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INLEIDING
Vervolgonderzoek
In 2017 werd het stadsbos Nimmerdor voor de 3e keer geïnventariseerd. Nadat in 2014 de
eerste integrale broedvogelinventarisatie was uitgevoerd en gepubliceerd (Het immergroen
van Nimmerdor, aflevering 32 in de serie Natuur, Landschap en Milieu van Amersfoort) werd
dit in 2016 opnieuw gedaan om te zien welke effecten de inmiddels uitgevoerde
boswerkzaamheden hebben gehad op de vogelpopulatie. Inmiddels zijn deze resultaten
gepubliceerd in rapport nr. 39 in bovengenoemde serie.
In 2017 werd er opnieuw geïnventariseerd om te onderzoeken in hoeverre de aanzienlijke
terugval in broedparen van 2016 zich al dan niet zou herstellen.
Bijgaand verslag geeft de resultaten van deze laatste kartering uit 2017 weer. Per soort
worden de bevindingen hier weergegeven en vergeleken met eerdere resultaten.
Gedurende 7 rondes werd de broedvogelstand opnieuw in kaart gebracht. Ronde 1 op 15
maart, 2 op 24 maart, 3 op 4 april, 4 op 16 april, 5 op 7 mei en ronde 6 op 22 mei en ronde 7
op 14 juni.
Verklaring werkblokken
De beheerwerkzaamheden in
het bos worden uitgevoerd per
werkblok. Nimmerdor kent 5
werkblokken (Zie figuur). De
werkzaamheden bestonden uit
boswerkzaamheden en nazorg
van de reeds uitgevoerde
werkzaamheden.
In seizoen 2016-2017 (periode
eind augustus t/m eind maart)
boswerkzaamheden uitgevoerd
in werkblok 3 en nazorg
uitgevoerd in de werkblokken 1
en 2.
Inventarisatie
Het grote voordeel van een seizoens-inventarisatie is dat er na het broedseizoen een
gedetailleerd overzicht bestaat van het hier aanwezige vogelleven. Deze gegevens kunnen
gebruikt worden voor verder onderzoek. Ook de nulmeting van 2014 is natuurlijk al een
momentopname, want er vinden en vonden al allerlei veranderingen plaats in het bos
voordat er in 2014 werd geïnventariseerd. Sinds 1986 voert de gemeente Amersfoort al
beheerwerkzaamheden uit in het bos en het in grotere werkblokken verwijderen van
Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers was al in het najaar van 2011 begonnen.
Mijn centrale vraag was ook dit jaar: wat zouden al die werkzaamheden en veranderingen
nou betekenen voor de vogelstand van Nimmerdor.
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WERKWIJZE
Algemeen
Om de resultaten zoveel mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken, is de methode en
gebiedsindeling van 2014 en 2016 zoveel mogelijk gevolgd.

Onderzoeksrondes
Er werden in 2017 een zevental onderzoeksrondes van ongeveer 3 uur afgelegd. Steeds met
een starttijd die rond zonsopgang lag. Iedere ronde werd vanaf een ander of wisselend
startpunt begonnen. In 2016 was al besloten om het gebied iets kleiner te maken en het
noordelijke deel (met tennisbanen van Flehite) en het westelijk deel (rond de oude manege)
buiten beschouwing te laten. Deze oppervlakte is ook voor 2017 gebruikt.

Onderzoekgebied 2014

Onderzoekgebied 2016 en 2017

Ronde 2017

1

2

3

4

5

6

7

Datum

15.3

24.3

4.4

16.4

7.5

22.5

14.6

Aantal soorten

16

20

20

20

24

19

20

Aantal notaties

126

142

193

155

178

122

148

Rondes 2016

1

2

3

4

5

Datum

11.3

21.3

6.4

11.5

12.6

Aantal soorten

12

9

15

20

15

Aantal notaties

77

65

91

107

86

Ronde 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Datum

25.2

4.3

10.3

14.3

20.3

9.4

15.4

1.5

9.5

15.5

Aantal soorten

21

25

22

25

28

26

25

31

30

31

Aantal notaties

171

279

309

367

320

357

266

223

236

296
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OVERZICHT WERKZAAMHEDEN IN DE PERIODE 2016 - 2017
Van augustus 2016 tot en met maart 2017 werden in het bos de winterwerkzaamheden
uitgevoerd. Deze vonden vooral plaats in werkblok 3 (het gebied rond de tennisbanen van
Flehite) en er werd nazorg gepleegd in de werkblokken 1 en 2
Gedurende de wintermaanden waren er IVN-vrijwilligers actief in het bos met het verwijderen
van Vogelkers en Wintereiken.
De derde en voorlopig laatste broedvogelinventarisatie vond plaats tussen 15 maart en 14
juni 2017! Bij de presentatie van de resultaten worden steeds drie kaartjes getoond. De
bovenste is steeds uit 2014, de middelste uit 2016 en de onderste uit 2017.

Kaart van het bosgebruik.
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AANGETROFFEN BROEDENDE VOGELSOORTEN

Hieronder passeren de broedvogels van 2017 de revue en worden ze vergeleken met de
resultaten van 2014 en 2016. De oppervlakte van het inventarisatiegebied bedroeg 430.840
m2. In totaal werden 28 verschillende soorten vastgesteld die in meerdere of mindere mate
in Nimmerdor hebben gebroed. In 2014 waren dit 29 verschillende soorten en in 2016
werden er 22 soorten vastgesteld.

Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
In tegenstelling tot de jaren hiervoor werd de Appelvink begin mei tot twee keer toe gehoord
in het westelijk deel van het bos. Dit gedeelte is de laatste jaren steeds opener geworden en
de Amerikaanse vogelkers en de Amerikaanse eik zijn hier grotendeels verwijderd. Dit
biotoop kenmerkt zich vooral door jong naald- en loofhout met enkele hulstbomen en grove
dennen. Volgens Hustings mogen eenmalige waarnemingen van de Appelvink pas vanaf
begin april meegerekend worden.

De waarnemingen liggen dicht bij elkaar
zodat hier besloten is tot 1 territorium.
Hiermee dient zich een nieuwe soort aan.
De toekomst zal leren of deze soort zich
blijvend gaat vestigen in Nimmerdor of dat
het passanten betreft.

7

Nimmerdor broedvogels 2017

Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)

De vliegenvanger liet zich begin mei slechts
één maal aan de oostzijde van het bos horen.
Dit in tegenstelling tot het territorium van 2016
welke zich helemaal aan de westzijde bevond.
Officieel mag deze eenmalige waarneming van
7 mei als territorium niet meegerekend worden.
Ongepaarde vogels schijnen fanatiek te kunnen
zingen maar verlaten daarna hun gebied weer
als ze geen partner kunnen vinden.
In de tabel is de Vliegenvanger met de A van
“aanwezig” weergegeven.
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Boomklever (Sitta europaea)
De Boomklever liet zich het hele voorjaar
nadrukkelijk horen. Het is een soort
waarvan de territoria zich redelijk
eenvoudig laten opsporen. De mannetjes
zingen volop en ze zijn overal te horen.
Per territorium zijn er veelal 3 of 4
waarnemingen.
De klever maakt gebruik van een
centrale zangpost binnen z’n territorium.
Hierdoor kan de suggestie worden
gewekt dat de tussenliggende ruimte niet
“bewoond” is.
Het aantal territoria was in 2016
teruggelopen van 17 naar 13. Echter nu
in 2017 konden er weer 20 territoria
worden vastgesteld waarmee het verlies
ruimschoots is goedgemaakt en het totaal
aantal paartjes boven die van 2014
uitkwam. We kunnen hier dus een positief
herstel concluderen.
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Boomkruiper (Certhia familiaris)
Boomkruiperterritoria laten zich het best
in april en mei vaststellen, hoewel de
mannetjes
zich
in
februari
al
manifesteren door hun kenmerkende
riedeltje te laten horen. In 2014 werden
nog 20 paartjes gedetecteerd, welk
aantal in 2016 terugliep naar 12 paar. In
2017 zien we een licht herstel en werden
15 paartjes in kaart gebracht. Al met al is
het verlies ten opzichte van 2014 nog
niet helemaal goed gemaakt, maar we zijn weer op de goede weg.

10

Nimmerdor broedvogels 2017

Boompieper (Anthus trivialis)
In het open gekapte gedeelte aan
de westzijde van het bos was in
juni ineens de Boompieper te
horen. Er was echter slechts
sprake
van
een
tijdelijke
aanwezigheid en er kon niet tot
een territorium worden besloten,
ofschoon
een
eenmalige
waarneming vanaf half mei
meegeteld mag worden. Wel zou
de conclusie getrokken kunnen
worden dat dit open biotoop voor
de
Boompieper
wat
aantrekkelijker wordt en dat de
vogel zich de komende jaren wellicht als broedvogel zou kunnen gaan vestigen.
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Buizerd (Buteo buteo)

Bij inventarisatieronde 2 en 5 werd er tegen de A 28 aan een Buizerd in het bos
waargenomen. (Zie stip).
Er werd tevens een ruipen gevonden vlak
bij het bankje aan de centrale hoofdlaan.
Een
broedlocatie
met
meerdere
waarnemingen kon echter niet worden
ontdekt. Ook zijn er aan het eind van het
broedseizoen geen jongen gezien of
gehoord.
Mogelijk
heeft
er
een
Buizerdpaar gebroed aan de zuidzijde
van de A28?
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Ekster (Pica pica)
Evenals voorgaande jaren broedde de
ekster niet in Nimmerdor, maar bevinden
de paren zich net in het stedelijk gebied
aan de noordwest rand van het stadsbos.
Wel wordt de rand van het bos gebruikt
om te foerageren maar de vogels worden
nauwelijks dieper dan ca. 50m in het bos
gesignaleerd. Ze zijn dan op zoek naar
nestmateriaal en voedsel voor hun
jongen. Telling van de buiten het
onderzoeksgebied liggende territoria is
dit jaar achterwege gebleven.
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Fitis (Phylloscopus trochilus)

De populatie van de Fitis zou je verdubbeld
kunnen noemen. Van 1 naar 2 paar, waarbij
ze ook nog iets zuidelijker zijn gaan zitten.
Hun geconcentreerde habitat van de laatste
jaren in het noord-westen is nu helemaal
verlaten. De broedlocaties zijn dus wat
opgeschoven naar een iets opener gebied
met nieuwe opslag van jonge loofbomen.
Dit is de traditionele leefomgeving voor dit
zangvogeltje. Door het open kappen en
zagen van delen van het bos ontstaat er weer
meer ruimte voor jong loofhout. Het aantal
van 7 paar die we in 2014 konden vaststellen

wordt echter bij lange na nog niet gehaald.
Afhankelijk van de ontwikkeling van het
stadsbos, zal de populatie Fitissen zich
hieraan aanpassen. De Fitis is bij uitstek zo’n
soort die in het najaar verdwijnt naar het
zuiden en begin april hier weer ten tonele
verschijnt. Als er bij terugkomst geen
geschikt biotoop voorhanden is, zal de soort
elders z’n heil zoeken.
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Fluiter (Phylloscopus sibilatrix)
Op 1 mei werd in Nimmerdor (in de
beukenlaan vlak bij de tennisbanen van
Flehite) de Fluiter voor het eerst vastgesteld
door
Hans
van
Paddenburgh.
Bert
Geelmuijden zorgde voor bijgaande foto’s.
Over het algemeen arriveert de Fluiter hier
rond eind april, om in augustus al weer naar
tropisch Afrika te vertrekken.
Het is een bodembroeder en het overkapte
nest wordt vaak op een lichte helling
aangetroffen.
Deze soort werd tussen 1977 en 1988 drie
keer eerder in Nimmerdor waargenomen. We
mogen het dus bijna wel als een nieuwe soort
beschouwen die hier weer z´n intrede doet.
We kunnen echter wel vaststellen dat de
Fluiter geen gezin heeft gesticht en na enkele
weken weer was verdwenen. Het zou mooi zijn
indien de Fluiter zich de komende jaren hier
zou gaan vestigen. De habitat van de Fluiter
bestaat uit hoog opgaand (gemengd) loofbos met een gesloten kroonlaag en een schaars
begroeide ondergrond. Vooral middeloud beukenbos geniet de voorkeur. Een biotoop dat
uitstekend overeenkomt met het gedeelte van Nimmerdor waar deze vogel werd
gesignaleerd.
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Gaai (Garrulus glandarius)

In 2014 konden er binnen het huidige
onderzoeksgebied nog 4 gaaienparen
worden vastgesteld. In 2016 waren dit er
5. Ze werden met name in maart en april
waargenomen en volgens Hustings
zouden eenmalige waarnemingen (4 van
de 5 paar) pas vanaf mei zekerheid
geven over een territorium. In twee
gevallen waren beide vogels (manvrouw) aanwezig.
De Gaai lijkt weinig last te ondervinden
van de uitgevoerde boswerkzaamheden. Het is natuurlijk al een opportunist die
weinig last schijnt te ondervinden van wat meer beweging in het bos. Na een geringe
terugval vorig jaar staat de teller nu op 8 territoria en dat zijn er twee meer dan in
2014. Mocht de Gaai al iets geleden
hebben van het kappen en dunnen, dan
heeft deze standvogel zich uitstekend
hersteld.
Aangezien
ze
gedurende
de
wintermaanden min of meer afhankelijk
zijn van eikels en beukennoten blijft het
de vraag hoe de Gaai zich de komende
jaren gaat ontwikkelen als het aantal
beuken en eiken in aantal zullen gaan
afnemen. Vooralsnog beweegt de Gaai zich op de stabiele landelijk trend.
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Glanskop (Parus palustris)
Konden we in 2014 nog 6 (7) paartjes van de
Glanskop registreren, in 2016 was deze soort
niet meer te ontdekken. Kennelijk is deze
vogel
ontvankelijker
voor
verstoring,
beweging en allerlei activiteiten in het bos
dan andere soorten.
Nu de rust een beetje teruggekeerd is in het
bos, lijkt de soort zich licht te herstellen van
de terugloop in 2016.
In 2017 werd de glanskop iets zuidelijker
weer op twee plaatsen gesignaleerd.
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Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)

helaas niet teruggevonden.

Eind maart, begin april komen de
roodstaarten weer terug uit Afrika en moeten
hier weer een plekje zien te vinden.
Opmerkelijk is dat deze soort in 2014 niet
werd aangetroffen en in 2016 dus wel. Naar
het schijnt zingen mannen van geïsoleerde
paartjes weinig en zouden dus onopgemerkt
kunnen blijven. Dit moet te maken hebben
met het feit dat ze een uitgesproken voorkeur
hebben voor open grove dennenbossen,
stadsparken en landgoedbossen.
Zeer waarschijnlijk heeft dit paar in 2016 niet
veel mee gekregen van de drukte rond de
herinrichting want toen waren ze grotendeels
nog onderweg van en naar het zuiden. Ook
bij deze soort blijft echter de voorwaarde dat
er holtes nodig zijn in oude bomen waarin ze
kunnen nestelen. Bij het ontbreken daarvan
kunnen nestkasten eventueel uitkomst
bieden.
Bovendien
ondervinden
ze
concurrentie van andere, vroeg nestelende
holenbroeders
zoals
bijvoorbeeld
de
Boomklevers. In 2017 werd deze soort
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Goudhaan (Regulus regulus)

In 2014 kwamen we met name in de
naaldhoutvakken een zestal paartjes van dit
prachtige vogeltje tegen.
In 2016 werden met redelijke zekerheid drie
paartjes vastgesteld. In 2017 zien we echter
dat het aantal broedpaartjes is toegenomen
en de populatie zich met 7 paartjes weer
heeft hersteld. Hiermee is de tijdelijke
terugval weer volledig hersteld. Wel zien we
dat sommige territoria een andere plaats
hebben gekregen. De broedlocaties blijven
de voorkeur voor naaldhout hebben.
Door z’n ijle hoge gezang blijft de Goudhaan
een kenmerkende maar ook een lastige soort
om de vinger op te leggen.
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Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)

Eerder schreven we dat deze vink een
redelijk honkvaste soort is die bijna niet uit
z’n territorium is te krijgen. Toch werden ze
in 2017 op vier andere plaatsen gezien dan
bij de eerdere inventarisaties. Hun markante
gefluit blijft opvallen in de middelste zone van
het bos.
Het gebied waar ze in 2016 voorkwamen
was min of meer hetzelfde als in 2014.
Kennelijk heeft de Goudvink door alle
activiteiten in het bos besloten uit te wijken
naar iets rustiger gebieden.
Volgens de Vogelbalans 2016 zit de Goudvink
landelijk in de lift. In Nimmerdor komt dat nog
niet direct tot uiting. Wellicht dat de komende
jaren daarin verandering gaat brengen.
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Groenling (Chloris chloris)

Nadat in 2014 slechts 1 broedgeval van de
Groenling was vastgesteld, moesten we in
2016 constateren dat ze zich niet lieten horen
of zien. Nou is de Groenling een vogel die
zich in driekwart van de broedgevallen in de
bebouwde kom (wijken, parken en tuinen)

laat zien en wat minder in een wat oudere
bosachtige habitat. Uitgebreid bos wordt
gemeden.
In 2017 werd wederom in dezelfde westhoek
als in 2014 een broedgeval vastgesteld.
Kennelijk heeft deze soort het in het wat meer
open(gekapte) deel van Nimmerdor
toch
redelijk naar z’n zin.
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Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)

Evenals in voorgaande jaren liet de Grote
bonte specht zich goed in kaart te brengen.
Het is een opportunistische soort die veel
gebruik maakt van (al dan niet zelf gehakte)
holen in oudere bomen.
In
2014
werden
binnen
het
onderzoeksgebied een 13-tal territoria
vastgesteld, in 2016 liep dit iets op tot 14
paar waarbij kleine verschuivingen optraden
qua nestlocatie. De bewoningsintensiteit en
de dichtheid zijn dus gelijk gebleven. De
specht is kennelijk niet echt onder de indruk
van verstorende menselijke activiteiten en

laat zich dus niet al te gemakkelijk van z’n
stuk brengen. In 2017 konden er 21 paartjes
worden geteld hetgeen een duidelijke
toename van meer dan 30% betekent t.o.v.
jaar ervoor. Deze toename komt prima
overeen met de landelijke ontwikkeling
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Grote lijster (Turdus viscivorus)

De
Grote
lijster
was
in
2016
vertegenwoordigd met twee paar. Het is een
relatief vroege broeder die begin april al met
broeden begint. De voorkeur hebben
loofbomen, maar naaldbomen worden niet
gemeden. Ze nestelen vaak hoog in
boomkronen en dan in een driehoek tussen
stam en tak.
Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit
regenwormen, bessen en zaden. De Grote
lijster blijft het jaarrond in Nederland maar
gedurende de winter zijn de aantallen veel
geringer. Begin februari stroomt Nederland
weer langzaam vol met vogels uit het zuiden.
De Grote lijster heeft een voorkeur voor
bosranden en een iets opener landschap. In
2017 kon het oostelijke broedpaar weer
worden teruggevonden, dit in tegenstelling tot
het westelijke. Er was dus maar één paartje
actief.
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Heggenmus (Prunella modularis)

Met een beetje goede wil konden we binnen
het huidige onderzoeksgebied in 2014 een
viertal
territoria
van
Heggenmussen
lokaliseren.
De Heggenmus is een soort die de
aanwezigheid van mensen opzoekt en
aanwezig is binnen het bebouwde, stedelijk
gebied aan de rand van Nimmerdor.

In 2016 werden twee territoria gevonden
waarbij de ene waarneming buiten het
onderzoeksgebied viel. Volgens Hustings
mogen eenmalige waarneming pas na half april worden meegeteld. Als we dit criterium
hanteren, dan kunnen we in 2016 eigenlijk geen territorium van de Heggenmus benoemen.
In 2017 werd in het uiterste noord-oosten een broedgeval vastgesteld. Resumerend kan
worden vastgesteld dat de Heggenmus een zeldzaam voorkomende vogel is binnen het
stadsbos.
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Holenduif (Columba oenas)

In 2014 konden er nog 5-6 paartjes van de
Holenduif gedetecteerd worden. We mogen
ervan uitgaan dat door het verdwijnen van
steeds meer broedholtes die met name in de
oude laanbomen voorhanden zijn, het aantal
paren
voorspelbaar
zal
teruglopen.
Vooralsnog lijkt de teruggang na twee jaar
niet al te drastisch te zijn en mee te vallen.
De Holenduif lijkt behoorlijk plaatstrouw
omdat de 4 territoria van 2016 praktisch op
dezelfde plek als die van 2014 liggen.
In 2017 konden nog maar drie paartjes
worden vastgesteld waarmee de populatie
t.o.v. 2014 is gehalveerd. De twee zuidelijke
hiervan liggen vrijwel nog op dezelfde plaats.
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Houtduif (Columba palumbus)

Het aantal Houtduiven was in 2016 flink
teruggelopen. Konden er in 2014 nog 16
territoria binnen het onderzoeksgebied
worden ontdekt, in 2016 kwam de teller niet
verder dan 5. Hierbij verdwenen de paartjes
in het westelijk gebied, waar het grootste
deel van de herinrichting plaats vond, vrijwel
allemaal.
In 2017 herstelde de populatie zich
enigszins en konden er 12 paar worden
gevonden. Opvallend was dat er in het
midden en oostelijk deel geen enkele
Houtduif werd gezien. Ook hier lijkt er
opnieuw een direct verband te bestaan
tussen de herinrichtingswerkzaamheden en
het aantal broedparen van de Houtduif. Deze
vogel lijkt daarmee gevoelig te zijn voor
verstoring. Maar zodra het weer rustiger
wordt, lijkt de Houtduif vrij snel zijn plekje in
het bos te hebben hervonden.
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Koolmees (Parus major)

Zoals altijd was de Koolmees luid en duidelijk
aanwezig. In 2016 werden er slechts 14
territoria gevonden in tegenstelling tot de
(omgerekende) 49 die er in 2014 werden
gesignaleerd. Een afname die er niet om
loog. Kennelijk is de Koolmees, en we weten
dat ook wel een beetje, een soort die
gemakkelijk komt en gaat. Het is een
opportunist pur sang. Dat de totale populatie
in Nimmerdor
echter
met
tweederde
zou worden
gedecimeerd
lag niet in de
lijn der verwachtingen. Recent onderzoek toont aan dat
Koolmeespaartjes gedurende het broedseizoen een pact
sluiten met hun naburige paren. Ze verspillen daardoor
minder energie met territoriumconflicten en ze treden
gemeenschappelijk op tegen bedreigingen en gevaar.
In omgekeerde zin lijkt dit in 2017 echter ook weer effect
hebben als naburige paren elkaar meetrekken.
Ten opzichte van 2016 zien we een fors herstel ten opzichte
van het jaar ervoor. Weliswaar komen we nog niet tot de populatie die er in 2014 werd
geteld, maar we zijn weer op de goede weg terug.
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Kuifmees (Parus cristatus)

Gedurende de eerste inventarisatie van 2014
konden er nog 4 territoria van de Kuifmees in
kaart worden gebracht. Ook was hierbij de
koppeling met de naaldhoutvakken vrij
duidelijk. In 2016 werden er geen Kuifmezen
gesignaleerd in Nimmerdor. Hiermee bevond
de Kuifmees zich in het gezelschap van de
teruglopende populatie van mezen. We
bespraken dit eerder in het vorige rapport.
In 2017 konden met zekerheid 2 territoria
worden vastgesteld op dezelfde plaats die in
2014 ook werd gevonden. In juni werden
eenmalig nog eens twee andere locaties
ontdekt.
Volgens
Hustings
kunnen
waarnemingen uit juni echter beter
achterwege blijven omdat men dan al met
roepende jonge vogels te maken zou kunnen
hebben. Bedoelde twee locaties zijn dan ook
niet meegerekend.
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Matkop (Poecile montana)

Tot nog toe waren er geen indicatoren van
broedende Matkoppen. We moeten teruggaan
naar 1987 om het laatst geregistreerde
broedgeval in Nimmerdor van de Parus
Montanus te kunnen benoemen.
Nu 30 jaar later werd in maart 2017 een paartje
matkop waargenomen die met nestmateriaal aan
het slepen was. Hierdoor kon met zekerheid een
broedgeval van de Matkop worden opgetekend.
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Merel (Merula merula)

NIET
GETELD in
2016

De Merel en de Pimpelmees werden in 2016
als talrijke soorten niet meegeteld. Een
beslissing waarvan ik later toch spijt heb
gehad, gezien de ontwikkeling van de overige
talrijk aanwezige soorten. We hebben dus
geen informatie over de (verwachte) terugloop
van
merels
door
de
herinrichtingswerkzaamheden in het bos.
Na in 2014 maar liefst 68 broedparen te
hebben vastgesteld hebben we de Merels in
2016 dus even links laten liggen.
In 2017 kwamen er 49 paartjes tot broeden en
werd de populatie gedurende de zomer weer
gedecimeerd door het Usutuvirus waaraan vele
merels zijn dood gegaan.
In 2012 richtte dit merelvirus, die door muggen
wordt overgebracht, al een slachtpartij aan
onder de merels in Duitsland, in 2017 was
Nederland ook aan de beurt. We hebben het
allemaal om ons heen kunnen merken. Wat de
gevolgen voor Nimmerdor zijn geweest valt

moeilijk te zeggen, aangezien de ziekte naar
het zich liet aanzien pas na het
broedseizoen toesloeg.
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Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)

NIET
GETELD in
2016

In 2014 was het gehele bos van Nimmerdor
dicht bezet met pimpelpaartjes met een
dichtheid van bijna 75 paar per km2. Er
werden 43 paartjes gekarteerd .
In 2016 werd besloten om bij de
herhalingskartering de Pimpeltjes niet mee te
tellen en kregen we dus geen gegevens over
aantallen.
In 2017 werden slechts 14 paartjes waar
genomen, hetgeen een overduidelijke
terugloop is van het aantal van 2014.

Het lijkt aannemelijk om deze teruggang te
wijten aan de herinrichtingswerkzaamheden,
want verder gebeurde er geen indringende
zaken in het bos.
Waarnemingen voor half april zijn niet
betrokken bij de territoriumtoekenning.
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Roodborst (Erithacus rubecula)

De Roodborst kan het beste vanaf begin
maart tot eind juni worden gekarteerd
aangezien er nog zingende mannetjes
gehoord kunnen worden die nog niet
plaatsvast zijn.
Er werden in 2016 slechts 22 territoria
vastgesteld in tegenstelling tot de 74 van
2014. De werkzaamheden hebben een heel
duidelijke invloed gehad op de totale
populatie van 2016.
In 2017 zien we een krachtig herstel. Met 50
broedparen heeft de populatie zich weer naar
het niveau van 2014 toe gewerkt.
Aangenomen mag worden dat dit herstel zich
in 2018 zal voortzetten dan wel consolideren.
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Sperwer (Accipiter nisus)

In tegenstelling tot de verwachting verdween
de Sperwer in 2016 niet als broedvogel uit
Nimmerdor. Het enige paartje dat in 2014 nog
broedde en 4 jongen grootbracht, werd in
2015 nog een paar keer gezien. Roofvogels
zijn in z’n algemeenheid gevoelig voor
verstorende activiteiten en ofschoon ze niet
gemakkelijk
een
eenmaal
gestarte
broedpoging loslaten, zou de verstoring
kunnen doorspelen in het erop volgende jaar.
Maar naar het zich laat aanzien heeft er in
2016 toch een paartje Sperwers gebroed in
hetzelfde naaldhoutvak als in 2014.
Door de roofvogelwerkgroep het Gooi werd
een succesvol broedsel geconstateerd met
meer dan 1 jong. Tijdens de inventarisatie is hiervan echter gedurende het laatste bezoek
van 12 juni 2016 niets waargenomen.
Ook in 2017 heeft de Sperwer zich dus niet uit het veld laten slaan. Al aan het begin van de
jongen-fase was aan de hoeveelheid smeltsel (kalk-poep-spatten onder het nest) te zien dat
er jongen groot werden gebracht.
Later in het broedseizoen konden drie uitgevlogen jongen worden vastgesteld waarmee de
sperwer zich met drie opeenvolgende succesvolle jaren blijft manifesteren in Nimmerdor.
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Spreeuw (Sturnus vulgaris)

In tegenstelling tot 2014 toen er nog 4
broedpaartjes konden worden vastgesteld,
werd de Spreeuw in 2016 en 2017 niet in
Nimmerdor waargenomen als broedvogel .
Regelmatig kwamen er wel zwermen
overvliegen of werd er in wat grotere
aantallen gefoerageerd, maar gedurende de
broedtijd werden ze niet gezien.

34

Nimmerdor broedvogels 2017

Staartmees (Aegithalos caudatus europeus)

Na de twee broedpaartjes van 2014 werden
er in de opvolgende jaren geen indicaties
gevonden of gehoord .die de aanwezigheid
van deze soort verraadden. De optimale
biotoop
van
de
staartmees
wordt
omschreven als: “een rijk gestructureerde
struiklaag, met veel afwisseling tussen
dekking en open ruimte”. Kennelijk vinden we
momenteel in Nimmerdor geen plekken die
aan deze voorwaarden voldoen, want zowel
in 2016 als in 2017 hebben we de
staartmees niet meer aangetroffen.
Ook in de wintermaanden, waar deze soort
vaak in groepjes van 5-20 exemplaren
foerageren zijn ze niet gezien. Ze maken een
fraai koepelnest en zodra het nest klaar is
scheiden de afzonderlijke paren zich af van
de groep.

35

Nimmerdor broedvogels 2017

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)

Van alle hak- en dunactiviteiten zal de Tjif
weinig last hebben gehad, want toen zat de
vogel nog in het warme zuiden. Ze moesten
het doen met de situatie zoals ze die in het
voorjaar in Nimmerdor aantroffen. Er werden
in 2014 negentien territoria in kaart gebracht.
In 2016 werd een achteruitgang van 7
territoria. vastgesteld.
Hoewel in het westen van het bos (waar de
herinrichting en dunning vooral plaatsvond)
het aantal paren ook is uitgedund, lijkt de
totale spreiding wat dunner te zijn geworden.
In 2017 bleef de teller op 13 paartjes staan,
hetgeen toch een licht herstel betekent ten
opzicht van 2016. De komende tijd lijkt het
aantal broedparen het aantal van 2014 weer
dicht te naderen.
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Tuinfluiter (Sylvia borin)

Na in 2014 nog drie paartjes van de
Tuinfluiter te hebben kunnen vaststellen, was
er van zijn aanhoudende gezang in 2016
helaas weinig te horen. Gedurende de
tellingen van 2016 en 2017 werd deze
zomergast slechts nog op één locatie
gehoord.
Het
verwijderen
van
de
onderbegroeiing zou een reden kunnen zijn
dat deze soort z’n heil dit jaar elders heeft
gezocht.
Ook in 2017 kon er bij de open weide aan de
zuidzijde van het bos, bij de voetgangersbrug
nog één paartje worden vastgesteld.
Laten we hopen dat deze fraaie zanger de
weg naar Nimmerdor in 2018 weet terug te
vinden.
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Vink (Fringilla coelebs)

Het verwijderen van oude beuken al dan niet
in lanen gegroepeerd en het reduceren van
vlucht en schuilgelegenheid zou tot een
terugloop van het aantal vinkparen kunnen
leiden. Vanaf eind april mogen geclusterde
waarnemingen tot een territorium leiden.
In 2016 konden er volgens de regelen der
kunst (zie Hustings e.a.) 12 vinkenparen
worden gelokaliseerd. Meer dan een
halvering dus ten opzichte van 2014 toen er
binnen hetzelfde gebied 31 paar werden
geteld.

In 2017 was de vinkenstand echter al weer
verdubbeld ten opzicht van 2016. Er werden
al weer 24 paartjes in kaart gebracht.
Zoals bij meerdere soorten het geval is
herstelt een populatie zich vrij snel nadat alle
boswerkzaamheden waren gestaakt.
Weliswaar nog niet helemaal op de sterkte
van 2014, maar toch weer goed op weg.
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Wespendief (Pernis apivorus)

De Wespendief.werd in 2015 door Martijn
Boonman. “Ik heb het nest in 2015 gevonden
toen ik bijna een week in het gebied aan het
werk was”. Deze heimelijke soort is gewoon
erg gemakkelijk te missen en broed ook vrij
laat in het seizoen. Ze arriveren meestal
rond het einde van mei, begin juni. Ik begrijp
uit de mailing dat er in 2016 een
wespendievenpaar heeft gebroed op twee
eieren. Ik heb 5 inventarisatierondes

gemaakt. De laatste was op 12 juni.
Waarschijnlijk ben ik wat deze soort aangaat
te vroeg gestopt met karteren (ik had geen
mogelijkheden meer qua tijd). Het is niet
bekend of er wellicht ruipennen zijn gevonden en wat de data van de waarnemingen zijn. De
broedlocatie is wel bekend en ook dat het broedresultaat niet succesvol was.
In 2017 zijn er geen indicaties gevonden van deze soort.
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Winterkoning (Troglodytes troglodytes)

Binnen het onderzoeksgebied werden in
2014 maar liefst 32 territoria van de
winterkoning vastgesteld. De kartering van
2016 komt op bijna hetzelfde aantal uit (29).
De Winterkoning is dus een taai rakkertje dat
zich niet zo snel uit het veld laat slaan. Wat
we wel zien is dat de dichtheid, de spreiding
binnen het stuk waarin de herinrichting
plaats vond iets minder is geworden. Er is
iets meer ruimte ontstaan tussen de diverse
territoria onderling. De dichtheid lijkt iets in
oostelijke richting opgeschoven.

Verder zijn er in het westelijk deel ook enkele
vroege, eenmalige waarnemingen (3) die we
waarschijnlijk niet mee mogen tellen, anders
zou het aantal exact gelijk zijn gebleven.
In 2017 komt het aantal getelde broedparen
op 25. Hiermee wordt bevestigd dat de
Winterkoning nauwelijks gevoelig lijkt te zijn
voor verstorende activiteiten binnen z’n
broedgebied.
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Zanglijster (Turdus philomelos)

De Zanglijster liet zich in het vroege voorjaar
op enkele plekken goed horen. Maar al snel
werd duidelijk dat het aantal zingende
mannetjes geringer was dan het vorig
seizoen. Waren er vorig jaar nog 6 territoria
in beeld, in 2017 liep dit terug naar nog slechts vier.
In 2014 werden nog 11 territoria in kaart gebracht en we kunnen dus vaststellen dat de
populatie zanglijsters in 3 jaar tijd met 65% is teruggelopen. Dit in tegenstelling tot de licht
groeiende populatie in Nederland. (foto nest is van Sovon)
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Zwarte kraai (Corvus corone)

In 2017 werd de Zwarte kraai op twee
plaatsen waargenomen. De westelijke
concentratie waarnemingen komt min of
meer overeen met het territorium van 2016
en rond het grasveld bij de loop-fietsbrug
kon een tweede paar worden vastgesteld.
In tegenstelling tot de 5 territoria die in 2014
is de populatie nog zeker niet terug op het
oude niveau. Wel is er een verdubbeling ten
opzichte van 2016.
Of er ook jongen zijn grootgebracht is
onbekend.
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Zwarte mees (Parus ater)

Konden we in 2014 nog 7 paartjes Zwarte
mezen in kaart brengen, hierna verdween de
soort als broedvogel uit Nimmerdor. Slechts
tweemaal kon in 2017 een waarneming
worden gedaan in het middendeel van het
gebied (Sterrenbos). De rest van Nimmerdor
was zwartemezenleeg. Deze twee losse
waarnemingen van eind maart-begin april
zijn echter onvoldoende om tot een
territorium te mogen besluiten.
Hiermee lijkt de populatie voor het tweede
opeenvolgende jaar uit Nimmerdor te zijn
verdwenen.
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Zwartkop (Sylvia atricapilla)

In 2014 konden we zien dat de Zwartkop met
maar
liefst
23
paartjes
goed
vertegenwoordigd was. Een soort die rond
begin april hier weer uit het zuiden terugkeert
en dus een gewijzigd bos aantreft waarin het
nodige is veranderd. Volgens Hustings
mogen vanaf mei ook de eenmalige
waarnemingen meegeteld worden waardoor
het aantal broedparen in 2017 op 11 kwam.
Dit, nadat er in 2016 nog 15 paartjes waren
gezien en gehoord Duidelijk is te zien dat het
westelijk en oostelijk deel van het bos het
(even) zonder Zwartkop moeten stellen.
Evenals 2016 is aan deze vogel is duidelijk
het effect van de herinrichting waar te
nemen. Hoe opener het bos wordt gemaakt,
des te minder Zwartkoppen zullen we
aantreffen. Het afgelopen jaar 2017 is
daarvan andermaal het bewijs.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten. (A = aanwezig)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

NIMMERDOR
Appelvink
Bonte vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Boompieper
Buizerd
Ekster
Fitis
Fluiter
Gaai
Glanskop
Gekraagde roodstaart
Goudhaan
Goudvink
Groenling
Grote bonte specht
Grote lijster
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Koolmees
Kuifmees
Matkop
Merel
Pimpelmees
Roodborst
Sperwer
Spreeuw
Staartmees
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Vink
Winterkoning
Zanglijster
Zwarte kraai
Zwarte mees
Zwartkop

2014
--3
17
20
--1
(7)
7
--4
6
6
5
--15
3
6
16
49
5
--49
31
55
1
2
2
17
3
33
32
10
5
8
23
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2016
--1
13
12
----1
--5
1
5
3
--14
2
2
1
5
14
----41

13
15
32
6
1
2
15

2017
1
A
20
15
A
A
--2
A
8
2
--7
3
1
21
1
1
3
12
31
2
1
50
14
50
1
----13
1
24
24
4
2
A
11
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Deze driedelige inventarisatie had ten doel om te onderzoeken of de uitgevoerde
herinrichtingswerkzaamheden aan en in het stadsbos een aantoonbaar effect zouden
hebben op de vogelpopulatie.
De diverse rondes zijn objectief en neutraal uitgevoerd, want onwillekeurig maakt zich de
gedachte van je meester dat al die werkzaamheden, kap- en dunactiviteiten toch een nadelig
effect op de broedvogelpopulatie zou (moeten) hebben. Wel is het zo dat bij een groot
aanbod van bijvoorbeeld mezen(zang) de notatietijd van de diverse ronden langer doet
duren dan als er maar de helft van populatie aanwezig is. Door de langere werktijd zou je
theoretisch meer verschillende soorten kunnen vinden die wellicht het totaalbeeld
beïnvloeden. Getracht is om elke zich manifesterende vogel in kaart te brengen. Ongeacht
de tijd die dit in beslag nam.
Hoe de resultaat zou zijn geweest zonder de verstorende ingrepen valt natuurlijk niet te
zeggen.
Na de inventarisatie van 2016 kon de conclusie worden getrokken dat de Gekraagde
roodstaart en de Grote lijster nieuw op de lijst zijn verschenen. In 2014 werden deze twee
soorten niet broedend vastgesteld. Tevens werden in 2016 mogelijk twee territoria van de
Appelvink waargenomen. Dit zou als broedende soort voor het eerst zijn in Nimmerdor.
Deze soorten geven duidelijk meer de voorkeur aan voor open grove dennenbossen en/of
landgoedbossen. Of er een oorzakelijk verband bestaat?
De Winterkoning en de Grote bonte specht hebben het minst te lijden gehad van al het
menselijke hak- snoei- en graafwerk. De afname van het aantal broedgevallen lag bij deze
twee soorten na de telling van 2016 onder de 10%. De opgaande lijn van de Grote Bonte
Specht werd in 2017 weer voortgezet.
Het merendeel van de broedende soorten nam in 2017 in meerdere dan wel in mindere mate
weer toe., daarmee het verlies van 2016 deels goed makend. Bijgaande overzichtstabel
geeft daarvan een helder overzicht.
Een aantal soorten werden in 2016 niet meer waargenomen. Zo verdwenen na de Boomvalk
een aantal jaren geleden, nu ook de Buizerd als broeder. De Sperwer was nog wel aanwezig
met 1 broedpaar. Ook de Spreeuw werd niet meer als broedvogel terug gezien na 2016.
Toch waren de Glanskop, de Matkop, de Kuifmees, de Staartmees en de Tuinfluiter in 2017
weer voorzichtig met enkele paartjes terug.
Mezen de dupe?
Zeer opvallend was de teloorgang van de mezen in 2016! Glanskop, Kuifmees en
Staartmees verdwenen helemaal uit beeld, terwijl de Koolmees en Zwarte mees
respectievelijk met 75% en 71% terugliepen.
In 2017 werd een flink herstel waargenomen van de Boomklever en Boomkruiper. maar ook
van de Koolmees, Pimpelmees en Houtduif. Deze soorten lieten weer een opgaande lijn zien
evenals de Roodborst en Vink. De Winterkoning zakte verder weg en liet geen herstel zien
Resumerend kan worden gesteld dat een flink deel van de vogelpopulatie in Nimmerdor in
de loop van 2015-2016 was verdwenen en/of zich naar elders had verplaatst. De
mezengroep blijkt zeer gevoelig voor te veel activiteiten en al te drastische veranderingen in
het bos ook al vinden de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaats.
Het directe effect op deze groep is kennelijk groot. Het is dan ook bijzonder om te zien dat
het herstel in 2017 bijna even krachtig is.
We mogen aannemen dat na een dergelijke ingreep het twee tot vier broedseizoenen duurt
voordat een populatie zich in meerdere of mindere mate heeft hersteld. Maar dat herstel
optreedt is evident! En aantoonbaar.
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Er kan nooit onomstotelijk worden bewezen dat de herinrichtingswerkzaamheden die er de
afgelopen jaren in Nimmerdor hebben plaats gevonden, de oorzaak zijn van verschuivingen
in populatieaantallen.
Maar het lijkt zeer aannemelijk dat er een verband bestaat. De komende jaren zal er geen
broedvogelinventarisatie meer plaats vinden in Nimmerdor. Dus het verdere verloop van de
vogelpopulatie zal niet meer in kaart worden gebracht. De toekomst biedt wellicht
mogelijkheden tot verdere studie. Bijvoorbeeld over 5 jaar??
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Winterwerk 2016-2017

A

In werkblok 3 worden Amerikaanse eiken gekapt, geringd of omgeduwd. Bij het ringen van
een boom wordt rondom de stam een strook bast verwijderd waardoor de boom afsterft.
Ook worden de wortelpakketten van de gekapte Amerikaanse eiken daar waar mogelijk
uitgetrokken (stobben rooien). Het voornaamste doel van deze werkzaamheden is dat de
Amerikaanse eik zich niet meer kan uitzaaien, omdat de
zaadbron wordt weggenomen.
De natuurwaarde neemt toe doordat er ruimte ontstaat voor bijvoorbeeld paddenstoelen,
planten en insecten en uiteindelijk meer voedsel
voor o.a. vogels.
Daarnaast worden er een aantal paden afgesloten om grotere oppervlaktes aaneengesloten
bos te creëren.

B

Twee vakken met Grove den in werkblok 3 worden gedund. Een deel van de bomen
wordt
weggehaald ter bevoordeling van de blijvende bomen. Hierdoor ontstaat meer variatie in het
bos (meersoortig bos) en wordt het bos beter bestand tegen stormen en insecten plagen.

C

In werkblok 3 worden er op verschillende plekken bomen en struiken geplant (zoals de Beuk,
Zilverden, Tsuga, Tamme kastanje, Vuilboom en Hazelaar) om meer variatie in het bos te
krijgen ten gunste van de natuur- en landschappelijke waarde. Ook zal er in dit werkblok een
deel van de Hulst worden omgezaagd. Dit wordt gedaan om andere planten, struiken en
bomen de kans te geven te groeien.
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De vogelfauna van het Bos Birkhoven en de Bokkeduinen, door Z. Bruijn (januari 1993)
De gevolgen van spoorlijnverbreding te Amersfoort voor natuur en landschap, in het bijzonder
voor de fauna, door A.S. Couperus & V. van Laar (december 1992)
Flora en vegetatie van het Landgoed Coelhorst, door R. van Assema & H.J. Poppe (oktober
1992)
Vijf jaar inventarisatieonderzoek aan nachtvlinders op het Landgoed Schothorst (1985 t/m
1989), door H. Bosma (januari 1991)
Macrofauna en visfauna in het stroomgebied van de Barneveldse Beek. Een vergelijking tussen
de biologische waterkwaliteit in 1970/1971 en 1987, door R. Hadderingh & J. Muilwijk
(december 1990)
Verspreiding en voorkomen van dagvlinders en libellen in en om Amersfoort,
door A.E. Boon (oktober 1990)
Onderzoek naar de mogelijkheden voor “actief biologisch beheer” in een singel in een wijk
Rustenburg te Amersfoort, door J. Muilwijk & R. Nederstigt (september 1990)
De waterkwaliteit van de beken en de grachten te Amersfoort, door J. Muilwijk,
P. Cornelissen & D. Gillissen (mei 1990)
Chemische kenmerken van het oppervlakte- en grondwater in het Stadspark Schothorst
1988/1989 door A.H.M. Grimbergen (februari 1990)
Chemische kenmerken van het oppervlaktewater in het Stadspark Schothorst 1987/1988,
door A. Grimbergen (juli 1989)
De waterkwaliteit van de stadswateren in de wijken Hoogland en Schothorst te Amersfoort, door
J.W. Muilwijk, P. Cornelissen & D. Gillissen (juni 1989)
De waterkwaliteit van de stadswateren in de wijken Randenbroek, Liendert en Rustenburg te
Amersfoort, door J. Muilwijk, P. Cornelissen & D. Gillissen (april 1988)
Nachtvlinders waargenomen in het Bos Birkhoven, door J.Th.M. Steinmetz & A.W. de Lange
(januari 1984)
De begroeiing van de grachtmuren in Amersfoort, door G.M. Dirkse, V. van Laar,J. Muilwijk, J.L.
Spier, J.W. van Vliet & J. Wisman (maart 1983)
Bladmossen op betonnen wegpalen tussen Amersfoort en Hoogland, door G.M. Dirkse, J.W.
van Vliet & V. van Laar (januari 1982)
Libellen, waargenomen in de Bosvijver Birkhoven, door L. Boon (november 1980)
Vissen in de Polder Zeldert, door G.M. Dirkse & F. van Ommen (oktober 1980)
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