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Inleiding

Broedvogelinventarisatie
Deze	broedvogelinventarisatie	is	uitgevoerd	op	verzoek	van	het	Bultparkcomité.	De	bedoeling	is	meer	inzicht	te	krijgen	
in	de	vogelbevoking	van	het	park	en	de	omwonenden	erover	te	kunnen	informeren.		
Met	een	broedvogelinventarisatie	wordt	in	kaart	gebracht	welke	vogels	het	park	gebruiken	om	er	te	broeden	en	hun	
jongen	groot	te	brengen.	Dat	is	slechts	een	deel	van	de	totale	vogelbevolking.	Daarom	is	ook	gevraagd	om	de	vogels	in	
andere	seizoenen	zo	goed	mogelijk	te	volgen	en	daarvan	na	de	winter	verslag	te	doen.

Bultparkcomité
Het	Comité	Behoud	Bultpark	werd	in	2000		opgericht	om	samen	met	de	omwonenden	te	protesteren	tegen	woningbouw-
plannen	in	het	Bultpark.	Daardoor	heeft	de	Gemeente	het	comité	betrokken	bij	alle	woningbouwplannen	in	en	rondom	
het	Bultpark	en	uiteindelijk	besloten	niet	in	het	park	te	bouwen.	

In	december	2012	heeft	het	Comité	weer	aan	de	bel	getrokken	bij	omwonenden	en	Gemeente.	Deze	keer	vanwege	groot	
onderhoud	aan	het	park.	Naar	aanleiding	hiervan	is	het	Comité	door	de	Gemeente	uitgenodigd	om	mee	te	praten	over	
een	op	te	stellen	groenbeheerplan.	Met	het	doel	veranderde	ook	de	naam	van	het	Comité	in	Bultparkcomité

Het	Bultparkcomité	wil,	samen	met	de	parkrandbewoners,	het	park	nog	aantrekkelijker	maken,	niet	alleen	voor	mensen	
maar	ook	voor	dieren.	

Uitvoerende
De	inventarisatie	is	door	mij	-Frans	van	der	Stoep-	uitgevoerd.	Ik	woon	sinds	1976	in	de	Schouw,	een	woonwijk	gren-
zend	aan	het	Bultpark.		
Vogels	hebben	al	van	jongsaf	mijn	interesse	maar	zo’n	25	jaar	geleden	heeft	dat	serieuzere	vormen	aangenomen.	Sinds	
die	tijd	voer	ik	vrijwillig	tellingen	en	inventarisaties	uit	voor	Sovon	vogelonderzoek	Nederland	en	van	2005	tot	2014	ook	
als	betaalde	kracht	voor	verschillende	belanghebbende	organisaties.	Sinds	januari	2014	doe	ik	alles	op	dit	gebied	weer	
hobbymatig	door	middel	van	studie,	fotografie,	observatie	en	waarneming.	Een	inventarisatie	in	mijn	woonomgeving	
paste	er	uitstekend	bij.	Ik	heb	dan	ook	geen	moment	geaarzeld	om	op	het	verzoek	van	het	Bultparkcomité	in	te	gaan.		

18	mei	2014	De	lange	brug	
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1 Inventarisatie

Bultpark
Het	Bultpark	kenmerkt	zich	door	veel	variatie	 in	aanleg	
en	 beplanting.	Er	 zijn	 plekken	met	 een	 dichte,	 halfopen	
en	open	begroeiing.	De	grote	waterpartijen	hebben	vertak-
kingen	naar	alle	woonwijken	eromheen,	er	ligt	een	tweetal	
kleine	eilandjes	in.	Het	grote	Schouweiland	vormt,	zoals	
de	 naam	 al	 zegt,	 een	 bewoond	 eiland	 grenzend	 aan	 het	
Bultpark.

Er	lopen	allerlei	fiets-	en	wandelpaden	door	het	park.	Er	
is	 een	 speelbosje	 en	 een	 hondenoefenterreintje,	 er	 staan	
bankjes,	 er	 is	 een	 picknicktafel,	 er	 zijn	 fruitbomen	 en	
-struiken	voor	wie	graag	plukken	wil.	Er	zijn	bollen	ge-
plant	en	stukjes	met	een	bloemenmengsel	ingezaaid.

In	het	water	mag	worden	gezwommen,	gevaren	en	gevist.	

Als	 er	 ijs	 ligt	 kan	 er	worden	 geschaatst	 en	met	 sneeuw	
sleetje	gereden.	
Een	 dierenweide	 met	 speelgelegenheid	 en	 een	 ruiltuin	
voor	planten	maken	het	park	nog	meer	geschikt	om	aan	
allerlei	wensen	van	de	omwonenden	te	kunnen	voldoen.
In,	op,	tussen	en	met	dit	alles		leven	heel	wat	wilde	vogels.	
Elke	soort	probeert	er	een	plekje	te	vinden	om	te	nestelen,	
te	rusten	en/of	zijn	voedsel	te	vinden.	Het	is	boeiend	om	
ernaar	te	kijken	en	te	begrijpen	wat	zich	allemaal	afspeelt.	
	
Inventarisatiemethode
Deze	 broedvogelinventarisatie	 is	 grotendeels	 uitgevoerd	
volgens	 de	 BMP-	 methode	 van	 Sovon	 Vogelonderzoek	

										24	maart	2014	Agressieve	meerkoeten,	concurrertie	om	een	broedterritorium.

Nederland.	
In	de	periode	van	maart	 t/m	juli	zijn	rond	zonsopgang	7	
bezoeken	aan	het	park	gebracht.	Tijdens	elk	bezoek	werd	
een	vaste	route	gelopen	om	alle	waargenomen	vogels	op	
een	veldkaart	te	noteren	met	broedzekerheidscodes.	Zo’n	
code	geeft	aan	hoe	groot	de	kans	is	dat	de		waargenomen	
vogel	een	broedvogel	is.			
Er	 zijn,	 afwijkend	van	de	methode,	geen	nachtbezoeken	
gebracht.	Door	de	late	start	kunnen	aan	het	begin	van	het	
broedseizoen	wat	vogels	zijn	gemist.
De	waarnemingen	van	de	hele	periode	zijn	per	soort	ver-
zameld	op	soortkaarten.	
Met	 die	 gegevens	 is	 volgens	 de	 interpretatiecriteria	 van	
de	methode	vastgesteld	hoeveel	broedterritoria	er	zijn	ge-
weest	van	elke	soort	en	hoe	die	ongeveer	waren	verspreid	
over	het	park.	

Om		hun	gedrag	wat	beter	te	begrijpen	en	relaties	te	kun-
nen	leggen	met	de	kwaliteiten	van	het	park	zijn	extra	be-
zoeken	 gebracht	 om	de	 vogels	 te	 kunnen	 observeren	 en	
fotograferen.

Bezoekronden
De	bezoeken	vielen	op	onderstaande	data	en	tijden.
  
nr datum tijd merelrondje
1 25-3 5.10	-	7.10	u ja
2 13-4 5.55	-	7.35	u ja
3 30-4 5.10	-	6.55	u ja
4 18-5 4.45	-	6.50	u ja
5a 09-6 4.10	-	4.45	u uitsluitend
5b 11-6 5.10	-	6.35	u nee
6 02-7 5.20	-	6.55	u nee
7 13-7 5.30	-	6.45	u nee

Meestal	 is	 eerst	 een	merelrondje	gelopen,	gevolgd	door	
een	ronde	voor	alle	soorten.	Bezoek	5a	werd	na	het	me-
relrondje	afgebroken	vanwege	regen.	Tijdens	bezoek	5b	
werd	 het	 merelrondje	 overgeslagen.	 Hoewel	 dubbeltel-
lingen	zo	goed	mogelijk	 zijn	voorkomen	kan	het	 aantal	
merels	van	ronde	5	hierdoor	wat	te	hoog	zijn	uitgevallen.
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Resultaat
Het	resultaat	van	de	inventarisatie	is	samengevat	in	onder-
staande	tabel.	Nijlgans,	staartmees	en	zomertortel	werden	
tijdens	extra	bezoeken	waargenomen.	
In	totaal	zijn	48	soorten	waargenomen.	Van	30	ervan	kon-
den	een	of	meer	broedterritoria	worden	vastgesteld.	

Tabel
Kolom	1	waargenomen	soorten
kolom	2	aantal	vastgestelde	broedterritoria	
kolom	3	opmerkingen

Betekenis	van	de	opmerkingen:
broedparasiet:			 Soort,	die	de	eieren	in	het	nest	van	een			 	
	 	 andere	soort	legt.	
laat	territorium:	Een	futenpaar	vestigde	in	juni	nog	een		 	
	 	 nieuw	territorium.
nestplaats:	 Eenden	kunnen	hun	nest	ook	ver	van	het	
	 	 water,	zelfs	buiten	het	Bultpark	hebben.
oud	riet:	 De	meeste	kleine	karekieten	hadden	een			
	 	 territorium	in	oud	(overstaand)	riet.
overwinterend:	 Soort	die	in	het	Bultpark	alleen	de	winter		
	 	 heeft	doorgebracht.
overschat:	 Het	aantal	merelterritoria	is	waarschijn-
																									 lijk	iets	te	hoog	uitgevallen.

surplus:								 Van	de	soort	zijn	meer	vogels	in	het	Bult	-	
	 	 park	dan	broedparen.	Ze	vormen	een		 	
	 	 broedoverschot,	het	surplus.
voedsel:				 Soort	gebruikt	het	Bultpark	om	te	foera-		
	 	 geren.	
woonwijken:	 Soort	is	vooral	bij	woonwijken	waargeno-
	 	 men.		

soort terr opmerking
aalscholver 0 voedsel
appelvink 1
blauwe	reiger 0 voedsel
boomklever 1
boomkruiper 6
boerenzwaluw 0 voedsel
braamsluiper 1
bruine	kiekendief 0 voedsel
ekster 3 surplus
fitis 2
fuut 4 laat	territorium
gaai 2 surplus
gierzwaluw 0 voedsel
groenling 3
gr.bonte	specht 3
heggenmus 4
houtduif 18 surplus
huismus 24 woonwijken
huiszwaluw 0
kauw 0 voedsel
kleine	karekiet 6 oud	riet
kl.	mantelmeeuw 0 voedsel
knobbelzwaan 0 voedsel
koekoek 1 broedparasiet
kokmeeuw 0 voedsel
koolmees 13
krakeend 0 overwinterend
meerkoet 6
merel 40 overschat
nijlgans 0 voedsel/rust
pimpelmees 8
roodborst 3
soepeend 4
spreeuw 0 voedsel
staartmees 0
tjiftjaf 11
tuinfluiter 2
Turkse	tortel 3
vink 4
visdief 0 voedsel
waterhoen 0 overwinterend
wilde	eend 15 nestplaats	
winterkoning 22
zanglijster 5
zilvermeeuw 0 voedsel
zomertortel 0
zwarte	kraai 2 surplus
zwartkop 17

20	 april	 Speelbos.	 	 Een	 merel	 -vertegenwoordiger	 van	 de	 talrijkste	
broedvogelsoort	in	het	Bultpark-	slaat	zachtjes	alarm:	úk,	úk,	úk.	
Er	loopt	een	poes	door	de	begroeiing	onder	zijn	veilige	zitplaats.
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2 Gedragswaarnemingen

De	 gedragswaarnemingen	 hadden	 tot	 doel	 om	 de	 relatie	
tussen	de	vogels	en	de	leefomstandigheden	in	het	Bultpark	
beter	te	leren	kennen.	In	dit	hoofdstuk	worden	een	aantal	
relevante	waarnemingen	beschreven.
Soms	lukte	het	om	er	foto’s	bij	te	maken,	meestal	niet.	Ter	
illustratie	 van	 de	 observaties	 is	 daarom	 ook	 gebruik	 ge-
maakt	van	foto’s	uit	andere	gebieden.	

Boomklever
18	mei		In	het	bosvak	word	ik	door	een	alarmerende	boom-
klever	geattendeerd	op	zijn	aanwezigheid.	Hij	zit	tegen	een	
boomstammetje	aan	met	opgeheven	kop	 in	mijn	 richting	
te	roepen.	Als	hij	verdwijnt	verschijnt	het	vrouwtje	in	de-
zelfde	boom.	Ze	kruipt	naar	de	andere	kant	van	de	stam	en	
lijkt	er	voedsel	af	te	geven.	Als	ze	is	weggevlogen	zie	ik	
van	een	andere	kant	een	keurig	afgewerkt	gat	zitten	op	de	
plaats	waar	vermoedelijk	voedsel	werd	afgeleverd.	

		

25	mei		Om	ca	8.30	u	vliegt	een	van	de	jongen	uit.	Waar-
schijnlijk	was	het	niet	de	eerste.	Er	vloog	al	een	onduide-
lijke	vogel	van	de	stam	af	op	het	moment	dat	ik	aankwam.	
Om	ca	20.15	u	blijkt	er	tenminste	nog	1	in	het	nest	te	zitten.	

Boerenzwaluw
Op	verschillende	plaatsen	klinkt	in	het		donker	de	zang	van	
boerenzwaluwen.	Het	geluid	komt	steeds	van	een	plek	aan	
de	rand	van	water	en	verandert	niet	van	plaats.

13	juli		Een	boerenzwaluw	jaagt	laag	boven	het	gras.	Dat	
is	inmiddels	op	meer	plaatsen	in	het	Bultpark	gezien	maar	
nog	niet	hier	bij	het	Kempenaarbos	west.	

18	 mei	 De	 plaats	 van	 het	 boomklevernest	 opnieuw	 be-
zocht.	 Er	 blijken	 inderdaad	 jongen	 te	 worden	 gevoerd.	
Door	slecht	licht	is	fotograferen	geen	succes.			

19	mei	Nog	eens	geprobeerd,	dat	leverde	meer	goede	fo-
to’s	op.	Nu	waren	ook	de	jongen	in	het	nest	te	zien.	

23	mei	Een	van	de	jongen	steekt	zijn	kop	al	half	voorbij	de	
rand	van	de	ingang.

26	mei		Geen	activiteit	meer	waargenomen,	ook	van	dicht-
bij	is	in	de	nestingang	geen	leven	meer	te	zien.	
Op	zo’n	40	m	afstand	klinkt	nog	wel	de	alarmroep.	

15	juli	2005	Oostvaardersplassen	Boerenzwaluw	jaagt	vlak	boven	het	water	of	gaat	er	drinken

25	mei	Een	van	de	laatste	voederingen.		 																																							 25	mei	ca	8.30	u		Een	van	de	jongen	heeft	zich	naar	buiten	gewurmd.									
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23	juni	2009	Texel		Vrouwtje	bruine	kiekendief 23	april	2014	Ekster	nat	van	dauwdruppels	in	gras	bij	de	Sportvelden

Bruine kiekendief
6	 juli	 ‘s	middags	 	 Een	mannetje	 bruine	 kiekendief	 jaagt	
bij	de	Schouwplas.	Hij	maakt	herhaaldelijk	een	zwenkende	
beweging	boven	de	Parkheuvel	en	scheert	dan	vermoede-
lijk	over	en	langs	de	rietkraag.
Ik	kan	hem	niet	volgen	maar	weet	dat	bruine	kiekendieven	
buiten	moerasgebieden	graag	boven	slootkanten,	oeverran-
den	en	rietkragen	jagen.

Ekster
25	 maart	 	 Een	 ekster	 haalt	 voedsel	 uit	 een	 afvalbak	 bij	
“Kempenaarbos	midden”.

2	juli		Een	groepje	van	4	eksters	verblijft	in	de	Rand	Sport-
velden.	Ze	blijven	 teveel	 verborgen	 tussen	het	 groen	om	
vast	te	kunnen	stellen	dat	ze	tot	het	surplus	horen	of	dat	het	
een	paartje	met	twee	jongen	betreft.	

Het	jong	blijft	voornamelijk	tussen	de	veren	van	pa	of	ma	
zitten.	Het	 steekt	wel	 regelmatig	 z’n	kop	naar	 buiten	 en	
reageert	als	pa	of	ma	aan	komt	zwemmen.	
Het	valt	op	dat	de	ouder	die	het	jong	bij	zich	heeft,	zich	
ongestoord	 lijkt	 te	 kunnen	 bewegen.	 Poetsen,	 verzitten,	
opstaan,	afglijden,	opspringen	uitvallen	naar	een	te	dicht-
bij	gekomen	knobbelzwaan,	het		lijkt	het	jong	allemaal	niet	
te	deren.	Het	lijkt	zich	onverstoord	te	koesteren	tussen	de	
veren	van	zijn	pa	of	ma.
	
20	april		Net	als	op	veel	voorgaande	dagen	tref	ik	het	nest	
vaak	verlaten	aan	en	zie	de	vogels	ook	niet	in	de	omgeving	
van	het	nest.	

1	mei	Drie	futenparen	wagen	zich	tot	ver	buiten	het	nest	
met	hun	jongen.	Ze	zijn	van	elkaar	te	onderscheiden	door	
het	aantal	jongen	en	hun	leeftijd.
Ze	hebben	respectievelijk	1,	2	en	3	jongen.	De	laatste	zijn	
het	jongst.	Ze	kwamen	vanmiddag	nog	niet	van	de	rug	van	
de	ouder	af,	de	andere	verschillen	niet	veel	in	leeftijd.	Het	
westelijke	nest	bij	de	6	wilgen	aan	de	waterrand	langs	de	
Parkheuvel	is	het	laatst	gebouwd.	Daardoor	wordt	duide-
lijk	dat	het	paar	met	1	jong	van	nest	Kempenaarbrug	is,	dat	
met	2	jongen	is	van	het	oostelijke	en	dat	met	3	jongen	van	
het	westelijke	nest	bij	de	wilgen.	Het	paar	dat	ik	gisteren	

Fuut
25	maart		Vlak	naast	de	Kempenaarbrug	broeden	futen.	De	
vogels	zitten	al	tenminste	vanaf		9	maart	vast	op	het	nest.	
Tijdens	een	nestovername	en	tijdens	het	gaan	verzitten	van	
de	broedende	vogel	waren	er	al	eieren	te	zien,	maar	tellen	
lukte	tot	nu	toe	niet.	

13	april		‘s	Morgens	voert	een	van	het	paar	de	partner	die	
wat	hoger	op	het	nest	lijkt	te	zitten.
‘s	Middags	om	ca	17.30u	is	het	nest	leeg,	geen	spoor	van	
het	paar,	laat	staan	van	jongen.
‘s	Avonds	om	ca	18.15u	zie	ik	op	grote	afstand	een	futen-
paar	in	de	Maranathaplas.	Dat	zouden	ze	kunnen	zijn	maar	
de	vogel,	die	zich	daar	eerder	roepend	heeft	laten	zien	en	
horen	zou	inmiddels	ook	een	partner	kunnen	hebben.	

14	april	 	 ‘s	Middags	om	ca	13.30	u	 ligt	een	 fuut	vrijwel	
tegen	het	nest	aangedrukt	in	het	water.	Hij	of	zij	maakt	een	
niet	zo	fitte	indruk,	rommelig	verenkleed,	leunend	met	een	
poot	op	een	tak.	Om	ca	16.30	u	zit	er	weer	een	fuut	op	het	
nest	en	blijkt	tenminste	een	jong	bij	zich	te	hebben.
‘s	Avonds	zie	ik	er	een		normaal	functionerend	broedpaar	
met	inderdaad	1	jong.	De	een		blijft	op	het	nest,	terwijl		de	
ander	op	zoek	is	naar	vis	en	z’n	vangst	 trouw	komt	afle-
veren	aan	het	jong	of	de	partner	op	het	nest.	Beide	ouders	
nemen	regelmatig	het	nest	over		en	voeren	veertjes	of	vis.	
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midden	 op	 de	Maranathplas	 zag	met	 een	 jong	moet	 dus	
dat	 van	Kempenaarbrug	 zijn	 geweest,	 vanmiddag	 tref	 ik	
het	paar	van	het	oostelijke	nest	 in	de	Schouwplas	en	van	
het	 westelijke	 in	 de	 Steigerplas	 tussen	 de	 woningen	 op	

Schouweiland.
Het	jachtgebied	lijkt	te	zijn	verdeeld	nu	alle	jongen	mee	het	
water	op	kunnen.	Op	de	kaart	hieronder	zijn	waarnemingen	
verzameld	die	dat	bevestigen.

☼

☼☼
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Kaart 7       Waarnemingen van futenparen met hun jongen 

									nest	 		 	 	 Paar	van	het	nest	naast	de	Kempenaarbrug
									nest	 		 	 	 Paar	van	het	nest	tegenover	de	dierenweide	(Oost)
									nest	 		 	 	 Paar	van	het	nest	in	het	westelijk	deel	van	de	rietkraag	(West)	

☼
☼
☼

					nr					datum		 							
					1						13-04																																																
					2						14-04		 					

					3						16-04		
					4						17-04		
					5						19-04		

					6						??-04		
					7						20-04		
					8						30-04	

					9						30-04	
			10						01-05	
			11						03-05	

			12						05-05	
			13						06-05	
			14						18-05		

Data	waarop	de	paren	
met	hun	jongen	zijn	
waargenomen.				

Waarnemingen	na	de	laatste	datum	konden	niet	altijd	met	100%	zekerheid	aan	de	het	juiste	ouderpaar	worden	toegeschreven	door-
dat	een	van	de	ouders	met	een	deel	van	de	jongen	buiten	beeld	bleef,	er	jongen	verloren	konden	zijn	gegaan	en	doordat	ze	grotere	
afstanden	aflegden	tot	buiten	het	Bultpark.
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8	juni	Er	ligt	een	futenpaar	dicht	bij	het	nest	naast	de	Kem-
penaarbrug.	Ze	hebben	geen	jongen	bij	zich.

9	juni	Weer	staat	een	blauwe	reiger	op	het	“futen”nest	bij	de	
Kempenaarbrug.	En	weer	is	er	een	stel	futen	zonder	jongen	
met	belangstelling	voor	het	nest.	Ze	doen	geen	pogingen	
deze	grote	bezetter	te	verjagen	en	druipen	af	in	oostelijke	
richting.	Zo’n	30	m	van	het	nest	duiken	ze	herhaaldelijk	
met	veel	gespetter	tussen	de	begroeiing	langs	de	oever	en	
tussen	de	waterleliebladeren.	
Is	het	afreageren	van	frustratie	of	is	het	onhandig	om	tus-
sen	al	die	begroeiing	door	onder	de	waterspiegel	te	kunnen	
komen?		Waarom	dan	geen	handiger	plek	gekozen?

11	juni	‘s	Morgens	vertoont	een	futenpaar	baltsgedrag	op	
het	nest	bij	de	Kempenaarbrug.	‘s	Middags	zijn	ze	daar	tot	
twee	keer	toe	niet	te	zien.	
23	juni	Futenpaar	toont	nog	steeds	belangstelling	voor	het	
nest.	 ‘s	Morgens	om	ca	11.15	u	 zit	 er	 een	op,	 terwijl	 de	
partner	ernaast	in	het	water	ligt.	‘s	Middags	om	ca	5.45	u	is	
er	geen	fuut	meer	te	bekennen.

Na	23	juni	ligt	er	regelmatig	een	fuut	tegen	het	nest	in	het	
water.	Soms	zijn	ze	met	z’n	tweeën	en	zit	er	een	op	het	nest.	
Ze	zijn	niet	altijd	in	de	omgevingvan	het	nest.	Enthousiaste	
begroetingen	of	 contacten	zie	 ik	niet	meer.	Meestal	 is	 er	
slechts	1	fuut	bij	of	in	de	omgeving	van	het	nest.	

6	juli	In	het	nest	liggen	twee	eieren.	Het	paar	ligt	ernaast	
in	het	water.	Als	een	van	hen	zich	voorzichtig	op	de	eie-
ren	laat	zakken,	begint	de	ander	plantaardig	materiaal	op	te	
duiken	en	legt	minstens	drie	keer	wat	op	de	nestrand.				

13	juli		Fuut	op	het	nest,	partner	in	de	buurt.

29	juli		Een	fuut	zit	op	het	nest,	een	tweede	jaagt	rustig	op	
zo’n	40	m	afstand.		

1	 augustus	 	 ‘s	Morgens	 een	 nestovername,	 er	 zijn	 twee	
kleine	jongen	te	zien.	
‘s	Middags	ligt	in	het	nest	nog	1	ei.	De	ouders	zijn	niet	aan-
wezig.	Als	er	een	arriveert,	springt	de	vogel	zonder	haast	
op	het	nest,	verlegt	wat	nestmateriaal	en	zakt	op	het	ene	ei.	
Iets	later	zijn	ze	er	met	z’n	tweeën	maar	er	zijn	geen	jongen	
(meer)	te	zien.			

Enkele	dagen	hierna	bleek	het	nest	leeg	en	verlaten.

1	mei		Het	“trotse”	futenpaar	met	2	jongen	dichtbij	hun	nest	in	de	Schouwplas.

14	april	Er	zwom	net	een	knobbelzwaan	langs	bij	de	Kempenaarbrug.							1	augustus	Fuut	op	een	niet	uitgekomen	ei	na	het	verlies	van	2	jongen.
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Grote bonte specht
25	maart		In	het	Gondelbos	roffelen	2	grote	bonte	spechten	
op	nog	geen	50m	afstand	van	elkaar	op	een	goed	klinkende	
boomtak.	Ze	reageren	duidelijk	op	elkaars	acties.	De	gelui-
den	zijn	niet	alleen	kwa	richting	(ik	sta	er	tussenin)	maar	
ook	kwa	klank	goed	van	elkaar	te	onderscheiden.
Als	ik	de	eerste	in	het	vizier	krijg,	blijkt	hij	er	slechts	een	
klein	dood	stompje	voor	nodig	 te	hebben.	 Ik	zie	hem	al-
leen	 bezig	met	 zijn	 geluidssignalen.	Aan	 de	 andere	 kant	
dan	waar	ik	sta,	zit	hij	tegen	het	stompje	gedrukt	en	hamert	
met	korte	tussenpozen	op	het	hout.	Het	veroorzaakt	meer	
geluid	dan	ik	uit	de	klankkast	van	zo’n	stompje	zou	ver-
wachten.		
In	de	korte	tussenpozen	laat	de	andere	specht	zich	meestal	
horen	met	een	hogere	maar	niet	minder	welluidende	toon.	
Af	en	toe	slaat	hij	een	tussenpauze	van	de	eerste	over.	Hij	
lijkt	wat	minder	fanatiek.	
Dat	wordt	bevestigd	als	ik	hem	in	het	oog	krijg.	Op	dat	mo-
ment	vliegt	hij	van	z’n	roffelplek	naar	een	andere	boom	om	
daar	naar	voedsel	te	gaan	zoeken.	Het	duet	wordt	daarmee	
definitief	beëindigd.			

4	april	In	het	speelbos	hamert	een	grote	bonte	specht	op	een	
dode	boomstam.	Aan	de	gaten	in	de	stam	is	goed	te	zien	dat	
hij	dat	daar	niet	voor	het	eerst	doet.	Hij	en	z’n	soortgenoten	
hebben	het	zachte	hout	al	flink	te	grazen	genomen.

Houtduif
25	maart		Op	het	dak	van	een	van	de	woningen	in	de	Kem-
penaar	zitten	2	houtduiven.	Vlak	voordat	ik	hen	zie,	vliegt	
er	 een	 derde	 vanuit	 het	 bos	 in	 hun	 richting.	 Drie...,	 dat	
wordt	ruzie!
Als	ik	verder	loop	zie	ik	ze	niet	meer	maar	hun	plotselinge	
vleugelgefladder	 maakt	 duidelijk	 dat	 ze	 een	 territorium-
conflict	aan	het	uitvechten	zijn.

23	mei	Een	paartje	houtduif	foerageert	in	het	gras.	

3	juli		In	het	Kempenaarbos	west	wordt	een	territorium-
conflict	tussen	2	houtduiven	uitgevochten.	Houtduiven	
laten	zich	op	veel	plaatsen	horen.	

Huismus
20	 april	 In	 een	van	de	grote	 populieren	bij	 het	Speelbos	
is	een	oud	boomklevernest	 in	gebruik	genomen	door	een	
paartje	huismussen.	Beide	partners	komen	met	voedsel	aan	
voor	hun	jongen.
Een	boomklever	komt	bij	de	nestopening	en	onderzoekt	de	
nestholte.	Het	huismusvrouwtje	dat	even	ervoor	met	voed-
sel	naar	binnen	is	gegaan,	komt	naar	buiten	en	vliegt	weg	
in	de	richting	van	de	Kempenaar.

30	 april	 In	 het	 riet	 langs	 de	Maranathaplas,	 dichtbij	 het	
Kempenaarbos	zuid,	zit	een	mannetje	huismus.	Hij		heeft	
een	stukje	van	een	rietpluim	in	z’n	snavel.
Even	later	vliegt	hij	ermee	weg	richting	Kempenaar.	Daar	
zal	het	ongetwijfeld	als	bouwmateriaal	voor	zijn	nest	wor-
den	gebruikt.	

4	april	Mannetje	grote	bonte	specht	op	een	dode	boom.

23	mei	Een	houtduivenpaar	foerageert	op	de	Parkheuvel.

30	april	Huismusman	verzamelt	nestmateriaal:	rietpluim
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Kleine karekiet
30	april	 	Een	kleine	karekiet	 laat	zich	horen	op	een	plek	
met	overstaand	waterriet	langs	de	Maranathaplas	niet	ver	
van	Kempenaarbos	zuid.	Het	is	de	eerste	tijdens	de	inven-
tarisatieronden	in	2014.

18	mei		Op	4	plaatsen	zitten	kleine	karekieten	te	zingen,	op	
de	al	bekende	plaats	zíe	ik	er	een.	Drie	“nieuwe”	zitten	in	
jong	riet,	de	vierde	in	jong	riet	gemengd	met	oud.

Knobbelzwaan
13	april	 	Een	knobbelzwaan	maakt	oorverdovend	 lawaai	
door	met	zijn	vleugels	op	het	water	 te	 slaan.	Of	hij	zich	
daarbij	ook	verplaatst	kan	ik	niet	zien.	Pas	als	ik	dicht	bij	
de	brug	kom	zie	 ik	dat	hij	daar	 ligt.	Hij	stijgt	 	 luid	 trap-
pelend	op	en	maakt	opnieuw	veel	vleugellawaai.	Hooguit	
100	m	verderop	landt	hij	al	weer,	opnieuw	met	overdreven	
veel	 geklapper	 van	 zwemvliezen	 op	 het	wateroppervlak,	
gevolgd	door	hetzelfde	luide	vleugelgeklapper.
Er	zijn	geen	andere	zwanen	of	voor	mij	merkbare	bedrei-
gingen	in	zijn	buurt.

25	mei		Een	paartje	knobbelzwanen	met	2	jongen	zwemt		
in	de	Hals	Schouw.		Een	van	de	jongen	is	grijs,	de	ander	
wit	gekleurd.			
Even	later	blijkt	zich	een	tweede	paar	zonder	jongen	in	de	
Hals	Kogge	op	te	houden.	

2	juni	Het	paartje	met	de	2	verschillende	jongen	graast	en	
rust	op	het	gras	bij	de	Steigerplas	op	Schouweiland.
Zowel	 ouders	 als	 pullen	 reageren	 niet	 of	 nauwelijks	 op	
mensen	die	langs	komen	of	speciaal	naar	hen	toe	komen	
om	ze	te	bekijken	of	te	fotograferen.

23	april	Maranathaplas		Zingende	kleine	karekiet	

2	juni	Paar	Knobbelzwanen	met	2	verschillend	gekleurde	jongen	doet	zich	tegoed	aan	gras	op	Schouweiland.

Gaai
13	juli		Ten	minste	drie	gaaien,	vermoedelijk	van	een	uit-
gevlogen	nest,	maken	prachtige,	 ingetogen	geluiden.	Het	
gebrabbel	lijkt	vol	betekenis	en	doet	exotisch	aan,	vooral	
als	een	van	hen	zich	boven	mijn	hoofd	voorover		buigt	en	
mij	 onder	 een	 reeks	 gevarieerde	 klanken	 “nieuwsgierig”	
bekijkt.	
Nieuwsgierigheid,	 onbevangen	 gedrag,	 communicatie	 en	
groepsgrootte	doen	vermoeden	dat	er	jonge	vogels	bij	zijn.

19	mei	2010	Schouw	Gaai	verorbert	pas	uitgekomen	huismus
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Meerkoet
16	mei	Meerkoeten	hebben	het	nest	van		het	futenpaar	bij	
de	Kempenaarbrug	in	gebruik	genomen.	Er	ligt	blad	op	van	
gele	plomp	of	waterlelie.

17	mei		Er	lopen	kleine	jongen	rond	een	van	de	ouders	op	
het	nest.	De	andere	ouder	is	dichtbij	in	het	water.

18	mei		Een	omwonende	vertelt	tijdens	de	vierde	bezoek-
ronde	 dat	 het	 paartje	meerkoeten	 dat	 ten	 westen	 van	 de	
Kempenaarbrug	broedde,	enkele	dagen	geleden	met	kleine	
jongen	 is	 overgestoken	 naar	 het	 leeg	 gekomen	 futennest	
aan	de	andere	kant	van	de	brug.	Ze	begonnen	met	6	jongen,	
nu	zijn	er	nog	3.	Hij	heeft	gezien	dat	een	blauwe	reiger	er	
een	verorberde.	
Ook	vanmorgen	zit	een	blauwe	reiger	op	de	oever	vlak	bij	
het	nest.	Een	tweede	lijkt	er	 te	willen	landen	maar	vliegt	
met	een	omzwenking	door.	De	eerste	gaat	er	achteraan.	

18	mei	De	meerkoeten	hebben	nog	maar	1	 jong.	Ze	zijn	
niet	altijd	op	het	nest.	Vanmorgen	zit	een	van	de	ouders	met	
het	overgebleven	kleintje	ten	westen	van	de	brug	vlak	bij	
het	riet	tussen	waterleliebladeren.	
;s	Middags	zit	er	een	met	het	jong	op	het	“futen”nest	terwijl	
de	ander	voedsel	aansleept.	

22	mei	‘s	Morgens	staat	een	blauwe	reiger	op	het	nest,	de	
meerkoeten	houden	zich	voornamelijk	op	tussen	de	water-
leliebladeren.	Zolang	een	van	de	ouders	dichtbij	is,	houdt	
het	jong	zich	vooral	op	in	de	dekking.	De	ouders	slepen	er	
takken	heen	alsof	ze	een	nieuw	nest	aan	het	bouwen	zijn.				

23	mei	 ‘s	Morgens	 is	 het	 hele	 gezin	weer	 	 op	of	 bij	 het	
“futen”nest,	 dat	 opnieuw	 is	 bekleed	met	blad	van	water-
planten.	Zonder	hem	te	zien,	hoor	ik	een	blauwe	reiger	op-
vliegen	van	dichtbij	het	nest.	Als	ik	ongeveer	een	half	uur	
later	het	nest	weer	bekijk,	is	de	hele	familie	verdwenen.

20	mei	Meerkoetenpaar	op	het	vrijgekomen	futennest	samen	omzichtig	bezig	met	voedsel	voor	het	jong.

25	mei	Het	wordt	een	soap.	Vanavond	zwemt	een	paartje	futen	naar	hetzelfde	nest	en	vlak	ernaast	neemt	het	vrouwtje	
de	houding	aan	waarmee	ze	aangeeft	paringsbereid	te	zijn.																																																Wordt	vervolgd,	zie	bladzij	11

Merel
23	mei	Merelpaar	foerageert	in	het	gras	op	de	Parkheuvel.		
Het	mannetje	 blijft	 steeds	 in	 de	 buurt	 van	 het	 vrouwtje.	
Een	duidelijk	geval	van	partnerbewaking.	

Staartmees
15	april		Een	staartmees	vliegt	over	fietspad	Schouw	naar	
een	tuin	aan	de	andere	kant	van	het	water,	waar	een	flinke	
blauwspar	staat.	Op	17	april		is	er	weer	een	bij	het	fietspad.	
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Turkse tortel
2	juli	Een	paartje	Turkse	tortels	is	regelmatig	in	de	omgeving	van	de	dierenweide.	Ze	zullen	er	graag	mee-eten.

Visdief
1	juli	Tweede	waarneming	van	een	jagend	visdiefje	op	de	Schouwplas	en	de	Hals	Sportvelden.

Waterhoen
13	april		Het	enige	waterhoentje	dat	ik	deze	morgen	zie,	zwemt	vanaf	de	kant	richting	eiland	en	zoekt	daar	een	plekje	
dicht	tegen	de	oever.

Zwarte kraai
25	maart		Een	paartje	zwarte	kraaien	vliegt	vanaf	Rand	Gondel	naar	een	soortgenoot.	Hij	heeft	een	van	de	Italiaanse	
populieren	aan	de	andere	kant	van	de	plas	uitgekozen	als	zitplaats,	houdt	die	meteen	voor	gezien	en	vlucht	weg.

11	augustus	Schouw		Tortelende	Turkse	tortels.

11	juni	2011	Texel		Jagende	visdief.

20	april		Kraaiennest	in	het	Speelbos,	rechts:	2	februari	2008	Schouw.	

20	april	2007	Schouw	Broedpoging	van	Turkse	tortels.

8	maart	2012	Oever	Kempenaarplas		Voedsel	zoekende	waterhoen.	
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31	maart	Soepeend	met	jongen	in	voortuin.																																																	23	mei	Wilde	eend	met	pullen	aan	een	oever	van	de	Maranathaplas.	

de	meerkoet.	De	overige	 twee	 hervatten	 na	 enige	 aarze-
ling	hun	pogingen	het	vrouwtje	te	bevruchten.	Als	zij	kans	
ziet	aan	het	geweld	te	ontsnappen,	vliegen	de	laatste	twee	
toch	 nog	 achter	 haar	 aan.	Het	 drietal	 verdwijnt	 uit	mijn	
gezichtsveld.
31	maart	 Jan	 en	Marijke	wonen	 aan	de	 zuidkant	van	de	
Schouwplas.	Er	zijn	eendeneieren	uitgekomen	in	hun	voor-
tuin.	De	moeder	is	wit	met	een	oranje	snavel,	kenmerken	
van	een	boeren	eend.	Kruising	met	een	wilde	eend	levert	
vruchtbare	nakomelingen,	die	we	soepeenden	noemen.	

18	mei		Er	zwemt	een	boeren	eend	langs	met	3	jongen,	die	
het	donzige	pullenstadium	voorbij	zijn.

23	mei		Een	wilde	eend	bewaakt	3	jongen,	die	voedsel	zoe-
ken	aan	de	zuidelijke	oever	van	de	Maranathaplas.	Ze	pik-
ken	daarbij	zowel	naar	beneden	als	horizontaal	in	de	plan-
ten.	De	jongen	houden	zich	voornamelijk	tussen	de	hogere	
oeverbegroeiing	op	 en	minder	op	het	 korte	gras	 ernaast.	
Bij	onrust	verdwijnen	de	jongen	als	eerste	in	de	oeverbe-
groeiing		en	bij	toenemende	dreiging	glijden	ze	het	water	
in,	meteen	gevolgd	door	moeder.

6	juli	Vandaag	is	een	tweede	legsel	uitgekomen	in	de	voor-
tuin	van	Jan	en	Marijke.	Dezelfde	eend	heeft	nog	eens	6	
jongen	uitgebroed,	uit	8	eieren.	Moeder	eend	is	met	haar	

pullen	naar	het	water	geloodst.	“Na	een	week	was	nog	niet	
de	helft	van	het	kroost	over”,	vertelt	Jan	later.	

30	 juli	 	Zowel	mannetjes	als	vrouwtjes	wilde	eenden	en	
soepeenden	rusten	op	de	steiger	in	de	Hals	Hanzepark.
Een	van	hen	drinkt	 liggend	op	de	steiger.	Met	een	 lang-
gerekte	 hals	 haalt	 hij	 net	 het	 wateroppervlak	 zonder	 te	
hoeven	opstaan.	Een	groepje	van	3	vrouwtjes	op	dezelfde	
steiger	wordt	onrustig	door	mijn	belangstelling.	Ze	strek-
ken	hals	en	vleugels	om	in	staat	van	paraatheid	te	komen.	
Vluchten	doen	ze	niet,	ze	maken	allemaal	de	indruk	liever	
lui	dan	moe	te	zijn.

Wilde eend en soepeend

25	maart	 Luidruchtig	 gespatter	 blijkt	 te	 worden	 veroor-
zaakt	door	pogingen	van	een	of	enkele	wilde	eendenman-
netjes,	die	met	een	vrouwtje	proberen	te	paren.	Het	trekt	
ook	 de	 aandacht	 van	 andere	mannetjes,	 die	 zich	 erheen	
snellen	 om	 ook	 pogingen	 te	 doen.	 Het	 leidt	 ertoe	 dat	 6	
mannen	 proberen	 1	 vrouwtje	 te	 bevruchten.	Het	 gaat	 er	
woest	aan	toe.	Daardoor	komt	er	ook	een	meerkoet	op	af.	
Hij	 of	 zij	mengt	 zich	 agressief	 in	het	 strijdgewoel,	 trap-
pelt	zelfs	even	met	de	poten	 in	de	 lucht	naar	de	eenden,	
die	zich	dan	nog	concentreren	op	het	vrouwtje.	Terwijl	er	
kort	daarop	twee	wegzwemmen,	lijken	vooral	de	volgende	
twee	zich	uit	de	voeten	te	maken	vanwege	de	agressie	van	

29	juli	Een	wilde	en	een	soepeend	man	in	overgangskleed.														 29	juli	Wilde	eenden	vrouwtjes	enigszins	verontrust	tijdens	het	luieren.												
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3  Vogels en Bultpark - Bultpark en vogels

Onderlinge samenhang
Het	 Bultpark	 trekt	 die	 vogelsoorten	 aan	 voor	 welke	 het	
park	kansen	biedt.	Kans	op	voedsel,	voldoende	veiligheid	
en/of	succesvolle	voortplanting.	Heeft	een	soort	het	park	
gevonden	dan	is	het	de	vraag	welke	kansen	worden	benut.	
Succesvolle	 voortplanting	 is	 afhankelijk	 van	 voldoende	
veiligheid	en	voldoende	voedsel.	
Als	 voor	 een	 soort	 aan	 alle	 voorwaarden	wordt	 voldaan	
kan	zich	een	populatie	opbouwen.	De	groeimogelijkheden	
worden	begrensd	door	de	kwaliteiten	van	het	park.	En	die	
zijn	aan	verandering	onderhevig.	Ze	hangen	samen	met	het	
weer,	het	beheer,	de	recreatiedruk	en	met	de	ontwikkeling	
van	andere	populaties	van	planten	en	dieren	in	het	park.

Voedsel
Uit	de	resultaten	van	de	inventarisatie	(blz.	7)	blijkt	dat	er	
nogal	wat	 soorten	zijn	die	het	Bultpark	alleen	gebruiken	
om	voedsel	te	zoeken.	
Dat	kan	voor	henzelf	zijn	maar	ook	voor	hun	jongen.	Soor-
ten	 als	 spreeuw,	 boerenzwaluw,	 gierzwaluw,	 huismus	 en	
Turkse	 tortel	 broeden	 vrijwel	 allemaal	 buiten	 het	 park.	
Spreeuwen,	Turkse	 tortels,	boerenzwaluwen	en	huismus-
sen	 hebben	 hun	 nesten	 voornamelijk	 onder	 dakpannen,	
carports	en	in	tuinen	van	de	aangrenzende	woningen.	Dat	
was	vermoedelijk	ook	het	geval	met	de	staartmees	die	naar	
de	tuin	met	blauwspar	vloog.	Staartmezen	broeden	graag	
in	dicht	begroeide	coniferen	en	sparren	maar	zijn	voor	hun	
voedsel	afhankelijk	van	een	rijk	insectenaanbod.	De	Rand	
Sportvelden	 langs	 het	fietspad	Schouw	had	veel	meer	 te	
bieden	dan	de	verder	nogal	lege	tuin.	Bovendien	foerage-
ren	vogels	meestal	niet	 te	dicht	bij	hun	nest.	Dat	zou	de	
aandacht	van	predatoren	kunnen	trekken.
Aalscholver,	 knobbelzwaan,	 nijlgans,	 blauwe	 reiger,	 zil-
vermeeuw,	 kokmeeuw,	 kleine	mantelmeeuw,	 bruine	 kie-

Gedragswaarnemingen
Met	 1	 inventarisatie	 kan	 de	wirwar	 van	 factoren	 die	 het	
leven	van	vogels	in	het	Bultpark	beïnvloeden	niet	worden	
ontrafeld.	 Gedragswaarnemingen	 helpen	 erbij	 net	 als	 de	
schat	aan	 informatie	over	het	 leven	van	vogels,	die	voor	
iedereen	beschikbaar	is.	

Relaties
Voedsel,	veiligheid	en	voortplanting	vormen	de	rode	draad	
bij	het	beantwoorden	van	vragen	over	de	samenhang	tus-
sen	het	leven	van	vogels	en	de	kwaliteiten	van	het	park.	
Voor	meer	inzicht	in	de	ontwikkeling	van	de	vogelbevol-
king	zullen	we	naar	relaties	moeten	zoeken.

20	oktober	2014																																	8	Vogel”soorten”	komen	op	een	plek	af	waar	net	brood	is	gestrooid.

kendief	en	visdief,	komen	vooral	om		voor	zichzelf	te	zor-
gen.	Ze	lijden	als	niet-broedvogel	een	zwervend	bestaan	en	
zijn	voortdurend	op	zoek	naar	goede	voedselplekken.
Aalscholver	 en	 visdief	 komen	 voor	 vis,	 de	 bruine	 kie-
kendief	voor	muizen	en	 (jonge)	vogels.	Knobbelzwanen,	
broedden	 dit	 jaar	 niet	 in	 het	 inventarisatiegebied	 maar	
meerdere	paartjes	kwamen	er	foerageren.	Zij	eten	voorna-
melijk	waterplanten	en	gras.	Het	paartje	nijlgans,	dat	maar	
kort	in	een	van	de	aangrenzende	tuinen	verbleef,	had	er	een	
gazonnetje	gevonden.	
De	andere	benutten	meerdere	voedselbronnen,	waaronder	
brood!	Er	gaat	waarschijnlijk	geen	dag	voorbij	of	er	wordt	
brood	en	ander	voedsel	in	het	water	gegooid.	Mensen	uit	
de	omgeving	komen	met	of	zonder	kinderen	speciaal	om	
de	vogels	te	voeren	maar	ook	restjes	van	bewoners,	sport-
vissers,	recreanten	en	voorbijgangers	vergroten	het	voed-
selaanbod.	
Zwervende	vogels	leren	zo’n	plek	gauw	kennen.	De	plaat-
selijke	 eenden	herkennen	vaak	 als	 eerste	 het	 gedrag	van	
broodstrooiende	mensen,	een	groepje	druk	doende	eenden	
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trekt	de	aandacht	van	andere	en	in	een	mum	van	tijd	groeit	
de	groep	uit	tot	tientallen	vogels	van	meerdere	soorten.	Op	
de	foto	hiervoor	zijn	er	door	goed	op	de	details	te	letten	8	
te	ontdekken.	
Later	voegde	zich	ook	nog	een	fuut	bij	de	groep.	Opval-
lend	want	futen	eten	geen	brood.	Toch	lijkt	het	niet	toeval-
lig.	Veel	vissen	eten	ook	brood,	ook	zij	hebben	het	voedsel-
spectakel	leren	herkennen	en	ook	zij	zullen	proberen	er	een	
graantje	van	mee	te	pikken.		Waar	vis	zit	is	de	tafel	gedekt	
voor	de	fuut.	

Waarschijnlijk	kan	geen	soort	leven	van	brood	alleen.	Vo-
gels	doen	dat	ook	niet.	Gelukkig	heeft	het	Bultpark	meer	
te	bieden	zowel	in	het	water,	in	het	gras	als	in	de	bomen	
en	struiken.	Vogels	eten	er	bijvoorbeeld	van	zolang	er	geen	
brood	wordt	gestrooid.	

Ze	weten	risico	te	vermijden	en	andere	te	slim	af	te	zijn.
Lang	niet	alle	individuen	in	een	omgeving	komen	tot	broe-
den.	Maar	die	weten	wel	voldoende	voedsel	en	rust	te	vin-
den	om	te	kunnen	overleven.	Als	er	een	territoriumhouder	
wegvalt	is	de	lege	plaats	dan	ook	snel	weer	opgevuld.

De	blauwe	reiger	laat	ook	geen	jonge	vogel	aan	z’n	snavel	
voorbij	gaan.	Ze	weten	hun	prooi	onopvallend	te	benade-
ren	en	buitengewoon	snel	toe	te	slaan.	

De	meeste	 zangvogels	 voeden	 hun	 jongen	met	 insecten,	
spinnen	en	andere	kleine	beestjes.	Ook	de	eieren	en	vooral	
hun	larven	zijn	erg	geliefd	en	een	belangrijke	voedselbron	
tijdens	het	opgroeien	van	de	jongen.	

Het	omgekeerde	komt	ook	voor.	Vogels	die	tijdens	hun	om-
zwervingen	het	Bultpark	bezoeken	vanwege	het	gemakke-
lijke	 brood,	 doen	 soms	meer	moeite	 voor	 ander	 voedsel	
dat	 ze	 er	 ontdekken.	Zo	 verdwijnen	 er	 nogal	 eens	 jonge	
meerkoeten,	 eenden	 en	 vermoedelijk	 fuutjes	 in	 de	maag	
van	een	van	de	meeuwen.	

Zwarte	kraaien,	gaaien	en	eksters	zijn	alleseters.	Hoewel	
ze	er	niet	vies	van	zijn,	weten	ze	hun	kostje	ook	zonder	
brood	wel	bijelkaar	te	scharrelen.	In	de	broedtijd	staan	on-
der	andere	jonge	vogeltjes	op	hun	menu.	
Het	 leven	 van	 alleseters	 is	 relatief	 gemakkelijk.	De	 drie	
staan	bekend	als	slimme	soorten.	Ze	leven	in	ieder	geval	
een	ingewikkelder	sociaal	leven	dan	de	meeste	andere	vo-
gels	en	hebben	haarfijn	in	de	gaten	wat	zich	in	hun	omge-
ving	afspeelt.	

De	soorten	hebben	allemaal	een	eigen	manier	van	foera-
geren,	die	 is	gebonden	aan	de	belangrijkste	voedselsoor-
ten	maar	 ook	 aan	 specifieke	 plaatsen.	 Zo	 zoeken	 tjiftjaf	
en	fitis,	twee	soorten	die	kwa	uiterlijk	sprekend	op	elkaar	
lijken,	wel	hetzelfde	voedsel	maar	de	tjiftjaf	doet	dat	het	
liefst	hoog,	op	en	tussen	het	gebladerte	van	bomen	en	strui-
ken	terwijl	de	fitis	dat	bij	voorkeur	wat	lager	doet.	

Voor	 grote	 bonte	 specht,	 boomkruiper	 en	 boomklever,	
geen	 zangvogels,	 zijn	 ze	 ook	 belangrijk.	 Zij	 zoeken	 op	
stammen	en	grote	takken	van	bij	voorkeur	wat	oudere	bo-
men.	Die	zijn	het	rijkst	aan	plekjes	waar	beestjes	zich	kun-
nen	ophouden.	Ze	zitten	elkaar	minder	in	de	weg	dan	het	
lijkt.	Boomkruipers	zoeken	voornamelijk	door	van	bene-

22	mei	Blauwe	reiger	op	het	“futennest”	bij	de	Kempenaarbrug. 23	mei	2010	Vereniging	Milieuvriendelijk	Tuinieren					Pimpelmees	
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den	naar	boven	te	kruipen,	boomklevers	doen	het	juist	an-
dersom.	Daardoor	zien	ze	verschillende	spleetjes	en	gaatjes	
met	mogelijke	prooidiertjes.	De	grote	bonte	specht,	geheel	
uitgerust	om	te	kunnen	hakken	zoekt	zijn	maaltijden	dieper	
onder	het	schors	of	in	het	hout.	Hoe	goed	ze	er	ook	in	zijn,	
ze	 hakken	 het	 liefst	 in	 zacht	 hout.	Dood	 hout	 is	 zachter	
en	kan	ook	veel	voedsel	bevatten.	Dode	stammen	worden	
vaak	heftig	bewerkt.

De	futen	demonstreerden	hoe	ze	een	voedselgebied	kunnen	
verdelen.	 (blz.10)	Knobbelzwanen	doen	dat	min	of	meer	
ook.	Ze	 leggen	vaak	flinke	afstanden	af	met	hun	 jongen.	
Als	 ze	 daarbij	 andere	 paren	 tegenkomen	 draaien	 ze	 zich	
om	of	draait	het	uit	op	een	conflict	waarna	ieder	weer	weet	
waar	hij	aan	toe	is.	Meestal	ontgaat	ons	dat	omdat	hun	ge-
bied	de	grenzen	van	het	Bultpark	overschreidt.	

Veiligheid
Veiligheid	speelt	een	hoofdrol.	De	meeste	vogels	zijn	weer-
loos	in	een	confrontatie	met	grotere	dieren.	Snoek,	sperwer,	
meeuw,	egel,	rat,	kat,	de	onschuldige	wandelaar,	ze	beteke-
nen	voor	vogels:	gevaar!	De	een	is	op	je	eieren	uit	de	ander	
op	 je	 jongen	en	de	derde	heeft	 het	 op	 jou	 zelf	 voorzien.	
Vogels	zijn	dan	ook	voortdurend	alert.	In	de	groep	kunnen	
ze	nog	op	de	oplettendheid	van	de	ander	vertrouwen,	maar	
in	hun	eentje	moeten	ze	zichzelf	zien	te	redden.	Hen	staat	
weinig	anders	te	doen	dan	vluchten	voor	alles	wat	ze	niet	
vertrouwen.
Maar	wat	als	vogels	slapen	-jonge	boerenzwaluwen	von-
den	 waarschijnlijk	 een	 veilige	 slaapplaats	 in	 begroeiing	
rond	de	Kempenaarplas-	of	als	ze	eieren	of	jongen	hebben?	

20	april	Speelbos		Predator	of	slechts	onruststoker?22	april	2005	Schouw	Merelvrouw	verzamelt	wormen.

Het	Bultpark	is	rijk	aan	gras,	dat	 in	het	groeiseizoen	fre-
quent	gemaaid	wordt.	In	kort	gras	is	het	gemakkelijk	voed-
sel	zoeken.	Merels,	zanglijsters,	zwarte	kraaien,	eksters,	en	
gaaien	vinden	er	wormen,	slakjes	en	andere	beestjes.	Hout-
duiven	zoeken	vaak	naar	eiwitrijke,	jonge	blaadjes.	Langs	
bosranden	en	onder	vrij	staande	bomen	zijn	zaadeters	als	
groenling,	appelvink	en	vink	nogal	eens	op	zoek	naar	za-
den	in	het	gras.	

Elke	soort	heeft	zo	zijn	eigen	foerageerstrategie,	waardoor	
de	voedselconcurrentie	over	langere	periode	minder	groot	
is	dan	je	zou	denken.	
De	eenden,	meeuwen	en	meerkoeten	die	zo	heftig	kunnen	
knokken	om	een	stukje	brood,	vertonen	niet	hun	meest	nor-
male	gedrag.	Dat	doen	eenden	bijvoorbeeld	wel	ze	wel	als	
ze	hun	voedsel	rustig	slobberend	op	het	water	verzamelen.

Voortplanting
Het	 leven	 is	gericht	op	voortplanting,	doorgeven	van	ge-
nen.	Dat	gaat	bij	vogels	via	eieren,	die	moeten	worden	aan-
gemaakt,	 gelegd	 en	 uitgebroed.	Dat	 vraagt	 eerst	 om	 een	
goede	conditie,	dan	om	een	veilig	plekje	voor	het	legsel	en	
vervolgens	om	de	bereidheid	te	broeden.
En	dat	allemaal	nog	voordat	er	jongen	zijn.	Dan	is	er	nog	
de	taakverdeling	tussen	de	partners.	Alleen	al	hierover	zijn	
boeken	vol	geschreven	door	auteurs	voor	wie	het	Bultpark	
niet	eens	bestaat.	
Ook	hiervoor	geldt	dat	elke	soort	en	eigen	strategie	heeft.	
Om	eieren	aan	te	kunnen	maken	is	extra	voedsel	nodig.	Al	
ruim	voor	de	leg	moet	er	dus	voldoende	geschikt	voedsel	
van	goede	kwaliteit	aanwezig	en	bereikbaar	zijn.	
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Veel	bos-	en	parkvogels	bouwen	een	open	nest	in	een	dich-
te	struik.	Staartmezen	maken	op	zulke	plaatsen	een	bolvor-
mig	nest	van	mossen,	korstmossen	en	spinrag	en	bekleden	
het	van	binnen	met	talloze	veertjes.
Braamsluipers	hebben	een	nog	duidelijker	voorkeur	voor	
een	dichte	begroeiing.	Het	vastgestelde	territorium	bevond	
zich	in	een	tuin	met	een	dichte	goed	onderhouden	haag	aan	
de	rand	van	Kempenaarbos	midden.	De	territoriumhouder		
liet	zich	wel	herhaaldelijk	horen	maar	nooit	zien.

Er	zijn	nogal	wat	 soorten	die	hun	nest	graag	 laag	bij	de	
grond	 bouwen,	 zoals	 tuinfluiter,	 fitis,	 tjiftjaf,	 winterko-
ning,	 zwartkop,	braamsluiper	 en	meestal	wat	hoger	vink	
en	groenling.	Dat	brengt	risico’s	mee	in	een	bos	waar	ook	
kinderen,	katten	en	honden	bij	de	nesten	kunnen	komen.

Voordat	 de	 eieren	 gelegd	 worden	 moet	 ook	 een	 veilige	
plaats	gezocht	worden.	
Holenbroeders,	 zoals	 de	 grote	 bonte	 specht,	 boomklever	
en	boomkruiper	zoeken	of	hakken	een	holte	uit	waarin	ze	
kunnen	worden	gelegd.	
Boomklevers	 gebruiken	 daarvoor	 bestaande	 holtes.	Vaak	
zijn	dat	ongebruikte	spechtennesten,	maar	ook	nestkasten.
Om	te	voorkomen	dat	grotere	soorten	het	nest	in	kunnen	
komen	metselen	 ze	 de	 invliegopening	 gedeeltelijk	 dicht.	
met	 een	 mengsel	 van	 modder	 en	 speeksel.	 Het	 goedje	
schijnt	zo	hard	te	worden	dat	zelfs	spechten	het	niet	stuk	
kunnen	hakken.
Boomkruipers	 nemen	 vaak	 genoegen	met	 kleine,	 krappe	
plekjes,	soms	is	een	stuk	los	zittend	schors	voor	hen	al	vol-
doende.	

24	april	2013		Lelystad				Boomkruiper	bij	opening	naar	nestholte. 18	mei	Hals	Schouw	4	Jonge	meerkoeten	in	een	nest	tussen	riet.

Een	open	nest	op	het	water	biedt	bescherming	tegen	roof-
dieren	die	op	het	land	leven	maar	het	is	wel	goed	zichtbaar,	
vooral	van	bovenaf.	Daardoor	kan	het	makkelijk	worden	
belaagd	 door	 bijvoorbeeld	 meeuwen.	 Een	 overhangende	
treurwilg	zoals	bij	het	“futen”nest	naast	de	Kempenaarbrug	
biedt	wel	enige	bescherming	maar	een	flinke	bos	riet	werkt	
meestal	beter.

Bij	dat	nest	werd	wel	duidelijk	hoe	belangrijk	goede	plek-
jes	op	het	water	zijn.	Twee	keer	heeft	een	futenpaar	er	ge-
bruik	van	gemaakt	voor	een	broedpoging,	een	keer	weken	
meerkoeten	met	jongen	uit	naar	dat	nest	en	een	blauwe	rei-
ger	gebruikte	het	als	plaats	om	te	rusten	en	te	jagen.	

Iets	dergelijks	heeft	zich	ook	voorgedaan	in	de	hoge	wilgen	
langs	de	Hals	Hanzepark.

In	2012	broedde	er	een	paartje	grote	bonte	spechten	achter	
een	 keurig	 rond	 uitgehakte	 (kenmerkend	 voor	 spechten-
holen)	nestopening.	In	2013	nam	een	paartje	boomklevers	
haar	intrek	nadat	ze	het	vlieggat	grondige	hadden	aange-
past.	Dit	jaar	broedde	er	een	paartje	huismussen.	

Jongenzorg
Het	is	opvallend	hoeveel	 jonge	watervogels	het	niet	red-
den.	 Jonge	 eenden,	 meerkoeten	 en	 vermoedelijk	 ook	 2	
jonge	futen	zijn	binnen	de	kortste	keren	weer	verdwenen.
Predatie	 is	 een	 zekere	 oorzaak.	 Diverse	mensen	 hebben	
gezien	dat	meeuwen	zich	er	tegoed	aan	deden	of	daarop	uit	
waren.	Dat	werd	ook	over	een	blauwe	reiger	verteld.	Het	
is	de	vraag	of	er	ook	eieren	verdwijnen.	Het	aantal	eenden	
lijkt	niet	overeen	 te	komen	met	het	aantal	waargenomen	
pullen.		Of	gaat	het	met	de	pullen	sneller	dan	verwacht.



20

Nawoord

Een	prachtig	park!	Mooie	doorkijkjes,	veel	variatie	in	soorten	en	dichtheid	van	de	begroeiing.	
Voor	veel	vogels	een	prima	plek.

Wie	meer	vogels	wil,	zou	kunnen	denken	aan	meer	rust	en	veiligheid.	Bijvoorbeeld	door	meer	overstaand	riet	in	het	
water	te	laten	staan	en	meer	dicht	begroeide	en	rustige	plekjes	aan	randen	van	bosvakken	te	creëren.
Er	kan	ook	overwogen	worden	nestgelegenheid	te	bieden	aan	soorten	als	ijsvogel	en	oeverzwaluw.			
Het	insectenaanbod	zou	kunnen	worden	opgekrikt	met	meer	kruidenrijke	plekken	in	het	gras	en	meer	dood	hout	in	
de	bosvakken.	
Er	zijn	al	diverse	soorten	bessen,	appels	en	peren	aaangeplant.	Mensen	en	vogels	zullen	ervan	profiteren.	

Ik	wens	het	Bultparkcomité	veel	succes	met	de	plannen	het	park	aantrekkelijk	te	houden	en	zo	mogelijk	nog	aantrek-
kelijker	te	maken	voor	de	gebruikers,	zowel	voor	mensen	als	voor	dieren.
De	Gemeente	Lelystad	veel	succes	met	onderhoud.	Het	is	een	hele	kunst	om	een	park	geschikt	te	maken	en	te	hou-
den	voor	diverse	recreatieve	doelen	en	tegelijk	de	natuurwaarde	op	een	hoog	niveau	te	brengen.		

Frans	van	der	Stoep,	Schouw	38-40,	8232	AA		Lelystad.	Tel.:	0320-228379		Mob.:	06-10134212

O,	ja,...

Voor	wie	zich	het	hoofd	breekt	over	de	8	“soorten”	van	de	foto	op	blz.	17.
Daarop	zijn	te	vinden:	wilde	eend,	boereneend,	soepeend,	zwarte	kraai,	meerkoet,	knobbelzwaan,	zilvermeeuw	en	
kokmeeuw.	De	laatste	helemaal	links	op	de	foto	is	nog	net	te	herkennen	aan	zijn	rode	poten.		

11	juni	2014	Rij	grote	wilgen	langs	het	Speelbos	met	zicht	op	het	eiland	en	de	vissteiger	bij	de	Kempenaar.

Achterpagina:	16	april	Fuut	brengt	te	grote	baars	van	de	Maranathaplas	naar	zijn	jong	op	het	nest	bij	de	Kempenaarbrug.	
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