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INLEIDING 

In de Amersfoortse wijk Schothorst is van 2002 tot 2012 door de auteur onderzoek gedaan 

naar Eksters en Zwarte kraaien. Er is tien jaar lang met name gekeken naar het aantal 

territoria en het aantal grootgebrachte jongen per jaar. Daarnaast is er ook onderzoek 

gedaan naar gedrag en ontwikkelingen in de populatie. Dit rapport geeft een overzicht van 

de resultaten van het onderzoek. Dit verdiepende onderzoek kwam voort uit eerder door de 

auteur geïnitieerde vogelprojecten genaamd ’Gevleugeld Schothorst’ [1] (waarbij gedurende 

twee jaar (2002-2003) met ruim honderd wijkbewoners naar alle vogels van dezelfde wijk is 

gekeken) en ‘Dan liever de stad in’ [2] (een stadsdekkend onderzoek dat zich al toespitste op 

Zwarte kraaien en Eksters). 

 

Onbekend maakt onbemind 

Waarom gaat iemand nou tien jaar lang zulke gewone vogels als Eksters en Zwarte kraaien 

volgen? Zeker als je je bedenkt dat het schuwe vogels zijn die zodra je de kijker op ze richt al 

weer zijn vertrokken. Algemene vogels dus die zich moeilijk laten observeren. Eén van de 

belangrijkste redenen om toch onderzoek naar deze Kraaiachtigen te doen is hun slechte 

imago. Terwijl het zulke prachtige slimme vogels zijn worden ze door vrijwel iedereen 

verguisd. Het klopt dat ze niet de mooiste zang produceren, en het klopt ook dat ze 

gedurende het broedseizoen nesten van andere vogels leegroven, maar tegelijkertijd maken 

Eksters (Zie figuur 1) en Zwarte kraaien onlosmakelijk deel uit van het natuurlijk ecosysteem. 

Door ons meer te verdiepen in het gedrag en de rol van deze dieren kweken we misschien 

wat meer begrip en wellicht zelfs waardering. 

 
 
  

Figuur 1. Ekster (Foto: Bert Geelmuijden). 
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Ontwikkeling van het project 

Hoewel het onderzoek in eerste instantie startte met alleen het observeren van Eksters, 

bleek al snel dat dat weinig zin heeft zonder ook hun voortdurende interactie met Zwarte 

kraaien er bij te betrekken. Kauwen werden buiten beschouwing gelaten, maar terugkijkend 

hadden die waarschijnlijk ook meegenomen moeten worden in het onderzoek. Net als 

Zwarte kraaien hebben Kauwen namelijk dag in dag uit grote invloed op het gedrag van 

Eksters. 

 

Met dit onderzoek is geprobeerd een aantal vragen te beantwoorden: 

- Hoeveel paren vliegen er rond? 

- Waar zitten de nesten?  

- Hoeveel jongen brengen Eksters en Zwarte kraaien per jaar groot? 

- Hoe lang zijn territoria in gebruik. 

- Wat is er waar van het hiërarchisch systeem dat er A-, B- en C-territoria zijn? 

- Bezitten de sterkste vogels ook de mooiste plekken? 

- Welke factoren maken dat een territorium beter is dan het andere?  

- Waarom krijgt het ene paar drie of vier jongen, terwijl een groot aantal andere paren 

niet in staat blijkt te zijn om zelfs maar één enkel jong groot brengen? 

 

Aanvullend is er een keur van onderwerpen aangestipt zoals de vele intrigerende aspecten 

van het vogelgedrag: Alarmeren als er een roofvogel of kat in de buurt is, de onderlinge strijd 

tussen Eksters en Zwarte kraaien over de keuze van de nestlocatie. Hoe zit het met 

gemeenschappelijke slaapplaatsen en hoe werkt het systeem van de groepen jongelingen 

die tussen de broedseizoenen door hun plekje ergens moeten vinden? Het aantal vragen 

nam alleen maar toe en gaandeweg is er naar methodes gezocht om antwoorden te vinden. 
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ONDERZOEKSMETHODE 

Nestlocaties werden gedurende de onderzoeksperiode twee- à driewekelijks bezocht. 

Gegevens werden aangevuld met talloze incidentele waarnemingen op weg naar de 

supermarkt, naar het wijkcentrum of naar de tandarts. Waarnemingen werden uitsluitend 

door de auteur gedaan met behulp van verrekijker en vogeltelescoop. Territoriumgrootte 

werd bepaald door herhaaldelijk positie in te nemen tussen twee nesten en te noteren waar 

grensconflicten plaatsvonden. 

Kleurringen 

Om een gedetailleerd overzicht te krijgen van verblijfsplaatsen en foerageergebieden 

gedurende de dag werd na de nodige discussie besloten om een kleurring-project te starten. 

Als je elke Ekster een unieke kleurring-combinatie meegeeft, kun je ze in het veld op 

individueel niveau herkennen. Nadat alle aanvragen 

afgehandeld waren, en ik in Finland kleurringen had laten 

maken (zie figuur 2), is er in 2011 begonnen om met behulp 

van een hoogwerker en een gecertificeerd ringer (zie figuur 

3) jonge vogels op het nest te ringen. Met veel moeite zijn in 

één dag tien nesten bezocht. Veel nesten konden om 

praktische redenen niet bereikt worden. Per slot van rekening 

vond het onderzoek plaats in een intensief gebruikte 

stedelijke omgeving. Een aantal nesten was leeg, andere bevatten nog eieren en op drie 

nesten troffen we jongen aan. In totaal konden er zes geringd worden [3]. Twee nesten met 

twee jongen en één nest met 4 jongen waarvan er twee bij nadering hoog de boom in kropen 

en zich niet meer lieten pakken. 

 

Door deze exercitie bleek ook al snel dat elk nest in een ander stadium van broeden 

verkeert. Een dag waarop alle Eksterjongen in één keer geringd worden is dus bijna niet te 

plannen. Voor je het weet zijn de jongen al te groot, zijn het takkelingen geworden en kan je 

er niet meer bij. Maar goed, toch zes geringd! Nu zou ik wel antwoorden gaan vinden dacht 

ik. De weken daaropvolgend zijn de geringde vogels gevolgd en rond hun geboorteplek 

gezien, maar al snel verdwenen ze uit beeld. Tot in januari van het jaar erop kon er nog één 

geringd exemplaar worden gevolgd. Daarna was ook deze weg en waren alle geringde 

vogels verdwenen! Via de Amersfoortse pers werden taarten uitgeloofd voor wie alsnog een 

geringde Ekster kon duiden, maar helemaal niets meer: Van de aardbodem verdwenen! 

Figuur 2. Kleurringen (Foto: 
Gerard van Haaff) 
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Figuur 3. Ringen van Eksters door Dick Jonkers (Foto: Saskia Berdenis van Berlekom) 

Gedurende het hele broedseizoen 2012 is –mede vanuit een kostenaspect- met een 

Larsson-vangkooi getracht om volwassen Eksters en Zwarte kraaien te vangen om ze van 

een kleurring te kunnen voorzien, maar ook dit had geen enkel succes. Leg je het aas even 

buiten de kooi dan is het in no time opgevreten, maar in de kooi: geen schijn van kans. Ik 

probeerde het met stukjes kaas en kip, met meelwormen, met slachtafval, met een dode duif, 

enz. Noch Ekster noch Zwarte kraai liet zich verschalken. Deze exercitie is nog een flink 

aantal maanden voortgezet, maar uiteindelijk heb ik de handdoek in de ring geworpen. Grote 

vangkooien met lokkers zoals die in publicaties beschreven worden kan je in de stad niet 

gebruiken. Bovendien zou een dergelijke kooi na elke vangst weer verplaatst moeten worden 

binnen het volgende territorium. Het zou een evenzo eindeloze als tijdrovende bezigheid zijn 

geworden. Bovendien kan je niet overal op een stoeltje bij gaan zitten om honden en katten 

en andere bijvangsten weg te houden of weer los te laten, want die vinden kaas ook lekker. 
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RESULTATEN & ANALYSE 
Om het overzicht te bewaren zullen we hieronder de resultaten van het Ekster en Zwarte 

kraaien onderzoek na elkaar behandelen. 

Resultaten Eksters 

Als we kijken naar de resultaten (zie figuur 4. en tabel 1.) zien we tot 2006 een sterk 

stijgende lijn met betrekking tot het aantal bezette territoria. Vanaf 2007 lijken de aantallen 

zich te stabiliseren rond 65 paar met een kleine daling in 2011. Het aantal grootgebrachte 

jongen houdt tot 2006 gelijke tred met het aantal territoria: hoe meer territoria, hoe meer 

jongen. Met ingang van het broedseizoen 2007 vind er een omslag plaats. Het aantal 

grootgebrachte jongen binnen het onderzoeksgebied daalt sterk en fluctueert in de laatste 

jaren van het onderzoek rondom de 40 grootgebrachte jongen per broedseizoen. In 2011, 

een jaar met een uitschieter naar boven komt het jongen-niveau weer uit rondom het punt 

waar in 2002 met 26 territoria werd begonnen. In 2011 zijn er voor het grootbrengen van die 

47 jongen echter 55 territoria nodig in plaats van 26 van 2002. In 2002 lag de gemiddelde 

oppervlakte van een afzonderlijk territorium op 7 ha, in 2011 was de gemiddelde 

territoriumgrootte vrijwel gehalveerd tot 3,6 ha. 

Door het aantal jongen te delen door het aantal territoria/broedparen krijgen we een nog 

duidelijker beeld van het gemiddelde broedsucces per paar gedurende de 

onderzoeksperiode. Figuur 5 laat een licht dalende trend zien van het gemiddelde 

broedsucces. 

 

Figuur 4. Ekster territoria en nestgegevens in de wijk Schothorst gedurende de onderzoeksperiode 2002-
2012. 
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Tabel 1. Nestgegevens Ekster in de wijk Schothorst tussen 2002 en 2012. 

Jaar 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Territoria  26 28 45 60 70 65 68 64 66 55 63 

Jongen 44 55 68 81 85 42 41 32 31 47 35 

Nesten met 1 jong 8 4 12 21 12 14 12 11 5 17 9 

Nesten met 2 jongen 9 10 9 17 19 8 4 6 8 8 5 

Nesten met 3 jongen 2 7 10 2 5 4 7 3 2 2 4 

Nesten met 4 jongen 2 2 2 5 5 0 0 0 1 2 1 

Nesten met 5 jongen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Dat gemiddelde broedsucces kunnen we ook uitsplitsen in nesten met meer of minder 

jongen. Als we kijken naar de verdeling van het aantal jongen dat per nest grootgebracht 

wordt (zie figuur 6) dan zien we dat gedurende de onderzoeksperiode het aantal territoria dat 

in een broedseizoen geen jongen grootbrengt sterk toeneemt. Van alle broedparen zijn er 

dus maar een kleine twintig die zorgen voor de totale ‘productie’. 

 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 
A

an
ta

l j
o

n
ge

n
 p

er
 b

ro
ed

p
aa

r 

Jaren 

Grootgebrachte Ekster jongen per jaar 

Figuur 5: Het aantal grootgebrachte jongen in de wijk Schothorst gedurende de onderzoeksperiode 2002-
2012. 
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Figuur 6. Verdeling van het aantal grootgebrachte jongen over alle Eksternesten in de wijk Schothorst 
gedurende de onderzoeksperiode 2002-2012. 

Resultaten Zwarte kraai 

Nadat we in detail de Ekster populatie in de wijk Schothorst hebben bekeken doen we 

datzelfde nu voor Zwarte kraai. Het eerste dat opvalt als we Zwarte kraai (zie figuur 7 en 

tabel 2) onder de loep nemen is veel lagere aantal territoria ten opzichte van Ekster. Zwarte 

kraaien hebben namelijk een veel groter territorium dan Eksters. Eén Zwarte kraai territorium 

overlapt verschillende Ekster territoria. In tweede instantie valt op dat als we kijken naar de 

resultaten (zie figuur 7) zien we bij Zwarte kraai getalsmatig een minder sterke toename in 

het aantal territoria met als hoogtepunt 2008. In 2005 wordt het grootste aantal jongen 

grootgebracht: 36. Net als bij Ekster neemt bij Zwarte kraai het aantal jongen de eerste jaren 

van het onderzoek toe: hoe meer territoria, hoe meer jongen. Met ingang van het 

broedseizoen 2006 vind er een omslag plaats. Het aantal grootgebrachte jongen binnen het 

onderzoeksgebied daalt licht en fluctueert in de laatste jaren van het onderzoek rond de 15 

grootgebrachte jongen per broedseizoen. Het is spannend te zien dat in 2011, een 

uitzonderlijk goed jaar voor Eksters, het aantal grootgebrachte jongen bij Zwarte kraai juist 

een dieptepunt beleeft. In 2003 lag de gemiddelde oppervlakte van een Zwarte kraaien 

territorium op 38 hectare, in 2012 was de gemiddelde territoriumgrootte vrijwel gehalveerd tot 

11 hectare. 
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Figuur 7. Zwarte kraai territoria en nestgegevens in de wijk Schothorst gedurende de onderzoeksperiode 
2002-2012. 

Door het aantal jongen te delen door het aantal territoria/broedparen krijgen we een nog 

duidelijker beeld van het gemiddelde broedsucces per paar gedurende de 

onderzoeksperiode. Figuur 8 laat (net als bij Ekster) een licht dalende trend zien van het 

gemiddelde broedsucces van Zwarte kraai. 

 

Tabel 2. Nestgegevens Zwarte kraai in de wijk Schothorst tussen 2002 en 2012. 

Jaren 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Territoria - 5 13 18 17 20 26 23 23 22 16 

Jongen - 8 21 36 17 12 14 19 20 7 10 

Nesten met 0 jongen - 0 3 2 8 10 12 11 9 16 11 

Nesten met 1 jong - 2 3 2 6 6 7 6 8 5 2 

Nesten met 2 jongen - 3 3 9 1 3 2 5 6 2 1 

Nesten met 3 jongen - 0 4 4 2 0 1 1 0 0 2 

Nesten met 4 jongen - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Dat gemiddelde broedsucces kunnen we ook uitsplitsen in nesten met meer of minder 

jongen. Als we kijken naar de verdeling van het aantal jongen dat per nest grootgebracht 

wordt (zie figuur 9) dan zien we dat gedurende de onderzoeksperiode het aantal territoria dat 

in een broedseizoen geen jongen grootbrengt sterk toeneemt. 

 

 

 

Waar komt deze gestage groei van het aantal territoria vandaan? In algemene bewoordingen 

kan je stellen dat in de Amersfoortse wijk Schothorst voor Eksters in de beginjaren van het 

onderzoek kennelijk een gunstiger omgeving is ontstaan om te bivakkeren. Maar waardoor 

komt dat? Is er misschien meer voedsel beschikbaar gekomen doordat het groen in de wijk 

die in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw gebouwd werd, tot wasdom is gekomen? Zijn 

de bomen op een hoogte dat ze geschikt zijn om als nestboom te fungeren (want daarover 

kunnen Eksters behoorlijk kieskeurig zijn)? Kennelijk was het tot 2007 nog niet ‘vol’ genoeg, 

want elk jaar kwam er toch weer een aantal paren bij. 

 

In 2006 steeg het aantal Eksters naar maar liefst 70 broedparen met 85 jongen. Het jaar 

daarop daalde het aantal paren sterk en werden er maar 42 jongen grootgebracht. In de 

vervolgjaren stabiliseerde het aantal paren. Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen 

worden dat er op de totale oppervlakte van het onderzoeksgebied (1,95 km2) niet veel meer 

ruimte voor méér territoria beschikbaar is. 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 
A

an
ta

l j
o

n
ge

n
 p

er
 b

ro
ed

p
aa

r 

Jaren 

Grootgebrachte jongen Zwarte kraai per jaar 

Figuur 8. Het aantal grootgebrachte jongen in de wijk Schothorst gedurende de onderzoeksperiode 2002-
2012. 
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Figuur 9. Verdeling van het aantal grootgebrachte jongen over alle Zwarte kraai nesten in de wijk 
Schothorst gedurende de onderzoeksperiode 2002-2012. 

 

De draagkracht van het gebied is kennelijk bereikt en het evenwicht in de verhouding tussen 

oppervlakte versus aantal paren lijkt gevonden te zijn. Elk paar heeft kennelijk een minimale 

oppervlakte nodig van om en nabij drie hectare om te kunnen functioneren en om zonder 

teveel stress, kroost groot te brengen. Gegevens van SOVON (zie figuur 10) laten zien dat er 

in de afgelopen jaren op provinciaal niveau geen grote verschuivingen hebben 

plaatsgevonden in het aantal broedende Eksters. Vanaf 1990 is er geen significante 

aantalsverandering meer. De laatste 10 jaren is er geen betrouwbare trendclassificatie 

mogelijk. Voor Zwarte kraai zijn er niet voldoende gegevens om een broedvogeltrend weer te 

geven. 
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Figuur 10. Broedvogeltrend Ekster van de provincie Utrecht (Deze grafiek is gebaseerd op het Meetnet 
Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 (donkerblauwe 
lijn) en de standaardfout (lichtblauwe lijn). 

 

Waarnemerseffect 

Zoals vaker gebeurt met startende 

inventarisaties kan het zogenaamde 

waarnemerseffect optreden. Alles is nieuw, 

misschien zie je wat over het hoofd, wellicht 

worden zaken over- of onder gewaardeerd of is 

de methode van onderzoek niet helemaal juist. 

Als ik echter terugkijk naar de eerste jaren, 

waarin we zo’n mooie opgaande 

aantalsontwikkeling zien, dan kan ik me toch 

niet voorstellen dat er in het eerste jaar anders 

is geïnventariseerd dan gedurende het vierde 

of achtste jaar, bovendien zijn alle 

inventarisaties door mijzelf gedaan zonder 

inmenging van andere tellers. Daarnaast had ik 

al jaren daarvoor ervaring opgedaan met 

opsporen van (roofvogel)nesten op het 

landgoed Den Treek-Henschoten even ten zuiden van Amersfoort. Aan inventarisatie-

ervaring ontbrak het mij dus niet. Hoe kritisch ik ook probeer te kijken naar de resultaten, 

2002 

Figuur 11. Ekster en schaap (foto B. 
Geelmuijden). 
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naar mijn mening zijn de gegevens van de eerste jaren even betrouwbaar als die van de 

latere jaren. Kennelijk is het onderzoek gestart in een periode dat er nog een toename in de 

stedelijke Ekster- en kraaienpopulatie mogelijk was. Zou de lange-termijn-trend wellicht een 

golfbeweging vertonen van stijgende en dalende aantallen waarbij steeds gezocht wordt 

naar een soort balans, een evenwicht? 

Nesten zonder jongen 

Opvallend is ook de toename van het aantal Eksternesten zonder jongen (zie figuur 6) 

ofschoon het totale aantal jongen min of meer gelijk blijft. Steeds meer paren zijn kennelijk 

niet in staat om jongen groot te brengen. In 2010 liep dit op tot 73% van alle nesten. Slechts 

een kwart van de populatie bracht nog jongen groot. Dit kan verschillende oorzaken hebben. 

Als eerste zou dat gebrek aan beschikbaar voedsel kunnen zijn. Door te droge of te natte 

omstandigheden zou het voedselaanbod kunnen wijzigen, maar Eksters zijn in hun 

voedselkeuze dusdanig opportuun, dat je mag verwachten dat er in een stadswijk als 

Schothorst met scholen en winkels voldoende eten is te vinden! Nieuw gevestigde territoria 

bleven in ruim 51% van alle gevallen zonder jongen terwijl 20% één en 20% twee jongen 

wist groot te brengen. Waren dit jonge onervaren paren? Verder is er ook de Zwarte kraai, 

waarvan de territoria als een paraplu boven en over alle Eksterterritoria hangen. Zwarte 

kraaien en Eksters verdragen elkaar gedurende het broedseizoen, maar daar is dan ook 

alles mee gezegd. Zwarte kraai is fysiek meestal de sterkste (of hij ook de slimste is valt te 

bezien). 

 

Sommige Eksters zijn dusdanig optimistisch en opportunistisch dat ze kennelijk niet beseffen 

dat het beter is om op eerbiedwaardige afstand van een bezet kraaiennest te gaan zitten. 

Soms hebben ze echter nauwelijks keus, want 

welke kant ze ook op gaan, ze zijn omringd 

door andere soortgenoten die ook hun plekje 

opeisen en verdedigen. Te dicht op elkaars 

snavel lijkt per definitie geen nageslacht te 

betekenen. Eksternesten worden vooral aan 

het begin van het broedseizoen uit elkaar 

getrokken of gekraakt door de Zwarte kraaien. 

Eieren worden uit het nest gesleept en 

opgegeten. Toch dient het effect van Eksters op 

een kraaienpopulatie ook besproken te worden, want bij nadere cijfermatige analyse blijkt 

bijvoorbeeld dat binnen de territoria van Zwarte kraaien die geen jongen voortbrengen, de 

Figuur 12. Eksternest (Foto G. van Haaff) 
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Eksters het helemaal niet zo slecht doen. Binnen een kraaienterritorium bevinden zich 

(vooral bij hoge dichtheden) namelijk 1 tot 5 Eksterterritoria. Dit betekent dat de Zwarte 

kraaien moeten “dealen” met meerdere Eksterparen die er wellicht op uit zijn om ook dat 

kraaiennest leeg te roven. De Zwarte kraai mag dan fysiek sterker zijn dan de Ekster, maar 

is één broedpaar ook bestand tegen een overmacht aan Eksters? 

Slechts 10%  

Als je een berekening maakt van de hoeveelheid gelegde eieren per jaar, dan moet je 

vaststellen dat slechts een fractie van hiervan het tot volwassen Ekster schopt. Op basis van 

literatuur kan men stellen dat legsels van 5-6 eieren normaal zijn (zie figuur 12). Als dat zo is 

dan groeit slechts 10% hiervan uit! Wat gebeurt er dan met die andere 90%? Zijn die eieren 

allemaal onbevrucht? Worden er helemaal geen of veel minder eieren gelegd in Schothorst 

dan op basis van literatuur mag worden aangenomen? Worden ze mogelijk gepredeerd door 

soortgenoten, Zwarte kraai, Gaai, Kauw of roofvogels als Sperwer? Sterven ze voortijdig 

door weersinvloeden als bijvoorbeeld plotselinge kou of extreme nattigheid gedurende het 

broedseizoen? 

 

Zagen we in het begin van het onderzoek nog Ekster nesten met 4 of 5 jongen, sinds 2007 

komen die echter nog nauwelijks voor. Nesten met één of twee jongen vertegenwoordigen 

de grootste groep en paren met drie jongen moeten al met een lampje worden gezocht. 

Volgens mij heeft ook dit gegeven opnieuw te maken met het biologisch evenwicht in de wijk. 

Hoe minder territoria, des te minder de stress. Hoe meer voedsel er beschikbaar is per paar, 

hoe groter de kans om succesvol meerdere jongen groot te brengen. Mijn vraag was dan ook 

of dit bijvoorbeeld bij de kraaien eveneens het geval zou zijn. 

Stresskaart  

Eksters hebben 

voortdurend te maken met 

buren die hun plek opeisen 

en proberen te vergroten. 

Enerzijds zijn er de 

soortgenoten, maar 

misschien nog wel 

belangrijker zijn de posities 

van de Zwarte 

kraaienterritoria in hun 
Figuur 13 Elk Eksterpaar is ingesloten door Zwarte kraaien of 
soortgenoten. 
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directe omgeving. De ruimte tussen de verschillende Ekster- en Zwarte kraaiennesten is 

beperkt. Elk paar vliegt –in welke richting het ook gaat- zodra ze op zoek gaan naar voedsel, 

het territorium van een buurpaartje binnen.  

Elk buurpaar geeft bij binnenkomst van vreemde naburige paren onmiddellijk de 

territoriumgrens aan door erop af te vliegen. Omgekeerd doen de vogels dat natuurlijk ook bij 

hun eigen territorium. En ze zijn daar dagelijks flink druk mee! Tot hier en niet verder! Overal 

is elk paar ingesloten door Zwarte kraaien of soortgenoten (voor voorbeeld zie figuur 13). 

 

Als ze te dichtbij komen dan worden ze verjaagd. Toch zie je over het algemeen weinig 

echte grensconflicten in die zin dat ze elkaar ‘in de veren vliegen’. Er lijkt een soort 

buffertolerantie te zijn die teveel fysiek geweld voorkomt. Hoe dichter een ‘vreemd’ paar het 

nest van de buren nadert, des te feller wordt door het bedreigde paar opgetreden. Vaak 

verjagen de mannetjes de binnendringende man en de vrouwtjes de vreemde vrouw. Dit 

waarschijnlijk ook ter voorkoming van onverwacht geflirt, want niets is de Ekster vreemd. Het 

schijnt overigens, je kunt dat soms ook heel goed waarnemen, dat confrontaties voorkomen 

kunnen worden indien vogels hoger gaan vliegen. Kennelijk kan je dus aan de bovenkant 

over een buur-territorium heen vliegen zonder dat je meteen als predator of concurrent 

‘opgevangen’ en verjaagd wordt. 

Vervolg analyse Eksters 

Tabel 3. Van tabel 1 afgeleide Ekstergegevens. 

Jaren 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Territoria per km
2
 13,3 14,7 23,7 31,6 36,8 34,2 35,8 33,7 34,7 28,9 33,2 

Juvenielen per km
2
 23,2 28,9 35,8 42,6 44,7 22,1 21,6 16,8 16,3 24,7 18,4 

Juvenielen per nest 1,7 2 1,5 1,4 1,2 0,6 0,6 0,5 0.5 0,9 0.5 

Juvenielen per reproductief 

nest 

2 2,4 2,1 1,8 2,1 1.6 1,8 1,4 1,7 1,6 1,8 

Onderlinge afstand (m) 290 280 170 160 145 155 145 140 135 150 140 

Nieuwe territoria - 4 14 17 14 6 0 0 2 0 8 

 

De hier gepresenteerde berekeningen zijn duidelijk aan elkaar gerelateerd. Door de toe- of 

afname van de feitelijke getallen zullen andere gegevens meebewegen. Om gegevens van 

verschillende onderzoeken met elkaar te kunnen vergelijken, is bijvoorbeeld een 

dichtheidsgetal handig. De oppervlakte van het onderzoeksgebied wordt gedeeld door het 

aantal broedparen. Hiermee kunnen waarden van andere onderzoeken naast elkaar worden 

gelegd. Zo zien we de eerste drie jaar een duidelijke toename aan territoria maar vanaf 2005 

een stabilisatie. De gemiddelde dichtheid gedurende de laatste 8 jaar bedraagt 33,6 Ekster 
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territoria per km2. Voor de hele stad Amersfoort lag dat in 2005 gemiddeld op 28,5 paar per 

km2. 

 

Landelijk gezien lijken dichtheden van broedende Eksters, net zoals in de wijk Schothorst, 

trouwens beduidend lager te liggen. Zo kende Assen in de jaren negentig van de vorige 

eeuw een gemiddelde dichtheid van 8 paar per km2, Alkmaar 7,5 paar met plaatselijk 

dichtheden oplopend naar 47 paar per km2, Nieuwegein 7-9 paar per km2 en Eindhoven 

kende een dichtheid van 6,7 paar. Allemaal waarden die redelijk dicht bij elkaar liggen. 

Helaas is er weinig recent onderzoek bekend. Uit Hilversum komt in 2002 een dichtheid van 

21,6 paar per km2 en in Weesp werden hetzelfde jaar 14,1 territoria per km2 aangetroffen [4]. 

 

We zouden voorzichtig kunnen concluderen dat door een groeiende stadspopulatie van 

Kraaiachtigen de dichtheden tot 2005-2006 blijven oplopen waarna ze stabiliseren. Of hier 

sprake is van een landelijke trend is niet bekend. Het aantal jongen per nest geeft een zelfde 

beeld als die van de dichtheden: Tot 2006 ligt dit beduidend hoger dan gedurende de rest 

van de onderzoeksperiode. Kwamen we eerst nog op een gemiddelde van rond de twee 

jongen per nest, in 2012 was dit gedaald tot één jong per twee nesten. Het aantal jongen per 

reproductief nest (dus van alle nesten die jongen opleverden) veranderde echter nauwelijks. 

Lag dit de eerste vijf jaar net boven de twee, de laatste zes jaar ligt het er net onder. Het 

algemeen gemiddelde over de hele onderzoeksperiode komt uit op 1,8 jong per reproductief 

nest. 

Vervolg analyse Zwarte kraaien 

We hebben kunnen zien dat 2006 een cruciaal jaar was bij de stabilisering van de 

Eksterpopulatie. Ook bij de Zwarte kraaien zien we de eerste zes jaar een toename van het 

aantal territoria (zie figuur 7 en tabel 2). Waren er in 2003 nog maar 5 paartjes te ontdekken, 

in 2007 was dit opgelopen tot 26 paar. Hierna trad stabilisatie op. In wezen dus hetzelfde 

beeld als bij de Eksters. Alleen loopt de toename van het aantal paren een jaartje langer 

door. Vervolgens zien we 2005 oplichten door het groot aantal jongen (36) dat dit jaar werd 

groot gebracht. Hierdoor zijn er wat meer nesten met twee en drie jongen en heeft één paar 

zelfs 4 jongen groot weten te brengen. Of deze juvenielen-explosie verantwoordelijk is voor 

de verdere toename van het aantal broedparen in de erop volgende jaren is niet ondenkbaar 

en zelfs logisch. De flinke aantallen jongen zien we in 2005 ook bij de Eksters (81). Het één 

gaat dus niet ten koste van het ander. Beide soorten leveren nadrukkelijk een groot aantal 

nakomelingen. In tegenstelling tot 2005 zijn er in 2012 slechts 10 jongen waargenomen. 

Ondanks het feit dat er 16 paren een territorium bezetten! 
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Tabel 4. Van tabel 2 afgeleide Zwarte kraaigegevens. 

Jaren 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Territoria per km
2
 2,6 6,8 9,4 9 10,5 13,6 12,1 12,1 11,6 8,2 

Jongen per km
2
 4,2 11,1 19 9 5,6 7,4 10 10,5 3,7 5,1 

Juvenielen per nest 1,6 1,6 2 1 0,6 0,5 0,8 0,8 0,3 0,6 

Juvenielen per reproductief nest 1,6 2,1 2,3 1,5 1,2 1 1,6 1,4 0,9 2 

Gemiddeld afstand tussen de nesten 778 375 318 301 322 254 304 294 286 332 

Oppervlakte per territorium (ha) 38 14,6 10,6 11,2 10,3 7,3 8,3 8,3 8,6 11,2 

 

Teloorgang. 

Het is dus –zoals hierboven eerder geschetst- een raadsel wat er met de overige 90% van 

de eieren gebeurt? Worden die niet gelegd of komen die niet uit? Een factor die wellicht te 

bestuderen zou zijn door een flink aantal nesten te bezoeken om eieren te tellen en het 

percentage predatie in kaart te brengen. Wellicht mag je dat ook nog extrapoleren naar een 

totale jaarpopulatie. Om de werkelijke factoren te vinden zou je dit echter dan ook nog 

enkele jaren moeten herhalen. Hoe vergelijk je de invloed op een populatie van 

weersomstandigheden over verschillende jaren en gedurende verschillende tijdstippen? Elke 

poging om een vast stramien te ontdekken gaat door de steeds weer wijzigende parameters 

teloor. Op het moment dat je als onderzoeker een vraag formuleert, komen er ook een aantal 

potentiële antwoorden in beeld of wordt er een strategie bedacht om achter het antwoord te 

komen. 

Overschot 

Hetzelfde zien we bij de overschot- of surplus-populatie van elk seizoen. Als je elk jaar 

afzonderlijk bekijkt hoeveel Eksters er aan het eind van elk broedseizoen overblijven dan zie 

je in de rij “overschot” van tabel 5 dit weergegeven. Het aantal Eksters dat in Schothorst 

kennelijk een plaats vindt het jaar erop zijn in de getallen opgenomen. Maar waar blijven al 

die andere jonge vogels?  

 

Tabel 5. Theoretisch overschot van Eksters per jaar van 2002-2012. 

Jaren 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Territoria 26 28 45 60 70 65 68 64 66 55 63 

Aantal adulten 52 56 90 120 140 130 136 128 132 110 126 

Overschot ? 40 61 99 160 115 21 70 98 151 182 

Aantal juvenielen 44 55 68 81 85 42 41 32 31 47 35 

Einde jaar 96 151 219 300 245 157 198 230 261 308 343 
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Om te beginnen kan met zekerheid worden gesteld dat de aantallen vogels die elk jaar weer 

overblijven (het overschot) zich niet allemaal in het gebied kunnen vestigen. Sterker nog, 

slechts een zeer gering percentage vindt een plekje in het herkomstgebied. We kunnen dat 

o.a. zien aan de jaarlijkse toe- of afname van het aantal territoria, maar dat is slechts tot 

2006. Hierna (het werd al eerder vastgesteld) is er nauwelijks plaats meer voor méér 

paartjes. Een drietal jaren wordt het totale aantal Eksters zelfs minder. 

 

Invulling open gebieden. 

Per jaar is er gekeken naar de plek in het onderzoeksgebied waar de nieuwe territoria 

verschijnen. In onderstaande kaartjes (zie figuur 14) wordt de jaarlijkse verspreiding 

weergegeven van de Eksterterritoria in het onderzoeksgebied. De territoria die er elk jaar 

bijkomen zijn gearceerd weergegeven. De stippen vertegenwoordigen de verschillende 

aantallen jongen die in het betreffende jaar groot worden gebracht. Omdat er ook territoria 

verdwijnen (of naar een andere plek verhuizen) kunnen de aantallen nieuwe territoria 

verschillen van de aantallen in de tabellen. Gedurende de hele onderzoeksperiode blijven er 

ook een aantal vaste plekken onbezet. We moeten ervan uitgaan dat deze plaatsen 

onvoldoende zijn voor de Ekster om zich te vestigen. Deze plekken herbergen waarschijnlijk 

geen geschikte nestplaats, onvoldoende voedsel of hebben een te hoge predatiedruk.  

 

Verder valt er weinig structuur te ontdekken in het patroon van nieuwe territoria. Zo hier en 

daar lijken de nieuwe paren zich er geclusterd (met twee of drie paartjes tegelijk) tussen te 

wurmen, waarbij ze soms zo dicht op elkaar gaan zitten dat het onmogelijk is om nog enig 

nageslacht te produceren. Op zich niet zo onlogisch omdat iedere ruimte die wordt geclaimd 

positieveranderingen van de nabijgelegen paren tot gevolg heeft. De stellingen moeten 

opnieuw worden betrokken. Zodra er maar even ruimte ontstaat, zijn de nieuwelingen er als 

de kippen bij om nieuwe posities in te nemen. 
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Figuur 14. Eksterterritoria door de jaren heen. 

 

Groepen jongelingen 

In de praktijk heb ik kunnen vaststellen dat er na elk broedseizoen in de wijk Schothorst zo’n 

één tot twee groepen jongelingen rondzwieren. Ze blijven in eerste instantie vrij dichtbij en in 

hun vertrouwde omgeving. Meestal ligt het aantal tussen de tien en de twintig vogels. 

Onderweg maken ze veel herrie, zijn ze erg speels en dartel, reageren op katten en andere 

vogels en klooien met allerlei zaken die ze ontdekken en onderweg vinden. Het schijnt dat in 

zo’n groep al weer paartjes ontstaan die het volgend seizoen samen verder gaan. Het is dus 

tevens een soort huwelijksmarkt. Ook schijnt er tijdens hun omzwervingen al een onderlinge 

hiërarchie-strijd plaats te vinden waarbij de dominante mannetjes al vast hun plaats opeisen. 

Een soort leerschool voor het echte werk in de nabije toekomst. Puttend uit tien jaar 

waarnemingen zou ik durven beweren dat ongeveer een kwart van de jaarlijks geboren 

jongen een plekje dicht bij huis vindt en dat de rest van de jongen migreert of overlijdt. Als je 

consequent het aantal in een dergelijke groep blijft tellen, zie je naar gelang het komende 

broedseizoen nadert, door paarvorming het aantal afnemen. In jaren dat er geen of 

nauwelijks territoria bij komen, hebben ze dus ergens anders hun heil moeten zoeken, want 

in Schothorst was gewoon geen plaats voor ze. Langzaam zie je de rondtrekkende groepjes 

juveniele Eksters echter kleiner worden zodat almaar kleiner wordende groepjes uiteindelijk 

nog maar moeilijk te onderscheiden zijn van vogels die bezig zijn zich te vestigen of zich al 

gevestigd hebben. 
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Zoals al eerder betoogd zit aan het begin van elk broedseizoen het onderzoeksgebied vol en 

zullen overschotvogels moeten uitwijken naar minder drukke gebieden. Theoretisch kan je 

bedenken dat er een aantal dood gaat door ziekte of predatie (katten en roofvogels), maar 

gedurende de tien jaar onderzoek heb ik slechts twee keer een jonge dode Ekster gevonden. 

Eentje was uit het nest gekukeld en had het niet overleefd, de andere vogel was overreden 

door een auto. 

 

Tegen de tijd dat het jaar erop het serieuze broedwerk en de afbakening van territoria begint, 

zijn ze weg of hebben ze zich een plekje weten te verwerven binnen de bestaande populatie. 

Waar ze uiteindelijk terechtkomen is niet duidelijk. Je zou zeggen dat het buitengebied voor 

ze open staat om dat (weer) te koloniseren, maar ook daarvoor zijn geen indicaties. Wel is 

duidelijk dat de dichtheid van het buitengebied veel lager ligt. Voor het landgoed Coelhorst 

[5] als zowel voor het buitengebied Hoogland-West [6], beide ten westen van de stad 

gelegen, zijn voor de Eksters dichtheden berekend van resp. 1,1 en 3,1 paar per km2. Bij de 

Zwarte kraai lag de gemiddelde dichtheid beduidend hoger met 9 paar per km2 [6]. Kennelijk 

gaan er dus toch veel meer vogels dood dan zich laten opsporen of vestigen ze zich ergens 

anders in het stedelijk gebied [4]. 

Combinatie. 

Als je tien jaar lang de verspreiding van de diverse territoria kent, kan er ook bepaald worden 

hoe lang een territorium in gebruik is geweest tijdens de onderzoeksperiode.  

 

Figuur 15: Aantal territoria met een lange bezettingshistorie. 

We kunnen niet zeggen of dit ook door hetzelfde paar is gebeurd, maar wel of het 

betreffende plek elk jaar weer opnieuw werd gebruikt. Het betreft dus de fysieke 
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omgevingslocatie (zie figuur 15). Ter illustratie: er zijn dus 24 locaties in het 

onderzoeksgebied die maar één gebruikt zijn als plek voor het vestigen van een territorium, 

16 locaties zijn twee jaar achter elkaar gebruikt enz. 

 
De veelhoeken in figuur 16 geven de langst bewoonde territoria aan. Gearceerd zijn zeven 

territoria die elf jaar bezet zijn geweest, gestippeld zijn zes territoria die tien jaar in gebruik 

waren en de open veelhoeken betreffen zes territoria die negen jaar als territorium dienst 

deden. Territoria met lagere waarden zijn hier niet meegewogen maar wel in de tabel 

weergegeven.  

Vervolgens is gekeken welke territoria de meeste jongen hebben grootgebracht. Het totaal 

aantal jongen is in een cirkel weergegeven. Van de achttien territoria zijn er dertien die 

gedurende de onderzoeksperiode tussen de negen en achttien jongen grootbrachten. Bij een 

vijftal territoria lag het aantal jongen onder de negen! Alle uitkomsten onder de negen zijn 

hier ook buiten beschouwing gelaten. De losse cirkels die niet binnen de langdurig gebruikte 

territoria vielen (7) voldoen wel aan de hoeveelheid jongen (9 of meer) maar vallen dus 

binnen territoria die korter dan negen jaar in gebruik zijn geweest. De conclusie lijkt 

gerechtvaardigd dat de paren die de meeste jongen voortbrengen dit voor een zeer groot 

deel in plaatsvaste territoria doen. Mijns inziens zijn dit de A-locaties; de ruggengraat van de 

Figuur 16. Locaties met langst bewoonde Eksterterritoria. 
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Eksterpopulatie. Waarom deze locaties echter zo geschikt zijn, valt moeilijk te zeggen. Er is 

gekeken of er rond een dergelijke A-locatie meer of betere plekken zijn om te foerageren, 

maar daar valt geen lijn in te ontdekken. Wellicht dat in termen van goed uitzicht (overzicht) 

gedacht moet worden waarbij sneller gereageerd kan worden op indringers en predatoren. 

De hoogte van nestbomen schijnt van geen direct belang te zijn. Er staat een ruim aanbod 

aan fiere oude bomen tot hun beschikking. 

Slaapplaatsen 

Zoals al eerder even aangeroerd, slapen Eksters en Zwarte kraaien buiten het broedseizoen 

gemeenschappelijk. Tegen de avond begeven ze zich collectief naar een geschikte plaats 

om daar gezamenlijk de nacht door te brengen. Zo’n geschikte plek is het park Schothorst 

even noordelijk van de wijk. Hier kwamen de laatste jaren ’s avonds zo’n 50-70 Eksters naar 

toe. Al eerder waren er slapende Eksters ontdekt in een ander stadspark (Waterwingebied) 

waar zich ’s avonds meer dan 100 Eksters verzamelden samen met Zwarte kraaien en 

Kauwen. Elke avond zie je hier grote zwermen terechtkomen die ’s ochtends allemaal weer 

naar hun eigen plekje lijken te gaan. 

Kraaienpopulatie  

In figuur 18 is het verloop te zien van de 

Zwarte kraaienpopulatie tijdens het 10-jarig 

onderzoek. Ook hier zijn de nieuwe territoria 

steeds gearceerd weergegeven. Door het 

beeld van de afzonderlijke Ekster- en 

kraaienterritoria dienen we ons te realiseren 

dat deze door elkaar heen lopen. Zo zullen 

binnen elk kraaienterritorium meerdere 

Eksterterritoria aanwezig zijn. 

Wie domineert? 

Tot nu toe wordt aangenomen dat de Zwarte kraai een dominante rol speelt ten opzichte van 

de Eksters. Fysiek is dat waarschijnlijk ook zo ofschoon de Ekster veel beweeglijker en 

sneller is dan de wat lomp aandoende Zwarte kraai (zie figuur 17). Bovendien zijn beide 

soorten redelijk slim voor een vogel waarbij onderzoekers van de Ekster hebben aangetoond 

dat deze zichzelf herkent in een spiegel en de Zwarte kraai denkt dat hijzelf een rivaal is. 

Een cruciaal verschil tussen beide soorten. We schetsten al dat er binnen een 

kraaienterritorium wel vier tot zes Eksterterritoria kunnen liggen, omdat deze minder 

oppervlakte innemen en dichtheden van de Ekster vrijwel altijd groter zijn. Met elk van deze 

Figuur 17. Zwarte kraai (Foto: Bert Geelmuijden) 
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afzonderlijke Eksterparen krijgt de Zwarte kraai dus te maken. Zodra het kraaienpaar in actie 

moet komen om soortgenoten uit hun territorium te weren, zou een andere Ekster via de 

achterdeur hun nest kunnen belagen om eieren of jongen te roven. 
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Figuur 18. Zwarte kraaien territoria door de jaren heen. 
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CONCLUSIES 

Wat kan er nu, na tien jaar onderzoek in een stadswijk in Amersfoort, aan conclusies worden 

getrokken met betrekking tot de moeite die ik mij al die tijd heb getroost. Buiten allerlei 

gedragingen van de Ekster en de Zwarte kraai is er denk ik een aardige serie data 

verzameld waaruit een aantal zaken kan worden afgeleid. 

 Binnen Amersfoorts stedelijk gebied groeit de Ekster- en Zwarte kraaienpopulatie tot 

een moment dat het gebied vol lijkt te zijn en er een balans gevonden is. Voor Eksters ligt de 

dichtheid dan op ca. 33 paar per km2. Voor Zwarte kraaien ligt dit rond de 9-10 paar per km2, 

het geen wat de laatste soort betreft bijna vergelijkbaar is met het buitengebied van 

Amersfoort. 

 De reproductie van de Ekster blijft schommelen rond de twee jongen per reproductief 

nest ongeacht het aantal territoria, veranderende (weers)omstandigheden of een toe- dan 

wel afname van de Kraaiendichtheid. 

 In 1981 stelde Dr. Baeyens al vast dat er verschillende soorten territoria zijn [7]. Dit 

zien we in Schothorst bevestigd. Ten eerste bezetten de sterkste paren de beste, 

zogenaamde A-locaties. Dan de rest als een soort B-keuze en tot slot de (nog niet 

territoriale) jongelingen of paren die heimelijk een C-plaatsje innemen. Dit zijn vogels die van 

ergens anders komen, indringers zijn binnen een bestaand gebied en paartjes die zich 

voorzichtig steeds ‘breder maken’ en zich de jaren erop ineens gevestigd lijken te hebben. 

 Voor wat betreft Schothorst is gekeken welke territoria de laatste tien jaar het langst 

in gebruik zijn geweest. Het betreffende kaartje laat negentien territoria zien die negen tot elf 

jaar achtereenvolgend gebruikt zijn. Misschien niet door hetzelfde paar, maar als bezet 

territorium duidelijk op dezelfde locatie aanwezig. Verdere analyse leert dat op deze A-

locaties de meeste jongen worden geboren. Kennelijk zijn de bewonende paren dusdanig 

ervaren dat ze garant staan voor een talrijk nageslacht. 

 Een relatie tussen voedselrijkere gebieden en broedresultaat kon niet worden 

aangetoond. Een subjectief criterium als goed uit(over)zicht is wellicht belangrijk opdat snel 

gereageerd kan worden op “inbrekende” elementen. 

 Uit een getalsmatige analyse blijkt dat slechts 10% van alle gelegde eieren uitkomt. 

Vooralsnog is niet duidelijk geworden waar de overige 90% blijft en of deze 90% er wel is! 

 In stedelijke omgeving lijkt het vrijwel onmogelijk om Eksters met behulp van een kooi 

te vangen en ze van een (kleur)ringcombinatie te voorzien. 

 Eksters zoeken hun voedsel bij voorkeur op de grond en liefst in kort gemaaid 

grasland zoals gazons, sportvelden en gemeentelijke plantsoenen. Het voedsel bestaat 

hoofdzakelijk uit insecten: kevers, torretjes, regenwormen en insectenlarven. Zeker voor de 

stads-eksters geldt, dat ze ook menselijk etensresten zoals brood en patat, enz. eten. In het 
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broedseizoen willen ze echter ook nog wel eens eieren en jongen van andere zangvogels 

aan hun jongen voeren. Vogels en eieren maken in het totale voedselpakket van de Ekster 

over het gehele jaar minder dan 5% uit. Incidenteel worden ook wel muizen, vruchten, graan 

en bessen gegeten. In herfst en winter bestaat hun menu, naast insecten, voor een groot 

deel uit vegetarische/organische bestanddelen. Zoals alle kraaiachtigen is de Ekster ook een 

aaseter; slachtoffers van verkeer of tegen de ramen gevlogen vogels worden snel en 

vakkundig opgeruimd. 

 Uit een onderzoek in Engeland is gebleken, dat het aantal jonge én volwassen 

zangvogels dat door rondstruinende katten wordt gegeten, vele malen groter is dan door 

Eksters en Zwarte kraaien [8,9]. Eksters doen dit maar gedurende enkele weken per jaar, 

namelijk als ze zelf jongen hebben. Katten vormen echter het hele jaar door een gevaar voor 

de zangvogels. Het doden van volwassen vogels heeft bovendien een veel negatievere 

invloed op de zangvogelpopulatie dan het gedurende korte tijd eten van jonge vogels en 

eieren. 

 Hoewel bij een hogere dichtheid van Eksters en Zwarte kraaien een groter aantal 

nesten van zangvogels wordt gepredeerd, is er geen enkele aanwijzing dat daardoor ook de 

zangvogelpopulaties achteruit gaan. In Frankrijk heeft men een opzienbarend experiment 

uitgevoerd. In een buitenwijk van Parijs, waar de dichtheid van de Ekster sterk was 

toegenomen, heeft men een flink aantal (tot 40%) van de Eksters weggevangen [10]. Helaas 

is niet beschreven hoe dat gebeurde! Vervolgens heeft men onderzocht hoeveel jonge 

zangvogels er uitvlogen en de uitkomsten vergeleken met een gebied waar géén Eksters 

waren weggevangen. Er bleek geen verschil te zijn! 
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