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2018 Broedvogels van het Wilhelminapark 

 
In het voorjaar van 2018 is het Wilhelminapark geïnventariseerd op alle voorkomende soorten 

broedvogels, inclusief exoten. De inventarisatie is uitgevoerd op verzoek van de Grouster Fûgelwacht. 
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Door de vele werkzaamheden die tijdens de herinrichting 

in het park hebben plaats gevonden zijn vergelijkingen 

met de aantallen broedvogels uit voorgaande jaren niet 

meer mogelijk. Dit seizoen gaat derhalve de boeken in als 

nulmeting. Een nulmeting is een inventarisatie van de 

huidige situatie waarbij de resultaten worden 

meegenomen als uitgangspunt voor verder onderzoek. 

Leuk en interessant om te volgen! 
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1. Het gebied 
Het Wilhelminapark in Grou stond in het begin van de 20e eeuw bekend om zijn schoonheid. Vele 

jaren werd het park bezocht om te wandelen en te verpozen. In het begin van de 21e eeuw was 

het park – na jarenlange verwaarlozing – ernstig verpauperd. Een doorn in het oog van vele 

Grousters. Vrijwilligers besteedden gedurende enkele jaren vele dagen aan het fatsoeneren van de 

wildernis. Maar er moest meer gebeuren. In 2012 werd door de Stichting Wilhelminapark de aftrap 

gegeven voor een grondige aanpak van het ernstig verwaarloosde park. Na de gemeentelijke 

herindeling, in 2014, heeft de Gemeente Leeuwarden de plannen direct omarmd. Het eindresultaat 

mag er zijn. De ‘slingervijver’ met een prachtige brug als blikvanger is terug in het Wilhelminapark. 

Mooie zichtlijnen en doorkijkjes maken het park weer afwisselend en spannend. Het nieuwe 

Wilhelminapark is geïnspireerd op het oorspronkelijke 19de eeuwse ontwerp van Gerrit Vlaskamp. 

De allure is terug en het park is weer een fijne plek voor iedereen.  
Bron: https://www.grousters.nl/2017/06/07/allure-keert-terug-wilhelminapark-grou/  

 

 
Maitiid langs de Parkstraat 02-05-2018 ©Gerrit Jellema 
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2. Werkwijze 
Voor broedvogelinventarisaties wordt landelijk de door Sovon Vogelonderzoek Nederland ontwikkelde 

BMP-methode gebruikt (Broedvogel Monitoring Project). Aan de hand van een aantal veldbezoeken, 

waarbij vogelwaarnemingen op een afgesproken manier worden genoteerd, kan worden vastgesteld 

hoeveel broedparen er per soort in een gebied aanwezig zijn. Inventarisaties vinden plaats volgens een 

strak schema van alle (BMP A) aanwezige soorten (inclusief exoten). De broedvogelinventarisatie 

hebben tot doel een volledig beeld te verkrijgen van de aantallen en verspreiding van alle 

broedvogelsoorten. Voorwaarde is dat deze gegevens verkregen zijn volgens de criteria en 

kwaliteitsnormen van Sovon.  

 

3. Methode en veldwerk 
Bij de verzameling en interpretatie van de gegevens werd gewerkt conform de richtlijnen van de Sovon 

BMP-handleiding (van Dijk A.J. & Boele A. 2011). In het veld werd gewerkt met topografische kaarten 

met een schaal van 1:10.000. De hierop gemaakte notities werden na elk bezoek thuis verwerkt op 

soortkaarten en direct na het veldseizoen geïnterpreteerd. Het gebied werd in de periode van eind maart 

tot eind juli met zeven bezoeken doorkruist.  

 

 
Begrenzing van het geïnventariseerde gebied (5 ha)  
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4. Tijd van de dag 
Omstreeks zonsopgang zijn de vogels doorgaans het meest actief. In de loop van de ochtend neemt de 

activiteit snel af om in de middag een dieptepunt te bereiken. Vroeg het veld in is het parool, al zijn er 

uitzonderingen. In het vroege voorjaar (bij stevige nachtvorst) is een start in de ochtendschemer niet zo 

nodig. De zangactiviteit is dan gering totdat de nodige opwarming heeft plaatsgevonden. Ganzen, 

eenden, steltlopers en roofvogels laten zich vaak het best inventariseren later in de ochtend of overdag. 

Zomervogels zijn direct na aankomst uit Afrika vaak zo fanatiek dat ze gedurende een groot deel van de 

ochtend goed te tellen zijn. Later in het voorjaar komt de zangpiek steeds vroeger in de ochtend te 

liggen. Op warme juni-ochtenden is een zeer vroege start noodzakelijk. 

 

 
De lindebomen rondom de begraafplaats zijn een geliefde broedplaats voor Houtduif, Turkse Tortel en Vink   

De hier in ruime mate vertegenwoordigde nestkasten worden bezet door Pimpelmees en Koolmees  

23-06-2018 ©Gerrit Jellema 
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5. BMP (Broedvogel Monitoring Project Sovon) 
Broedvogels tellen is spannend. Vaak worden bijzondere soorten, zoals vertegenwoordigers van de Rode 

Lijst ontdekt of is juist het gedrag van een talrijke soort intrigerend. Voor dag en dauw het gebied 

doorkruisen, onderwijl met volle teugen genietend van de rust en het vogelconcert: dat is waar het bij het 

BMP op neerkomt. Bovendien is elke dag en elk jaar weer anders. Over heel Nederland worden vaste 

steekproefgebieden onderzocht en samen geven ze inzicht in de aantalsontwikkeling van vrijwel alle 

vogelsoorten, van de meest algemene tot de zeldzaamste. Wanneer ook de landelijke cijfers bekend zijn, 

wordt duidelijk in hoeverre het ‘eigen’ gebied in de landelijke pas loopt.  

 

Het BMP kent de volgende doelstellingen: 

• het signaleren van populatie-ontwikkelingen op landelijke schaal. 

• het signaleren van populatie-ontwikkelingen per regio, landschapstype, Vogelrichtlijngebied of 

andere (beleids) relevante eenheid. 

 

De intensieve BMP-methode geeft voor de meeste vogelsoorten een goed beeld van de 

broedvogelaantallen in een gebied, en is voor zijn doelstellingen voldoende nauwkeurig. De gegevens 

van de broedvogels worden verzameld door middel van de BMP methode (Broedvogel Monitoring 

Project) toe te passen. De BMP methode is vrij intensief en gestandaardiseerd en geldt in ons land als de 

algemeen erkende methode voor broedvogelinventarisatie. Inventarisatie vindt plaats in vaste 

onderzoeksgebieden, zogenaamde proefvlakken, en is het meest gebaat bij jarenlang volgehouden 

inventarisaties. Het verzamelen van broedvogelwaarnemingen in een proefvlak van 10 tot 250 ha. vormt 

de basis van de methode. De oppervlakte van het proefvlak hangt af van de vogelrijkdom en de 

benodigde tijd voor het opnemen van de vogelstand tijdens een bezoek aan het proefvlak. In de periode 

maart t/m juni wordt het proefvlak ongeveer om de tien dagen, in totaal zeven tot tien keer per seizoen, 

volledig geïnventariseerd, merendeels tijdens bezoeken omstreeks zonsopgang. Per bezoek worden de 

waarnemingen van zang, balts, paarvorming, ouders met jongen en dergelijke ingetekend op een 

veldkaart. Deze veldgegevens worden naderhand overgezet op kaarten per vogelsoort. Aan de hand van 

deze verzamelde waarnemingen wordt bepaald hoeveel territoria er van verschillende soorten aanwezig 

waren. Uiteindelijk gaat het om het verkrijgen van betrouwbare resultaten die onderling en vooral van 

jaar tot jaar goed met elkaar te vergelijken zijn. 

 

 
In de gordel van smaragd langs de parkstraatvijver broeden Ransuil, Ekster en Putter 06-05-2017 ©Gerrit Jellema 
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In de treurwilgen broeden Grote Bonte Specht, Kauw en Spreeuw 07-05-2018 ©Gerrit Jellema 

 

 

 
In de stokoude treurbeuk vinden Kauwen een veilige broedplaats 07-05-2018 ©Gerrit Jellema 
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6. Weersomstandigheden 
Het weer heeft een grote invloed op het zanggedrag van vogels. De doelmatigheid van het inventariseren 

wordt daardoor mede bepaald door de mate waarin vogels actief zijn. Nachtvorst, stevige wind en 

slagregens zijn factoren die de activiteit van vogels belemmeren. De beste resultaten zijn te verwachten 

bij rustig, zonnig weer en gemiddelde temperaturen. Hoge luchtvochtigheid kan gunstig zijn voor de 

zangactiviteit; hetzelfde geldt voor lichte motregen bij zacht, windstil weer en voor zonnige perioden 

tussen regenbuien in. Mooi weer na enkele slechte dagen levert vaak ideale omstandigheden. 

Inventariseren tijdens slecht weer, (harde neerslag, veel wind, koude) is niet zinvol, maar kan tijdens 

langdurige slechtweerperioden niet altijd worden vermeden, omdat anders de gehele inventarisatie kan 

mislukken. Veel territoriale activiteit neemt, zeker bij vogels, ook af bij hoge temperaturen en 

langdurige droogte. Bovendien hebben weersomstandigheden effect op het verloop, o.a. de timing, van 

het broedseizoen. Daarom een korte beschrijving van het weer in het broedseizoen. 

 

 
Panorama Wilhelminapark 11-06-2018 ©Gerrit Jellema 

 
Lente 2018 (maart, april, mei) 

Extreem zacht, vrijwel de normale hoeveelheid neerslag en zeer zonnig 

 

De gemiddelde temperatuur over de drie lentemaanden lag in De Bilt met 11,1 °C anderhalve graad 

boven het langjarige gemiddelde van 9,5 °C. Hiermee komt de lente van 2018 op een derde plaats van 

zachtste lentes sinds 1901. Maart was met 4,7 °C tegen 6,2 °C koud. Met 12,2 °C tegen een langjarig 

gemiddelde van 9,2 °C was april zeer zacht. Mei was met 16,4 °C de warmste meimaand sinds minimaal 

drie eeuwen. 
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Maart begon winters met in De Bilt twee ijsdagen (etmalen waarin de temperatuur niet boven het 

vriespunt komt). Een ijzige oostenwind maakte dat de gevoelstemperatuur rond -15°C lag. De laagste 

temperatuur van deze lente werd op 1 maart bereikt in Nieuw Beerta: -9,6°C. Op 4 maart viel de dooi in 

en werd het geleidelijk vrij zacht. In het weekeinde van 17 maart keerde de winter nog even terug, op 17 

maart kwam de temperatuur overdag niet boven nul uit. Ook de rest van de maand bleef het aan de 

koude kant. In totaal telde maart elf vorstdagen. In de koude maartmaand viel enkele malen sneeuw. Op 

3 maart viel in het zuiden en westen 3-5 cm sneeuw. Op 17 en 18 maart lag er in het zuiden weer op veel 

plaatsen enkele cm sneeuw. Verder viel deze maand regelmatig regen.  

 

April begon met temperaturen rond normaal. Eerste paasdag, 1 april, was met een graad of 7 koel, zelfs 

wat kouder dan de afgelopen eerste kerstdag. Tijdens de passage van hogedrukgebieden kwamen enkele 

koude nachten voor met vooral in het oosten en zuiden lichte vorst. Na de eerste week kwamen we 

onder invloed van hogedrukgebieden boven Oost- en Noord-Europa. Er volgde een langdurige periode 

met zacht tot zeer zacht weer. De eerste warme dag (maximumtemperatuur 20,0 °C of hoger) van het 

zomerseizoen werd in De Bilt op de zevende genoteerd. De eerste zomerse dag (maximumtemperatuur 

25,0 °C of hoger) volgde op 19 april. Normaal komen in april geen zomerse dagen voor, nu waren het er 

drie. April begon plaatselijk met flinke buien, maar daarna was het vaak droog. In de laatste week van 

de maand viel regelmatig regen. Op 29 en 30 april viel op veel plaatsen 20-40 mm regen tijdens 

onweersbuien. 

 

Mei was met een gemiddelde temperatuur van 16,4 °C de warmste meimaand in minimaal 3 eeuwen. 

Normaal is 13,1 °C. Vrijwel de hele maand was het warmer dan normaal onder invloed van een 

noordoostelijke stroming, die werd veroorzaakt door hogedrukgebieden boven Noordwest-Europa. 

Alleen aan het begin van de maand en op een aantal dagen in de tweede decade lag de etmaalgemiddelde 

temperatuur wat beneden normaal. In De Bilt waren er maar liefst 13 zomerse dagen. De laatste tien 

dagen van mei waren uitzonderlijk warm. De hoge luchtvochtigheid maakte dat het broeierig warm was. 

Op de 28 en 29 mei werden plaatselijk tropische temperaturen van 30,0°C of hoger gemeten. Mei verliep 

grotendeels droog met op een enkele dag een lokale bui, maar op 13 mei viel in het noordoosten tijdens 

onweersbuien plaatselijk 50-70 mm met wateroverlast tot gevolg. In de laatste week waren er vooral in 

het zuiden, maar op 29 mei in het hele land zware onweersbuien waarbij hier en daar 50-70 mm neerslag 

viel. Op 31 mei kreeg het westen en noorden opnieuw met zware buien te maken. Soms kwamen ook 

hagel en windstoten voor. 

 

De lente was zeer zonnig met gemiddelde over het land 603 zonuren tegen 517 uren normaal. In maart 

en april scheen de zon iets meer dan het normale aantal uren, terwijl mei zeer zonnig was. In maart 

werden 132 zonuren geregistreerd, in april 181 en in mei 290 tegen 125, 178 en 213 uren normaal. Het 

zonnigst was de lente aan de noordkust met op Terschelling 682 zonuren. 

 
Zomer 2018 (juni, juli, augustus) 

Extreem warm, zeer zonnig en zeer droog 

 

Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 18,9 °C tegen normaal 17,0 °C, was het de warmste 

zomer sinds minimaal 1706. De voorheen warmste zomer was die van 2003 met een gemiddelde 

temperatuur van 18,6°C. Alle zomermaanden waren zeer warm, met als uitschieter juli die met 20,7°C 

de op 2 na warmste juli was sinds 1901. Doordat de wind overwegend noordelijk was en van de relatief 

koele Noordzee kwam, was het aan de kust veel minder warm dan in het zuiden. 
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7. Resultaten 
 

7.1 Broedvogels van het Wilhelminapark 
 

Broedvogels van het Wilhelminapark in 2018 (5 ha) 

Soort 2018 Soort 2018 

Muskuseend 4 Zwartkop 1 

Wilde Eend 7 Tjiftjaf 2 

Meerkoet 2 Fitis 1 

Houtduif 7 Grauwe Vliegenvanger 2 

Turkse Tortel 5 Pimpelmees 5 

Ransuil 1 Koolmees 7 

Gierzwaluw 9 Boomkruiper 1 

Grote Bonte Specht 2 Ekster 1 

Witte Kwikstaart 2 Kauw 7 

Winterkoning 5 Zwarte Kraai 1 

Heggenmus 2 Spreeuw 10 

Roodborst 1 Huismus 4 

Merel 11 Vink 3 

Zanglijster 1 Groenling 12 

Braamsluiper 1 Putter 3 

Soorten van de herziene Rode Lijst (uit 2017) vet weergegeven 

 

 
De ‘slingervijver’ met een prachtige brug als blikvanger is terug in het Wilhelminapark. Mooie zichtlijnen en doorkijkjes 

maken het park weer afwisselend en spannend. 06-06-2018 ©Gerrit Jellema 
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8. Samenvatting 
 

In totaal werden 30 soorten broedvogels vastgesteld. Drie soorten komen voor op de Rode Lijst van 

kwetsbare en gevoelige broedvogels in Nederland. Het betreft Ransuil, Grauwe Vliegenvanger en 

Huismus. Samengevat: van de drie soorten van de Rode Lijst heeft één soort de status KW (kwetsbaar): 

Ransuil. Twee soorten hebben de status GE (gevoelig): Grauwe Vliegenvanger en Huismus. De top vijf 

van talrijkste soorten in het gebied anno 2018 bestaat uit Groenling (12), Merel (11), Spreeuw (10), 

Gierzwaluw (9) en Wilde Eend, Houtduif, Koolmees en Kauw met 7 territoria.  

 

Van de Muskuseend werden vier territoria 

geteld. Gedurende het zomerseizoen lukte het 

twee paar om enkele jongen vliegvlug te 

krijgen. De meeste broedgevallen vonden 

relatief laat in het seizoen plaats. (paren met 

jongen tussen juni en oktober waargenomen). 

De Wilde Eend, de algemeenste watervogel van 

het Wilhelminapark, is een wat lastig te tellen 

soort. Een groepje woerden vooral in en langs 

de vijvers van het Wilhelminapark en 

Zevenhuizen/Parkstraat wil nog niet zeggen dat 

de vrouwtjes ergens tussen de begroeiing op 

eieren zitten. Het mannetje blijft tot halverwege 

de eifase bij het vrouwtje. Vrouwtjes met 

kuikens kunnen forse afstanden afleggen. In en 

rond het park werden zeven paar geteld. 

Meerkoeten broeden bijna overal waar zoet 

water met enige oevervegetatie aanwezig is. Er 

werden rondom het park twee territoria 

vastgesteld. Evenals in voorgaande jaren werden 

de legsels gepredeerd. De Houtduif was ruim 

vertegenwoordigd in het gebied. De zeven 

territoria bevonden zich verspreid door 

Wilhelminapark en Zevenhuizen/Parkstraat. 

Ransuilen broeden in allerlei landschappen maar 

mijden grote bossen, boomloze gebieden en 

steden. De dichtheden zijn vrijwel overal laag, 

hoewel de aanwezigheid lastig vast te stellen is. 

De stand is sterk afgenomen sinds ongeveer 

1985. Tijdens late avondbezoeken werd het paar 

veelvuldig baltsend gehoord vanuit de 

lommerrijke tuinen langs de vijver aan de 

Friesmastrjitte. Het ransuilenpaar vindt hier al 

vele jaren een broedplaats. Of de soort 

succesvol is geweest kon niet worden 

vastgesteld. Hoe meer bos, hoe meer Grote 

Bonte Spechten. De dichtheid van deze soort is 

dan ook het hoogst in de zwaar beboste delen 

van de zandgronden. Sinds 1975 breidde deze 

specht zich echter ook uit over de opener delen 

van het land, zodat hij tegenwoordig alleen nog 

in de meest boomloze landschappen ontbreekt. 

De opmars in Laag-Nederland was mogelijk 

door de toename van opgaande beplanting 

aldaar. Er werden territoria vastgesteld in de 

stokoude treurwilgen nabij de nieuwe vijverbrug 

in het Wilhelminapark in een uit de kluiten 

gewassen Schietwilg op de kruising van de 

Friesmastrjitte en Troelstrawei (Nesserdyk). 

Door het ouder worden van deze wilgen vinden 

Grote Bonte Spechten hier een geschikte 

broedplaats. Eksters zorgden ervoor dat er van 

het jonge grut niets terecht kwam. De Witte 

Kwikstaart is een van de meest verspreide 

broedvogels, maar komt nergens in hoge 

dichtheden voor. De soort nestelt vooral op het 

platteland, vaak op gebouwen of onder bruggen, 

en met een voorkeur voor de kleinschaliger 

landschapstypen. De kwikstaarten hebben op 

twee plaatsen gebroed. De territoriale vogels 

waren vooral aanwezig bij bebouwing in het 

plantsoen. De luide zang van de Winterkoning 

was overal te horen vanuit de opgaande 

begroeiing. De hoogste dichtheden komen voor 

in rijk gestructureerd loofbos. Strenge en 

sneeuwrijke winters, zoals midden jaren tachtig 

en negentig, zorgen voor forse verliezen, in het 

bijzonder in minder optimale biotopen. De 

landelijke stand wordt soms bijna gehalveerd 

door zulke winters maar herstelt hiervan binnen 

enkele jaren. De soort was te vinden in de 

struwelen en vegetatie langs de vijvers van park 

en Friesmastrjitte. De Heggenmus is een echte 

Europeaan, afgezien van een kleine populatie in  
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Aziatisch Turkije en in Iran. De soort komt 

vooral voor in Midden- en Noord-Europa, met 

Groot-Brittannië en Duitsland qua aantallen aan 

kop. De Nederlandse broedvogels zijn 

voornamelijk standvogels en ze verplaatsen zich 

over een kleine afstand. De Heggenmus schijnt 

landelijk gezien over het algemeen licht toe te 

nemen, in het telgebied was dat echter niet te 

merken! Met niet meer dan twee broedparen 

was de soort vertegenwoordigd. Zijn biotoop, 

met wat lage struiken en dichte vegetatie voor 

voldoende dekking, was rijkelijk voorhanden. 

Roodborsten ontbreken alleen in boomarme 

landschappen. De dichtheden zijn het hoogst in 

bossen met een goed ontwikkelde struik- en 

kruidlaag. In dennenbossen met weinig 

ondergroei zijn de dichtheden veel lager, net als 

in agrarisch cultuurland en stedelijk gebied. De 

soort breidde zich sinds ongeveer 1975 uit in het 

westen en noorden van het land dankzij aanplant 

van bosjes in voorheen zeer open landschappen. 

De landelijke aantallen zijn sinds 1990 amper 

meer gegroeid. Het parelende liedje werd tijdens 

de meeste telrondes gehoord vanuit de 

begroeiing langs de Parkstraat/Friesmastrjitte. 

Als talrijkste broedvogel in Nederland ontbreekt 

de Merel alleen in landschappen zonder bomen 

of struiken. De hoogste dichtheden per vierkante 

kilometer bevinden zich in stedelijk gebied met 

veel groen, in agrarisch cultuurland met veel 

heggen en in randen van gevarieerde 

loofbossen. Van schuwe bosvogel is de Merel in 

de afgelopen twee eeuwen veranderd in een 

succesvolle cultuurvolger. Van de 11 

broedparen werden geen vliegvlugge jongen 

waargenomen. De meeste broedsels werden 

door Zwarte Kraaien en Eksters gepredeerd. 

Hoewel vaak waarneembaar, zijn er geen 

bewijzen dat predatie van nesten en jongen door 

Eksters en kraaien van betekenis is voor de 

landelijke populatie Merels. Bijna elke telling 

was de Merel luid en duidelijk aanwezig. 

Foeragerend op de graslandjes en zingend in de 

struwelen van het gebied. In de nazomer van 

2017 kwam de Merel in het nieuws, doordat 

verhoogde sterfte werd gemeld verspreid over  

 

het land die werd toegeschreven aan besmetting 

met het door muggen overgebrachte usutuvirus. 

In de zomermaanden van 2018 bereikte het 

virus Grou. Het virus hakte er zodanig in dat er 

in hele wijken bijna geen Merel meer te vinden 

was. Ook in het telgebied sneefde de gehele 

populatie. Zanglijsters broeden bijna overal 

waar voldoende bomen en struiken aanwezig 

zijn. De dichtheden zijn nergens zo hoog als in 

gevarieerd loofbos, jonge aanplant en groene 

stadswijken. Streng winterweer dat tot in Zuid-

Europa doordringt zorgt voor inzinkingen in de 

landelijke stand, zoals het geval was rond 1985. 

Series van zachtere winters zorgen voor een snel 

herstel. Op de langere termijn gerekend zijn de 

landelijke aantallen toegenomen. In delen van 

de hogere zandgronden namen ze echter af. Van 

deze op huisjesslakken verzotte zanger werd 

slechts een territorium genoteerd. Vooral in 

april liet de Zanglijster zich volop horen, 

meestal vanuit een hoge boom. Braamsluipers 

zijn het talrijkst in duingebieden met 

doornstruwelen en kleinschalig boerenland met 

veel heggen op kleigronden. Grote bosgebieden 

worden gemeden, in stedelijk gebied bewoont 

de soort (schaars) parken en tuinen. Eind april 

werd de eerste en enige Braamsluiper in het 

gebied gehoord. Het mooie rateltje was langs de 

Parkstraat en Friesmastrjitte te horen. 

Braamsluipers overwinteren in Oost Afrika ten 

noorden van de evenaar, maakt dus twee keer 

per jaar een enorme reis en dat voor zo’n klein 

vogeltje van amper twaalf gram! De 

Braamsluiper is een beetje een buitenbeentje 

onder de naar Afrika trekkende zomervogels. 

De Zwartkop is een vogel van opgaand hout met 

veel onderbegroeiing. Dit komt in het gebied 

alleen voor bij de vijver langs de 

Parkstraat/Friesmastrjitte. Zwartkoppen hebben 

dicht struikgewas nodig om te broeden. Insecten 

en bessen zijn hun hoofdvoedsel dat ze in de 

vegetatie volop kunnen vinden. De Tjiftjaf is in 

het voorjaar een van de eerste zangvogels, 

eerder dan de Fitis en al in maart te horen. In de 

zomer zingt hij niet, maar van september tot 

oktober is er een tweede zangperiode. De 
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Tjiftjaf heeft een voorkeur voor loof- of gemend 

bos met flink wat ondergroei. De vogels zaten in 

gedeeltes met veel loofhout rondom de 

begraafplaats en langs de Parkstraat/ 

Friesmastrjitte. Dit is een van de makkelijkst te 

inventariseren soorten door zijn karakteristieke 

en ver klinkende zang. De Fitis zingt vloeiend 

met weemoedige heldere fluittonen en 

wegstervende riedel. In Nederland komen circa 

500.000 broedparen voor, meer in het oostelijke 

dan het westelijke deel. Deze kleine zanger die 

met weinig struiken genoegen neemt vertoonde 

zijn zangkunsten vanuit de lommerrijke tuinen 

langs de Parkstraat. Net als de Tjiftjaf is deze 

soort makkelijk te karteren en van veraf te 

horen. Vanaf eind maart tot in mei arriveren 

Fitissen in Nederland. De Grauwe 

Vliegenvanger is een slanke grijsbruine vogel 

met licht gestreepte kruin en borst. Het is een 

snelle en behendige vlieger, die soms ook bidt. 

Ze zitten vaak langdurig stijf op een uitkijkpost. 

Meestal maken zij van verschillende 

uitkijkposten gebruik en maken van daaraf 

regelmatig een bliksemsnelle sierlijke 

jachtvlucht. Ze jagen dan op vliegende insecten 

en keren daarna direct weer terug op de 

uitkijkpost. Grauwe Vliegenvangers zien met 

hun grote ogen ook insecten in de schemer en in 

de regen. Wanneer zij met hun brede snavel 

naar een insect happen, is soms een klikkend 

geluid te horen. Grauwe Vliegenvangers hebben 

een voorkeur voor loof- en gemengd bos, vaak 

met ondergroei. Er zijn twee, bij bebouwing 

langs de begraafplaats en Parkstraat, territoria 

vastgesteld. Maar van deze onopvallende soort 

zouden best enkele territoria meer in het gebied 

aanwezig kunnen zijn. Pimpelmezen ontbreken 

vrijwel nergens in Nederland waar bomen staan. 

Ze zijn het talrijkst in oud loofbos op de hoge 

zandgronden. De landelijke aantallen nemen 

geleidelijk toe. Het ouder worden van bossen 

(meer nestgelegenheid) speelt hierbij een rol. In 

het telgebied is de Pimpelmees een algemene 

broedvogel. Van de Pimpelmees zijn vijf 

territoria vastgesteld. Alle broedgevallen 

bevonden zich in nestkasten op de erven van de  

 

woningen langs Parkstraat/Friesmastrjitte, en in 

het Wilhelminapark. Als een van de talrijkste 

broedvogels van Noordwest-Europa komt de 

Pimpelmees niet alleen voor in goed ontwikkeld 

loofbos met veel eiken, maar ook in naaldbos, 

uitgroeiend struweel en opgaand groen in 

landelijk en stedelijk gebied. Het ophangen van 

nestkasten draagt zeker bij aan de vestiging van 

de soort. In heel Nederland zijn Koolmezen te 

vinden, enkele boomloze gebieden daargelaten. 

De soort heeft een voorkeur voor oud loofbos 

maar kan door het ophangen van nestkasten ook 

in andere bostypen of in stedelijk gebied hoge 

dichtheden bereiken. Alle zeven broedparen 

vond nestgelegenheid in nestkasten. Als echte 

holenbroeder wordt zijn voorkomen in hoge 

mate gedicteerd door de aanwezigheid van 

geschikte nestholen, naast uiteraard voedsel. 

Koolmezen broeden in reeds bestaande holen in 

bomen, stobben, palen en in nestkasten. 

Boomkruipers hebben forse bomen nodig met 

een ruwe stam, maar het hoeven er niet veel te 

zijn. De soort kan daarom nestelen in laan- of 

erfbeplanting in open landschap. De hoogste 

dichtheden komen echter voor in gevarieerd en 

niet al te intensief onderhouden bos met een 

groot aandeel loofhout. Zulke bossen vinden we 

met name in het oosten, zuiden en midden van 

het land en in de binnenduinrand. De landelijke 

aantallen nemen al enkele tientallen jaren toe. 

Tijdens de inventarisaties liet de Boomkruiper 

zich niet zien maar gelukkig liet hij regelmatig 

zijn karakteristieke roepjes horen, zodat we een 

territorium hebben kunnen vaststellen. Het 

zingende exemplaar werd tijdens verschillende 

telrondes gehoord vanuit de enorme populier 

nabij de begraafplaats. Met uitzondering van 

boomloze landschappen of juist uitgestrekte 

bossen zijn Eksters bijna overal te verwachten. 

Ze hebben een voorkeur voor boerenland met 

singels en uitgegroeide hagen, maar zijn in 

sommige woonwijken met veel plantsoenen en 

hoge bomen zeker zo dik gezaaid. In een met 

klimop overwoekerde boom langs de 

Troelstraweg (Nesserdyk) wist een broedpaar 

enkele jongen vliegvlug te krijgen. Door het  
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hele land zijn broedende Kauwen te vinden. Ze 

zijn het talrijkst in stedelijk gebied (vooral 

oudere wijken) en kleinschalig boerenland. 

Grote aaneengesloten bossen worden gemeden, 

terwijl open landschappen en natuurgebieden 

soms wel, soms ook niet bezet zijn. Sinds 

ongeveer 1975 breidde de soort zich uit over 

delen van Zeeland en Flevoland, waar hij eerst 

ontbrak. Tegelijkertijd namen de aantallen in 

kleine bossen af, deels misschien door onrust en 

predatie door Haviken. De landelijke stand is al 

tientallen jaren min of meer stabiel. In het park 

vond de soort broedgelegenheid in oude bomen 

waaronder treurbeuk en enkele treurwilgen. 

Buiten het park werd gebroed in niet meer 

gebruikte schoorstenen. De Zwarte Kraai is een 

talrijke broed- en meestal standvogel van 

gevarieerd landschap en komt alleen in West-

Europa voor. Elders in Europa wordt zijn plaats 

ingenomen door de Bonte Kraai. Zwarte 

Kraaien behoren tot de meest verspreide 

broedvogels en bewonen zowel open landbouw- 

of natuurgebieden als bossen en steden. De 

hoogste dichtheden vinden we in kleinschalig 

boerenland. De verspreiding is sinds ongeveer 

1975 sterk uitgebreid. Ze nestelen bij voorkeur 

hoog in een boom (populier langs de 

Friesmastrjitte) met goed uitzicht rondom. De 

Zwarte Kraai is een lastig te inventariseren soort 

omdat vaak veel niet-territoriale vogels 

aanwezig zijn. Zwarte Kraaien zijn 

opportunisten pur sang en worden tegenwoordig 

in een zeer breed scala aan biotopen gevonden. 

Verspreid door het telgebied werden tien 

territoria van Spreeuwen vastgesteld. Vooral in 

trek waren de holen in de oudere bomen, 

waaronder treurwilg, treurbeuk en populier. 

Spreeuwen zijn in het hele land bekende 

broedvogels. De Huismus was lange tijd de 

talrijkste Nederlandse broedvogel, maar moest 

die plek afstaan aan de Merel. Sinds 1975 of 

eerder zijn de landelijke aantallen vermoedelijk 

gehalveerd. De grootste afname lijkt voorbij: de 

recente aantallen schommelen. De verspreiding 

overlapt met die van concentraties mensen.  

 

 

Huismussen zijn het talrijkst bij oudere huizen 

in een deels groene, liefst wat rommelige 

omgeving aan stadsranden of op het platteland. 

In strakke nieuwbouwwijken en het versteende 

hart van grote steden zijn ze schaars of 

ontbreken ze bij gebrek aan nestgelegenheid 

en/of voedsel. De Huismus is niet alleen in 

Eurazië en Noord-Afrika een algemene 

broedvogel van bebouwde gebieden, maar komt 

- dankzij introducties - ook elders in de wereld 

voor. In Nederland neemt de Huismus onder de 

uitgesproken standvogels een prominente plaats 

in, aangezien zijn omzwervingen zelden verder 

reiken dan 600 m van de geboorteplek. Tijdelijk 

door mensen bewoonde gebieden worden vlot 

gekoloniseerd maar even snel weer verlaten 

wanneer de bewoners vertrekken. Huismussen 

nestelden onder anderen in de woningen met 

ouderwetse pannendaken van Tureluurstraat, 

Zevenhuizen en Parkstraat. De Vink is na de 

Merel de talrijkste broedvogel in Nederland. In 

het algemeen geldt: hoe meer oude bomen, hoe 

meer Vinken. De dichtheid is dan ook het 

hoogst in de bosrijke gebieden op de hoge 

gronden. De karakteristieke vinkenslag werd 

gehoord langs de Parkstraat en rond de 

begraafplaats. Vinken zijn echte scharrelaars die 

hun kostje bij elkaar zoeken tussen bladeren of 

op de grond langs bomenranden. Vinken 

profiteren van de overdaad aan rupsen die er is 

bij het uitkomen van de bladeren. Ze hebben 

daarom een kort broedseizoen met maar een 

broedsel, zelden twee. Zaden, rupsen, insecten 

en bessen vormen hun hoofdvoedsel. 

Groenlingen broeden relatief talrijk in groene 

wijken van dorpen en steden, plaatselijk ook in 

kleinschalig boerenland en jonge aanplant. Ze 

mijden zeer open gebieden en aaneengesloten 

bos. In het onderzoeksgebied werden territoria 

gevonden in de lindebomen rondom de 

begraafplaats ei in de weelderig begroeide 

tuinen van de Parkstraat. Groenlingen zingen in 

toppen van bomen en houden ook fraaie 

zangvluchten. Groenlingen hebben een lang 

broedseizoen met meerdere broedsels en  
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schakelen daarom steeds over op nieuwe 

voedselbronnen. Ze profiteren van steeds weer  

nieuw zaad dat in de loop van de zomer 

vrijkomt. Als het paardenbloempluis op is, komt 

er de zuring of Vogelmuur beschikbaar, daarna 

zaad van distels, en ga zo maar door. De Putter 

komt overal in Europa voor. Putters zijn het 

meest algemeen in Laag-Nederland, in stedelijk 

gebied met groene wijken en boerenland met 

erf- en wegbeplanting of boomgaarden. In  

 

Nederland heeft de soort zijn leefgebied 

gaandeweg de 20e eeuw vanuit het west steeds 

verder uitgebreid naar het oosten, waarbij vooral 

na 1990 ook de aantallen sterk toenamen. De 

Putter is een van de mooiste en kleurrijkste 

zangvogels die wij in Fryslân rijk zijn. In het 

onderzoeksgebied werden 3 territoria 

vastgesteld. 

 

 

 
In 2012 werd door de Stichting Wilhelminapark de aftrap gegeven voor een grondige aanpak van het ernstig verwaarloosde 

park. Na de gemeentelijke herindeling, in 2014, heeft de Gemeente Leeuwarden de plannen direct omarmd. 

11-06-2018 ©Gerrit Jellema 
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9. Soortbesprekingen 

In de soortbesprekingen wordt ingegaan op aantalsverloop, reproductie, curiositeiten, habitatkeus, 

broedbiologie, volledigheid van de tellingen en andere soortspecifieke aspecten. 

 

Muskuseend, 4 territoria 

In en rond het Wilhelminapark werden 

4 territoria geteld. Gedurende het 

zomerseizoen lukte het twee paar om 

enkele jongen vliegvlug te krijgen. De 

meeste broedgevallen vonden relatief 

laat in het seizoen plaats. (paren met 

jongen tussen juni en oktober 

waargenomen). Kenmerkend voor de 

tamme Muskuseend zijn de rode 

wratten rond de ogen, die bij de wilde 

Muskuseend veel minder aanwezig 

zijn. Het mannetje (de woerd) is 

tweemaal zo groot als het vrouwtje. 

De Muskuseend is een grote vogel die 

in verhouding niet zwaar is, maar die 

wel korte poten en grote voeten heeft. Ze wegen gemiddeld tussen de 3000 en 4500 gram en bereiken 

een lichaamslengte van 66 tot 84 cm. Desondanks kunnen de vrouwtjes vaak voortreffelijk vliegen, 

terwijl de woerden er vaak meer moeite mee hebben. Muskuseenden komen in veel kleuren voor, 

waarvan de bonte (zwart-witte) kleur het bekendste is. Een Muskuseend legt zo'n 200 eieren in haar 

leven. Door hun sterke broedlust worden Muskuseenden ook gebruikt om de eieren van ander pluimvee 

zoals ganzen uit te broeden. Gedomesticeerde Muskuseenden zijn heel tam en makkelijk te houden. Ze 

zijn zeer vruchtbaar, kunnen wel 30 eieren per nest leggen, maar de jongen zijn redelijk klein en van het 

grote aantal worden er maar een paar volwassen. 

 

Wilde Eend, 7 territoria 

De Wilde Eend is een van de meest verbreide Nederlandse broedvogels. De meerderheid nestelt in de 

laaggelegen delen van het land, vooral in waterrijke polders en moerassen. Soms broedt hij op grote 

afstand van water. Ook in stedelijk gebied is de Wilde Eend een gewone broedvogel. Aantallen en 

verspreiding leken op landelijk niveau lange tijd nauwelijks 

verandering te ondergaan. Sinds ongeveer 1990 nemen de 

aantallen echter om onduidelijke redenen af. De Wilde Eend, 

de algemeenste watervogel van het Wilhelminapark, is een 

wat lastig te tellen soort. Een groepje woerden vooral in en 

langs de vijvers van het park en Zevenhuizen/Parkstraat wil 

nog niet zeggen dat de vrouwtjes ergens tussen de begroeiing 

op eieren zitten. Het mannetje blijft tot halverwege de eifase 

bij het vrouwtje. Vrouwtjes met kuikens kunnen forse 

afstanden afleggen. 
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Broedbiologie Wilde Eend 

Broedt in allerlei (half)open landschappen inclusief droog agrarisch cultuurland, zowel op de grond als 

in bomen (knotwilgen, oude nesten van bijv. Blauwe Reiger). Eileg van eind februari tot eind juli (soms 

ook daarbuiten), met piek in april. Eén broedsel per jaar, meestal 7-11 eieren, broedduur 24-32 dagen, 

jongen (nestvlieders) met 50-60 dagen vliegvlug. 

 

Meerkoet, 2 territoria 

Meerkoeten broeden bijna overal waar zoet water met enige oevervegetatie aanwezig is. Ze ontbreken 

dan ook alleen in de droogste delen van de hogere zandgronden. De dichtheden zijn het hoogst in 

moerassen en open boerenland met veel sloten in de lage delen van het land. In de twintigste eeuw wist 

de Meerkoet te profiteren van de uitbreiding van oppervlaktewateren en de voedselverrijking van zulke 

wateren. Bovendien verdween zijn schuwheid en werd de Meerkoet tot in de grote steden een bekende 

broedvogel. De landelijke stand was de afgelopen decennia betrekkelijk stabiel, met echter een forse 

inzinking na een tweetal strenge winters rond 1995.Waar water is, daar is de Meerkoet. Er werden 

rondom het park twee territoria vastgesteld. Evenals in voorgaande jaren werden de legsels gepredeerd.  

 

 
 

Broedbiologie Meerkoet 

Broedt in allerlei zoete wateren inclusief vijvers en grachten in stedelijk gebied. Eileg van half maart tot 

in juli, met piek eind april en in mei. Eén tot twee broedsels per jaar, meestal 5-10 eieren, broedduur 21-

25 dagen, jongen (nestvlieders) met 56 dagen vliegvlug. Jongen worden na het uitkomen van de eieren 

verdeeld onder mannetje en vrouwtje en kunnen zich op vele tientallen meters van elkaar bevinden. 
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Houtduif, 7 territoria 

Houtduiven ontbreken alleen in 

de meest boomloze 

landschappen. De dichtheden zijn 

het hoogst in kleinschalig 

agrarisch cultuurland en stedelijk 

gebied. In grote bosgebieden is 

de Houtduif vaak schaars. Sinds 

ongeveer 1975 namen de 

aantallen in bossen en soms ook 

cultuurland op de zandgronden 

af. Vermindering van 

voedselaanbod, onder andere 

door de omschakeling van 

graanteelt op maïsverbouw, was 

de vermoedelijk belangrijkste 

factor. Tegelijkertijd namen de 

aantallen in stedelijk gebied sterk toe. De soort is hier tegenwoordig een van de talrijkste broedvogels. 

Hij is de Turkse Tortel, die stedelijk gebied eerder koloniseerde, in veel gebieden voorbijgestreefd. De 

soort is een zeer talrijke broedvogel (meer dan 500.000 broedparen) en in Nederland standvogel van alle 

soorten landschappen waar veel of slechts enkele bomen voorkomen. De Houtduif was ruim 

vertegenwoordigd in het gebied. De territoria bevonden zich verspreid door Wilhelminapark en 

Zevenhuizen/Parkstraat. Houtduiven ontbreken vrijwel nergens binnen Europa. Onze broedvogels zijn 

standvogel of deeltrekker. Voedselvluchten tussen nest- en foerageerplaats kunnen vele kilometers 

bedragen, waardoor de trefkans vrij groot is. Met zijn 500 gram vormt de Houtduif een belangrijke prooi 

voor roofvogels. Niet voor niets figureren Houtduiven prominent in de prooilijsten van Havik en 

Buizerd, terwijl hun eieren en nestjongen door een veelheid van predatoren worden belaagd. Vooral bij 

alarm klappen Houtduiven met de vleugels bij het opvliegen en bij het landen. In de baltsvlucht stijgen 

ze met snelle klappende vleugelslagen stijl omhoog en zweven dan weer omlaag met stijve vleugels. De 

zang is een ritmisch ‘roe-koe-koe’.  

 

Broedbiologie Houtduif 

Broedt in allerlei landschappen met bomen en struiken, inclusief stedelijk gebied (en daar soms 

opvallend talrijk). Eileg van half maart tot in oktober, niet zelden ook eerder of later (maar piek valt in 

veel gebieden in juli-augustus). Twee tot drie broedsels per jaar, meestal 2 eieren, broedduur 16-17 

dagen, nestjongenperiode 28-29 dagen, jongen op leeftijd van 35 dagen volledig vliegvlug. 
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Ransuil, 1 territorium 

Ransuilen broeden in allerlei landschappen maar mijden grote bossen, boomloze gebieden en steden. De 

dichtheden zijn vrijwel overal laag, hoewel de aanwezigheid lastig vast te stellen is. De stand is sterk 

afgenomen sinds ongeveer 1985. De soort verdween uit de grote bossen op de zandgronden, waar hij 

voorheen een normale broedvogel was. Hierbij speelt intensieve predatie op jonge en oude Ransuilen 

door Haviken een belangrijke rol. Bovendien wordt het agrarisch cultuurlandschap dermate intensief 

benut dat florerende (veld) muizenpopulaties een uitzondering worden, een uitzonderlijk jaar 

daargelaten. Lokaal werd nestgelegenheid schaars door afnemende aantallen Zwarte Kraaien en Eksters 

(nestleveranciers). Tijdens late avondbezoeken werd de soort veelvuldig baltsend gehoord vanuit de 

lommerrijke tuinen langs de vijver aan de Friesmastrjitte. Het ransuilenpaar vindt hier al vele jaren een 

broedplaats. Of de soort succesvol is geweest kon niet worden vastgesteld.  

 

 
 

Broedbiologie Ransuil 

Gebonden aan loof- en gemengde bossen met oude bomen. Nestelt in boomholen, grote nestkasten, 

soms ook op gebouwen, oude nesten van andere middelgrote vogels of (incidenteel) op de grond. Eileg 

van eind januari tot eind maart, soms nog later. Eén broedsel per jaar, meestal 3-5 eieren, broedduur 28-

29 dagen, nestjongenfase 29-35 dagen, jongen na 6-7 weken vliegvlug. Broedsucces veelal laag. Soort 

leeft lang en begint bij onvoldoende voedsel vaak niet aan broedsel. Meestal wordt in hooguit een kwart 

van de territoria een broedsel grootgebracht. 
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Grote Bonte Specht, 2 territoria 

Hoe meer bos, hoe meer Grote Bonte 

Spechten. De dichtheid van deze soort is dan 

ook het hoogst in de zwaar beboste delen van 

de zandgronden. Sinds 1975 breidde deze 

specht zich echter ook uit over de opener delen 

van het land, zodat hij tegenwoordig alleen 

nog in de meest boomloze landschappen 

ontbreekt. De opmars in Laag-Nederland was 

mogelijk door de toename van opgaande 

beplanting aldaar. De landelijke stand neemt 

nog steeds toe, iets dat bevorderd wordt door 

toenemende ouderdom van het Nederlandse 

bos en extensiever, op meer natuurlijk bos 

gericht beheer. In beide gevallen betekent dit meer voedsel en nestgelegenheid voor de Grote Bonte 

Specht. De soort broedt in vrijwel geheel Europa en neemt landelijk toe. In het gebied werden territoria 

vastgesteld in de stokoude treurwilgen nabij de nieuwe vijverbrug en in een uit de kluiten gewassen 

Schietwilg op de kruising van de Friesmastrjitte en Troelstrawei (Nesserdyk). Door het ouder worden 

van deze wilgen vinden Grote Bonte Spechten hier een geschikte broedplaats. Eksters zorgden ervoor 

dat er van het jonge grut niets terecht kwam. Van alle spechten is de Grote Bonte Specht zonder twijfel 

de kampioen drummer, de algemeenste en de luidruchtigste. Het roffelen gebeurt op dode, droge 

takstompen, die de juiste resonantie geven en het geluid goed versterken. Het bijzondere is bovendien 

dat man en vrouw soms om de beurt roffelen, waardoor er een duet ontstaat. De Grote Bonte Specht is 

een spreeuw- grote specht met zwart/wit verenkleed. Het mannetje heeft een zwarte kruin met rood 

achterhoofd. Het vrouwtje heeft een zwarte kruin en een zwart achterhoofd, zonder rood. Juvenielen 

hebben een rode kruin en lichtrode onderstaart, die in de herfst snel verdwijnt. Roept ‘kiek’ soms 

versnellend. Roffelt al vroeg in het voorjaar. De vrij luide roffel is de kortste en snelste van alle spechten 

met tien tot vijftien slagen per seconde. Ze eten insecten, mieren, hun eieren en larven. Spechten 

klemmen in de winter dennenappels vast in boomspleten om de zaden eruit te hakken. Ze eten ook 

eieren en jonge vogels van mezen en andere kleine vogels, die in stukjes aan eigen jongen worden 

gevoerd. Bezoekt in de winter ook voedertafels en hangt aan vetbollen. 

 

Broedbiologie Grote Bonte Specht 

Broedt in allerlei bostypen incl. parken, ook wel in agrarisch cultuurlandschap met lanen en veldbosjes. 

Eileg half april tot eind mei. Eén broedsel per jaar, meestal 5-7 eieren, broedduur 10-12 dagen, 

nestjongenperiode 20-23 dagen, jongen worden na uitvliegen nog maximaal 10 dagen gevoerd. Nestelt 

in zowel dode als levende bomen, met een voorkeur voor loofbomen. Maakt in ongeveer de helft van de 

gevallen een nieuw hol maar kan ook jarenlang in een oud hol broeden, vooral in gebieden met weinig 

nestbomen. Nieuwe nestopeningen zijn rond en aan de voorkant voorzien van een schuin oplopende 

entree (die bij oude holen verdwijnt). 
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Witte Kwikstaart, 2 territoria 

De Witte Kwikstaart is een van de meest verspreide broedvogels, maar komt nergens in hoge dichtheden 

voor. De soort nestelt vooral op het platteland, vaak op gebouwen of onder bruggen, en met een 

voorkeur voor de kleinschaliger landschapstypen. Hij bewoont echter ook natuurgebieden, waaronder 

stuifzanden, duinen of grote kaalslagen in bos, en soms ook stedelijk gebied. De landelijke stand neemt 

langzaam af. In stuifzand- en duingebieden kan hij slecht uit de voeten met vergrassing of vermossing, 

de reden voor de afname elders is onduidelijk. De kwikstaarten hebben op twee plaatsen gebroed. De 

territoriale vogels waren vooral aanwezig bij bebouwing in het plantsoen. 

 

Broedbiologie Witte Kwikstaart 

Broedt in open tot halfopen landschappen, zowel natuurgebied (stuivend duin, schrale heide) als 

agrarisch cultuurland (met schuurtjes, bruggen etc.) en bebouwing. Eileg van begin april tot half juli, 

met pieken eind april-eind mei en tweede helft juni. Twee tot drie broedsels per jaar, meestal 4-6 eieren, 

broedduur 12-14 dagen, nestjongenperiode 13-14 dagen, jongen worden na uitvliegen nog 4-7 dagen 

gevoerd. 

 

Winterkoning, 5 territoria 

De luide zang van de Winterkoning is overal te horen waar opgaande begroeiing aanwezig is. De 

hoogste dichtheden komen voor in rijk gestructureerd loofbos. Strenge en sneeuwrijke winters, zoals 

midden jaren tachtig en negentig, zorgen voor forse verliezen, in het bijzonder in minder optimale 

biotopen. De landelijke stand wordt soms 

bijna gehalveerd door zulke winters maar 

herstelt hiervan binnen enkele jaren. Los van 

deze tijdelijke inzinkingen neemt de 

broedpopulatie toe, in het bijzonder in het 

lage deel van het land. De soort was te vinden 

in de struwelen en vegetatie langs de vijvers 

van park en Friesmastrjitte. De Winterkoning 

is niet erg kritisch voor wat betreft de 

terreinkeuze, zolang er bomen en struiken 

aanwezig zijn. De dichtheden kunnen van jaar 

tot jaar sterk verschillen door verliezen in de 

winter. Winterkoningen kunnen deze 

verliezen wel weer snel goedmaken door veel 

jongen voort te brengen. Veelwijverij is de 

regel, zodat het aantal broedende vrouwtjes 

hoger kan zijn dan het aantal mannetjes. 

 

Broedbiologie Winterkoning 

Broedt in boom- en struikrijke landschappen incl. stedelijk gebied. Eileg van begin april tot begin juli, 

met pieken half april-begin mei en juni. Twee broedsels per jaar, meestal 5-7 eieren, broedduur 13-15 

dagen, nestjongenperiode 15-19 dagen, jongen worden tot 18 dagen na uitvliegen gevoerd. 
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Heggenmus, 2 territoria 

Heggemussen broeden in vrijwel het 

hele land, maar zijn in het noordoosten 

wat schaarser dan elders. Nergens 

komen zo veel Heggenmussen voor 

als in bebouwing met veel groen, maar 

ook boerenland met veel heggen kan 

goed bezet zijn. In bossen is de 

Heggenmus veelal een randbewoner 

die tevens dichte jonge aanplant graag 

bezet. De landelijke stand groeide in 

de twintigste eeuw, vooral door de 

toegenomen oppervlakte stedelijk 

gebied, waar tuinen en beplanting voor 

broedgelegenheid zorgen. De recente 

trend is stabiel met lichte 

schommelingen, deels samenhangend met inzinkingen na koudere winters. De Heggenmus is een echte 

Europeaan, afgezien van een kleine populatie in Aziatisch Turkije en in Iran. De soort komt vooral voor 

in Midden- en Noord-Europa, met Groot-Brittannië en Duitsland qua aantallen aan kop. De Nederlandse 

broedvogels zijn voornamelijk standvogels en ze verplaatsen zich over een kleine afstand. Tijdens de 

trek wordt ons land gepasseerd door vogels uit meer noordelijk gelegen landen, die deels tot in Zuid-

Frankrijk gaan. Het ligt voor de hand dat de Heggenmus, die vanaf 10 maart al binnen de datumgrens 

valt en pas 10 juli weer buiten deze grens zit, meerdere broedsels per jaar kan hebben. We moeten voor 

de Heggenmus lekker vroeg in het seizoen beginnen, omdat er een periode komt dat hij de zang op een 

laag pitje heeft staan. Vaak zijn dan wel roepende mannetjes waar te nemen die druk aan het foerageren 

zijn voor het broedende vrouwtje. De Heggenmus schijnt landelijk gezien over het algemeen licht toe te 

nemen, in het telgebied was dat echter niet te merken! Met niet meer dan twee broedparen was de soort 

vertegenwoordigd. Zijn biotoop, met wat lage struiken en dichte vegetatie voor voldoende dekking, was 

rijkelijk voorhanden.  

 

Broedbiologie Heggenmus 

Broedt in allerlei typen bos en struikgewas, is talrijk in kleinschalig cultuurland en bebouwd gebied. 

Eileg van begin april tot eind juni, met piek in tweede helft april en mei. Twee tot drie broedsels per 

jaar, meestal 4-6 eieren, broedduur 11-13 dagen, nestjongenperiode 11-13 dagen, jongen worden nog 

14-17 dagen na uitvliegen gevoerd. 
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Roodborst, 1 territorium 

Roodborsten ontbreken alleen in 

boomarme landschappen. De 

dichtheden zijn het hoogst in bossen 

met een goed ontwikkelde struik- en 

kruidlaag. In dennenbossen met 

weinig ondergroei zijn de dichtheden 

veel lager, net als in agrarisch 

cultuurland en stedelijk gebied. De 

soort breidde zich sinds ongeveer 

1975 uit in het westen en noorden van 

het land dankzij aanplant van bosjes in 

voorheen zeer open landschappen. De 

landelijke aantallen zijn sinds 1990 

amper meer gegroeid. Ze vertonen 

inzinkingen na strenge winters zoals 

midden jaren tachtig en negentig. Hiervan herstelt de populatie vlot. De Roodborst behoort tot de 

talrijkste broedvogels van Europa; alleen IJsland, de hoog-arctische toendra’s, hooggebergten en grote 

boomloze vlaktes worden gemeden. De Nederlandse broed-vogels overwinteren grotendeels van Zuid-

Frankrijk tot in Marokko, maar vooral op het Iberisch Schiereiland. Insecten vormen de belangrijkste 

voedselbron, vooral bladhaantjes of kevers en hun larven. Daarnaast staan rupsen en (larven van) 

vliegen en muggen op het menu. Het kostje wordt bij elkaar gezocht door vanuit een wat hoger punt de 

omgeving te beloeren of, zoals een Merel, door de vegetatie te scharrelen en bladeren om te kieperen. In 

de winter wordt het dieet aangevuld met zaden en zijn Roodborsten ook vaste bezoekers van 

voedertafels. Het parelende liedje werd tijdens de meeste telrondes gehoord vanuit de begroeiing langs 

de Parkstraat/Friesmastrjitte.    

 

Broedbiologie Roodborst 

Broedt in allerlei boomrijke landschappen incl. stedelijk gebied. Twee broedsels per jaar, meestal 5-7 

eieren, broedduur 12-15 dagen, nestjongenperiode 13-15 dagen, uitgevlogen jongen worden nog 2-3 

weken verzorgd. 

 

Merel, 11 territoria 

Als talrijkste broedvogel in Nederland ontbreekt de Merel alleen in landschappen zonder bomen of 

struiken. De hoogste dichtheden per vierkante kilometer bevinden zich in stedelijk gebied met veel 

groen, in agrarisch cultuurland met veel heggen en in randen van gevarieerde loofbossen. Van schuwe 

bosvogel is de Merel in de afgelopen twee eeuwen veranderd in een succesvolle cultuurvolger. De 

aantallen namen ook in de afgelopen tientallen jaren nog toe, deels door het bezetten van nieuwe 

gebieden zoals in uitbreidingswijken of bosaanplant, vooral in Laag- Nederland. Sinds ongeveer 2005 

stagneren de aantallen of nemen ze licht af. Dit zou een gevolg kunnen zijn van enkele droge voorjaren, 

die ongunstig zijn voor de vooral van regenwormen levende Merel. Van de 11 broedparen werden geen 

vliegvlugge jongen waargenomen. De meeste broedsels werden door Zwarte Kraaien en Eksters 

gepredeerd. Hoewel vaak waarneembaar, zijn er geen bewijzen dat predatie van nesten en jongen door 

Eksters en kraaien van betekenis is voor de landelijke populatie Merels. Bijna elke telling was de Merel 

luid en duidelijk aanwezig. Foeragerend op de graslandjes en zingend in de struwelen van het gebied. 

Merels houden van regen, versnipperde landschappen, zachte winters en stedelijk gebied. Binnen  
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Europa, waar de soort alleen in het uiterste noorden ontbreekt, lopen de dichtheden van west naar oost 

dan ook aanmerkelijk terug. Het verspreidingsgebied reikt zuidwaarts tot in Noord-Afrika en oostwaarts 

tot in China. Nederland vormt een goed bewijs van het uitzonderlijke aanpassings-vermogen van de 

Merel. Van oorsprong een bosbewoner, voelt de soort zich tegenwoordig vrijwel overal thuis waar enige 

bomen en struiken voorkomen. De Nederlandse broedvogels overwinteren merendeels in eigen land. In 

de nazomer van 2017 kwam de Merel in het nieuws, doordat verhoogde sterfte werd gemeld verspreid 

over het land die werd toegeschreven aan besmetting met het door muggen overgebrachte usutuvirus. 

(Zie kader). In de zomermaanden van 2018 bereikte het virus Grou. Het virus hakte er zodanig in dat er in 

hele wijken bijna geen Merel meer te vinden was. Ook in het telgebied sneefde de gehele populatie. 

Vrijwel alle scenario’s wijzen erop dat Usutu hier zal blijven. Van een gevreesde landelijke 

ineenstorting van de merelstand is (nog?) geen sprake; de trend op middellange- en lange termijn blijft 

positief. Wel iets om de komende jaren goed te blijven volgen. De verwachting is dat Merels uiteindelijk 

immuniteit tegen het virus zullen ontwikkelen. 

 

 
 

Broedbiologie Merel 

Broedt in allerlei landschappen mits er bomen en/of struiken voorkomen, met hoogste dichtheden in rijk 

bos en stedelijk gebied. Eileg van eind maart tot in augustus, soms vroeger of later, met piek half april-

half juni. Twee tot drie broedsels per jaar, meestal 4-5 eieren, broedduur 11-15 dagen, nestjongenperiode 

12-15 dagen, uitgevlogen jongen worden nog 2-3 weken verzorgd (evt. alleen door mannetje, terwijl 

vrouwtje nieuw broedsel begint). 
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Voor het 3e opeenvolgende jaar, worden Merels in Nederland getroffen door het usutuvirus. Sinds eind juli 2018 is er een 

toename van het aantal meldingen van zieke en/of dode Merels bij Sovon. De meldingen van zieke en dode Merels komen uit 

heel Nederland. Een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden. 

 

Wat is het Usutuvirus? 

Het Usutuvirus is een virus waar vogels ziek van kunnen worden. Het virus wordt door muggen overgedragen en komt 

oorspronkelijk uit Afrika. Vermoedelijk is het virus via trekvogels naar Europa overgebracht, waar het in 2001 voor het eerst 

opdook in Oostenrijk. Vanuit daar verspreidde het zich over Europa. Het virus is vernoemd naar de Usutu-rivier in 

Swaziland. 

 

Is het virus gevaarlijk voor mensen? 

Het virus wordt door steekmuggen overgedragen. Het is zeer uitzonderlijk dat mensen besmet raken. Ondanks de grote 

uitbraken onder vogels, zijn in Europa van slechts enkele mensen bekend dat ze besmet waren met het usutuvirus. Het 

merendeel had een verzwakte afweer. 

 

Waaraan herken ik een Merel met het virus? 

Bij een besmetting met het usutuvirus kunnen de volgende symptomen worden waargenomen: algehele malaise, sloomheid, 

‘bol’ zitten, niet meer drinken, naar adem happen, spierzwakte (bijv. niet meer opvliegen/ alleen nog maar laag blijven en 

meteen weer gaan zitten), vleugels/kop laten hangen en evenwichtsstoornissen. Welke symptomen een vogel vertoont, hangt 

af van welk orgaan is aangetast (hart, hersenen, zenuwen). Omdat dit beeld ook past bij andere ziekten, kan op basis van de 

ziekteverschijnselen geen uitspraak worden gedaan of de vogel besmet is met het usutuvirus of dat het om een andere ziekte 

gaat. 

 

Duidt een rommelig verenkleed op een zieke merel?  

Nee, niet per se. Merels ruien als het broedseizoen is afgelopen. In de periode half juli tot begin september zien ze er dan 

verfomfaaid uit en/of hebben een kalige kop. Een rommelig verenkleed betekent dus niet dat de merel ziek is. Wel zit een 

zieke merel zit vaak bol en met een opgeblazen verenkleed. (Bron Sovon). 

 

Zanglijster, 1 territorium 

Zanglijsters broeden bijna overal waar 

voldoende bomen en struiken 

aanwezig zijn. De dichtheden zijn 

nergens zo hoog als in gevarieerd 

loofbos, jonge aanplant en groene 

stadswijken. Streng winterweer dat tot 

in Zuid-Europa doordringt zorgt voor 

inzinkingen in de landelijke stand, 

zoals het geval was rond 1985. Series 

van zachtere winters zorgen voor een 

snel herstel. Op de langere termijn 

gerekend zijn de landelijke aantallen 

toegenomen. In delen van de hogere 

zandgronden namen ze echter af. Van deze op huisjesslakken verzotte zanger werd slechts een 

territorium genoteerd. Vooral in april liet de Zanglijster zich volop horen, meestal vanuit een hoge 

boom. De Nederlandse Zanglijsters brengen de winter goeddeels door in Frankrijk en Engeland. De 

vroegste vogels bezetten al vanaf februari hun broedplaatsen. Noordelijke populaties kunnen nog tot in 

mei, wanneer onze broedvogels allang op eieren zitten, in West-Nederland doortrekken. 
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Broedbiologie Zanglijster 

Broedt in bossen, parken, grote tuinen en kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. Eileg van begin april 

tot begin juli, met pieken half april-half mei en juni. Twee broedsels per jaar, meestal 4-5 eieren, 

broedduur 12-14 dagen, nestjongenperiode 13-14 dagen, uitgevlogen jongen worden nog ca. 2 weken 

gevoerd. 

 

Braamsluiper, 1 territorium 

Braamsluipers zijn het talrijkst in duingebieden met doornstruwelen en kleinschalig boerenland met veel 

heggen op kleigronden. Grote bosgebieden worden gemeden, in stedelijk gebied bewoont de soort 

(schaars) parken en tuinen. In de lage delen van het land wist de Braamsluiper sinds ca. 1975 te 

profiteren van toegenomen beplanting in voorheen open gebied. Op de hoge gronden, daarentegen, ging 

broedgelegenheid verloren bij onder andere ruilverkavelingen. De soort trekt in zuidoostelijke richting 

weg en heeft mogelijk te lijden onder catastrofale droogtes in Oost-Afrika. De soort broedt in vrijwel 

geheel Europa. Landelijk werd het aantal broedparen in 2000 op 13.000-20.000 geschat. Sindsdien is de 

stand afgenomen. Door zijn onopvallende gedrag kan de soort bij tellingen gemakkelijk worden gemist. 

Op 23 april werd de eerste en enige Braamsluiper in het gebied gehoord. Het mooie rateltje was langs de 

Parkstraat en Friesmastrjitte te horen. Niet te snel denken aan doortrekkers trouwens, wanneer een 

Braamsluiper na een paar dagen ratelen stilvalt. Doortrek is niet op grote schaal te verwachten, want de 

vogels arriveren uit zuidoostelijke richting (trekken naar Oost-Afrika) en gaan hooguit nog door naar de 

Britse Eilanden. Broedvogels kunnen binnen enkele dagen na aankomst beginnen met nestelen en 

houden dan hun snavel. Om die, als alles goed gaat, eind mei of in juni weer open te doen voor het 

tweede broedsel. Als een Braamsluiper los gaat met zijn rateltje zoeken we altijd even dekking, het 

geluid lijkt op een Uzi-pistoolmitrailleur of Kalasjnikov die wordt afgevuurd. Tot nu toe weten we dans 

nog steeds te ontspringen. Braamsluipers overwinteren in Oost Afrika ten noorden van de evenaar, 

maakt dus twee keer per jaar een enorme reis en dat voor zo’n klein vogeltje van amper twaalf gram! De 

Braamsluiper is een beetje een buitenbeentje onder de naar Afrika trekkende zomervogels. De 

trekrichting is voornamelijk zuidoost en loopt via de Balkan en Egypte naar hoofdzakelijk Ethiopië en 

Soedan (Oost-Afrika). De meeste vogelsoorten gaan via Zuidwest-Europa naar de westelijke helft van 

Afrika. Na zijn overwintering in de savannes van Oost-Afrika trekt de Braamsluiper in vlot tempo 

richting broedgebieden. Lang stoppen onderweg om bij te tanken is er in het voorjaar niet bij. De 

aantallen broedvogels in ons land schommelen van jaar tot jaar. Of dat van doen heeft met droogte in 

Oost-Afrika (denk aan periodieke door droogte veroorzaakte hongersnood in Eritrea en Ethiopië), is niet 

duidelijk. In het recent verschenen broedvogelverslag van Sovon laat de trend van de Braamsluiper een 

licht negatieve tendens zien. Niet dramatisch, maar ongemerkt gaat het met de Braamsluiper iets minder 

voor de wind.  

 

Broedbiologie Braamsluiper 

Broedt in halfopen tot open landschappen, zowel in natuurterrein (vooral duinen, schaars in bosranden 

en verjongingsvlakten), als kleinschalig agrarisch cultuurlandschap en stedelijke bebouwing. Eileg van 

eind april half juni, met piek in mei. Eén broedsel per jaar, meestal 4-5 eieren, broedduur 11-14 dagen, 

nestjongenperiode 11-13 dagen, jongen worden na uitvliegen nog ca. 3 weken verzorgd. 
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Zwartkop, 1 territorium 

De meeste Zwartkoppen huizen op de 

hoge gronden, met name in gevarieerde 

bossen met een hoog aandeel loofhout. 

Het voorkomen in de open delen van 

West- en Noord-Nederland is van 

betrekkelijk recente datum, na 1975. 

Het werd mogelijk gemaakt door 

toegenomen beplanting, waaronder in 

stedelijke uitbreidingsgebieden. Ook 

elders is deze soort, die vroeger als 

kensoort van zwaar loofhout werd 

gezien, tegenwoordig een normale 

broedvogel in parken en grote oude 

tuinen. De landelijke broedpopulatie 

nam de afgelopen tientallen jaren 

continu toe. De Zwartkop is een 

succesvogel, landelijk is de soort zeer 

talrijk. In Nederland is de soort sterk 

toegenomen van 70.000-120.000 in 

1979-1985 naar 270.000-320.000 in de 

periode 1998-2000. De groei is daarna onverminderd doorgezet. De Zwartkop is een vogel van opgaand 

hout met veel onderbegroeiing. Dit komt in het gebied alleen voor bij de vijver langs de 

Parkstraat/Friesmastrjitte. Zwartkoppen hebben dicht struikgewas nodig om te broeden. Insecten en 

bessen zijn hun hoofdvoedsel dat ze in de vegetatie volop kunnen vinden.  

 

Broedbiologie Zwartkop 

Broedt in bossen en allerlei halfopen landschappen met bomen en struiken, inclusief stedelijk gebied. 

Eileg van eind april tot eind juni, met piek in mei en begin juni. Eén tot twee broedsels per jaar, meestal 

4-5 eieren, broedduur 12-16 dagen, nestjongenperiode 11-12 dagen, jongen worden na uitvliegen nog 2-

3 weken gevoerd. 

 

Tjiftjaf, 2 territoria 

Hoewel hij in het hele land broedt, bereikt de Tjiftjaf vooral hoge dichtheden in goed ontwikkelde 

loofbossen met veel ondergroei, in het bijzonder op de kleigronden. Maar hij is ook een gewone 

broedvogel van tuinen en parken in stedelijk gebied en singels en bosjes op het platteland. Daardoor kon 

hij zich sinds ongeveer 1975 ook vestigen in voorheen te kale gebieden in West- en Noord-Nederland. 

Toegenomen verstedelijking en beplanting speelden de soort hier in de kaart. De landelijke aantallen 

nemen al tientallen jaren toe, echter met soms forse en moeilijk verklaarbare inzinkingen. De Tjiftjaf is 

in het voorjaar een van de eerste zangvogels, eerder dan de Fitis en al in maart te horen. In de zomer 

zingt hij niet, maar van september tot oktober is er een tweede zangperiode. De Tjiftjaf heeft een 

voorkeur voor loof- of gemend bos met flink wat ondergroei. De vogels zaten in gedeeltes met veel 

loofhout rondom de begraafplaats en langs de Parkstraat/Friesmastrjitte. Dit is een van de makkelijkst te 

inventariseren soorten door zijn karakteristieke en ver klinkende zang. De eisen die Tjiftjaffen aan hun 

biotoop stellen liggen dicht bij die van de Zwartkop.  
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Broedbiologie Tjiftjaf 

Broedt in bossen en allerlei halfopen 

landschappen met bomen en struiken, 

inclusief stedelijk gebied. Eileg van 

half april tot eind juni, met piek eind 

april/eerste helft mei. Twee broedsels 

per jaar, meestal 4-6 eieren, broedduur 

14-15 dagen, nestjongenperiode 14-16 

dagen, jongen worden nog 10-14 na 

uitvliegen verzorgd. Het broedgebied 

van de Tjiftjaf strekt zich uit van de 

westrand van Europa en Noordwest-

Afrika tot in het oosten van Siberië. 

Ook Turkije, de Kaukasus en Iran 

behoren tot het broedareaal. De 

Nederlandse Tjiftjaffen overwinteren 

vooral op het Iberisch Schiereiland en 

in Noord-Afrika. In zachte winters 

blijven enkele honderden Tjiftjaffen in Nederland plakken. De soort is in de broedtijd gebonden aan 

allerlei typen bos, bij voorkeur loof- en gemengd bos met een weelderige ondergroei. In vergelijking 

met de Fitis behaalt de Tjiftjaf zijn optimum in de oudere bosstadia. Het voedsel, vrijwel uitsluitend 

insecten, wordt op bladeren van bomen en struiken verzameld. 

 

Fitis, 1 territorium 

De hoogste dichtheid aan Fitissen is te vinden 

in de duinen, heidevelden en 

hoogveengebieden met opslag en jonge 

bosaanplant. In open boerenland en in stedelijk 

gebied is de soort schaars. De landelijke 

verspreiding is al enkele decennia ongewijzigd. 

De landelijke aantallen nemen echter af. Dit 

heeft deels van doen met veranderingen in het 

beheer van bossen (minder grootschalige 

kaalkap gevolgd door herplant) en 

natuurgebieden (verwijdering opslag in duinen 

en heide). Droogte in de West-Afrikaanse 

overwinteringsgebieden heeft effect op de 

overleving. De Fitis zingt vloeiend met 

weemoedige heldere fluittonen en 

wegstervende riedel. In Nederland komen circa 500.000 broedparen voor, meer in het oostelijke dan het 

westelijke deel. Deze kleine zanger die met weinig struiken genoegen neemt vertoonde zijn zangkunsten 

vanuit de lommerrijke tuinen langs de Parkstraat. Net als de Tjiftjaf is deze soort makkelijk te karteren 

en van veraf te horen. Vanaf eind maart tot in mei arriveren Fitissen in Nederland. Ons land vormt 

onderdeel van het broedgebied dat zich uitstrekt van West-Europa via Scandinavië tot in Oost-Siberië. 

In het Middellandse Zeegebied is de soort een zeldzame broedvogel. Van juli tot september verlaten 

deze langeafstandstrekkers ons land om in Afrika ten zuiden van de Sahel te overwinteren. 
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Broedbiologie Fitis 

Ze broeden bij voorkeur op de grond onder struiken of laag gebladerte. Het nest is bolvormig van gras 

en planten met naar beneden gericht zij-ingang. Broedt in droge tot vochtige halfopen landschappen met 

voldoende opslag, van heide tot bos (vooral aanplant, kaalslag), moeras en agrarisch cultuurlandschap. 

Eileg van begin mei tot in juni. Eén broedsel per jaar, meestal 5-7 eieren, broedduur 12-14 dagen, 

nestjongenperiode 12-16 dagen. Familie blijft 2-3 weken bijeen. 

 

Grauwe Vliegenvanger, 2 territoria 

Hoewel wijdverbreid, is de 

Grauwe Vliegenvanger 

nergens bijzonder talrijk. De 

hoogste dichtheden zijn te 

vinden in oud loofbos en 

kleinschalig boerenland met 

uitgegroeide houtwallen en 

erven, naast dorpen met oude 

tuinen en parken. De 

landelijke verspreiding bleef 

na 1975 min of meer 

ongewijzigd. De aantallen 

namen echter bijna continu 

af, net als elders in grote 

delen van West-Europa. Een 

duidelijk verband met 

bijvoorbeeld neerslag in de 

West-Afrikaanse 

overwinteringsgebieden ontbreekt. Dit suggereert dat de afname vooral te wijten is aan verslechterende 

omstandigheden in de broedgebieden. Lokale kleine toenames hangen samen met het ouder (en 

geschikter) worden van bos. De Grauwe Vliegenvanger is een slanke grijsbruine vogel met licht 

gestreepte kruin en borst. Het is een snelle en behendige vlieger, die soms ook bidt. Ze zitten vaak 

langdurig stijf op een uitkijkpost. Meestal maken zij van verschillende uitkijkposten gebruik en maken 

van daaraf regelmatig een bliksemsnelle sierlijke jachtvlucht. Ze jagen dan op vliegende insecten en 

keren daarna direct weer terug op de uitkijkpost. Grauwe Vliegenvangers zien met hun grote ogen ook 

insecten in de schemer en in de regen. Wanneer zij met hun brede snavel naar een insect happen, is soms 

een klikkend geluid te horen. Hoewel wijdverbreid, is de Grauwe Vliegenvanger nergens bijzonder 

talrijk. De hoogste dichtheden vinden we in oud loofbos en kleinschalig boerenland met uitgegroeide 

houtwallen en erven, naast dorpen met oude tuinen en parken. De soort komt vrijwel overal in Europa 

wijdverbreid voor. Landelijk neemt de stand vanaf de jaren tachtig af. In 2000 werd de stand geschat op 

20.000-30.000 paar. Sindsdien lijkt de stand te stabiliseren. Begin mei komt de Grauwe Vliegenvanger 

terug uit Zuidelijk Afrika. Doordat de zang zacht en beperkt is, valt de soort niet erg op, en zit zij soms 

al te broeden, voordat je het in de gaten hebt. Als de Grauwe Vliegenvanger lastig te zien is, ligt dat aan 

onopvallend gedrag en toenemende zeldzaamheid. Zang en roepgeluiden stellen weinig voor en vallen 

bijna weg in het ochtendkoor van overige vogelsoorten. Bovendien is het uitkijken geblazen, want 

uitgevlogen jonge vogels van allerlei soorten maken piepjes die wel wat op de roep van de Grauwe 

Vliegenvanger lijken. Maar die verraadt zich door wat langer aangehouden, beetje raspende tonen met 

vaak een ‘klikje’ erin. Een geluid dat in het verleden heel wat vaker te horen was dan nu. Maar er zijn  
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gelukkig nog steeds Grauwe Vliegenvangers en het goede nieuws is dat ze in de loop van de zomer 

makkelijker te vinden zijn. Wanneer de overige vogelsoorten in de loop van het seizoen stiller worden, 

vallen de roepjes van de Grauwe Vliegenvanger des te meer op, zeker wanneer ze jongen hebben. Dat ze 

jachtvluchtjes ondernemen vanaf uitzichtpunten is daarbij behulpzaam. Kenmerkend is het rechtop zitten 

op draden, hekken en takken met naar beneden hangende staart, waar hij vaak opvliegt en weer 

terugkeert naar zijn uitkijkpost. Grauwe Vliegenvangers hebben een voorkeur voor loof- en gemengd 

bos, vaak met ondergroei. Er zijn twee, bij bebouwing langs de begraafplaats en Parkstraat, territoria 

vastgesteld. Maar van deze onopvallende soort zouden best enkele territoria meer in het gebied 

aanwezig kunnen zijn.  

 

Broedbiologie Grauwe Vliegenvanger 

Broedt vooral in opgaand en gevarieerd loof- en gemengd bos, ook wel in grote oude tuinen, parken en 

erven. Eileg van eind mei tot eind juli. Eén tot twee broedsels per jaar (deels in elkaar geschoven: 

mannetje verzorgt jongen eerste broedsel terwijl vrouwtje met tweede begint), meestal 4-5 eieren, 

broedduur 11-15 dagen, nestjongenperiode 12-16 dagen, jongen worden nog ca. 3 weken na uitvliegen 

gevoerd. 

 

Pimpelmees, 5 territoria 

Pimpelmezen ontbreken 

vrijwel nergens in 

Nederland waar bomen 

staan. Ze zijn het talrijkst in 

oud loofbos op de hoge 

zandgronden. De landelijke 

aantallen nemen geleidelijk 

toe. Het ouder worden van 

bossen (meer 

nestgelegenheid) speelt 

hierbij een rol. In het 

telgebied is de Pimpelmees 

een algemene broedvogel. 

Van de Pimpelmees zijn 

vijf territoria vastgesteld. 

Alle broedgevallen 

bevonden zich in nestkasten 

op de erven van de 

woningen langs Parkstraat/Friesmastrjitte, en in het Wilhelminapark. Als een van de talrijkste 

broedvogels van Noordwest-Europa komt de Pimpelmees niet alleen voor in goed ontwikkeld loofbos 

met veel eiken, maar ook in naaldbos, uitgroeiend struweel en opgaand groen in landelijk en stedelijk 

gebied. Het ophangen van nestkasten draagt zeker bij aan de vestiging van de soort. Het voedsel is zeer 

variabel en vooral afhankelijk van aanbod en concurrentie. Larven van galwespen en galmuggen, schild- 

en bladluizen staan vaak hoog op de menulijst. In de broedtijd vormen rupsen en larven van kevers en 

muggen voor zowel ouders als jongen een belangrijke voedselbron. Zaden en noten zijn onmisbaar om 

de winter door te komen. De Pimpelmees is de meest acrobatische van onze mezen en foerageert vooral 

aan de toppen van twijgen en hangend aan bladeren. 
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Broedbiologie Pimpelmees 

Broedt in allerlei typen loofbos en gemengd bos (met voorkeur voor rijkere loofbossen), inclusief 

stedelijke omgeving; zeer veel in nestkasten. Eileg van begin april tot begin juni, met piek eind 

april/begin mei. Een tot twee broedsels per jaar, meestal 7-13 eieren, broedduur 13-15 dagen, 

nestjongenperiode 18-31 dagen, jongen worden na uitvliegen nog 2-3 weken gevoerd. 

 

Koolmees, 7 territoria 

In heel Nederland zijn Koolmezen te vinden, enkele 

boomloze gebieden daargelaten. De soort heeft een 

voorkeur voor oud loofbos maar kan door het 

ophangen van nestkasten ook in andere bostypen of in 

stedelijk gebied hoge dichtheden bereiken. Alle 

broedparen vond nestgelegenheid in nestkasten. Als 

echte holenbroeder wordt zijn voorkomen in hoge 

mate gedicteerd door de aanwezigheid van geschikte 

nestholen, naast uiteraard voedsel. Koolmezen broeden 

in reeds bestaande holen in bomen, stobben, palen en 

in nestkasten. De laatste eigenschap zorgt ervoor dat 

de soort al meer dan een eeuw lang een bijzonder 

gewaardeerd studieobject voor wetenschappers is. Het menu tijdens de broedtijd bestaat uit een breed 

spectrum van larven en poppen van insecten. Het voedsel voor de jongen omvat vooral rupsen en 

spinnen. In de winter vormen zaden de belangrijkste voedselbron, zodanig zelfs dat de beschikbaarheid 

van beukennootjes deels de sterfte bepaalt die in de winter optreedt. De combinatie van een strenge 

winter met een slechte beukennotenmast kan de populatie zwaar treffen. De opgelopen verliezen worden 

echter binnen enkele jaren weer ingelopen. 

 

Broedbiologie Koolmees 

Broedt in allerlei typen loofbos en gemengd bos en andere landschappen met voldoende bomen, 

inclusief stedelijke omgeving; zeer veel in nestkasten. Eileg van begin april tot begin juni, met piek eind 

april/begin mei en soms tweede piek eind mei/begin juni. Een tot twee broedsels per jaar, meestal 6-12 

eieren, broedduur 13-15 dagen, nestjongenperiode 18-21 dagen, jongen worden na uitvliegen nog 2-3 

weken gevoerd. 

 

Boomkruiper, 1 territorium 

Boomkruipers hebben forse bomen nodig met een 

ruwe stam, maar het hoeven er niet veel te zijn. De 

soort kan daarom nestelen in laan- of erfbeplanting 

in open landschap. De hoogste dichtheden komen 

echter voor in gevarieerd en niet al te intensief 

onderhouden bos met een groot aandeel loofhout. 

Zulke bossen vinden we met name in het oosten, 

zuiden en midden van het land en in de binnenduinrand. De landelijke aantallen nemen al enkele 

tientallen jaren toe. De toenemende ouderdom van het Nederlandse bos is gunstig voor deze soort, net 

als het aanleggen van bossen, parken en singels in voorheen open landschap. De verspreiding is in het 

laatste kwart van de twintigste eeuw sterk uitgebreid in de lage delen van het land. De soort broedt in het 

grootste deel van Europa, maar niet op de Britse eilanden en in Scandinavië. De Boomkruiper broedt in  
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holen en is daarin weinig kieskeurig. In 2000 werd het aantal broedparen in ons land op 80.000-120.000 

geschat. Een echt onopvallend vogeltje is de Boomkruiper die zeker in de broedtijd eerder gehoord dan 

gezien wordt. Tijdens de inventarisaties liet de Boomkruiper zich niet zien maar gelukkig liet hij 

regelmatig zijn karakteristieke roepjes horen, zodat we een territorium hebben kunnen vaststellen. Het 

zingende exemplaar werd tijdens verschillende telrondes gehoord vanuit de enorme populier nabij de 

begraafplaats.  

 

Broedbiologie Boomkruiper 

Broedt in allerlei bossen, parken, tuinen en lanen, als er maar stammen met redelijke diameter en grove 

schorsstructuur aanwezig zijn (graag eik, populier, wilg, den etc., puur beukenbos - gladde bast - 

ongeschikt). Nestelt in holen (maar zelden in spechtengaten), spleten, achter loszittende schors, onderin 

groot roofvogelnest, in speciale nestkasten. Eileg van eind maart tot eind juni. Twee broedsels per jaar 

(eerste vanaf begin april, tweede vanaf eind mei), soms ineengeschoven; meestal 5-6 eieren, broedduur 

17-18 dagen, nestjongperiode 16-18 dagen, uitgevlogen jongen worden nog 1-3 weken gevoerd. 

 

Ekster, 1 territorium 

Met uitzondering van boomloze 

landschappen of juist uitgestrekte bossen 

zijn Eksters bijna overal te verwachten. Ze 

hebben een voorkeur voor boerenland met 

singels en uitgegroeide hagen, maar zijn in 

sommige woonwijken met veel plantsoenen 

en hoge bomen zeker zo dik gezaaid. Sinds 

ongeveer 1975 werden grote delen van 

Zeeland, Flevoland en enkele 

Waddeneilanden aan het 

verspreidingsgebied toegevoegd. Meer 

nestgelegenheid en minder jachtdruk opende 

de weg naar deze regio’s. Op de hoge  

gronden zijn de aantallen sinds 1990 

duidelijk afgenomen, vooral in bosrijke gebieden. De Ekster kreeg te maken met de terugkeer van een 

geduchte predator (Havik), ondervond nestplaatsconcurrentie (Zwarte Kraai, dominant) en kende 

vermoedelijk ook voedselproblemen door veranderde landbouwpraktijken. In stedelijk gebied is de soort 

sinds de jaren zeventig en tachtig overal sterk toegenomen. In een met klimop overwoekerde boom langs 

de Troelstraweg (Nesserdyk) wist een broedpaar enkele jongen vliegvlug te krijgen.  

 

Broedbiologie Ekster 

Nestelt in halfopen landschappen met dichte forse doornstruiken of hoge bomen, ook wel in 

hoogspanningsmasten, tegenwoordig weinig meer in bossen (randen), de te meer in stedelijke 

bebouwing. Eileg eind maart tot in juni, vooral april. Eén broedsel per jaar, meestal 5-7 eieren, 

broedduur 17-24 dagen, nestjongenperiode 22-30 dagen, jongen blijven na uitvliegen nog ongeveer 6 

weken met ouders bijeen. 
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Kauw, 7 territoria 

Door het hele land zijn broedende 

Kauwen te vinden. Ze zijn het talrijkst in 

stedelijk gebied (vooral oudere wijken) en 

kleinschalig boerenland. Grote 

aaneengesloten bossen worden gemeden, 

terwijl open landschappen en 

natuurgebieden soms wel, soms ook niet 

bezet zijn. Sinds ongeveer 1975 breidde 

de soort zich uit over delen van Zeeland 

en Flevoland, waar hij eerst ontbrak. 

Tegelijkertijd namen de aantallen in 

kleine bossen af, deels misschien door 

onrust en predatie door Haviken. De 

landelijke stand is al tientallen jaren min 

of meer stabiel. De Kauw heeft een grijze nek en lichtgrijze ogen. In Europa zijn er verschillende 

ondersoorten. De vlucht is duifachtig en snel. Ze foerageren in groepen, meestal op velden en landerijen 

naar wormen, insecten, aas en zaden. Maar ze zoeken ook op straten en pleinen naar huishoudelijk afval 

en hondenpoep. De soort is een echte voedselgeneralist en is daardoor succesvol. In najaar en winter in 

grote groepen op de slaapplaatsen. De Kauw is broedvogel in de gematigde streken van Europa en het 

aansluitende deel van Azië. Kauwen nestelen in holtes van uiteenlopende aard. Natuurlijke nestplaatsen 

worden gezocht in konijnenholen, holle bomen of nestgaten van de Zwarte Specht, waarbij de 

rechtmatige eigenaar desnoods met geweld wordt verdreven. Voorts worden holtes en nissen van 

gebouwen benut, zoals schoorstenen en galmgaten, evenals metalen constructies (bruggen) en grote 

nestkasten. De holtes worden gevuld met takjes en twijgjes, grotere ruimten worden geduldig volgestort 

totdat een passende nestruimte is verkregen. Bij grote bosuilkasten wordt de broedende uil niet zelden 

onder takken bedolven! Soms worden open nesten in coniferen of dichte bosjes gemaakt, of nesten in 

roekenkolonies betrokken. De Nederlandse broedvogels zijn standvogel. In het park vond de soort 

broedgelegenheid in oude bomen waaronder treurbeuk en treurwilg. Buiten het park werd gebroed in 

niet meer gebruikte schoorstenen.  

 

Broedbiologie Kauw 

Broedt (schaars) in bossen met grote holen (vooral beukenbos met holen Zwarte Specht, soms op open 

nest in roekenkolonie) maar vooral in bebouwde omgeving, soms ook in de grond in konijnenholen. 

Eileg van eind maart tot eind mei. Eén broedsel per jaar, meestal 4-7 eieren, broedduur 16-19 dagen, 

nestjongenperiode 30-35 dagen, jongen worden nog tot 4 weken na uitvliegen gevoerd. 
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Zwarte Kraai, 1 territorium 

De Zwarte Kraai is een talrijke broed- en meestal standvogel van gevarieerd landschap en komt alleen in 

West-Europa voor. Elders in Europa wordt zijn plaats ingenomen door de Bonte Kraai. Zwarte Kraaien 

behoren tot de meest verspreide broedvogels en bewonen zowel open landbouw- of natuurgebieden als 

bossen en steden. De hoogste dichtheden vinden we in kleinschalig boerenland. De verspreiding is sinds 

ongeveer 1975 sterk uitgebreid. Voorheen te open gebieden (Zeeland) werden geschikt door ouder 

wordende beplanting en afnemende jachtdruk. Drooggevallen gronden (Zuidelijk Flevoland, 

Lauwersmeer) werden vlot gekoloniseerd. De landelijke broedpopulatie is toegenomen, vooral in 

boerenland en stedelijk gebied. In grote aaneengesloten bossen zijn Zwarte Kraaien juist schaarser 

geworden door de opkomst van predatoren als Havik en Buizerd. In Nederland is de populatie stabiel 

met circa 85.000 broedparen. Territoriale volwassen vogels leven in paren met een sterke onderlinge 

band. Juveniele en ongepaarde vogels leven in kleine rondzwervende met gemeenschappelijke 

slaapplaatsen, die met name weidevogels kunnen terroriseren. Ze nestelen bij voorkeur hoog in een 

boom (populier langs de Friesmastrjitte) met goed uitzicht rondom. De Zwarte Kraai is een lastig te 

inventariseren soort omdat vaak veel niet-territoriale vogels aanwezig zijn. Zwarte Kraaien zijn 

opportunisten pur sang en worden tegenwoordig in een zeer breed scala aan biotopen gevonden.  

 

Broedbiologie Zwarte Kraai 

Broedt in (half)open landschappen met bomen (of bij gebrek daaraan: hoogspanningsmasten), in bossen 

doorgaans alleen aan randen; normale stadsvogel. Eileg van begin april tot eind mei, vooral in april. Eén 

broedsel per jaar, meestal 3-6 eieren, broedduur 17-22 dagen, nestjongenperiode 30-36 dagen, jongen 

worden na uitvliegen tot 5 weken gevoerd. 

 

Spreeuw, 10 territoria 

Verspreid door het telgebied werden 

territoria van Spreeuwen vastgesteld. 

Vooral in trek waren de holen in de 

oudere bomen, waaronder treurwilg, 

treurbeuk en populier. Spreeuwen zijn 

in het hele land bekende broedvogels. 

Ze zijn het talrijkst in boerenland met 

veel gras en in stedelijk gebied met 

veel gazons. Het voorkomen in bos 

blijft beperkt tot randsituaties. De 

landelijke aantallen namen 

vermoedelijk tot midden twintigste 

eeuw toe. Vanaf 1990 of eerder is het 

echter afname wat de klok slaat, in het 

bijzonder in bossen. De afstand tot 

voedselgebieden (graslanden) is 

vermoedelijk op veel plekken te groot 

geworden voor profijtelijk broeden. De aantalsontwikkeling in boerenland en stedelijk gebied is divers, 

al krijgen negatieve tendensen ook daar de overhand. De Spreeuw is een van onze meest gewone 

broedvogelsoorten, en in grote delen van Europa is dat niet anders. Op wereldniveau is de Spreeuw zelfs 

een van de talrijkste vogels. In Europa, waar zo’n 40 miljoen paren broeden, is alleen het uiterste 

noorden onbewoond, terwijl de soort in Spanje en Zuid-Italië plaats maakt voor de Zwarte Spreeuw.  
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Onze broedvogels zijn deels standvogel, maar de meerderheid overwintert in België, Noordwest-

Frankrijk en Zuid-Engeland. Spreeuwen nestelen, veelal in losse kolonies, in holtes en spleten in bomen 

en bouwwerken. Bij ontstentenis hiervan maken ze graag gebruik van nestkasten. Het voedsel, dat in de 

broedtijd vooral insecten (larven), spinnen, en regenwormen omvat, wordt in liefst wat vochtige 

graslanden verzameld, waartoe ook gazons kunnen worden gerekend. In de rest van het jaar zijn 

Spreeuwen alleseters. 

 

Broedbiologie Spreeuw 

Broedt in bos (vooral rijk oud loofbos), agrarisch cultuurland en in bebouwing. Eileg van begin april 

(stedelijk gebied) tot half juni, met sterk synchrone legpiek in tweede helft april. Eén tot twee broedsels 

per jaar, meestal 4-7 eieren, broedduur 11-13 dagen, nestjongenperiode 19-24 dagen, uitgevlogen jongen 

worden slechts 4-5 dagen gevoerd. 

 

Huismus, 4 territoria 

De Huismus was lange tijd de talrijkste Nederlandse broedvogel, maar moest die plek afstaan aan de 

Merel. Sinds 1975 of eerder zijn de landelijke aantallen vermoedelijk gehalveerd. De grootste afname 

lijkt voorbij: de recente aantallen schommelen. De verspreiding 

overlapt met die van concentraties mensen. Huismussen zijn het 

talrijkst bij oudere huizen in een deels groene, liefst wat rommelige 

omgeving aan stadsranden of op het platteland. In strakke 

nieuwbouwwijken en het versteende hart van grote steden zijn ze 

schaars of ontbreken ze bij gebrek aan nestgelegenheid en/of voedsel. 

De Huismus is niet alleen in Eurazië en Noord-Afrika een algemene 

broedvogel van bebouwde gebieden, maar komt - dankzij introducties - 

ook elders in de wereld voor. In Nederland neemt de Huismus onder de 

uitgesproken standvogels een prominente plaats in, aangezien zijn 

omzwervingen zelden verder reiken dan 600 m van de geboorteplek. 

Tijdelijk door mensen bewoonde gebieden worden vlot gekoloniseerd 

maar even snel weer verlaten wanneer de bewoners vertrekken. 

Huismussen nestelden onder anderen in de woningen met ouderwetse 

pannendaken van Tureluurstraat, Zevenhuizen en Parkstraat.  

 

Broedbiologie Huismus 

Broedt bijna altijd in los-vaste kolonies en steevast in directe omgeving van menselijke bewoning, van 

steden tot geïsoleerde gebouwen (boerderijen, kastelen enz.). Eileg van eind maart tot begin augustus, 

met tamelijk synchrone eerste legpiek in tweede helft april/begin mei. Twee tot drie (soms vier) 

broedsels per jaar, meestal 4-6 eieren, broedduur 11-12 dagen, nestjongenperiode rond 17 dagen, 

uitgevlogen jongen worden 1-2 weken gevoerd. 
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Vink, 3 territoria 

 

De Vink is na de Merel de talrijkste broedvogel in Nederland. In het algemeen geldt: hoe meer oude 

bomen, hoe meer Vinken. De dichtheid is dan ook het hoogst in de bosrijke gebieden op de hoge 

gronden. Door toegenomen aanplant van bos en bomen vestigde hij zich echter ook in de lagere delen 

van het land, soms in substantiële aantallen zoals in de bossen in Flevoland. In stedelijk gebied ontbreekt 

de Vink vrijwel nooit in parken en groene wijken. De sterke landelijke toename in het laatste kwart van 

de twintigste eeuw vlakte af rond de eeuwwisseling: vrijwel alle beschikbare broedhabitat is nu bezet. 

Vinken broeden nagenoeg overal waar bomen staan. Strenge winters laten nauwelijks sporen achter. De 

Vink mag dus met recht een succesnummer genoemd worden. De karakteristieke vinkenslag werd 

gehoord langs de Parkstraat en rond de begraafplaats. Vinken zijn echte scharrelaars die hun kostje bij 

elkaar zoeken tussen bladeren of op de grond langs bomenranden. Vinken profiteren van de overdaad 

aan rupsen die er is bij het uitkomen van de bladeren. Ze hebben daarom een kort broedseizoen met 

maar een broedsel, zelden twee. Zaden, rupsen, insecten en bessen vormen hun hoofdvoedsel.  

 

Broedbiologie Vink 

Broedt in allerlei landschappen als er maar bomen zijn. Eileg van begin april tot begin juni, vooral eind 

april en mei. Eén tot twee broedsels per jaar, meestal 4-5 eieren, broedduur 10-14 dagen, 

nestjongenperiode 12-15 dagen, familie blijft na uitvliegen 20-35 dagen bijeen. 
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Groenling, 12 territoria 

 

Groenlingen broeden relatief talrijk in groene wijken van dorpen en steden, plaatselijk ook in 

kleinschalig boerenland en jonge aanplant. Ze mijden zeer open gebieden en aaneengesloten bos. De 

landelijke aantallen vertonen op de lange termijn een toename. De soort broedt inmiddels in vrijwel het 

hele land, waarbij de kolonisatie van Zuidelijk Flevoland het laatste grote wapenfeit was. Groenlingen 

prevaleren een meer open landschap. In het onderzoeksgebied werden territoria gevonden in de 

lindebomen rondom de begraafplaats ei in de weelderig begroeide tuinen van de Parkstraat. Groenlingen 

zingen in toppen van bomen en houden ook fraaie zangvluchten. Groenlingen hebben een lang 

broedseizoen met meerdere broedsels en schakelen daarom steeds over op nieuwe voedselbronnen. Ze 

profiteren van steeds weer nieuw zaad dat in de loop van de zomer vrijkomt. Als het paardenbloempluis 

op is, komt er de zuring of Vogelmuur beschikbaar, daarna zaad van distels, en ga zo maar door.  

 

Broedbiologie Groenling 

Broedt in halfopen landschappen, veel in bebouwde omgeving maar ook aan bosranden of bos met veel 

open plekken. Eileg van eind maart tot in augustus, met piek in tweede helft april en hele maand mei. 

Twee (soms drie) broedsels per jaar, meestal 4-5 eieren, broedduur 11-14 dagen, nestjongenperiode 14-

17 dagen, familie blijft na uitvliegen nog 2-3 weken bijeen. 
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Putter, 3 territoria 

De Putter komt overal in Europa voor. 

Putters zijn het meest algemeen in 

Laag-Nederland, in stedelijk gebied 

met groene wijken en boerenland met 

erf- en wegbeplanting of 

boomgaarden. In Nederland heeft de 

soort zijn leefgebied gaandeweg de 

20e eeuw vanuit het west steeds verder 

uitgebreid naar het oosten, waarbij 

vooral na 1990 ook de aantallen sterk 

toenamen. Het is in feite de 

stroomversnelling van een proces dat 

al meer dan een halve eeuw bekend is 

en nog steeds doorzet. Het gaat de 

Putter in Nederland voor de wind, zo 

blijkt uit de data van 2830 BMP- telgebieden waarin de soort tussen 1990 en 2015 is vastgesteld. De 

landelijke index is ruim verzesvoudigd. Uiteraard zijn er wat jaarlijkse ups en downs, maar al met al lijkt 

de groei recent eerder te versnellen dan af te nemen. De Putter is een van de mooiste en kleurrijkste 

zangvogels die wij in Fryslân rijk zijn. In het onderzoeksgebied werden 3 territoria vastgesteld. 

Zingende mannetjes werden in de houtwallen langs Tureluurstraat, Friesmastrjitte en Parkstraat 

waargenomen. 

 

Broedbiologie Putter 

Broedt in allerlei halfopen landschappen met bomen en struiken, inclusief stedelijk milieu. Eileg van 

eind april tot begin augustus. Twee tot drie broedsels per jaar, meestal 4-5 eieren, broedduur 11-13 

dagen, nestjongenperiode 13-18 dagen, familie blijft drie weken bijeen. 

 
Verslag: Gerrit Jellema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


