het landgoed. Net als de Zanglijster is ook de Grote Lijster afgenomen op het landgoed. Toekomstig onderzoek 

moet uitwijzen hoe structureel de afname is. 

 

Bonte Vliegenvanger 

In 2011 werd kortstondig een zingend mannetje op het landgoed waargenomen. De soort heeft toen 

waarschijnlijk niet gebroed op het landgoed.  

 

Rietgors 

Het toegenomen drukte en het verdwijnen van nestgelegenheid aan de Eemdijk heeft er waarschijnlijk voor 

gezorgd dat de soort niet meer op het landgoed broed. 

 

Havik 

De Havik broedde jaarlijks in het Rabattenbos. Hier is in 2007 en 2011 een bewoond nest gezien. Het nest was 

dit jaar echter alle bezoeken verlaten. Wel werd tijdens 2 bezoeken een Havik waargenomen. Eenmaal vloog de 

Havik weg bij een versgebouwd nest in de nabijheid van de oude nestlocatie. De bezoeken hierna liet de vogel 

zich echter niet meer zien. 

De vogel lijkt zich nog wel op te houden in de buurt van het landgoed en heeft er wellicht ook gebroed. Het nest 

is echter niet gevonden. 
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Overige waarnemingen 2015 

 

Ooievaar 

Op 13 mei zat er een Ooievaar op het nest achter de boerderij van Herder. Bij navraag bleek dat Herder in de 

dagen ervoor twee Ooievaars had gezien, die ook baltsgedrag vertoonden. Helaas zijn de vogels al snel 

verdwenen. Gezien de toekomstige kansen voor natuurontwikkeling op Coelhorst is er een goede kans dat de 

Ooievaar terugkeert op het landgoed. Voor de oorlog moeten er op het toenmalige kasteel verschillende 

Ooievaars hebben gebroed. 

 

Slechtvalk 

Eenmaal waargenomen op een van de hoogspanningsmasten. We hebben geen aanwijzingen gevonden voor een 

nest. Mogelijk betreft het een van de vogels die op de Amersfoortse Onze-Lieve-Vrouwe Toren broeden. 

 

Groene Specht 

Eenmaal vastgesteld, daarna niet meer. Een territorium op het landgoed is zeker mogelijk. 

 

Appelvink 

Tweemaal tijdens de inventarisatierondes vastgesteld, echter alleen rondvliegden. Omdat Landgoed Coelhorst de 

enige plek is met hoog opgaande bosgebieden, is er een reële kans dat de Appelvink op Coelhorst is gaan 

broeden.  
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Bijlage 1. Huidige natuurtypen Coelhorst  

 

 

 
Huidige natuurtypen op het langoed Coelhorst (Bron: Kwaliteitstoets Coelhorst 2010).  

 

 

De legenda is helaas slecht leesbaar. Daarom is op de kaart zelf aangegeven welk natuurtype het betreft, inclusief 

de code zoals deze is opgenomen in de Vertaaltabel Natuurtypen (Natuur en Landschap 2009). 

  

08-09-2010 
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Bijlage 2. Gewenste natuurtypen Coelhorst  

 

 

 
Gewenste natuurtypen op het langoed Coelhorst (Bron: Kwaliteitstoets Coelhorst 2010).  

 

 

De legenda is helaas slecht leesbaar. Daarom is op de kaart zelf aangegeven welk natuurtype het betreft, inclusief 

de code zoals deze is opgenomen in de Vertaaltabel Natuurtypen (Natuur en Landschap 2009). 
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Bijlage 3. Begrenzing onderzoeksgebied Coelhorst 2015 

 

 

 

 
 

Begrenzing 

 

Het erf en de tuin rond het landhuis zijn tijdens dit onderzoek niet onderzocht. Soorten waargenomen 

vanaf het landgoed in de tuin zijn wel meegenomen (bijv. een zingende Merel vanaf de Coelhorsterlaan 

in de nabijheid van het landhuis). 
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Bijlage 4. Totaaloverzicht waarnemingen Coelhorst 2015 

 

 

 
 

 

1-mrt 7-mrt 28-mrt 15-apr 5-mei 13-mei 23-mei 4-jun 27-jun 18-jul aantal hoogste aantal totaal aantal

20:00 07:00 06:30 06:15 06:45 05:30 08:30 05:15 08:40 09:00 autocluster broed- norm aantal niet bruikbare

22:00 09:30 09:30 09:15 09:15 08:30 11:15 07:50 10:45 11:00 territoria code bezoeken in plot waarnemingen

bezoeknr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bezoektype avond* zonop* zonop zonop zonop zonop ochtend zonop ochtend ochtend

1 1340 Ooievaar 1 0 1 - 1  0

2 1520 Knobbelzwaan 1 1 1 1 1 12 - 4  0

3 1660 Canadese	Gans 1 0 3 - 1  1

4 1700 Nijlgans 1 1 1 1 1 1 3 - 5  0

5 1730 Bergeend 1 0 1 - 1  0

6 1860 Wilde	Eend 3 5 3 2 2 (1) 3 3 - 15  2

7 2030 Kuifeend 1 0 3 - 1  1

8 2670 Havik 1 1 0 6 - 2 1

9 2870 Buizerd 1 1 1 1 1 1 2 16 - 6  0

10 3200 Slechtvalk 1 0 1 - 1  0

11 3940 Fazant 1 1 1 1 1 2 - 4  2

12 4240 Waterhoen 2 1 1 1 1 1 3 - 6  2

13 4290 Meerkoet 1 2 1 2 1 2 9 - 7  0

14 4500 Scholekster 1 2 1 3 - 3  0

15 4930 Kievit 2 1 2 2 3 - 5  0

16 6680 Holenduif 6 (1) 3 1 4 6 3 - 14  0

17 6700 Houtduif 2 (1) 5 1 2 2 (1) 5 9 8 12  3

18 7350 Kerkuil 1 1 15 - 1  0

19 7610 Bosuil 1 1 2 - 1  0

20 8310 IJsvogel 1 1 1 1 13 - 3  0

21 8560 Groene	Specht (1) 0 2 - 0

22 8760 Grote	Bonte	Specht 3 4 1 2 2 1 4 13 8 13  0

23 9920 Boerenzwaluw 42 (6) 23 13 - 42  19

24 10201 Witte	Kwikstaart 1 (1) 2 1 1 (1) 1 1 2 6 - 7  2

25 10660 Winterkoning 21 (3) 13 (1) 26 (3) 20 (1) 24 (3) 13 23 (2) 1 31 2 8 141  2

26 10840 Heggenmus 4 (1) 4 (1) 2 (1) 4 2 8 10  2

27 10990 Roodborst 17 (1) 15 (2) 6 3 4 4 4 7 2 8.5 53  14

28 11870 Merel 8 8 (1) 4 (2) 3 5 (1) 5 8 (3) 20 14 8.5 41  0

29 12000 Zanglijster 13 (1) (1) 3 1 2 (1) 1 2 (2) 2 2 8.5 22  11

30 12500 Bosrietzanger 2 2 2 - 2 0

31 12510 Kleine	Karekiet 3 1 (1) 1 3 2 4.5 5  0

32 12590 Spotvogel 3 3 6 1 7 2 4.5 13  0

33 12740 Braamsluiper 1 1 2 5.5 1  0

34 12750 Grasmus 2 1 1 3 2 5.5 4  0

35 12760 Tuinfluiter 3 3 1 (1) 2 7 2 5.5 9  0

36 12770 Zwartkop 6 (2) 12 (1) 13 10 13 (2) 1 21 2 6.5 55  0

37 13110 Tjiftjaf 29 (1) 22 19 20 (2) 13 21 (1) 1 30 2 7.5 125  5

38 13120 Fitis 1 1 1 2 2 6.5 3  0

39 13140 Goudhaan 1 1 1 1 2 8 3  0

40 13350 Grauwe	Vliegenvanger 1 1 1 1 2 7 5.5 4  1

41 14370 Staartmees 3 (1) 2 1 4 14 - 6  0

42 14620 Pimpelmees 6 2 9 2 3 9 2 8 22  2

43 14640 Koolmees 13 3 2 6 3 8 3 8 27  5

44 14790 Boomklever 1 1 1 1 2 8 3  0

45 14870 Boomkruiper 4 (2) 8 7 10 3 (1) 2 (1) 5 14 2 8 39  0

46 15080 Wielewaal 1 1 2 4.5 1  0

47 15390 Gaai 1 (1) 3 4 1 1 3 - 9  3

48 15600 Kauw (1) 9 (1) 4 (6) 9 6 - 13  0

49 15671 Zwarte	Kraai 1 1 1 1 3 - 3  0

50 15820 Spreeuw 3 (1) 40 (2) 66 (3) 40 9 - 109  28

51 15910 Huismus 1 (2) 6 1 12 19 2 - 20  0

52 15980 Ringmus 2 2 2 1 2 2 3 8 9  2

53 16360 Vink 8 (1) 3 7 (2) 4 (1) 6 4 (1) 9 (3) 13 2 8 41  4

54 16490 Groenling 2 (1) 1 (2) (1) 1 (1) 2 3 - 4  2

55 16530 Putter 1 1 (1) 1 3 - 2  1

56 17170 Appelvink 1 1 0 1 8 2  0

57 18770 Rietgors 1 0 1 8 1  0

Invoer soorten en aantallen voor plot 5238 (Coelhorst) geteld in jaar 2015.

# euring species


