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“NATUUR, LANDSCHAP EN MILIEU” van Amersfoort is een serie inventarisatierapporten over flora, 
fauna, landschap en fysisch milieu ten behoeve van het behoud en het beheer van natuur en milieu in 
de gemeente Amersfoort. 
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INLEIDING 
 
In 2002 werd een deel van het jaarlijkse wijkbudget voor de Amersfoortse wijk  Schothorst 
toegekend aan het door ondergetekende ingediende project Gevleugeld Schothorst.  
Dit tuinvogelproject beoogde een inventarisatie te maken van aanwezige vogelsoorten, met 
behulp van zoveel mogelijk deelnemers uit de wijk. Twee jaar lang is door ruim 100 
deelnemers(!) in deze wijk gekeken naar de vogels, die in hun tuinen voorkwamen en dat 
leverde een grote hoeveelheid gegevens op. Dit waren zowel vogels die er broedden, als 
ook wintergasten en overvliegende of tijdelijk foeragerende soorten. Het resultaat was een 
vogellijst van 97 verschillende soorten. Buiten deze totaallijst, leverde dit ook 
verspreidingsbeelden op, omdat elke waarneming steeds werd bepaald door de plek (het 
paar coördinaten), waar de waarnemer zich bevond.1)  
Er kon dus wel van elke soort gezegd worden door hoevéél waarnemers deze in een 
bepaalde periode was gezien en dàt hij aanwezig was, maar er kon niets geconcludeerd 
worden over het aantal territoria en hun ligging c.q. verspreiding.  
De verspreidingskaartjes gaven slechts een indicatie, waar bepaalde soorten zich al of niet in 
de wijk bevonden, maar over aantallen en dichtheden per km2 kon helaas niets worden 
gezegd. De waarnemingslocatie werd bepaald door de plaats, waar de aangemelde 
deelnemers zich bevonden, maar op een groot aantal plaatsen in de wijk waren  geen 
waarnemers.  
Om dus iets meer te kunnen zeggen over de werkelijke betekenis van de 
verspreidingskaarten van Gevleugeld Schothorst en de werkelijke territoriumaantallen en 
verspreiding daarvan, leek het zinvol om een territoriumkartering uit te voeren van alle in de 
wijk voorkomende broedvogels. 
In 2005 werd hiermee gestart. Door omstandigheden werd echter te laat begonnen (half 
april), waardoor bepaalde soorten, zoals bijvoorbeeld de Boomklever werden gemist. 
Vandaar dat deze territoriumkartering van broedvogels in 2006 werd herhaald en wèl op tijd 
begonnen is. Bij elkaar leverde dit een aardig beeld op van de broedende vogelpopulatie in 
de wijk Schothorst. 
Dit rapport beoogt een neerslag te zijn van deze gegevens. Op grond van deze feiten 
kunnen er wellicht aanbevelingen worden gedaan om tot een (nog) beter groenbeheer in 
deze wijk te komen. Enerzijds om wellicht nieuwe soorten binnen te halen, anderzijds om in 
elk geval de bestaande soorten te behouden en hun positie in de wijk te versterken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
)  Publicatie over de resultaten van het project Gevleugeld Schothorst is in voorbereiding. 
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BESCHRIJVING ONDERZOEKSGEBIED 
 
De wijk Schothorst in Amersfoort ligt direct ten noorden van het stadscentrum en wordt in het 
zuiden begrensd door het Valleikanaal. Aan de westzijde ligt de grens langs de Kleine 
Koppel, de Maatweg en de Hamseweg; de noordgrens is de Schothorsterlaan en in het 
oosten wordt het onderzoeksgebied begrensd door de spoorlijn Amersfoort-Zwolle en de 
flankerende Zielhorsterweg.  
 

 
Kaart Schothorst 

 
De wijk is in grote lijnen opgebouwd tussen 1970 en 1990. Het is dus een wijk, die zo’n 35 
jaar geleden bouwrijp werd gemaakt en dit betekent dat de destijds geplante bomen 
inmiddels een aardig formaat hebben en ook het overige groen en de particuliere tuinen tot 
volle wasdom zijn gekomen. Het is dan ook een groene wijk, die in grote lijnen uit een drietal 
biotopen bestaat. Ten eerste het Valleikanaal en andere waterpartijen met hun directe 
omgeving en natuurvriendelijke oevers, vervolgens stroken openbaar groen met een aantal 
lanen en veel gras- en sportvelden en ten derde alle particuliere tuinen, die met elkaar 
zorgen voor een grote diversiteit aan bomen, struiken, heesters en planten. Het is voor 
vogels eigenlijk ook een beetje een te nette wijk, in die zin, dat er vrijwel geen braakliggende 
veldjes of bermen zijn met een kruidige begroeiing, zoals brandnetels, distels, enz., die veel 
zaadetende vogels aantrekken.  
Een biotoop is een natuurlijke leefomgeving, waar bepaalde soorten planten en dieren zich 
goed kunnen ontwikkelen en voortplanten. 
Zo verkiest een Rietzanger de rietzomen langs het water. Daarentegen prefereert de Bosuil 
het bos boven een weidegebied.  
Het onderzochte gebied is op bovenstaande kaart omlijnd en bedraagt 190 ha ofwel bijna 
twee vierkante kilometer (1,9 km2). Dit is dan ook de factor die als rekeneenheid gebruikt is 
om tot dichtheidsberekeningen per km2 te komen. 
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HET WATER MET Z’N OEVERS  
Een van de belangrijkste biotopen binnen de wijk Schothorst is die van de waterpartijen met 
hun oevers. Door de hele wijk zijn omzoomde sloten en vaarten te vinden met de 
bijbehorende oeverflora en –fauna. Het zijn de longen en de nieren van de wijk, de ruimte die 
nodig is om een wijk een gezond en leefbaar aanzien te geven. 
Water met z’n oevers trekt specifieke soorten aan, die gebruik maken van het voedsel dat 
zich erin en aan de randen bevindt.  
Water met z’n directe omgeving  levert onder ongestoorde, natuurlijke omstandigheden een 
groot scala aan voedsel op. Je moet daarbij denken aan allerlei verschillende planten, kroos,         
knolletjes, insecten, larven, wormen e.d.,  maar ook aan vissen, kikkers en salamanders.  
En ook de vogels maken hier onderdeel van uit. Al was het maar om wat te drinken of te 
badderen. 
In een stedelijke ontwikkeling echter wordt hun leefomgeving veel meer beïnvloed en 
verstoord. Denk maar aan al die wandelaars, vissers, sporters, spelende kinderen, 
rondsluipende katten, blaffende honden, brommers, enz. 
Eigenlijk keren we het om! Wij zeggen “wij wonen hier, dus dient de natuur zich maar aan 
òns aan te passen. We maken het dus, zoals wij dat willen!” 
Zo zorgen wij ervoor dat bepaalde soorten er niet zullen komen en andere juist wel, omdat er 
bijvoorbeeld ineens veel meer specifiek voedsel is, dan in de “ongerepte” natuur. Deze 
verstoringen, het lawaai, de dynamische leefomgeving zorgen er voor dat er een 
soortenrijkdom ontstaat, die door velen ongemerkt wordt gewaardeerd en door liefhebbers 
als ondergetekende valt te inventariseren. 
 

OPENBAAR GROEN EN HET PLANTSOEN  
De tweede belangrijke biotoop van de wijk Schothorst vinden we op diverse plaatsen in de 
wijk. Deze bestaat in hoofdzaak uit het openbaar groen, dat in eigendom van de gemeente 
beheerd en vaak door derden onderhouden wordt. 
Het zijn vooral de grotere grasvelden langs de lanen van de Holkerweg en de 
Kattenbroekerweg, maar ook de graspleinen/speelweiden bij het Elkerlikpad, het Koning 
Arthurpad en het Nibelungenpad, die voor veel vogelsoorten als natuurlijke etensbak dienen.  
Buiten alle particuliere gazons die er natuurlijk ook nog zijn, bevinden zich door de hele wijk 
graszomen die één of twee maal per jaar worden gemaaid. Bovendien bevinden zich langs 
het Valleikanaal meerdere, bij verschillende scholen behorende sportvelden, die in essentie 
tot dezelfde biotoop behoren en nog intensiever worden bemaaid. 
Veel van deze grasstroken en –velden worden geflankeerd door stroken met heesters en 
struiken met hier en daar een heg.  
Veel van deze groenstroken zijn beplant met laag struikgewas, dat éénmaal in de “zoveel” 
jaar  - vaak veel te rigoreus -  bijna volledig wordt weggezaagd en -gesnoeid.  
Op veel plaatsen zijn de Schothorster grasvlakten beplant met rijen van allerlei bomen, die 
een aantal gebieden een mooi, laanachtig uiterlijk geven en die voor een grotere zuurstof- 
voorziening zorgen.  
Deze biotoop, die de verbindingszone vormt tussen de watergebieden enerzijds en de 
particuliere tuinen anderzijds, is wat minder uitgesproken wat vogelsoorten betreft, dan de 
soorten die bij het water of de tuinen behoren. Echter, het is voor vele soorten een 
onmisbaar foerageergebied. Let maar eens op zoals het gebruikt wordt!!  
Er is een aantal vogelsoorten dat gretig gebruik maakt van deze gras-boom-biotoop en die je 
daar dagelijks tegenkomt. 
Het betreft dan vooral de kraaiachtigen en de duiven, maar ook de merels, spreeuwen en 
kokmeeuwen, die dagelijks hun portie regenwormen, larven, emelten, mugjes en kevertjes 
uit het gras snoepen. Andere soorten zoals de Vink, Groenling, Sijs en de Boomkruiper 
maken meer gebruik van de bomen dan van het gras.  
 
De (openbare) bomen worden natuurlijk door vogels gebruikt om zich te verplaatsen door de 
wijk. Maar ze bieden ook een nest-, rust- en schuilgelegenheid.  
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Dit echter niet alleen. Want, afhankelijk van de soort, dragen heel veel bomen in de tweede 
helft van het jaar allerlei bessen, zaden en vruchten, die een rijke bron van voedsel kunnen 
zijn. Denk maar eens aan lijsterbessen, krentenbomen, gelderse rozen, rozenstruiken en 
sierkersen. Maar ook els, eik, vlier, berk en beuk leveren heel veel voedsel voor vogels op. 
Toch is het niet alleen dit natuurlijke voedsel, dat tot hun beschikking staat. Wat dacht u van 
al het zwerfvuil dat, of we dat nu leuk vinden of niet, door de hele wijk te vinden is. 
Voedselresten rond scholen en sportvelden of rond het winkelcentrum, waar voor vogels van 
alles tussen te vinden is. De slimme soorten als kauwen, kraaien en eksters, maar zeker ook 
de brutale Merel en Spreeuw, maken daar gretig gebruik van. 
En het is misschien een onsmakelijk praatje, maar heeft u zich wel eens gerealiseerd wat er 
nog aan voedingswaarde aanwezig is in hondendrollen? Soorten als Ekster, Kraai en Kauw 
ruimen hiervan meer op dan men denkt.  
 

VAN TUIN EN HUIS 
De derde belangrijke biotoop van de wijk Schothorst is het gebied van alle particuliere tuinen 
in de wijk. Al die individuele paradijsjes, waarin iedereen lekker tuiniert, in de zomer in het 
zonnetje zit, z’n vlees “braait”, zijn of haar drankje drinkt en in de winter de vogels voert. 
Al die tuinen die, aan elkaar geschakeld, oases en linten van groen vormen met een 
gigantische diversiteit aan planten, bloemen, struiken en heesters. Hier vinden we de 
mooiste loof- en naaldbomen en de prachtigste bloemen. Tussen al onze menselijke 
territoria bevindt zich een veelvoud aan soorten heggen en erfafscheidingen. 
Paradijsjes van de eerste orde, waarbij de tuincentra goed garen spinnen. Zouden we alle 
tuinen in de wijk aan elkaar kunnen leggen tot één groot gebied, dan hadden we 
waarschijnlijk de mooiste botanische tuin van Nederland. Maar dat zal niet gaan, want we 
hebben immers net zoals de vogels, allemaal ons eigen territorium en het is al bijzonder als 
we onze tuin een beetje afstemmen op die van onze buren.  
Toch bieden al onze tuinen samen een onderkomen aan een groot aantal vogelsoorten. In al 
die tuinen worden, ondanks de dagelijkse menselijke activiteiten, jaarlijks honderden nesten 
gebouwd. Zowel in al die nestkastjes die overal hangen, als in de struiken, heesters, heggen 
en bomen. 
Maar niet alleen in de tuin wordt genesteld. Wat dacht u van de ruimte onder de dakpannen, 
waar mussen en spreeuwen hun nest bouwen. Tenminste als die mogelijkheid hen niet 
ontnomen wordt. Zelfs biedt u in een enkel geval ruimte aan een Gierzwaluw, want die kan 
ook “gewoon” onder de pannen nestelen. Of wat dacht u van al die, al dan niet meer 
gebruikte schoorstenen, waarin de kauwen hun nest maken. Kortom, ons huis biedt 
mogelijkheden te over om aan een aantal vogelsoorten letterlijk onderdak te bieden. 
En niet in de laatste plaats is er het grote aanbod aan voedsel. In de eerste plaats al het 
”natuurlijke” voer dat in onze tuinen voorkomt. Met name een veelheid aan insecten, zoals 
vliegen, vlinders, muggen en kevertjes, verder wemelt het van de bladluizen, rupsjes, 
slakken en niet te vergeten spinnen. Maar buiten dit soort vogel-eten, richten wij mensen 
uitgebreide vogeldiners aan. Vooral gedurende het winterhalfjaar helpen we ze met 
vetbollen, pindastrengen, assortimenten van de heerlijkste pitten en zaden, strooivoer, fruit, 
enz. enz. 
Bijna iedereen doet het en vindt het leuk om een gevarieerd vogelbestand in zijn of haar tuin 
te hebben. 
En juist die inspanningen zorgen er voor dat er een grote diversiteit aan soorten in de wijk 
aanwezig is. Als de wijk alleen maar uit huizen en openbaar groen zou bestaan, dan zou de 
vogeldiversiteit slechts de helft zijn van wat deze nu is. 
 
Uiteraard is het mogelijk om dit drietal biotopen verder op te splitsen, maar dat voegt niet 
veel toe aan deze inventarisatie. Zo zou er nog een vierde “biotoop” onderscheiden kunnen 
worden, maar dat mag die naam eigenlijk niet hebben. Het is meer een voedselgebied. Dat 
is namelijk het versteende en geasfalteerde deel van de wijk. Zoals alle wegen, 
parkeerplaatsen, platte daken en tuinterrassen (niet iedereen heeft groen in z’n tuin). Ook 
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hier wordt voedsel gevonden door vogels. Hier kruipen allerlei insecten en liggen er allerlei 
kruimels; het verbaast je waar vogels allemaal hun eten kunnen vinden. Langs de wegen 
wordt ook heel veel doodgereden; van heel klein tot soms wat groter. Ook dat wordt door de 
diverse vogels opgeruimd. Sommige soorten gaan zelfs zo ver dat de autogrills worden 
geïnspecteerd op de daar achtergebleven (dode) insecten. 
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WAAROM DEZE INVENTARISATIE  
 
Natuurlijk kun je vogels inventariseren omdat het als vogelaar ontzettend leuk is om te doen! 
Op zich alleen al een hele goede reden! Je leert de wijk 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 drive. 
Maar buiten het persoonlijke plezier dat men kan beleven aan het in kaart brengen van al die 
soorten, komt al heel snel het nut naar voren om feiten te verzamelen2).  
In de wijk Schothorst wordt er al jaren naar vogels gekeken. In 2002 en 2003 initieerde 
ondergetekende het project “Gevleugeld Schothorst”3). Dit leverde een prachtig overzicht van 
aanwezige vogelsoorten op. En het aantal soorten (zomer- en wintergasten samen) reikte 
bijna aan de honderd. Ook leverde dit project nog informatie over wèlke soorten er in deze 
wijk broedden en welke, in het voorjaar weer vertrokken of in het najaar weer kwamen. Maar 
op de vraag, wáár die broedvogels hun nest en territorium hadden en hoeveel paartjes van 
bepaalde soorten er waren, daar kon het Gevleugeld Schothorst project geen antwoord op 
geven. Alleen wél voor eksters en kraaien omdat deze soorten in die twee jaar afzonderlijk 
werden gevolgd. Het ligt in de bedoeling om binnenkort de resultaten te presenteren van 5 
jaar onderzoek aan eksters en kraaien in de wijk Schothorst. 
Het was dus van belang om een broedvogel-territorium-inventarisatie uit te voeren van al die 
broedende soorten. Op deze wijze kunnen de gegevens van Gevleugeld Schothorst beter 
worden begrepen en aan de andere kant worden dan eindelijk eens feiten verzameld, 
waarmee wellicht politieke besluitvorming is te “sturen”. Ook zullen er aanbevelingen kunnen 
worden gedaan om mogelijke verbeteringen aan te brengen in de groenvoorzieningen of het 
beheer ervan, of uitbreiding van de soortenrijkdom te bevorderen. 
Voor natuurliefhebbers is groen (lees natuur) in hun directe woonomgeving van 
levensbelang. In een stedelijke omgeving ligt natuur echter voortdurend op de weegschaal. 
Is het nog zwaar genoeg? Of… moeten al die àndere argumenten en belangen meer wegen. 
Natuur blijft een soort wisselgeld, waarover kennelijk voortdurend onderhandeld moet 
worden en kan bij het minste geringste worden ingewisseld voor bijvoorbeeld economische 
of andere belangen. Denk maar eens aan al die “kleinschalige “inbrei-locaties” waar altijd 
weer groen wordt opgeofferd aan asfalt, steen en daken. 
 

WAT IS NATUUR? 
Iedereen heeft een andere beleving van wat “natuur” nu eigenlijk is. Elk gebied heeft z’n 
eigen geschiedenis en wat je ook onder natuur verstaat, hier in Nederland is elk stukje al 
meerdere malen op de schop geweest en door mensenhanden vorm gegeven. Iets dat de 
naam “oer” of “oorspronkelijk” nog draagt is er niet meer. We moeten al naar Polen om nog 
een stukje oerbos te vinden.  
Maar met enige moeite en inlevingsvermogen is een stadswijk als Schothorst echter te 
beschouwen en te beleven als stedelijke “natuur”. Een groene lardering van huizen, wegen 
en parkeerplaatsen. Met z’n allen doen we daar vreselijk veel aan! De gemeente verzorgt het 
openbaar groen, het waterschap beheert het water en wij planten samen onze prachtige 
tuinen vol met natuur. De meest mooie bomen, struiken, heesters, bloemen, staan in onze 
tuinen en trekken heel veel insecten, bijen, vlinders en vogels aan. Dat koesteren we als we 
van onze tuin genieten en dat geeft onder meer schoonheid en kwaliteit aan een wijk of aan 
de stad.  Ergo: natuur betekent kwaliteit! Leefbaarheid! 
Dat voor de wijk Schothorst de aanwezigheid van het direct ten noorden daarvan liggende 
Park Schothorst van cruciaal belang is, mag duidelijk zijn. Sommige resultaten laten mooi 
zien hoe diverse soorten vanuit dit park de wijk ingaan en omgekeerd. Maar ook soorten die 

                                                 
2
) G. van Haaff, 2006, Inventarisatie van broedvogelterritoria in het Waterwingebied van Amersfoort. Natuur, 

Landschap en Milieu van Amersfoort. Aflevering 22, september 2006. 
3
) Er wordt momenteel hard gewerkt aan het rapport dat de resultaten van Gevleugeld Schothorst  

   openbaar maakt. 
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blijven hangen rond de Schothorsterlaan, de noordgrens van het onderzoeksgebied zijn van 
belang. De bewoners van de noordelijke rand van de wijk plukken daar dagelijks de leuke 
vruchten van. 
Het is een verzamelplaats van vele soorten vogels, die er eten vinden of er komen slapen. 
En wij stedelingen genieten van al dat gefriemel in bomen en struiken en de luisterrijke 
liedjes die ze ten gehore brengen. Sommige vogels hebben een bepaalde rust nodig om zich 
ergens te vestigen en tot broeden te komen, andere floreren juist bij ons gezelschap. Maar 
ze hebben ook een plek nodig, waar ze beschutting kunnen vinden tegen slecht weer, en 
ook tegen vijanden als roofvogels, kraaiachtigen en niet te vergeten: katten! Vinden ze dat 
niet, dan zijn ze weg.  
Doormiddel van deze broedvogelinventarisatie hoopt ondergetekende namens de Vogel- 
wacht objectieve feiten aan te dragen. Feiten die ook van belang kunnen zijn voor de 
interpretatie van de gegevens van het Gevleugeld Schothorst-project.  
Maar feitelijke gegevens kunnen ook door ambtenaren en politici worden meegewogen en op 
grond daarvan kunnen beslissingen genomen worden. Beslissingen, waarvan we hopen dat 
deze ten goede zullen komen aan natuur, aan ons welzijn en onze gezondheid, aan rust en 
aan een rijk assortiment aan vogels. Maar feitenkennis kan ook meehelpen om te voorkòmen 
dat een bepaalde soort of een groot deel van de vogelpopulatie verdwijnt. Motto: de kwaliteit 
van onze woonomgeving lees je af aan de rijkdom van het aantal soorten vogels, 
zoogdieren, reptielen, vlinders, libellen, enz.! 4)  
 

                                                 
4
) In augustus 2006 werden in de buurt van de Wielandstraat twee spelende Bunzings waargenomen. Slechts 

één dag/nacht gezien en daarna zijn ze kennelijk weer verder getrokken. 
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WERKWIJZE  
 
Vanaf half februari tot eind juli 2006 is het gebied een groot aantal keren bezocht. Er is niet 
exact te zeggen hoeveel uur er besteed is aan deze territorium-inventarisatie. Eén ronde 
door de 1,9 km2 grote wijk duurde toch al snel 6-8 uur en werd steeds in twee of drie delen 
uitgevoerd. Bovendien werd de territorium-inventarisatie gecombineerd met het onderzoek 
naar eksters en kraaien. Maar er zijn zeker 7 à 8 complete ronden gedaan. 
Gedurende het broedseizoen zijn op een gedetailleerde kaart de soorten genoteerd die op 
een bepaalde plek werden gehoord of gezien. Dit leverde zowel een soortenlijst op, als een 
verspreidingsbeeld van alle verschillende territoria van de broedende vogelsoorten. 
De “wintergasten” verdwenen op een bepaald moment uit beeld, omdat de vogeltrek zich 
weer aandiende. Het is uiteraard zaak deze twee groepen uit elkaar te houden, evenals de 
vogels die “even komen eten” in het gebied, maar daarna ook weer verdwijnen. 
Om aan een vogelsoort het label broedgeval of bezet territorium te kunnen hangen, dient 
aan een aantal criteria te worden voldaan, zoals dat beschreven is in het boek 
Vogelinventarisatie 5). 
Dit zijn: 

1. Territoriumafbakening door zang, grensconflicten 
2. Waargenomen paring en baltsgedrag 
3. Ouders slepen met nestmateriaal 
4. Bouw nest 
5. Nest met eieren gezien 
6. Nest met jongen gezien of jongen gehoord 
7. Nest met verse eierschalen (onder de boom) 
8. Afleidingsgedrag bij bedreiging 
9. Waarneming van jongen die worden gevoerd 
10. Uitgevlogen jongen 

 
In de wijk Schothorst bevinden zich zeer veel territoria van een groot aantal vogelsoorten. 
Om van elk vogelpaar het nest met eieren te willen zien, is een onmogelijke, zeer tijdrovende 
en bovendien uiterst verstorende opgave. Dat kan dus niet het doel zijn!  
Het zwaartepunt lag dan ook bij het karteren van de territoria. En dan vooral op basis van 
zang, plaatsgebondenheid, grensconflicten èn het slepen met nestmateriaal. In redelijk veel 
gevallen werd zelfs na het broeden de aanwezigheid van jongen vastgesteld.  
Op deze wijze kan met een redelijke tijdsinvestering vastgesteld worden, waar de territoria 
van de diverse soorten zich bevinden. De betrouwbaarheid neemt toe naarmate het aantal 
karteringsronden toeneemt en soorten op dezelfde locatie worden aangetroffen. Aangezien 
een flink aantal soorten twee of drie legsels heeft, is gekozen om het eerste legsel te volgen 
en in kaart te brengen. Dit is nodig om allerlei dubbeltellingen van het aantals- en 
dichtheidsbeeld te voorkomen. 
Er is voor gekozen om vooral in de vroege ochtend te beginnen, waarbij op verschillende 
punten werd gestart. Dit zorgt er voor dat soorten, die iets vroeger/later met hun zang op 
andere plekken beginnen, ook kunnen worden gesignaleerd. Het einde van de ronden lag in 
elk geval steeds vóór het middaguur. 
De stad komt vroeg tot leven en de eerste uren van de dag geven nog een redelijke stilte om 
alle vogelgeluiden goed te kunnen horen. Een hele praktische reden dus!  
Van sommige soorten, zoals bijvoorbeeld eksters en kraaien, was de bouw van de diverse 
nesten wél goed te zien. Mede door de (voor)kennis uit voorgaande jaren, konden deze 
soorten prima gevolgd worden. Over dit onderzoek verschijnt nog een afzonderlijke 
publicatie.6) 

                                                 
5
) Hustings, M.F.H., Kwak R.G.M., Opdam, P.F.M. en Reijnen, M.J.S.M., 1989, Vogelinventarisatie, 

Achtergonden, richtlijnen en verslaglegging. 
6
) G. van Haaff, “Dan liever de stad in” . Resultaten van vijf jaar onderzoek aan eksters en kraaien in 

voorbereiding. 
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Voor wat betreft mussen, kauwen, spreeuwen, enz. was het aangeven van hun territoria niet 
onmogelijk, maar wel heel lastig en zeer tijdrovend. Daarom werd er voor gekozen om alleen 
het voorkomen van de eerste twee op een kaart weer te geven (al dan niet foeragerend). 
Van de spreeuwen is geen territoriumbeeld vastgesteld. Hun nesten zitten in allerlei hoekjes 
en gaatjes en ze zijn overal en nergens te zien. Er is meer inventarisatiekennis, maar vooral 
ook tijd nodig om deze soort goed in kaart te brengen. Om die reden is de Spreeuw 
vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Evenals bijvoorbeeld de Blauwe reiger die wel langs 
de waterkant staat te vissen, maar nét niet in de wijk Schothorst broedt. Buiten het park 
Randenbroek, waar zich een blauwe reigerkolonie bevindt, broeden even ten westen van de 
wijk Schothorst (bij de Schans) elk jaar wél een twee- of drietal paartjes. 
 
Per ronde werd het gebied zorgvuldig doorkruist, waarbij het voorkomen van de diverse 
soorten nauwkeurig op de kaart werd gezet. Aan het eind van het seizoen werd op deze 
wijze vrij duidelijk, waar de betreffende territoria zich bevonden. In de meeste gevallen werd 
niet het nest gevonden, maar kon wel een heel duidelijk (soms begrensd) territorium worden 
vastgesteld. 
Achter het bureau zijn de resultaten uitgewerkt tot soortkaarten, waarop de  gevonden 
territoria zijn aangegeven 7). 
 
Hoe nauwkeurig er ook gewerkt wordt, het is onmogelijk om een 100% compleet beeld te 
krijgen. Altijd zullen er dingen worden gemist. Vergelijkend onderzoek in Engeland heeft 
uitgewezen, dat 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. 
Indien we echter kijken naar de opmerkelijke, steeds terugkerende plaatsgebondenheid van 
de paren, komt een dekkingsschatting van 80-90% redelijk in de buurt. Bij de interpretatie 
van de resultaten zal dan ook met die marge rekening moeten worden gehouden.  
 
WAARNEMERSEFFECT EN DICHTHEDEN. 
Het kan geen kwaad om kritisch te blijven kijken naar de resultaten van een inventarisatie. 
Als in de gehanteerde methode fouten sluipen of als de gegevens op verschillende manieren 
verkregen of geïnterpreteerd worden, kunnen er aanzienlijke verschillen in het resultaat gaan 
optreden. 
De betreffende inventarisaties zijn echter door één en dezelfde persoon (ondergetekende) in 
dezelfde periode, onder dezelfde omstandigheden en met dezelfde kennis uitgevoerd. Door 
een min of meer vergelijkbare tijdsinvestering mag worden aangenomen, dat de gegevens 
als redelijk betrouwbaar en vergelijkbaar mogen worden aangemerkt. 
Van het bekende waarnemerseffect, waardoor soms grote verschillen kunnen optreden, kan 
hier naar mijn idee dan ook geen sprake zijn. 
Als we kijken naar de verschillende dichtheden van de vogelsoorten in zowel het 
Waterwingebied als in de wijk Schothorst, dan kunnen we vaststellen dat het “onbewoonde” 
Waterwingebied veel meer vogelparen bevat, dan het “bewoonde” Schothorstgebied. Ook is 
de vraag gesteld in hoeverre je de resultaten mag extrapoleren en omrekenen naar de één 
km2-waarde. Schothorst is 190 ha (1,9 km2) groot en het Waterwingebied 35 ha (0,35 km2). 
Om beide op 100 ha uit te laten komen worden de gevonden waarden van de wijk 
Schothorst ongeveer gehalveerd, terwijl die van het Waterwingebied bijna verdrievoudigd 
worden. 
Toch worden landelijke gebieden met een kleiner oppervlak naar de vergelijkbare component 
van 100 ha gebracht. Als derde vergelijkingscomponent is hierbij een broedvogel- 
inventarisatie van het Heiligenbergerbeekdal uit 2003  betrokken8). Hoewel in deze publicatie 

                                                 
7
) Hierbij is rekening gehouden met datumgrenzen (periode waarin een bepaalde soort gekarteerd kan worden) 

en fusieafstand (afstandsverschil tussen verschillende waarnemingen, behorend bij één territrium). 
8
) Logeman. D., Keken, A. van, e.a., 2003, Broedvogelinventarisatie 2003 Heiligenbergerbeekdal Amersfoort van 

de Stichting Heiligenbergerbeekdal in samenwerking met de Vogelwacht Utrecht, afd. Amersfoort. 
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geen dichtheidsberekeningen werden gepresenteerd, was het na een oppervlakteberekening 
van het gebied mogelijk om per vogelsoort de dichtheid per 100 ha vast te stellen. 
Helaas zijn er uit de omgeving (maar ook landelijk) weinig dichtheidscijfers bekend om als 
vergelijking te kunnen dienen. Maar waar informatie bekend was, is deze in de tekst gebruikt. 
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RESULTATEN 
 

De volgende 30 soorten kwamen in 2005 en 2006 in de wijk Schothorst tot broeden. In deze 
tabel wordt het aantal gevonden territoria en de berekende dichtheid van territoria per 100 ha        
(1 km2) weergegeven en afgezet tegen de resultaten van het Amersfoortse Waterwingebied 
dat in 2006 ook werd geinventariseerd. 
 
 Soort Aantal 

territoria 
2005 

Aantal  
territoria 
2006 

Dichtheid 
km2 
Schothorst 
2006 

Dichtheid 
km2 
Waterwin- 
geb. ‘06 

Dichtheid 
km2 
Heiligen- 
berg. ‘03 

01 Wilde eend 13   11    5,78   22,85 19,18 
02 Waterhoen   5     4    2,10   28,57 13,7 
03 Meerkoet   8   28  14,73   42,85 12,33 
04 Houtduif  -- 156  82,10 200 79,46 
05 Turkse tortel 20   76  40   25,71   4,11 
06 Grote bonte specht   5     6    3,15   22,85 17,81 
07 Winterkoning 22   42  22,10 234,28 78,09 
08 Heggenmus 25   82  43,15   97,14 35,62 
09 Roodborst   6   12    6,31 171,42 43,84 
10 Zanglijster   6   12    6,31   45,71 13,7 
11 Merel  -- 460 242 337,14 95,9 
12 Zwartkop   9   10     5,26   68,57 32,88 
13 Braamsluiper   1     3     1,57     2,85   -- 
14 Kleine karekiet  --     1?     0,52     2,85   -- 
15 Tjiftjaf 15   24   12,63   71,42 46,58 
16 Koolmees  -- 150   78,94 285,71 64,39 
17 Pimpelmees  --   99   52,10 128,57 45,21 
18 Staartmees   4     4     2,10   11,4   5,48 
19 Boomklever   4     5     2,63     8,57 19,18 
20 Boomkruiper 13   20   10,52   37,14 31,05 
21 Ekster 59   67   40,5   60   8,22 
22 Gaai  --   14     7,36   37,14   4,11 
23 Kauw  --    --     --   -- 68,5 
24 Zwarte kraai 18   17     9   20   5,48 
25 Huismus  --    --     --   --   9,59 
26 Vink 36   32    16,84   77,14 20,55 
27 Groenling    29    15,26   28,57   5,48 
28 Spreeuw  --    --     --   -- 41,10 
29 Gierzwaluw  --    --     --   --   -- 
30 Scholekster   2     2      1,05   --   2,74 
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KORTE BESCHRIJVING SOORTEN 
 
Hierna volgt een korte beschrijving en positionering van de broedende soorten die in de wijk 
Schothorst werden aangetroffen. Deze informatie komt overeen met de betreffende 
verspreidingskaartjes. 
 

WILDE EEND  
Van de Wilde eend werden een elftal broedgevallen (moeders met jongen) vastgesteld.  
Het mag duidelijk zijn dat de Wilde eend zijn biotoop vindt rond het water. Ze zijn dus te 
vinden rondom de waterpartijen, die door het gebied lopen. Ondanks de drukte in de wijk zijn 
ze toch in staat om tot een succesvol broedsel te komen. De nesten zullen dus in hoekjes te 
vinden zijn, die net iets minder druk belopen en door honden besnuffeld worden, dan andere 
plaatsen. Negen paar op een oppervlakte van 190 ha komt neer op een dichtheid van bijna  
5 paar per 100 ha.        
Volgens de Broedvogelatlas van Nederland 9) (die ook voor alle andere soorten is gebruikt) 
komen wilde eenden in het stedelijk gebied nauwelijks voor. Hun plek wordt dan ingenomen 
door zogenaamde “soepeenden”. Echter de gedane waarnemingen hebben wel degelijk 
betrekking op wilde eenden. De zogenaamde “soepeenden” zijn niet bij deze inventarisatie 
betrokken. Dit geeft aan dat het gebied wel de mogelijkheid biedt om tot broeden te komen. 
Vergelijken we de verkregen waarde met het aantal per 100 ha in het buitengebied (bijv. de 
beekdalen en de waterrijke natuurgebieden (16-32 paar), dan ligt dit in het stedelijk gebied 
dus wel wat lager. 
Opvallend is tevens, dat het aantal broedgevallen van de Wilde eend in 2005 wat hoger lag. 
Toen werden er 13 broedparen vastgesteld.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
9
) Hustings.F, en Vergeer J-W. e.a., 2002, Atlas van de Nederlandse Broedvogels 
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WATERHOEN 
Langs de waterpartijen in het gebied, werd een 4-tal territoria gevonden van het Waterhoen. 
In de meeste gevallen werden ook de bijbehorende jongen gezien en gehoord. 
Hoewel het Waterhoen de stad niet mijdt, is deze toch wat schuwer dan bijv. de Meerkoet. 
De aanwezigheid van zo’n 4 paar waterhoenen in het gebied is redelijk normaal te noemen 
Ook betekent dit, dat er sprake is van een redelijk extensief oeverzonebeheer. Al te nette 
sloot- en waterkanten zou een averechts effect hebben op de aanwezigheid van het 
Waterhoen. Via de doorgetrokken dichtheidsberekening komen we op iets meer dan 2 paar 
per 100 ha. Net als bij de Wilde eend werd er een kleine achteruitgang vastgesteld, 
vergeleken met 2005. Toen werden er 5 paar geïnventariseerd. 
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MEERKOET  
De Meerkoet speelt over het algemeen een dominante rol over het Waterhoen. Langs de 
aanwezige waterpartijen komen op (opvallend) regelmatige afstand zo’n 30 territoria voor, 
hetgeen omgerekend, op een dichtheid van bijna 16 paar per 100 ha uitkomt.  
De onderlinge afstand tussen de paren bedraagt zo’n 80-100 meter. Regelmatig kunnen er 
tijdens de balts- en broedfase felle grensconflicten optreden. Ook is de Meerkoet een echte 
cultuurvolger, die z’n nest graag bouwt op in het water liggende objecten, zoals winkel- 
karretjes, fonteinen (in 2006 is de fontein hier speciaal tijdelijk voor uitgezet) oude fietsen, 
enz. Hij is lang zo schuw niet als het Waterhoen en verdraagt de mensen in z’n nabijheid 
goed. Vaak vindt er nog een tweede legsel plaats in juli-augustus. De hier aangegeven 
territoria behoren tot het eerste legsel van deze soort. 
Vergeleken bij 2005 is de stand van de meerkoeten aanzienlijk toegenomen. In 2005 werden 
er slechts 14 broedende paartjes vastgesteld. Mogelijk is deze toename èn de afname van 
de Wilde eend en het Waterhoen te verklaren, door de activiteiten rond alle waterpartijen in 
2004-2005. Toen werd alles uitgebaggerd, er werden nieuwe beschoeiingen gemaakt en 
natuurvriendelijke oevers aangelegd. Met name de Meerkoet, toch een duidelijke 
cultuurvolger lijkt hiervan het meest te hebben geprofiteerd. 
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HOUTDUIF  
Na de Merel is de Houtduif, samen met de Koolmees, één van de meest voorkomende 
vogels binnen de wijk Schothorst. Binnen de contouren van het onderzochte gebied werden 
156 paar vastgesteld, waarbij er ongetwijfeld nog een aantal over het hoofd zijn gezien. Per 
100 ha levert dat een dichtheid op van ruim 82 paar. Het is een soort, die 2-6 legsels per jaar 
kan produceren, hetgeen voor een deel z’n 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, beduidend hoger dus nog dan in de wijk 
Schothorst. Zoals bij meer soorten het geval is, lijkt de Houtduif steeds meer het stedelijk 
gebied te veroveren. In het buitengebied komen ze in elk geval steeds minder vaak voor. 
Gedurende de wintermaanden wordt het park Schothorst en het Waterwingebied gebruikt als 
gemeenschappelijke slaapplaats. Tegen de avond komen hier honderden houtduiven samen 
om de nacht door te brengen. Tijdens de inventarisatie werd drie maal een plukplaats 
aangetroffen van een Houtduif, die zeer waarschijnlijk door een Havik was geslagen. Van 
deze laatste roofvogel is bekend dat deze hun “geliefde” prooi steeds méér tot ín de stad 
volgen. 
De verspreidingskaart laat heel mooi het egale verspreidingspatroon over de wijk zien. Op 
een eerbiedige afstand van elkaar vinden we steeds weer een territorium. 
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TURKSE TORTEL  
Het verhaal van de Turkse Tortel, ook wel het antenneduifje genoemd, is een heel ander. 
Binnen het onderzoeksgebied werden 76 paren aangetroffen, hetgeen neerkomt op een 
dichtheid van 40 paartjes per 100 ha. In 2005 waren dat slechts 23 paar, hetgeen op een 
dichtheid van 12 paar per km2 neerkomt.  
Gebieden zonder bebouwing worden eigenlijk gemeden, want tortels zitten graag in de buurt 
van menselijke activiteit en hebben hun nesten veelal in tuinen en dichte bomen. Elk paartje 
kan zo’n 4-5 legsels per jaar produceren. 
Betrouwbare gegevens van binnenstedelijke tellingen ontbreken helaas. De hierboven 
weergegeven dichtheidsberekening kan als redelijk betrouwbaar worden gekenschetst, 
aangezien de tortels zich uitstekend in kaart laten brengen. Je kunt van het ene roepende 
paartje naar het andere fietsen of wandelen. 
Samen met de Houtduif betekent het wel dat er ruim 230 paar “wilde duiven” in de wijk 
Schothorst rondvliegen. Hun werkelijke aantal zal nog wel iets hoger liggen.  
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GROTE BONTE SPECHT  
Aan de rand van het onderzochte gebied werden een zestal territoria vastgesteld, waar een 
aantal malen de “Grote bonte” werd gezien en/of gehoord. Een zevende territorium lag net 
buiten het onderzoeksgebied. Buiten veel insecten en bladetende rupsen, is de Grobo (zoals 
hij ook wel eens in de turbotaal wordt genoemd) verzot op eieren en jongen van kleine 
zangvogels. 
Vooral het gebied ten noorden van de wijk èn langs de Maatweg voorziet kennelijk in 
voldoende gelegenheid om holen uit te hakken en er broedsels groot te brengen. Er is niet 
actief gezocht om de nesten te vinden. Wel zijn er op verschillende plaatsen bedelende 
jongen gehoord. Per 100 ha werd een dichtheid berekend van zo’n 3 paar. Voor deze soort 
is het van belang dat er zo her en der ook oude, dode bomen blijven staan en dat niet alles 
keurig wordt opgeruimd. Oplettende bezoekers zullen er regelmatig de bewijzen tegenkomen 
van spechtactivititen. In juli en augustus zwermen de jongen over de hele wijk uit en zijn ze 
overal te horen en te zien. 
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WINTERKONING  
Met 42 territoria is de Winterkoning een hele vaste bewoner van de wijk. Met een klein 
territorium (ca.0,4 ha) is de Winterkoning weliswaar een veelvoorkomende soort, maar hij 
heeft wel een specifiek eigen biotoop nodig.  
Uiteindelijk is het territorium nog veel kleiner, omdat zijn gebiedje beperkt is tot de 
geconcentreerde, opgaande begroeiing met dichte struiken, heggen en heesters. Als je de 
Winterkoning ziet (hij is op de Goudhaan na het kleinste vogeltje van Nederland) begrijp je 
niet hoe daar zo veel geluid uit kan komen. En dat zonder versterkers! 
Omgerekend naar een territoriumdichtheid, komt dit neer op ruim 22 paar per 100 ha.       
In een moerasbosje op een eiland in het Eemmeer, werd in 1993 door D. Jonkers een 
dichtheid van 47 paar (!) per 10 ha geregistreerd. Omgerekend dus 470 paar per km2! 
Winterkoningen nestelen op allerlei (lage), wat rustige plekken, zoals in boomstronken, 
heggen, houtwalletjes, knotbomen, oude vogelnesten, houtstapels, enz. 
Ook in het “versteende” gebied vinden ze allerlei kleine schuilplekjes om hun nest te 
bouwen. Zorg voor een mooie dichte, liefst doornige onderbegroeiing, waar de kat zich niet 
lekker voelt en de kans is groot dat je broedende winterkoningen en roodborsten krijgt.  
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HEGGENMUS  
De Heggenmus is altijd op de grond aan het scharrelen naar iets eetbaars. Binnen het 
onderzoeksgebied werden 82 territoria van heggenmussen vastgesteld. Vlak buiten het 
gebied waren er nog een negental! Per 100 ha betekent dit een dichtheid van zo’n 43 
paartjes. 
In Nederland bereikt deze soort z’n grootste dichtheden in een parkachtig landschap. In 
regionale fauna’s worden dichtheden genoemd van 40-50 paar per km2, die dus prachtig 
overeenkomen met de hier gevonden waarden. En hoewel het lastig is om door het 
complexe gedrag van de Heggenmus territoria vast te stellen, lijkt de gevonden dichtheid 
toch redelijk betrouwbaar. In elk geval lieten ze zich op hun zang goed inventariseren en 
heeft deze soort het in de wijk uitstekend naar z’n zin!  
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ROODBORST  
Een soort, die het hier zeker ook naar z’n zin heeft, is de Roodborst. Met 12 territoria binnen 
het onderzoeksgebied, komen we uit op een dichtheid van ruim 6 paartjes per km2. 
Misschien is het wat minder bekend, maar onze Nederlandse roodborsten overwinteren voor 
het grootste deel in Zuid Frankrijk, Marokko en het Iberisch Schiereiland.  
De roodborsten, die wij hier ´s winters lekker royaal voedsel geven, zijn te gast uit 
Skandinavië. In het vroege voorjaar gaan de Skandinavische roodborsten weer terug naar 
het noorden en de Hollandse komen weer terug vanuit het zuiden. 
Een Roodborst houdt met name van tuinen binnen het stedelijk gebied en leeft in hoofdzaak 
van insecten (bladhaantjes, vliegen, muggen, larven, enz.). In het Waterwingebied lag de 
dichtheid beduidend hoger en de onderlinge afstand tussen de verschillende territoria 
bedroeg rond de 40-50 meter. In enkele gevallen was deze afstand zelfs nog kleiner. De 
dichtheid kwam daar op ruim 170 paar per km2, hetgeen de voorkeur van roodborsten voor 
een mooi kleinschalig parklandschap nog eens benadrukt. 
 
 
 

 
 
 
 

 



Inventarisatie van broedvogelterritoria in de Amersfoortse wijk Schothorst 
 

 

- 21 -  

ZANGLIJSTER  
Ook 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 een voorkeur voor bijvoorbeeld populieren, wilgen en essen met een vrij dichte 
onderbegroeiing. Buiten insecten, rupsen, bessen, fruit en larven is de Zanglijster verzot op 
huisjesslakken (vooral de gestreepte!). Soms vind je een hele “smidse” van alleen maar lege 
huisjes. Je kan er dan gif op innemen dat dit het werk van de Zanglijster is. 
Er werden zo’n 12 territoria aangetroffen met een dichtheid van ruim 6 paar per km2.  In 2005 
werd slechts de helft vastgesteld. Er is dus sprake van een duidelijke toename. 
Wel moet worden vermeld, dat de range van hun territorium flink is en dat er verwarring kan 
optreden of men met één dan wel twee paar te maken heeft. De berekende dichtheid per 
km2 van zanglijsters in het Waterwingebied, kwam dit jaar op ruim 43. Opnieuw een bewijs 
dat deze lijstersoort een duidelijke voorkeur heeft voor dat moerasachtige parklandschap, 
maar een wijk als Schothorst zeker niet mijdt. 
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MEREL  
Landelijk staat de Merel in de top vijf en meestal op de eerste plaats. Het is dan ook een 
vogel met een opmerkelijk aanpassingsvermogen. Of het nu gaat om volledig versteende en 
geasfalteerde landschappen of fraaie stadsparken, hij doet het overal goed en broedt overal, 
waar maar een plekje te vinden is. Het liefst in uw en mijn tuin!! 
Uiteraard is het aanbod van voedsel belangrijk, maar de Merel vindt eigenlijk overal z’n 
kostje! Daar komt nog bij dat 3-5 legsels per broedseizoen geen uitzondering, maar eerder 
regel is. 
Het zal u dan ook niet verbazen dat de Merel qua aantal en dichtheid de absolute koploper in 
Schothorst is. Al die merels hebben een territorium en je kunt in het gebied niet om je heen 
kijken zonder dat je een paar merels treft.  
Om het aantal merelparen voor een wijk als Schothorst te bepalen, is het niet doenlijk om elk 
paar afzonderlijk in kaart te brengen. Dáárvoor is het te onderzoeken oppervlak te groot. Er 
is dan ook voor gekozen om een bepaald gebied vrij intensief te karteren en het onderzochte 
oppervlak als een representant voor de gehele wijk te beschouwen. De gegevens kunnen 
daarna geëxtrapoleerd worden naar het gehele onderzoeksgebied. In totaal werden in een 
aaneengesloten gebied van 40 ha de merelparen geteld. Zowel ’s ochtends als in de 
avondschemer werd de plaats van de zingende mannen op kaart vastgelegd. Dit resulteerde 
in een aantal van 94 merel-territora. Als we dit doortrekken naar de gehele wijk dan krijgen 
we 4,75 x 94 = 446 ofwel zo’n 450 merelparen voor de hele wijk. Per 100 ha is dat een 
dichtheid van 235 paar. 
In de stedelijke gebieden zijn de dichtheden flink groter dan in het landelijk gebied. Voor 
steden wordt landelijk gerekend met conservatieve getallen van 150-250 paar per 100 ha        
en we zien dat de wijk Schothorst daarmee keurig overeenkomt.  
In het Waterwingebied, een stadspark van Amersfoort, werd in 2006 een dichtheid van 337 
paar per 100 ha gevonden. De veronderstelde invloed van eksters, kraaien, kauwen en 
gaaien op het broedresultaat van de Merel is, zo blijkt, volledig te verwaarlozen. De 
landelijke mereltrend vertoont (vooral door de verstedelijking) nog steeds een licht opgaande 
lijn. 
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ZWARTKOP  
Verspreid over de wijk werden 10 paartjes van de Zwartkop vastgesteld. Per 100 ha zijn dat 
ruim 5 paartjes! Hun heldere zang is onmiskenbaar hoewel ze wel verward kunnen worden 
met de Tuinfluiter. Ze komen verspreid over het onderzoeksgebied voor. “Onze” 
zwartkoppen overwinteren in het Middellandse Zeegebied en zijn eind april, begin mei weer 
terug in ons land, hetgeen meteen na aankomst al weer een prachtig voorjaarsconcert 
oplevert. 
Als nestplaats worden doorgaans lage struiken (meidoorn, sleedoorn), hoge kruidige 
gewassen (braamstruiken) of jonge bomen gekozen. Het vrouwtje bepaald de uiteindelijke 
plek, nadat het mannetje op een paar plekken een nestbodempje heeft gemaakt. In 2005 
werden in de hele wijk 9 paartjes vastgesteld. 
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BRAAMSLUIPER  
Op drie plaatsen in Schothorst werd het territorium van een Braamsluiper vastgesteld, die 
met name eind mei en in eerste helft van juni van zich lieten horen. Ook braamsluipers 
houden van dichte begroeiing met berberis, buxus, liguster en mei- en sleedoorn. Het 
voorkomen in dorpen en steden blijft grotendeels beperkt tot de wat ruimere groen 
voorzieningen (zelfs in nieuwbouwwijken). De Braamsluiper is typisch een vogel die door 
aangepaste beheermaatregelen het gebied binnen te halen valt. 
In alle drie de gevallen is er sprake van een vrij dichte, lage begroeiing, waarin de vogel zich 
goed thuis voelt. Op één van deze drie plekken werd in 2005 ook een broedgeval van de 
Braamsluiper vastgesteld. Zonder dat er sprake is geweest van een bewust gericht beheer, 
kan een toename van 1 naar 3 paar als zeer waardevol worden aangemerkt. 
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KLEINE KAREKIET  
Vanaf eind juni werd bij het “Moerasje” aan de Schothorsterlaan een territoriaal paartje 
vastgesteld van de Kleine karekiet, ook wel de generalist onder de rietzangers genoemd. 
Eerder in het seizoen werd deze soort hier niet aangetroffen. Een aantal keren is de zang 
gehoord in de daar aanwezige smalle rietkraag. De mogelijkheden tot broeden van Kleine 
karekiet, Rietzanger of misschien Bosrietzanger zijn zeer beperkt binnen een stedelijk gebied 
als Schothorst. Buiten een geschikt biotoop, is er ook relatieve rust nodig om tot succesvol 
broeden te kunnen komen. Het mag dan ook bijzonder heten, dat een paartje zeer 
waarschijnlijk toch een broedpoging heeft ondernomen. Deze soort heeft een voorkeur voor 
in het water staand riet. Vanaf begin april zijn de eerste kleine karekieten in Nederland te 
horen en deze komen hoofdzakelijk in het buitengebied voor. Dit voorkomen geeft andermaal 
aan, dat er met zorgvuldig beheer en wellicht wat aanpassingen – zoals bij dit “moerasje” is 
gebeurd -  in potentie mogelijkheden zijn voor deze soort. Het feit dat deze zanger zo laat 
werd gehoord, houdt waarschijnlijk verband met het feit dat we hier met jong eenjarig riet van 
doen hebben. Meerjarig riet wordt veel eerder èn in grotere dichtheden bezet, dan jong riet. 
Het is overigens onzeker of er sprake is geweest van een broedgeval. 
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TJIFTJAF  
Ook de Tjiftjaf is een vogel die naar het schijnt de nodige plekjes in de wijk vindt, om te 
kunnen en te willen broeden. Er werden verspreid door de wijk 24 paartjes vastgesteld, 
hetgeen een dichtheid van 12-13 paar per 100 ha oplevert.  
Dit is beduidend minder dan de aantallen uit jonge loofbossen, waar dichtheden van 55-100 
paar per 100 ha normaal zijn. In Schothorst zijn ze met name in stukken (tuinen) te vinden, 
die wat dichter begroeid zijn. Als alle condities gunstig zijn, kunnen tjiffen tot een tweede 
broedsel komen. In 2005 werden 15 paartjes gesignaleerd. 
Het neefje van de Tiftjaf, de Fitis kon binnen het onderzoeksgebied niet worden vastgesteld! 
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KOOLMEES  
Na de Merel is de Koolmees met 150 territoria een gedeelde tweede, dan wel een goede 
derde als het om aantallen paartjes gaat. Per 100 ha betekent dat bijna 80 paar!  
Zijn voorkomen is als holenbroeder volledig afhankelijk van geschikte nestlocaties, die dus 
kennelijk ruim voorhanden zijn binnen de wijk. Holletjes in huizen en schuurtjes, in bomen, 
stobben en nestkasten bieden ruimschoots broedgelegenheid. Er is denk ik geen soort die 
méér gebruik maakt van nestkasten dan de Koolmees. Op de verspreidingskaart kan worden 
vastgesteld dat de grote grasvlakten worden gemeden. Ze hebben daar ook niets te zoeken. 
In het broedseizoen staan er veel rupsen, larven en spinnen op het menu, terwijl er in de 
winter omgeschakeld wordt naar allerlei zaden en beukennootjes. Dan trekken ze ook meer 
de wijk in om zich in onze tuinen tegoed te doen aan alle traktaties, die wij hen bieden. 
Landelijk gezien nemen de aantallen koolmezen nog steeds toe. Dus daarover hoeven we 
ons niet echt zorgen te maken! De onderlinge afstand tussen de paartjes ligt ongeveer 
tussen de 80-120 m. 
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PIMPELMEES  
De Pimpelmees, de acrobaat onder de mezen, voelt zich ook in stedelijk gebied uitstekend 
thuis in dicht opgaand groen met veel beschutte plekken, om te broeden en te vluchten. 
Deze soort blijft een voorkeur houden voor goed ontwikkeld loofbos met eiken. Ze eten 
larven van galwespen, kevers en galmuggen, maar tijdens het broedseizoen ook luizen, 
rupsen en muggen.  
In het onderzoeksgebied werden 99 paartjes vastgesteld. Zeer waarschijnlijk was het 
honderdste paar ook wel aanwezig. Maar toch beduidend minder dan de koolmezen. Per 
100 ha betekent dat een dichtheid van 52 territoria. Hoewel de dichtheden in stedelijk gebied 
groot zijn, is het uiteindelijke broedresultaat door allerlei oorzaken gering. Ook pimpels 
kunnen meerdere broedsels per jaar grootbrengen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inventarisatie van broedvogelterritoria in de Amersfoortse wijk Schothorst 
 

 

- 29 -  

STAARTMEES  
Ook de Staartmees vindt kennelijk een goed biotoop in Schothorst, want ook deze 
mezensoort is met 4 territoria binnen een stedelijke omgeving redelijk goed vertegen- 
woordigd. Nu verdient dat een duidelijke kanttekening, want door het ontbreken van 
territoriaal gedrag laten de nestlocaties zich vrij lastig vaststellen. Omdat het nogal 
zwervertjes zijn, moet rekening worden gehouden met het feit, dat waarnemingen méér bij 
elkaar getrokken moeten worden. Gezien eerder gevonden dichtheden in bossen op 
zandgronden en in groene stedelijke gebieden in Nederland (3-10 paar per 100 ha) lijkt 4 
paar alleszins redelijk, mede door het feit dat groene randen in stedelijke gebieden met 
graagte worden bewoond.   
De “territoria” liggen dusdanig verspreid dat het aantal van 4 als betrouwbaar mag worden 
verondersteld. Dit wordt nog eens bevestigd door het aantal van eveneens 4 paartjes in 
2005. Qua dichtheid is dat per km2  ruim 2 paartjes. 
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BOOMKLEVER  
In de wijk Schothorst werden binnen het onderzoeksgebied 5 territoria van boomklevers 
gevonden. Twee lagen er net buiten. Alle gesitueerd aan de buitenrand van de wijk waar zich 
de grote zware bomen bevinden. Hoewel er ongetwijfeld wel eens eentje de wijk in zal 
vliegen op zoek naar voedsel, voelen ze zich het beste op hun gemak in het park Schothorst. 
In 2005 werden vier paartjes in kaart gebracht. 
Boomklevers zijn onvervalste standvogels, die houden van parklandschappen met veel dikke 
oude bomen. Meestal nestelen ze in oude spechtholen. Het is ook een beetje een specht, 
want hij kan er flink op los hakken als hij z’n zinnen op een bepaalde prooi of nestlocatie 
heeft gezet. In Duitsland wordt hij dan ook wel de “Blauspecht” genoemd. Gedurende het 
broedseizoen worden er hoofdzakelijk insecten en larven gegeten en aan de jongen 
gevoerd. In tegenstelling tot de Boomkruiper, kan de Boomklever ook op z’n kop langs de 
stam naar beneden lopen. Al eind februari, begin maart is de baltszang van de Boomklever 
te horen en als zodanig zeker niet te missen.  
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BOOMKRUIPER  
Wat talrijker dan de Boomklever is de Boomkruiper vertegenwoordigd. Met z’n hoge liedje en 
z’n kromme pincetsnavel zie je’m vaak tegen de boom opklimmen.  Ook deze vogel broedt in 
holen, hoewel hij daar weinig kieskeurig in is. Ook holletjes achter loszittende stukken schors 
of  in allerlei spleten (ook van bouwwerken) voldoen. Onder gunstige omstandigheden kan 
de Boomkruiper twee broedsels per jaar produceren. 
In de hele wijk werden 20 territoria vastgesteld, hetgeen op een dichtheid van 10-11 paar per 
100 ha komt. In stedelijke tuinen en parken is hij een regelmatige bewoner. In vergelijking 
met 2005 is er een toename vastgesteld van 7 paar. Toen werd er 13 paar in kaart gebracht. 
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GAAI  
De Gaai is een beetje een heimelijke vogel die zich in de broedperiode niet al te vaak laat 
zien. Hij behoort tot de familie van de kraaiachtigen. Buiten insecten en rupsen heeft hij het 
tijdens het grootbrengen van de jongen, zeker ook gemunt op nesten van zangvogels. Later 
in het seizoen staan ook fruit, mais en graan op zijn menu, terwijl hij in de winter op eikels en 
allerlei noten overschakelt. Stedelijke gebieden met veel groen zijn zeker in trek bij de Gaai, 
omdat er in de stad vrijwel altijd eten is te vinden. Hierbij kunnen de dichtheden flink oplopen. 
In Schothorst werden 14 territoria vastgesteld hetgeen neerkomt op een dichtheid van ruim 7 
paar per 100 ha. De paren houden een eerbiedige afstand in acht, die ligt tussen de 250-350 
m. Hoewel er de laatste jaren veel onderzoek gedaan is aan de eksters en de kraaien uit de 
wijk, is de verspreiding van de Gaai nu eindelijk ook eens in beeld gebracht. 
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EKSTER  
In 2006 zijn er 67 eksterterritoria gevonden. Ook buiten het onderzoeksgebied zijn de 
territoria ruimschoots voorhanden. Oorspronkelijk lag dit aantal hoger, maar een aantal van 
deze “territoria” werd in een vroeg stadium al weer verlaten en terwijl bij andere nauwelijks 
beweging te constateren was. Een aantal van deze paren houdt zich bewust heel stil, maar 
bezet al wel een plaats, waar ze het jaar daarop dan prominenter aanwezig kunnen zijn. 
Vergeleken met 2005 is dat een toename van 8 paar op dezelfde oppervlakte. Een toename, 
die overigens ook in andere delen van de stad èn in stedelijke gebieden elders in Nederland 
werd vastgesteld. Binnen de stedelijke gebieden is de Ekster over het algemeen nog steeds 
in opmars. 
Was de dichtheid per 100 ha in 2005 nog ruim 33 paar, dit jaar liep dat op naar 40-41 paar. 
Het mag duidelijk zijn dat dit behoorlijke consequenties heeft voor de beschikbare ruimte per 
eksterpaar. 
Buiten het aantal broedparen, dat hier voldoende voedsel vindt, werd gedurende de 
wintermaanden 2005-2006 ontdekt, dat een groot deel van de eksters uit deze omgeving een 
gezamenlijke slaapplaats hebben in het Waterwingebied, een stadspark ten oosten van de 
wijk Schothorst.10). Bij bezoeken aan deze slaapplaats tegen de ochtend- en 
avondschemering werden naar schatting 100-140 individuen vastgesteld, die hier met elkaar 
de nacht doorbrachten. ‘s Ochtends vlogen ze naar hun territorium (dat de hele winter bezet 
blijft) en tegen de avond verzamelden ze zich weer in het Waterwingebied. Er moeten 
rondom Amersfoort waarschijnlijk nog wel meer van deze eksterslaapplaatsen te vinden zijn, 
maar dit is tot nu toe de enig bekende. Bij de stadsdekkende inventarisatie van eksters en 
kraaien in 2004 en 2005 werden overigens geen andere slaapplaatsen ontdekt.  
 

 
 
 

                                                 
10

) Met dank aan Marja Walrecht die deze slaapplaats ontdekte! 
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KAUW  
Het verhaal van de slaapplaats van de eksters geldt eveneens voor de kauwen. De kauwen 
maken buiten het broedseizoen gebruik van het park Schothorst om er met honderden 
tegelijk gemeenschappelijk te slapen. Opvallend genoeg zijn het nu alleen de kauwen en de 
kraaien die hier hun gezamenlijke slaapplaats hebben.  
Het territorium van een Kauw is zeer klein, soms maar één schoorsteen of één holte groot. 
Het is vaak lastig om hun exacte broedlocaties vast te stellen. Deze keer werden dan ook 
alleen de afzonderlijke waarnemingen op de kaart gezet, dus niet de broedlocaties.  
In de wijk Schothorst werden regelmatig kauwen gezien op diverse schoorstenen en daken 
en vooral ook foeragerend op de (gemaaide) gras- en sportvelden binnen het onderzoeks- 
gebied. 
Op de verspreidingskaart is te zien, dat er een zestal concentraties zijn waar te nemen.  
De twee noordelijke groepjes maken zeker gebruik van alle holtes, die zich in de dikke, oude 
bomen langs de Schothorsterlaan bevinden; de meest oostelijke groep is meer in de buurt 
van het station Schothorst te vinden. Ze broeden daar in de holle, metalen “bovendraad- 
dragers” van de spoorwegen. De westelijke groep floreert, doordat er  in de wijk zeer veel 
beschikbare schoorstenen zijn, terwijl de andere twee groepen zich langs de twee grote 
(gras)lanen ophouden, met enerzijds een concentratie rond het winkelcentrum en anderzijds 
een concentratie in de buurt van het Valleikanaal, waar kennelijk veel voedsel voor ze te 
vinden is.  
De combinatie van een ruime voedselvoorraad mèt geschikte broedlocatie ligt ongetwijfeld 
ten grondslag aan deze clustering. 
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ZWARTE KRAAI  
De Zwarte kraai is een standvogel die het hele jaar door (!) strikt vasthoudt aan zijn 
territorium. Nu is het vrij lastig om de territoriumgrens van elk paar te vinden; daarom kan 
men beter uitgaan van het aantal bezette nesten, mits deze te vinden zijn. 
Tijdens de inventarisatie konden er 17 territoria worden vastgesteld. Daarnaast liggen er nog 
twee net buiten het onderzoeksgebied. In 2005 werden in de wijk Schothorst 18 territoriale 
paren vastgesteld. Na een gestage groei in de afgelopen jaren, lijkt het aantal nu stabiel. Het 
gebied lijkt verzadigd te zijn. Je hebt het idee dat er geen kraaien meer bij kunnen.  
Omgerekend komt dat op een dichtheid van 9 paar per 100 ha. Telkens als er kraaien in het 
gebied werden waargenomen, werd de exacte locatie daarvan op de kaart ingetekend. Op 
deze manier werd een beeld verkregen van de (globale) territoriumgrootte en leidde de 
dichtheid van waarnemingen zelfs tot de ontdekking van het nest, als dit nog niet bekend 
was. De verspreidingskaart laat dit beeld zien. 
Aangezien vaak niet duidelijk is welke Kraai bij welk nest hoort, tenzij ze een bijzonder 
kenmerk dragen, zijn de territoriumgrenzen soms lastig te bepalen. In sommige situaties is 
het heel goed mogelijk dat de grenzen, die natuurlijk diffuus zijn en elkaar een beetje 
overlappen, zo her en der wat opschuiven en “lijnen” in werkelijkheid iets anders liggen dan 
op de soortkaart is weergegeven. 
Het mag duidelijk zijn dat er kennelijk voldoende voedsel en nestgelegenheid aanwezig is 
voor een “parapluie” van kraaienterritoria, die zich over vrijwel het gehele gebied uitstrekt. 
Er zijn redelijk veel grote, hoge bomen waar de Kraai z’n nest kan bouwen en voldoende 
voedsel, waaraan ze zich tegoed kunnen doen. Het grootste deel van z’n voedsel bestaat uit 
bodeminsecten en hun larven, regenwormen, padden en kikkers, aas en afval (brood, 
patatten, hondenpoep, enz.). Tijdens de jongenfase wordt er natuurlijk ook wel eens een eitje 
en een jong vogeltje verschalkt. Hierbij zijn de minst verscholen nesten het eerst aan de 
beurt. Maar ook eksternesten worden niet ontzien. 
Gedurende de winterperiode schakelt deze slimme zwartjas over op zaden en vruchten. 
Tijdens de eindfase van de broedsels zijn de laatste jaren de verschillende jongen geteld! 
Het totaal in 2006 kwam veel lager uit dan voorgaande jaren, slechts 17 jongen verdeeld 
over tien paar. Bij 7 paar kon geen nageslacht worden vastgesteld. Waarschijnlijk heeft een 
en ander te maken met bereiken van een soort maximale bezetting, waarbij de natuur 
zichzelf gaat reguleren door minder jongen te produceren. 
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HUISMUS 
In tegenstelling tot 2003 werd de Huismus in 2006 in vrijwel de gehele wijk gesignaleerd. Op 
zeer veel plaatsen waren foeragerende, baltsende, tjilpende en bedelende mussen binnen 
de kaders van het onderzoeksgebied  te zien. Aangezien de homerange van de mus gering 
is, blijven ze in hoofdzaak rondom hun nest scharrelen.  
Evenals bij de kauwen zijn de waarnemingen van huismussen op een kaart gezet en deze 
soortkaart laat dus zien, waar ze aanwezig zijn. Het is duidelijk dat er een flink aantal van  
deze mussen-clusters  is. 
Als we dit vergelijken met 2003 kunnen we vaststellen dat deze concentraties nog wel op 
dezelfde plaats liggen, maar dat er een duidelijke uitbreiding van de broedkolonies heeft 
plaats gevonden (zie kaart 25A). Werd het aantal paren in 2003 nog op zo’n 250 geschat, 
dan kunnen we nu – bij een voorzichtige schatting - het aantal broedparen zeker op 350-400 
paren stellen. Waren voorheen de afzonderlijke kolonies van elkaar gescheiden, in 2006 
lijken ze meer naar elkaar toegegroeid te zijn en groter in omvang te zijn geworden. Alles 
wijst erop, dat 2006 een goed mussenjaar was. 
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VINK 
Binnen het onderzoeksgebied werden 32 territoria van de Vink aangetroffen. Dit komt neer 
op ruim 16 paar per 100 ha.  Gedurende het broedseizoen werden de zingende mannetjes 
systematisch in kaart gebracht, hetgeen tot bijgaande verspreidingskaart heeft geleid.  
De Vink broedt vrijwel overal waar bomen staan. In bossen, maar ook in parken en in onze 
privé-tuinen. Het nest wordt prachtig gecamoufleerd en valt nauwelijks op. Het voedsel van 
de Vink bestaat zomers hoofdzakelijk uit insecten en ongewervelden en ’s winters schakelt 
hij over op zaden, granen en beukennoten. 
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GROENLING  
De Nederlandse groenlingen zijn hoofdzakelijk standvogels en in de periode van april tot en 
met augustus worden er meestal twee broedsels grootgebracht. 
Deze vogels hebben een voorkeur voor halfopen landschappen met hoge zangposten en in 
combinatie met voedselrijke plekken met vruchtdragende struiken. Ook kunnen ze in kleine 
kolonies broeden. Mocht dat hier het geval zijn geweest, dan is dat niet onderscheiden. Als 
een zingende Groenling  een aantal keren op een vaste locatie werd gehoord, werd er 
aangenomen, dat deze vogel tot één paar behoorde. Het vraagt een meer specifieke 
inventarisatietechniek om kleine kolonies vast te stellen. De territoria liggen minimaal zo’n 
100 m. uit elkaar.  In 2006 werden er vooralsnog 29 territoria gesignaleerd.  
Met wat goede wil zijn er drie groepen waar te nemen. De groep in het westen is het 
duidelijkst; hier zit een tiental paren op een mooie, gelijke afstand van elkaar. In het noorden 
is er ook nog een redelijke concentratie waar te nemen van zo’n 9 paar en aan de oostzijde 
is het beeld het meest verspreid met zo’n 5-6 paar tegen de spoorlijn aan. 
Waarschijnlijk zoekt de Groenling de meest voedselrijke tuinen om te foerageren, want in 
een groot deel van de wijk worden ze niet aangetroffen. In 2005 werden 14 paren in kaart 
gebracht (zie kaart 27A) met eenzelfde driedeling. Dit houdt in dat er in 2006 een duidelijke 
toename van het aantal paren heeft plaats gevonden. 
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SCHOLEKSTER  
Buiten de vele scholeksters die langs de kust broeden, broeden er ook in het binnenland. En 
zowaar, ook in Schothorst. Het is lastig om het nest van zo’n Scholekster te ontdekken, tenzij 
je een gerichte zoektocht gaat houden op bepaalde platte (grind)daken van gebouwen. 
Verondersteld wordt dat de betekenis van de bebouwde kom als broedgebied, voor deze 
soort is toegenomen. De landelijke trend vertoont sinds 1985-1990 echter een dalende lijn. 
In Schothorst werden zeker 2 en mogelijk 3 paar vastgesteld. Waarschijnlijk heeft het 3e paar 
net aan de noordzijde buiten het onderzoeksgebied gebroed en daar twee jongen 
grootgebracht. Van de andere paren is niet vastgesteld of er een broedresultaat was. Ze 
foerageren op gras-sportvelden in de nabijheid van de plaats, waar ze steeds werden 
gezien. De dichtheid per 100 ha is dus heel laag en ligt rond 1 paar voor Schothorst 
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SPREEUW en GIERZWALUW 
Deze twee soorten hebben zeker in Schothorst gebroed en zijn gedurende het seizoen 2006 
ruimschoots waargenomen. Al eerder werd aangegeven dat het van beide soorten vrij lastig 
is om hun broedlocaties vast te stellen. Er zijn dus ook geen verspreidingskaarten van deze 
soorten gemaakt. 
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CONCLUSIES EN BEVINDINGEN 
 

ALGEMEEN 
Als we terugkijken naar de resultaten van de territorium-inventarisatie 2006, dan vallen een 
aantal zaken op. 
Om te beginnen broeden er nauwelijks “bijzondere soorten” in Schothorst. Met uitzondering 
van de Kleine karekiet en de Braamsluiper zijn het allemaal “gewone”, te verwachten 
soorten, die we in de wijk aantreffen. 
Voor de Kleine karekiet en andere riet- en moerasvogels is een aantal jaren geleden aan de 
rand van de wijk een prachtig moerasje aangelegd, hetgeen nog eens aangeeft, dat de 
natuur een handje te helpen is met een actief beheer. In hetzelfde moerasje overwinterde 
enkele jaren geleden bijvoorbeeld ook een Waterral, een vogel die we in het stedelijk gebied 
nauwelijks tegenkomen.  
Dat de Braamsluiper in de wijk voorkomt, komt waarschijnlijk, doordat er een paar wat 
dichter begroeide plekken zijn, waar de vogel zich thuisvoelt.  
Al eerder werd aangegeven dat de wijk Schothorst eigenlijk een beetje te netjes is. Er komen 
nauwelijks gebiedjes en terreinen voor, waar de begroeiing wat ruig en ondoordringbaar is. 
Gebiedjes met een dichte en lage onderbegroeiing, waar bepaalde soorten als de 
Braamsluiper, maar ook als de Matkop, de Glanskop en de Tuinfluiter hun territorium zouden 
kunnen vestigen ontbreken. Buiten het park Schothorst zijn er in de wijk verder geen natuur- 
gebiedjes van enige omvang. Alleen het bosje aan de Maatweg in het zuid-westen van het 
gebied en een bosperceeltje op de hoek van de Hamseweg en de Elly Takmastraat kunnen 
hier misschien genoemd worden. Ook braakliggende stukken komen nauwelijks voor. 
Soorten die hiervan gebruik zouden kunnen maken, blijven daardoor weg en zullen dus 
eerder het park Schothorst opzoeken. Een inventarisatie van het Park Schothorst zou 
kunnen aantonen of dit zo is. Wellicht is het een idee om een dergelijk onderzoek in de 
komende jaren op te pakken. Hiermee zou ook wat meer duidelijkheid kunnen worden 
verkregen over de belangrijke invloed, die stadsparken zeer waarschijnlijk hebben op de 
omringende wijken.  
 

TOENAME 
Opmerkelijk was bijvoorbeeld wel het onverwachte en ruime voorkomen van de 
Boomkruiper. Ook de toename ten opzichte van 2005 was niet mis te verstaan. Een 
toename, die we overigens ook bij een aantal andere soorten konden vaststellen. 
Tot nu toe werd ervan uitgegaan, dat met name de ekster- en de kraaienparen, die de laatste 
jaren gedetailleerd zijn gevolgd, elk jaar in aantal toenamen. Maar uit de 
inventarisatiegegevens blijkt nu dat er veel meer soorten binnen het stedelijk gebied flink in 
de lift zitten. 
Soorten als Meerkoet, Turkse Tortel, Winterkoning en Heggenmus namen explosief toe ten 
opzichte van 2005, terwijl ook bij de Roodborst en de Zanglijster een verdubbeling van het 
aantal broedparen is te zien. Ook de Tjiftjaf deed het in 2006 qua aantallen uitstekend. 
Dat deze territoriumaantallen overigens niets zeggen over de reproductie van de 
verschillende soorten, mag duidelijk zijn. Wellicht zegt het nog eerder iets over de 
reproductie van 2005. Als dit een heel goed jaar was voor de verschillende soorten, kan 
daarmee de vastgestelde toename in 2006 wellicht deels worden verklaard. 
 
Even anders ligt dit met de Huismus. Omdat er een mussenkartering uit het Gevleugeld 
Schothorstproject van 2003 aanwezig was, konden we dit jaar iets zeggen over de 
vastgestelde toename van de Huismus in de afgelopen drie jaar. De “mussenclusters” zijn 
beduidend groter geworden en het aantal mussen is in 2006 ontegenzeggelijk toegenomen. 
Zeer waarschijnlijk heeft het weer en een aantal goede broedseizoenen bijgedragen aan dit 
positieve resultaat. Ook de zachte winter, waardoor dit jaar al vroeg met broeden werd 
begonnen, heeft hier ongetwijfeld invloed op gehad. Kennelijk vindt de Huismus toch 



Inventarisatie van broedvogelterritoria in de Amersfoortse wijk Schothorst 
 

 

- 42 -  

voldoende broedgelegenheid om, althans de afgelopen jaren, tot een flinke binnenstedelijke 
groei te komen. Het lijkt erop dat er deze afgelopen jaren aan voedsel geen gebrek was. 
Argumenten als te weinig nestgelegenheid en/of te weinig voedsel worden doorgaans 
gebruikt om de neergaande trend van de Huismus te verklaren. Geen van beide blijkt hier op 
te gaan. 

 
ONMISBARE TUINEN 
Onwillekeurig dringt zich het beeld op, dat, als er geen particuliere tuinen in de wijk 
Schothorst zouden zijn en we het alleen zouden moeten hebben van het openbaar groen, de 
vogeldiversiteit in de wijk zeer armetierig zou zijn. Het is met name dat conglomeraat aan 
particuliere tuinen dat een wijk als Schothorst (maar dat geldt ook voor de meeste andere 
wijken in de stad) z’n gezicht geeft en ervoor zorgt dat heel veel vogelsoorten (maar 
bijvoorbeeld ook vlinders en vleermuizen) zich hier prima thuis voelen. 
Indien we kijken naar het geheel, dan zien we dat er toch 30 soorten in al die tuinen een 
leefomgeving vinden om er te broeden en jongen groot te brengen. 
Maar buiten de broedvogels heeft een wijk als Schothorst ook in de winterperiode een zeer 
belangrijke rol voor wintergasten. Door het project Gevleugeld Schothorst weten we dat het 
aantal doortrekkende en overwinterende soorten een veelfout is van de soorten die er 
broeden. In totaliteit werden in 2002-2003 bijna honderd (97) verschillende vogelsoorten 
vastgesteld. Als er daarvan 30 broeden, dan zijn er 67 soorten die het gebied gebruiken als 
foerageplaats. 
Deze grote diversiteit geeft aan, dat het stedelijk gebied een belangrijke plaats is waar 
vogels hun eten vinden. In dit opzicht kunnen zowel de gemeentelijke overheid als de 
bewoners veel doen om te bevorderen dat de wintergasten hier voldoende voedsel en 
schuilgelegenheid vinden. In ruil daarvoor, krijgen wij de mooie winterwaarnemingen van 
bijvoorbeeld pestvogels, kramsvogels, koperwieken, grote gele kwikstaarten, maar ook van 
appel- en goudvinken of verschillende soorten watervogels, waaronder de IJsvogel. Om er 
maar een paar te noemen. En de rijkdom aan vogels vertelt ons echt iets over de kwaliteit 
van de wijk! 
 

BAGGERWERKZAAMHEDEN 
Het uitbaggeren van alle waterwegen in de wijk in het najaar van 2004, en het begin van 
2005 heeft deze biotoop zeker verstoord. Ook het aanleggen van milieuvriendelijke oevers 
langs het Valleikanaal heeft natuurlijk z’n invloed gehad op de daar aanwezige flora en 
fauna. We zien dat het aantal broedparen van Wilde eend en Waterhoen in 2006 is 
teruggelopen ten opzichte van 2005. Daarentegen is het aantal broedgevallen van de 
opportunistische Meerkoet flink toegenomen. Er bestaat de indruk dat deze zaken met elkaar 
te maken hebben. Na de uitvoeringsfase van bovengenoemd project moeten de natuur en 
het water zich uiteraard herstellen. Het valt heel lastig aan te tonen wat de consequenties 
van een dergelijke ingreep zijn en natuurlijk moeten dit soort zaken ook op een wat langere 
termijn worden bekeken. Uiteindelijk wordt er toch een verbetering op een aantal fronten 
nagestreefd. Voordat flora en fauna weer een beetje in evenwicht zijn met elkaar, zijn we  
een paar jaar verder. In elk geval zagen we in 2006 al weer regelmatig aalscholvers vissen in 
de Schothorster waterpartijen en was gedurende de wintermaanden de IJsvogel al weer een 
aantal malen aanwezig. 
 

TOP DRIE 
Uit de tabel valt af te lezen welke soorten het hoogste scoren als het om aantallen territoria 
gaat. We zien de Merel met kop en schouders boven alles uitsteken, zeer waarschijnlijk 
gevolgd door de Huismus en vervolgens de Houtduif en de Koolmees. Aangezien we het 
aantal van bijvoorbeeld de Spreeuw niet kennen, kunnen we deze niet plaatsen. De 
schatting van de Huismus staat m.i. zeker garant voor een goede tweede plaats. 
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AANBEVELINGEN 
 
Indien we samenvattend kijken naar de resultaten van deze territoriumkartering, dan kunnen 
er zeker een aantal aanbevelingen gedaan worden. 
Het probleem hierbij is, dat daar enerzijds in de meeste gevallen een kostenplaatje aan vast 
zit en anderzijds de aanbevelingen wel eens strijdig zouden kunnen zijn met de bestaande 
(gemeentelijke) beheervisie. Beide argumenten zijn heel reëel en we betwijfelen of de 
aanbeveling wat de vogels betreft, voldoende gewicht in de schaal zal leggen om een 
uitgezet beleid aan te passen. 
In de beschrijving van het gebied is een driedeling gemaakt in biotopen. Aan de particuliere 
eigenaren van al die schitterende tuinen zou gevraagd kunnen worden om niet alleen maar 
schuttingen te plaatsen, maar ook eens te denken aan mooie groenblijvende heggen. Of 
vooral vrucht- en besdragende struiken en bomen te planten. Dit zou gestimuleerd kunnen 
worden door een actieve rol (in welke vorm dan ook) van de gemeente;  dan wel van de 
verschillende tuincentra. In principe kunnen allerlei afspraken gemaakt worden en kunnen 
gerichte aankopen door tuincentra gestimuleerd en gesponsord worden. Hier zijn allerlei 
constructies denkbaar, die de moeite van het uitwerken zeker waard zijn. Ook het ophangen 
van nestkasten zal er toe bijdragen dat de bestaande vogelstand niet achteruit gaat. 
Tegenwoordig kunnen “mussenflats” gekocht (of zelf gemaakt) worden. Het heeft niet zoveel 
zin om een kast op te hangen voor een Torenvalk of voor de Bonte vliegenvanger. Deze 
kasten zullen eerder door andere, meer gangbare soorten worden gekraakt. Maar het is 
natuurlijk altijd mogelijk dat je een Boomkruiper of Boomklever in je mussenkast krijgt. 
Een ander beheerbeleid kan overigens ook kostenbesparend werken, waardoor andere 
zaken toch mogelijk worden en er budgettair neutraal, toch naar een iets ander beheer kan 
worden omgeschakeld. 
Tot slot vragen de resultaten van een inventarisatie als deze om een aantal suggesties, die 
de leefkwaliteit van de wijk, maar ook van de vogels, kunnen verbeteren. Verbeteringen 
kunnen hier vanuit verschillende invalshoeken hand in hand gaan. Schothorst heeft de kans 
om zich hiermee te onderscheiden van andere wijken in de stad. Plannen in deze richting 
zouden een plaats kunnen krijgen in het wijkbeheer van de komende jaren. Tevens zouden 
ze prachtig kunnen aansluiten bij de verwezenlijking van de ecologische verbindingszone die 
langs het Valleikanaal is gepland en die in de komende jaren verwezenlijkt gaat worden. 
 
SUGGESTIES 

1. Allereerst zou de wijk Schothorst er zeer bij gebaat zijn, indien er op de voordeur 
van de afdeling ‘gemeentelijk groenbeleid voor Schothorst’ zou komen te staan: 
“MET VOGELS MEER WIJK”. 

2. Er zou gedeeltelijk minder intensief en selectief kunnen worden gemaaid. Dit zou 
betekenen dat bepaalde stukken gras, randen en bermen een deel van het jaar niet 
meer worden gemaaid en kunnen doorgroeien en bloeien.  

3. De diversiteit aan kruidige planten van deze ongemaaide stukken kan gestimuleerd 
worden door het inzaaien van allerlei “mengsels”. Dit levert een scala aan vlinders, 
insecten en zaden op, dat onder andere voedsel betekent voor vogels. Hetzelfde 
geldt voor struiken en heesters.  

4. Het snoeibeleid dient gefaseerd plaats te vinden. Dit gebeurt al wel, maar veel te 
drastisch. Niemand is gebaat bij rigoreuze snoeipartijen, waarbij alles tot op 20 cm. 
boven de grond wordt teruggebracht. Gefaseerd snoeien in cycli van bijvoorbeeld 5 
jaar zal zeker een bevorderlijke uitwerking hebben op de vogelstand. 

5. Bevorderen dat er veel meer bes- en vruchtdragende bomen en heesters komen. 
De gemeente zou hiertoe bij herplant duidelijke keuzes kunnen maken. Besluit als 
gemeente ook eens om naaldbomen aan te planten. Kleine concentraties naaldhout 
zouden bijvoorbeeld een Goudhaan of Kuifmees, maar wellicht ook een Kruisbek 
kunnen aantrekken. 



Inventarisatie van broedvogelterritoria in de Amersfoortse wijk Schothorst 
 

 

- 44 -  

6. Onderzoek eens op welke plaatsen er in de wijk,  een iets grotere oppervlakte met 
een wat dichtere onderlaag kan worden gecreëerd. 

7. Plaats kunstmatige klimop-zuilen, waar Hedera en Kamperfoelie tegenop kunnen 
klimmen. Desnoods verwerkt in kunstwerken (beelden) die mogen begroeien. 
(Koppel hieraan een wedstrijd!) 

8. Plant op verschillende plaatsen snelgroeiende bamboestruiken. Binnen de kortste 
keren zit zo’n plek helemaal vol met mussen en andere vogels. De argumenten 
tegen het planten van deze uitheemse soorten kennen we natuurlijk. 

9. Maak in de wijk leuke, niet al te hoge doolhofjes doormiddel van (besdragende) 
heggen. Heggen geven de vogels een uitstekende beschutting tegen mensen, 
katten, roofvogels, slecht weer, enz. Kijk bijvoorbeeld eens naar de fraaie 
hulstheggen in  ‘t Gooi. 

10. Probeer kale asfalt- en steenvlaktes te doorbreken met groenblijvende randen en 
heggen. Gebruik laag- en groenblijvende soorten, die weinig onderhoud nodig 
hebben en geen bedreiging voor de veiligheid vormen. 

 
Amersfoort, september 2006 
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