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Blauwe reiger Ardea cinerea
Algemeen Deze grote vogel is met uitgestrekte hals ruim 1 meter lang. De blauwe reiger komt vooral voor in waterrijke gebieden, zowel in buitengebieden als in steden. Zijn
voedsel bestaat uit vis, amfibieën en kleine zoogdieren. De soort broedt in kolonies, vaak
in de kruinen van oude bomen. Je ziet de blauwe reiger regelmatig onbeweeglijk staan,
langs de slootkant of in een pas gemaaid weiland. Om dan ineens, met zijn enorme
snavel, een mol, muis of kikker te grijpen. De reiger werkt deze prooi in zijn geheel naar
binnen. In de vlucht trekt hij zijn hals vaak in en beweegt hij met lange, onregelmatige
vleugelslagen. Er zijn ruim elfduizend broedparen in Nederland.

VR

Amersfoort
Waargenomen In de weilanden van de polders rondom Amersfoort kun je het hele jaar
door wel een paar honderd blauwe reigers vinden. Maar ook in de stad zijn ze zeker aanwezig. Ze komen graag op bezoek in een tuin met een vijver om een visje te verschalken.
In Park Randenbroek bevindt zich al jaren een broedkolonie van rond de twintig nesten.
De eerste blauwe reigers arriveren daar al in januari om hun nest, een platform van takken hoog in de bomen, in orde te maken voor het nieuwe broedseizoen.
Ontwikkeling + op meer plekken waargenomen rondom Amersfoort
Tips voor waarnemen Vooral ’s avonds is de rauwe, doordringende roep te horen als de
reigers naar een plek vliegen om te overnachten. Je ziet ze aan de waterkant en in weilanden.
Toekomst Blauwe reigers trekken alleen bij vorst weg. Door de warme winters zie je de
soort nu het gehele jaar in Nederland en ook in en om Amersfoort. Bij een sloot of weiland hoort in Nederland eigenlijk een blauwe reiger. Zolang we zorgen voor schoon water in de sloot/vijver en begroeiing langs de kanten (voor voedsel) zal de blauwe reiger
het naar zijn zin hebben.
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Boerenzwaluw Hirundo Rustica
Algemeen De boerenzwaluw is een slanke, sierlijke vogel met een spanwijdte van 32 tot
34 centimeter.. Hij komt voor in cultuurlandschap met boerderijen en dorpen en ontbreekt alleen in bos- en duingebieden zonder bebouwing en in het hart van grote steden.
Deze zwaluw jaagt vaak laag bij de grond op muggen en andere vliegende insecten. Het
nest vormt een open kom gemaakt van modder en plantaardig materiaal. Het wordt
meestal gebouwd tegen uitstekende balken in schuren en stallen of onder bruggen en
duikers. De boerenzwaluw verblijft van april tot oktober in ons land en overwintert in
Zuidelijk Afrika.
Amersfoort
Waargenomen De boerenzwaluw is een algemene soort in het landelijke gebied rondom
Amersfoort. Met name rond boerderijen in de buurt van de Eem en ook in delen van de
Gelderse Vallei, zoals in natuurgebied De Schammer, is de soort veel te zien.
Ontwikkeling =
Tips voor waarnemen Rondom boerderijen in het voorjaar en de zomer.

VR

JR-

GE

Toekomst Veranderingen op het platteland hebben geleid tot een sterke afname van
het aantal boerenzwaluwen. De grote, intensieve veehouderijen met grote, open stallen
zijn minder geschikt voor de boerenzwaluw, omdat zij gemakkelijk toegang verschaffen
voor predatoren. Melkvee blijft in toenemende mate het hele jaar op stal en bloemrijke
weides zijn veranderd in eentonige, groene vlaktes met weinig variatie in insecten. In
boerderijen kunnen echter wel plekken worden gecreëerd voor boerenzwaluwen om te
nestelen, zoals kunstmatige nestkommen. Ook onder bruggen kunnen nestrichels aangebracht worden. Een meer natuurlijke inrichting van oevers en randen van weilanden
kan zorgen voor meer soorten insecten.

www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/boerenzwaluw
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Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca
Algemeen De bonte vliegenvanger is een zangvogel van 13 centimeter, iets kleiner dan
een huismus. De vrouwtjes zijn bruin-beige en wat fletser van kleur dan de bruin-witte
of zwart-witte mannetjes. Het zijn insecteneters en behalve vliegen vangen ze ook muggen, vlinders, libellen, oorwurmen en sprinkhanen. Ze broeden in nestkasten en natuurlijke holtes. Hoe klein ze ook zijn, ze vliegen elk najaar zo’n zesduizend kilometer naar
Westelijk Afrika. In Nederland broeden tussen de 19.000 en 23.000 paartjes, vooral op de
Veluwe, in Drenthe en Twente. Ook de Utrechtse Heuvelrug is een geschikt broedgebied,
met halfopen loofbossen en gemengde bossen met een gevarieerde structuur.

VR

JR-

Amersfoort
Waargenomen Bonte vliegenvangers broeden in relatief grote aantallen aan de zuidrand
van Amersfoort. Vlak buiten de gemeentegrens bijvoorbeeld op begraafplaats Rusthof
en op het terrein van golfclub De Hoge Kleij. Ringonderzoek op begraafplaats Rusthof
laat zien dat ze vaak terugkomen om te broeden op de plek waar ze uit het ei gekropen
zijn. Het gaat de laatste jaren steeds beter met de bonte vliegenvanger in Amersfoort. In
het verleden broedden ze ook in kleine aantallen in Park Schothorst, maar daar zijn ze al
jaren niet meer broedend gevonden.
Ontwikkeling + door toenemend aantal nestkasten
Tips voor waarnemen Van half april tot half oktober, in Nederland zijn de mannetjes bruin
en moeilijk van de vrouwtjes te onderscheiden.
Toekomst De soort heeft baat bij nestkasten, die op steeds meer plekken worden opgehangen in geschikt leefgebied (middenin de stad heeft geen zin). Niet alleen in Amersfoort, ook in Nederland neemt de soort hierdoor toe. Wat ook helpt is het afsluiten van
een klein deel van de nestkasten tot de voorjaarstrek. De kool- en pimpelmezen hebben
dan al een andere nestkast gevonden en de vliegenvangers hoeven dan met hen geen
gevechten te leveren. Net als voor andere vogelsoorten, is behoud en toename van het
aantal insecten van groot belang.
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Boomvalk Falco subbuteo
Algemeen De boomvalk is een kleine valk met lange, spitse vleugels en een felrode
‘broek’ rond de poten en staart. Deze roofvogel broedt in allerlei typen bos en jaagt in
open en halfopen land, zoals boerenland, heide en open duin. Zijn voedsel bestaat vooral
uit vliegende libellen en vogels. Hij is door zijn snelheid en wendbaarheid in staat zwaluwen en gierzwaluwen te vangen. De boomvalk is een echte Afrika trekker en is alleen
in de broedperiode in Nederland aanwezig. De eerste vogels arriveren half april en eind
september zijn ze weer vertrokken. Het aantal boomvalken in Nederland neemt al jaren
af. De soort komt overal in Nederland voor, maar is nergens talrijk.
Amersfoort
Waargenomen In de omgeving van Amersfoort broedt de boomvalk vooral in de bossen
op de Utrechtse Heuvelrug, zoals Landgoed Den Treek. De Eempolder en Gelderse Vallei
zijn voor de boomvalk geschikte gebieden rondom Amersfoort om te jagen. Binnen de
gemeentegrenzen kunnen ze onder meer worden waargenomen op Landgoed Stoutenburg, Landgoed Coelhorst en Park Schothorst.
Ontwikkeling = lijkt stabiel rondom Amersfoort
Tips voor waarnemen In en om Amersfoort in de trekperiodes: april/mei en augustus/
september. Met name Landgoed Den Treek. Felrode ‘broek’.
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Toekomst De boomvalk was eerder een soort die je vooral zag in boerenland en in natuurgebieden. Inmiddels is deze valk ook vaker bij dorpen en steden te vinden en minder
op de hoge zandgronden in het zuiden en oosten van Nederland. De toekomst van de
soort hangt samen met de ontwikkeling van populaties van andere roofvogels en is lastig te voorspellen.

www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/boomvalk
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Bosuil Strix aluco
Algemeen De bosuil is de meest voorkomende uilensoort in Nederland. Hij is ongeveer
zo groot als een zwarte kraai en is ofwel grijs of licht- tot donkerbruin. Het is een nachtdier met een menu dat varieert van allerlei kleine zoogdieren en vogels tot grotere dieren
als konijnen en duiven en daarnaast kikkers, padden, kevers en soms zelfs vis. Hij broedt
vooral in boomholtes maar ook in nestkasten. Het broeden begint al vroeg in het jaar;
in februari of maart wordt al genesteld. Een bosuil is jaarrond in zijn territorium. Een
paartje is het gehele leven trouw aan elkaar. De jongen trekken vaak niet verder dan zo’n
vijftig kilometer op zoek naar een eigen territorium.

VR

JR-

Amersfoort
Waargenomen In Amersfoort onder meer in Park Schothorst en Park Randenbroek, op
Landgoed Coelhorst en Landgoed Nimmerdor en in Birkhoven. Ook in groene woonwijken zijn ze te vinden. Rondom Amersfoort in de bossen op Landgoed Lockhorst en
Landgoed Den Treek en bij de Korte en Lange Duinen. In de bosgebieden wordt jaarlijks
gebroed. In de stadsparken is dat wisselend. Tot circa 2012 is in Park Schothorst succesvol
gebroed. Daarna een aantal jaren niet meer, er was toen maar één uil. Sinds kort is er
weer een broedpaar dat twee jongen heeft grootgebracht.
Ontwikkeling =
Tips voor waarnemen Overdag rustend, vaak dicht tegen een boomstam aangedrukt. Zittend in de zon op de rand van een oude nestholte van grote bomen. Het mannetje heeft
een spookachtige roep.
Toekomst De grootte, de leeftijd en de gevarieerde samenstelling van de bossen in de
omgeving van Amersfoort zijn zeer geschikt voor de soort. Voor de stad zijn de conditie van de stadsparken en het openbaar groen belangrijk. De geïsoleerde ligging van de
stadsparken ten opzichte van het buitengebied is ongunstig voor de broedkansen omdat
in de stadsparken vaak niet voldoende voedsel en rust te vinden zijn voor de bosuil.
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Buizerd Buteo buteo
Algemeen De buizerd is een middelgrote roofvogel met brede vleugels. De soort broedt
in bossen of een groepje bomen, waar ieder paartje meerdere nesten heeft in het eigen
territorium. De buizerd jaagt niet zozeer vanuit de lucht, maar vooral vanaf een zitplaats
vlak boven de grond, bijvoorbeeld een weidepaaltje. Zijn voedsel bestaat voornamelijk
uit kleine zoogdieren met daarnaast wormen, vogels, reptielen en amﬁbieën. De buizerd
is het hele jaar in Nederland aanwezig en de populatie wordt in de herfst aangevuld
vanuit Scandinavië. Het aantal vogels is de laatste decennia sterk gestegen. Het is nu een
van de meest voorkomende broedvogels in Nederland.
Amersfoort
Waargenomen De buizerd wordt overal in en rond Amersfoort waargenomen. Ook boven
woonwijken kunnen cirkelende buizerds worden gezien en soms zelfs in tuinen. Plekken waar ze in Amersfoort jaarlijks broeden zijn onder andere: Polder Zeldert, Landgoed
Coelhorst en het buitengebied Stoutenburg-Noord. Ten zuiden van Amersfoort vooral
op Landgoed Den Treek.
Ontwikkeling = stabiel, maar sommige jaren en seizoenen talrijker dan andere
Tips voor waarnemen Zittend op paaltjes. Tijdens de trek in maart/april en september/
oktober, een goede plek hiervoor is Telpost Hazewater. Je hoort ze soms miauwen in de
lucht.

VR

JR+

Toekomst De buizerd profiteerde van de verbeterde milieuomstandigheden en de betere
bescherming van vogels. Hierdoor ligt het dieptepunt van de populatie in de jaren zeventig van de vorige eeuw ver achter ons. De soort heeft zich ook verder verspreid en broedt
nu ook in laag Nederland. Verder gaat het in jaren met veel muizen altijd goed met de
buizerd, net als met de uilen. Er kunnen soms opeens veel meer buizerds in Nederland
zijn doordat vogels uit Scandinavië hierheen trekken.

www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/buizerd
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Gierzwaluw Apus apus
Algemeen Door de ogen van een gierzwaluw zijn steden met hun huizen, kantoren en
kerken een rotslandschap met holtes, waarin zij kunnen broeden. Na een reis van zo’n
15.000 km vanuit Zuidelijk Afrika keert hij jaar na jaar naar hetzelfde nest terug. Hij
wordt ook wel de ‘honderd-dagen-vogel’ genoemd; in de korte periode van begin mei
tot eind juli is deze vogel in Nederland om te broeden en zijn jongen groot te brengen.
De gierzwaluw is een ware luchtacrobaat en eet insecten in de lucht, slaapt in de lucht
en landt alleen om te broeden en de jongen te voeren. Het nest bevindt zich vaak achter
een zijdakpan of regenpijp, onder een dakgoot en steeds vaker in een kunstmatig nest.
Amersfoort
Waargenomen Dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers, begeleid door de Gierzwaluw Werkgroep Amersfoort en de stadsecoloog, zijn er in de periode 2014-2018 in
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totaal 691 nestlocaties in Amersfoort gevonden. De broedplaatsen zijn niet evenredig
verdeeld over de stad. Zo zijn er enerzijds wijken waar weinig of geen nesten zijn geteld,
zoals het bedrijventerrein Isselt en de wijk Schothorst-Zuid. Anderzijds zijn in sommige
wijken juist veel nesten aangetroffen, zoals Schothorst-Noord, het Bergkwartier en het
Leusderkwartier.
Wat hierbij opvalt is dat de speciale nestkasten en neststenen voor gierzwaluwen steeds
meer in gebruik worden genomen als nestplek. Bij het kantorencomplex ‘Eempolis’,
aan de noordkant van het Centraal Station, is dit goed te zien. In dit gebouw (2003) zijn
87 neststenen ingemetseld. Hiervan zijn er maar liefst 43 bezet. Daarmee is dit de grootste kolonie van Amersfoort.
Ontwikkeling ? onbekend, alleen de laatste jaren geïnventariseerd
Tips voor waarnemen Sikkelvormige vleugels, vliegt met grote snelheid over en langs huizen, kenmerkend gierend geluid (‘srie-rie’), boven de hele stad te zien van mei tot en met
juli, vooral twee uur voor zonsondergang.
Toekomst De gierzwaluw is onlosmakelijk verbonden met de mens. De soort is afhankelijk van onze stad om hun jongen groot te brengen. De stad is daarbij volop in ontwikkeling; door het slopen, renoveren en verduurzamen van huizen, kantoren en andere
gebouwen verdwijnt steeds meer van de oorspronkelijke nestgelegenheid. Het feit dat
de gierzwaluw ieder jaar naar dezelfde nestlocatie terugkeert is zijn kracht, maar tegelijkertijd ook zijn zwakte, want gierzwaluwen missen het vermogen om snel naar een
ander nestplaats uit te wijken.
De mate van verlies aan broedgelegenheid is lastig in te schatten. Er was namelijk tot enkele jaren geleden nog geen stadsbrede inventarisatie uitgevoerd naar nestplaatsen in
Amersfoort. Met de gegevens uit de inventarisatie in de periode 2014-2018 zijn de exacte
nestlocaties in kaart gebracht. Het is positief dat daaruit blijkt dat nestkasten en neststenen, die door de mens in en aan gebouwen zijn aangebracht, goed gebruikt worden
door de gierzwaluw. De afhankelijkheid van de gierzwaluw van deze kunstmatige nesten
zal in de toekomst namelijk waarschijnlijk alleen maar groter worden. Om hun voortbestaan op de lange termijn te kunnen garanderen, kan de gierzwaluw dus niet zonder
hulp van de mens.
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Groene specht Picus viridis
Algemeen We kennen spechten als ‘houthakkers’, maar deze specht is een uitzondering.
Hij voedt zich bij voorkeur met mieren en is dan ook vaak op de grond te vinden. Met zijn
lange, plakkerige, knalrode tong vangt hij zijn prooi. De groene specht leeft het hele jaar
in ons land omdat ieder seizoen wel een aantal soorten mieren te bieden heeft. Zo is de
houtmier ook ’s winters in rot hout te vinden en zijn er jaarrond mieren in het gras. Hij
broedt in een zelfgehakt of bestaand hol in een oude loofboom. De soort is hier wijdverspreid, behalve in Noord-Nederland, Flevoland en de Wadden. De groene specht komt
vooral voor in een omgeving waar bos en gras elkaar afwisselen.

VR

JR-

Amersfoort
Waargenomen In parken en tuinen met open groene plekken laat deze schuwe specht
zich soms zien. Zoals in Park Schothorst en in tuinen in het Bergkwartier. De groene
specht is echter weinig te vinden in dichtbebouwde gebieden van steden. In de omgeving van Amersfoort, onder meer bij Landgoed Den Treek, vindt deze vogel een goede
combinatie van oude eiken om in te broeden en te overwinteren en graslanden met mieren en mierenlarven.
Ontwikkeling = / + het aantal dieren is stabiel/neemt iets toe
Tips voor waarnemen De groene specht laat zich vaker horen dan zien. Op bomen roffelen
doet hij niet veel, maar zijn luide zang is opvallend. Een lange serie ‘kluu-kluu-kluu’, tot
wel twintig keer, deze roep klinkt als een lach en is vooral van januari tot juli te horen. Hij
vliegt in een golvende beweging en in de vlucht komt zijn gele stuit tevoorschijn.
Toekomst Het aantal groene spechten in Nederland stijgt. De omstandigheden voor
deze soort zijn hier gunstig. Ook in Amersfoort is het aantal vogels stabiel en waarschijnlijk zelfs iets toegenomen. De aanwezigheid van wat oudere, dikkere bomen met dood
hout is belangrijk; daarin zijn oude holen te vinden van andere spechten. Of hij kan hier
zelf een hol hakken voor een nest in het voorjaar of een slaapplek in de winter.
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Grote bonte specht Dendrocopos major
Algemeen De grote bonte specht is de meest voorkomende specht in Amersfoort. Het
mannetje heeft een rode vlek in de nek, het vrouwtje een zwarte. Het zijn echte houthakkers die vooral houden van zacht hout, waarin ze elk jaar een nieuwe nestholte hakken.
Hierdoor spelen ze een belangrijke rol in het ecosysteem, want andere holenbroeders
maken gretig gebruik van de oude nestholtes. De grote bonte specht is jaarrond in het
land en komt overal voor waar bomen zijn, vooral in bosgebieden maar ook in parken.
Hij eet vooral insecten en blijft meestal in of rondom het broedgebied. In de winter gaat
hij ook op zoek naar voedsel in tuinen. In Nederland broeden 75.000-100.000 paartjes.
Amersfoort
Waargenomen In Amersfoort kun je ze overal tegenkomen. Het meest komen ze voor in
Amersfoort-Zuid, met name op Landgoed Nimmerdor, en in Park Schothorst. Ook rondom Amersfoort zijn ze overal aanwezig, maar vooral in de bosrijke gebieden ten zuiden
en westen van de stad, onder meer in het Lockhorsterbos en Landgoed Den Treek.
Ontwikkeling + de populatie neemt iets toe
Tips voor waarnemen Begraafplaats Rusthof. Ze zijn behoorlijk luidruchtig, met een roffelend ofwel hakkend geluid vanaf het vroege voorjaar. Ze maken dit geluid om hun territorium af te bakenen. De vogel maakt een diep-golvende vlucht.
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Toekomst Wat de grote bonte specht kan helpen is het laten staan van dode bomen,
zolang dat veilig is. Want daar kunnen ze goed in hakken en ook vinden ze er voedsel. Als
je een grote bonte specht in je tuin wilt, dan kan het helpen om vogelpindakaas op te
hangen: daar zijn ze dol op. Let er wel op dat het echte vogelpindakaas is en geen supermarktpindakaas, want daar zit te veel zout in.

www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/grote-bonte-specht
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Grote gele kwikstaart Motacilla flava
Algemeen De grote gele kwikstaart is een slanke zangvogel met een lange staart. Kin
en keel van het mannetje zijn zwart, van het vrouwtje wit met enig grijszwart. Het is in
ons land een weinig voorkomende broedvogel die vooral broedt in het zuidoosten van
Nederland. De soort broedt bij voorkeur langs snelstromende beken en rivieren, waar het
nest wordt gemaakt in rotsspleten, tussen boomwortels of onder bruggen. Ze eten insecten en waterdiertjes. In de winter komen veel vogels uit Scandinavië, ook naar vijvers
en platte daken in stedelijk gebied, op zoek naar voedsel.

VR

Amersfoort
Waargenomen De laatste paar jaar verblijft in het voorjaar een zingend mannetje in de
buurt van de Koppelpoort en het Spui. Er is echter nog geen broedgeval vastgesteld. In
de winterperiode wordt de grote gele kwikstaart regelmatig waargenomen: vooral in de
binnenstad, rond de Eem en bij de waterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein Isselt.
Ontwikkeling = / + het aantal dieren is stabiel/neemt iets toe
Tips voor waarnemen Rondom de Koppelpoort. Verschillen met de gele kwikstaart zijn:
een grijze rug, donkere keel (zwart bij het mannetje) en bruin-roze poten.
Toekomst Het optreden van strenge winters kan leiden tot een tijdelijke afname in de
broedvogelpopulatie. Vooral verbetering van de waterkwaliteit en het herstellen dan wel
ontwikkelen van meanderende watergangen kan helpen om de grote gele kwikstaart als
broedvogel in Amersfoort te krijgen.
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Grutto Limosa limosa
Algemeen De grutto is met zijn lange poten en al even lange snavel een opmerkelijke
verschijning in weide- en plas-drasgebieden. Ideaal voor deze vogel zijn vochtige, kruidenrijke graslanden met een goed bodemleven en volop insecten aan de oppervlakte.
De grutto maakt een onopvallend grasnest in wat hoger gras. De belangrijkste broedgebieden in Nederland zijn de veenweiden van Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland.
Van de grutto’s die in de Europese Unie broeden, nestelt 80% in ons land. De eerste vogels komen in februari aan vanuit hun overwinteringsgebieden in West-Afrika en vliegen
vanaf juli weer terug.
Amersfoort
Waargenomen In natuurgebied Bloeidaal, in buitengebied Hoogland-West en buitengebied Boven de Laak (Vathorst) zijn regelmatig grutto’s te zien. Vlak buiten de stad in
natuurgebied De Schammer. Rondom Amersfoort zijn grote broedgebieden te vinden in
de Eempolders en polder Arkemheen.
Ontwikkeling –
Tips voor waarnemen Februari tot juli, langs de Eem bij Kleine Melm en in Baarn bij De
Slaag, met name tussen de Krachtwijkerweg en de Eem. Ze zijn het makkelijkst te zien
bij niet al te hoog gras en vliegen regelmatig luid roepend op zodra ze jongen hebben.
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Toekomst In 1975 telde Nederland nog 120.000 broedparen. Dat is inmiddels teruggelopen tot 31.000-38.000. De trend is dat er ongeveer 5% afname per jaar is en dat lijkt
voorlopig zo te blijven. De oorzaken liggen vooral in de agrarische sector. Er wordt vaker gemaaid en de eerste grasoogst valt vaak al in april. Dat maakt kuikens kansloos.
Broedende grutto’s halen de beste resultaten in gebieden met een beheerovereenkomst.
Daar wordt niet vóór 16 juni gemaaid.

www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/grutto

117

VOGELS

Havik Accipiter gentilis
Algemeen De havik is een middelgrote roofvogel met een lengte van 46 tot 63 centimeter en een spanwijdte van 89 tot 122 centimeter. De soort is jaarrond in Nederland en
komt hier voor in bossen en op halfopen terreinen. De havik doodt met zijn sterke klauwen bij voorkeur vrij grote prooien zoals fazanten en hazen. Konijnen, eekhoorns, grote
lijsters, duiven en kraaien vangt hij ook. Het nest wordt op een hoge, goed verstopte plek
gebouwd in bossen en de laatste jaren ook wel in open terrein. De vogel gebruikt het
nest meerdere jaren en breidt het daarbij steeds verder uit. De havik kwam eerder alleen
op de Veluwe voor maar wordt nu in heel Nederland gezien.
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Amersfoort
Waargenomen Broedgevallen zijn bekend in het bosgebied Birkhoven. Ten zuiden van
Amersfoort zijn er één of twee broedende vogels op Landgoed Den Treek. Waarnemingen in Amersfoort komen vooral voor in Polder Zeldert, onder meer bij Kleine Melm, en
ook onder meer op de Vlasakkerweg (vlakbij het station) en in Birkhoven. Verder wordt
de havik rondom de hele stad waargenomen, vooral op de Utrechtse Heuvelrug en in de
Eempolder.
Ontwikkeling =
Tips voor waarnemen Je moet wat geluk hebben om een havik waar te nemen. Goede
plekken zijn: op Landgoed Den Treek bij Schuttershoef, de Ooievaarshorstweg en het Hazewater. In de vlucht vallen de korte, brede vleugels en de lange staart op. De havik is
gemakkelijk te verwarren met een sperwervrouwtje, onderscheidend voor de havik is:
de afgeronde staarthoek, verliest in de glijvlucht geen hoogte en (als je hem zittend ziet)
heeft dikke, gele poten.
Toekomst Sinds de jaren zestig is de havik in Nederland sterk in aantal toegenomen. Dit
komt doordat de milieuomstandigheden sinds die tijd flink zijn verbeterd. Ook is het gebruik van pesticiden afgenomen door strengere wetgeving. Na 2010 was er een lichte
dip, maar de laatste jaren is er een constant aantal van 1900 tot 2300 broedparen.
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Huismus Passer domesticus
Algemeen De huismus is jaarrond een bekende verschijning in heel Nederland, vooral in
bebouwd gebied. De mus is sterk afhankelijk van wat de mens hem, al dan niet bewust,
aanbiedt. Zijn nestplaats is meestal gebonden aan huizen, en tuinen bieden onder meer
voedsel en dekking. Het leefgebied moet voldoen aan een combinatie van: nestgelegenheid, voedsel (zaden en insecten), dekking, plekken voor stofbaden en drinkwater. Ontbreekt een van deze factoren, dan is het leefgebied niet meer geschikt. Dus eigenlijk is de
doodgewone mus heel kieskeurig. De laatste jaren is hun aantal in veel steden en dorpen
achteruitgegaan, omdat het leefgebied van de huismus in de stad is veranderd.
Amersfoort
Waargenomen Huismussen leven in groepen. De populatie is afhankelijk van zogenaamde bolwerken; plekken met grote populaties. Van daaruit kan de soort zich herstellen en
delen van de stad opnieuw innemen. Denk hierbij aan oude boerderijen (Vathorst, Nieuwland), parken (Hoogland) of wijken met voldoende leefgebied en broedgelegenheid in de
huizen (Soesterkwartier). Zo zijn ingebouwde nestgelegenheden in nieuwbouw in Vathorst snel bezet geraakt door behoud van oude groenstructuren en boerderij-erven in
de wijk. De Berg is juist een wijk met relatief weinig huismussen, waarschijnlijk omdat
het leefgebied niet voldoet aan alle factoren die nodig zijn.
Ontwikkeling ?
Tips voor waarnemen Met name ’s ochtends.
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Toekomst Voor het behoud van de soort is het belangrijk dat de bolwerken in stand worden gehouden en niet te ver uit elkaar liggen. Hier kan de gemeente voor zorgen: aanbrengen van nestvoorzieningen, aanplanten van inheemse soorten, behoud van dekking
biedende vegetatie. Maar ook iedere inwoner van Amersfoort kan de huismus helpen.
Zorg voor een nestplek, water, een inheemse bloemen en planten en dichte struiken of
hagen. Mussen hebben een kleine actieradius, dus een netwerk van geschikte plekken is
essentieel.
www.stichtingwittemus.nl
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Huiszwaluw Delichon urbica
Algemeen De huiszwaluw is een middelgrote zwaluw. Hij maakt zijn nest van klei of
leem onder gevels van gebouwen. Voor voedsel is de soort afhankelijk van vliegende insecten. De huiszwaluw broedt in Nederland en overwintert in de tropische regenwouden van Kameroen en het Congobekken. De eerste zwaluwen komen in maart aan en ze
vertrekken uiterlijk in oktober. De vogel komt voor in agrarisch en stedelijk gebied in bijna
heel Nederland. Het aantal broedparen in Nederland wordt geschat op 70.000-100.000,
vooral in Noordoost-Nederland, Zuidwest-Nederland en (rondom) de Delta. In steden
broeden nog maar weinig huiszwaluwen, zeker als er sprake is van dichte bebouwing.
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Amersfoort
Waargenomen Broeden vooral in de buitengebieden Hoogland-West, Over de Laak en
Stoutenburg en verder in sommige woonwijken, onder meer het Bergkwartier.
Ontwikkeling = lijkt stabiel rondom Amersfoort
Tips voor waarnemen Tussen april en september. In Polder Zeldert bijvoorbeeld bij één
van de woonhuizen langs de Coelhorsterweg waar veel genesteld wordt. Ook in het
Bergkwartier, al zijn de huizen daar wat verder van de weg af gelegen. Rondom Amersfoort zijn op insecten jagende huiszwaluwen onder meer te zien in natuurgebieden De
Schammer, Bloeidaal en Den Treek Ringheuvels.
Toekomst
Ten opzichte van 1960 is het aantal broedparen met zeker 75% afgenomen, de soort verdween toen uit steden en dorpen. De laatste jaren is er sprake van een lichte toename.
De reden hiervan is niet duidelijk.
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IJsvogel Alcedo atthis
Algemeen De ijsvogel is een vrij kleine vogel met een forse snavel. Deze vogel is erg schuw
en valt, ondanks zijn felle kleuren, toch weinig op. De roep, een hard en schril ‘tsrieie’ is
wel opvallend en verraadt vaak zijn aanwezigheid. De ijsvogel is jaarrond aanwezig, met
in de winter aanvulling uit noordelijke landen. De soort komt in heel Nederland voor,
maar alleen in waterrijke gebieden. De ijsvogel haalt al zijn eten uit het water; bijna altijd
visjes en af en toe een kikkertje, kikkervisje of waterinsect. Visjes worden gevangen via
een stootduik vanaf een uitkijkpunt. Hij graaft zijn nesthol in steile oevers, wortelkluiten
van omgevallen bomen en kunstmatige nestpijpen.
Amersfoort
Waargenomen Bij een telling in 2015 werden in en rond Amersfoort zo’n twintig gebiedjes met ijsvogels geteld, onder meer: vijver bij Emiclaer in Kattenbroek, Waterwingebied,
Park Randenbroek, natuurgebied De Schammer, Hooglandsedijk en bedrijventerrein Isselt. Sinds die tijd zijn er echter veel minder ijsvogels gezien. In de winter van 2017 zaten
twee ijsvogels maandenlang tussen de schepen in de haven van de Kleine Koppel.
Vermoedelijk nesten in Bij de helft van de twintig gebieden zijn in het voorjaar van 2015
twee ijsvogels tegelijk gezien, wat op een broedpaar zou kunnen duiden. Nesten zijn echter lastig te vinden.
Ontwikkeling + door zachte winters
Tips voor waarnemen Vijver Emiclaer, Heiligenbergerbeek, De Schammer, opvallende roep
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Toekomst Het aantal ijsvogels in Nederland neemt de laatste decennia toe, met name
in het westen. Klimaatverandering met zachtere winters werkt in het voordeel van de
soort: omdat de ijsvogel volledig afhankelijk is van voedsel uit het water gaan er veel
ijsvogels dood als het vriest. Het kan dan een paar jaar duren voor dit hersteld is. Blijkbaar
zijn er in en rond Amersfoort voldoende geschikte leefgebieden, al kunnen die door het
aanbrengen van steile oeverwanden en uitkijkpunten zeker nog verbeterd worden.

www.ijsvogels.nl
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Kerkuil Tyto alba
Algemeen De kerkuil is de bekende geelbruine uil met een hartvormig gezicht. Hij leeft
meestal rondom boerderijen of in kerktorens. Hij is voornamelijk ’s nachts actief en jaagt
dan op muizen, maar ook van een kleine zangvogel is hij niet vies. De broedtijd begint in
maart/april en, afhankelijk van de hoeveelheid muizen die beschikbaar is, kan een tweede en soms nog een derde broedsel volgen. Het aantal opgroeiende jongen weerspiegelt
dan ook het muizenjaar. De kerkuil maakt zelf geen nest maar legt zijn eieren tussen de
braakballen op een platte ondergrond, in schuren, kerktorens en andere gebouwen. De
soort komt in het hele land voor in open of halfopen agrarische landschappen.
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Amersfoort
Waargenomen De kerkuil zit vooral in de buitengebieden van Amersfoort en dan met
name in Hoogland-West en Stoutenburg-Noord. In Amersfoort zijn in de afgelopen jaren
minimaal 65 kerkuilen opgegroeid in speciale nestkasten. Rondom Amersfoort vinden
we de meeste kerkuilen ten noorden en ten oosten van de stad, in de polders en het
agrarisch landschap.
Ontwikkeling + als gevolg van de speciale nestkasten die zijn geplaatst
Tips voor waarnemen Ga in het broedseizoen in de schemering eens een rondje fietsen
of lopen in het buitengebied en misschien zie je hem vliegen rondom een boerderij of
hoor je de karakteristieke baltsroep van het mannetje. Dit is een heel kil en luid, krijsend
geluid.
Toekomst De kerkuil wordt in en om Amersfoort intensief beschermd door de uilenwerkgroep. Dit gebeurt door middel van plaatsing en controle van nestkasten, samenwerking
met projectontwikkelaars en andere natuurbeschermers en het geven van lezingen en
advies. Ondanks deze succesvolle inzet wordt het leefgebied van de uilen steeds kleiner
vanwege het volbouwen van poldergebieden. Daarom is vooral de samenwerking met
projectontwikkelaars belangrijk om voldoende nestgelegenheden voor uilen te behouden.
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Kleine bonte specht Dendrocopos minor
Algemeen Dit is de kleinste soort specht, zo groot als een huismus. Het mannetje heeft
een rood petje, het vrouwtje een zwarte. Hij is maar half zo lang als de grote bonte
specht. Door zijn kleine formaat valt hij niet erg op, al helemaal omdat hij vaak op zijtakken hoog in de boom naar insecten zoekt. De soort is vooral in loofbossen, parklandschap
en boomgaarden te vinden. Het nest hakt hij bij voorkeur uit in zacht hout zoals els, berk,
wilg en populier. Het vogeltje is jaarrond aanwezig maar niet talrijk in Nederland. In het
westen van het land komen minder kleine bonte spechten voor, met uitzondering van de
duingebieden, waar de vogel een opmars heeft doorgemaakt.
Amersfoort
Waargenomen Onder meer in Park Schothorst, Landgoed Nimmerdor, Landgoed Stoutenburg, bosgebied Birkhoven, militair terrein Vlasakker. Verder vooral ten zuiden van
Amersfoort: Landgoed Den Treek, begraafplaats Rusthof. In een deel van deze gebieden
heeft de soort de afgelopen vijf jaar gebroed.
Ontwikkeling + er lijkt sprake van een lichte toename
Tips voor waarnemen Het spechtje verraadt zijn aanwezigheid meestal door een roffel
op een boomstam, of de kenmerkende ‘kie-kie-kie’ zang, in het vroege voorjaar. Buiten
het broedseizoen is hij erg stil en lastig waar te nemen. Kijk vooral op de kleinere takken,
want daar aast hij op insecten.
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Toekomst In Nederland stijgt het aantal kleine bonte spechten al sinds de jaren tachtig.
Oud bos is erg belangrijk omdat ze daar hun holen in maken. Zulk bos is in en rond onze
groene gemeente goed te vinden. De verwachtingen voor de soort zijn dus gunstig.

www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/kleine-bonte-specht
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Kleine zwaan Cygnus bewickii
Algemeen De kleine zwaan is de kleinste van de drie in Nederland voorkomende zwanensoorten, met een duidelijk kortere hals en staart. De vogel broedt in de kusttoendra
van Noord-Rusland en overwintert hier van november tot januari/februari. Eerst verblijft
hij op open water, zoals het Lauwersmeer en het Veluwemeer, waar hij vooral kranswieren en fonteinkruiden eten. Als deze voedselvoorraad op is trekt hij naar het boerenland
voor oogstresten en gras. De kleine zwaan verblijft steeds korter in Nederland en staat
op de ‘blauwe lijst’; dit betekent dat Nederland een internationaal belangrijk overwinteringsgebied is voor de soort.
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Amersfoort
Waargenomen De omgeving van Amersfoort was vroeger een belangrijk overwinteringsgebied voor de Kleine Zwaan. In 1980-90 verbleven hier met name in de polder Arkemheen groepen van wel achthonderd tot duizend vogels. Ook in de polder Zeldert waren
er soms meer dan zeshonderd. Dit is helaas verleden tijd. Zeldert wordt in de maanden
december en januari af en toe nog door zeer kleine aantallen bezocht. In deze periode zit
er vaak nog wel een groep van vijftig tot tweehonderd vogels in de weilanden langs de
Amersfoortseweg (N199) richting Bunschoten.
Ontwikkeling –
Tips voor waarnemen Melancholiek klinkende roep. Langs de N199 in december en januari.
Toekomst Het aantal kleine zwanen in Nederland nam vanaf 1975 toe, maar vanaf 1995
weer af. De afname is vooral te wijten aan het tegenvallende broedsucces. Dit lijkt verband te houden met klimaatverandering. Door de zachtere winters blijven grote groepen
kleine zwanen in de wintermaanden bovendien steeds meer in Noord- en Oost-Europa.
Door de toename van waterplanten op de Veluwerandmeren is de kleine zwaan langer
op het water, waar hij de wortelknollen van de waterplanten eet. De verwachting is dan
ook dat de soort rond Amersfoort minder vaak in grote groepen te zien zal zijn.
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Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus
Algemeen De nachtzwaluw is met 27 centimeter net iets groter dan een merel, maar
komt vliegend veel groter over door zijn lange vleugels en staart. Het is een nachtvogel
die overdag vlak boven de grond op een tak rust. ‘s Avonds en ‘s nachts vangt hij grote
insecten, zoals nachtvlinders, tijdens de vlucht. Vanaf eind april komt de soort aan in
Nederland, eerst de mannetjes en enkele weken later de vrouwtjes. De vogel nestelt in
Nederland op heidevelden met wat jonge boompjes, aan randen van stuifzanden en op
open plekken in naaldbos. Het nest is amper meer dan een krabplekje op de kale grond of
in een laag van strooisel. In september trekt de nachtzwaluw naar tropisch Afrika.
Amersfoort
Waargenomen In de omgeving van Amersfoort komt de nachtzwaluw vooral voor op het
militaire oefenterrein Leusderheide. Hier broeden momenteel tussen de 35 en 45 paartjes.
Ontwikkeling +
Tips voor waarnemen Lijkt op een stuk schors. Bij mannetjes vallen in de vlucht de witte
vlekken op vleugel- en staartpunten op. Vanaf de Doornse weg, maar vooral vanaf de
Zuiderweg (pannenkoekenhuis) kun je tussen half mei en half augustus in de avondschemer vaak de ratelende langgerekte zang horen.
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Toekomst Sinds 1990 is er een landelijke toename van broedende nachtzwaluwen in Nederland. Op de Leusderheide is door het heideherstel het aantal nachtzwaluwen in de
afgelopen vijftien jaar gestegen van 10 naar 35 à 45 paartjes. Waarschijnlijk zal dit aantal
hier gedurende de komende jaren stabiel zijn.

www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/nachtzwaluw
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Oeverzwaluw Riparia riparia
Algemeen De oeverzwaluw is een trekvogel die vliegende insecten eet. Rond 1 april komt
hij hier aan en kunnen we zien hoe deze vogel zijn nestingang graaft. De oeverzwaluw is
een opportunist; zodra hij een steile wand ontdekt in geschikte grond graaft hij zelf zijn
nestgang. Op allerlei plaatsen met steile zandige wanden, meestal bij water maar ook op
bouwterreinen, zijn de nestgangen te vinden. Deze zijn zo’n 80 centimeter diep met aan
het eind een verwijding. Waar de ijsvogel broedt, blijft de oeverzwaluw weg, omdat de
ijsvogel zijn jonkies uit de nestgangen haalt en opeet. De soort is soms in grote aantallen
op broedlocaties te vinden en komt hier algemeen voor tot eind september.
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Amersfoort
Waargenomen Oeverzwaluwen worden in Amersfoort het meest gezien in de wijk Vat
horst, in het natuurgebied Bloeidaal en rondom de Eem. Rondom de stad zitten ze in de
Eempolder en aan de oostkant, zoals in de Schammer. De afgelopen tijd heeft de soort
gebroed op diverse plekken in de geluidswal tussen Vathorst en de A1 en in de zanddepots aan de westzijde van Vathorst. Ook wordt er gebroed in tijdelijke zandhopen bij het
industrieterrein De Wieken-Vinkenhoef.
Ontwikkeling = lijkt stabiel
Tips voor waarnemen Deze zwaluw heeft niet de lange gevorkte staart van de boerenzwaluw noch de witte stuit van de huiszwaluw. Bij het industrieterrein aan de Nijkerkerweg in Bunschoten is een grote oeverzwaluwwand met een kijkscherm. In juni/juli is te
zien hoe jongen in de nestingang worden gevoerd.
Toekomst Het aantal oeverzwaluwen is sterk afhankelijk van het aantal vliegende insecten. In zomers met veel voedsel brengt de soort meer jongen groot en worden zelfs meer
eieren gelegd. Bij enkele vijvers in Amersfoort zijn oevers steil afgegraven, met wisselend
broedsucces. Het voorkomen van de soort is sterk afhankelijk van dit soort initiatieven;
uit onderzoek is gebleken dat de oeverzwaluw enorme afstanden aflegt in zijn zoektocht
naar geschikte broedplaatsen.
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Ooievaar Ciconia ciconia
Algemeen De ooievaar is een grote, opvallende vogel van ruim 1 meter met een spanwijdte van zo’n 2 meter. Hij bouwt zijn grote nest van takken meestal op bomen, daken van gebouwen en speciaal daarvoor geplaatste platforms. Hetzelfde paartje maakt
meerdere jaren achter elkaar gebruik van hetzelfde nest. De ooievaar eet insecten en
kleine dieren, zoals kikkers en muizen. Hij zoekt dit voedsel meestal in vochtige weiden,
moerassen of ondiep water. De soort overwintert op het Iberisch schiereiland en in Afrika, hoewel een derde van de volwassen vogels jaarrond in Nederland blijft. Er zijn hier
ongeveer duizend broedparen.
Amersfoort
Waargenomen Aan de rand van Amersfoort, langs de Verbindingsweg bij Vathorst, is een
aantal jaren geleden een kunstwerk geplaatst. In de top van dat kunstwerk is een nestplek voor ooievaars aangebracht. Tot verbazing van velen was het nest al in het eerste
jaar bezet. Zo beleefde Amersfoort de primeur van broedende ooievaars binnen de stadsgrenzen. In de jaren die volgden, was het nest steeds bezet en werden succesvol jongen
grootgebracht.
Ontwikkeling + broedend in de stad
Tips voor waarnemen Je hoort ooievaars vaak door een luid snavelgeklepper, vooral als
de partners elkaar op het nest begroeten. Vooral van maart tot september te zien, bij
kunstwerk Vathorst.
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Toekomst De ooievaar was lange tijd een gewone broedvogel in Nederland. Rond 1975
was het aantal broedparen echter gedaald tot minder dan tien. Er is daarna een herintroductieprogramma gestart, met als gevolg dat er in 2000 alweer vierhonderd broedparen
in Nederland werden geteld. Dat aantal is daarna opgelopen tot zo’n duizend. Ook is
de situatie in het overwinteringsgebied verbeterd en lijkt de ooievaar zich enigszins te
hebben aangepast aan het huidige agrarische landgebruik. De soort lijkt dan ook een
bekende verschijning te blijven in het Nederlandse landschap, ook rondom Amersfoort.
www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/ooievaar

127

VOGELS

Raaf Corvus corax
Algemeen De raaf is de grootste kraaiensoort, met een spanwijdte zo’n 120 centimeter.
Raven zijn alleseters, maar voor het groot brengen van zijn jongen is vlees van kadavers
nodig, bij voorkeur van konijnen. Hij leeft in uitgestrekte gebieden waar bos en open land
elkaar afwisselen, zoals de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. De raaf is zeer intelligent
en kan gereedschap gebruiken: met stokjes peutert hij voedsel uit holtes en met stenen
kraakt hij noten. Het brede, platte nest bouwt hij vaak in de kruin van een boom. Raven
vormen een monogaam paar voor het leven. Er zijn tussen de 110 en 145 broedparen in
Nederland. De soort is jaarrond aanwezig.
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Amersfoort
Waargenomen In Amersfoort is de raaf een zeldzame verschijning. De soort wordt tijdens zijn voedselvluchten, meestal hoog in de lucht, wel waargenomen in de buitengebieden, zoals Hoogland-West. Rondom Amersfoort zijn er vooral waarnemingen in de
polder Arkemheen en Landgoed Den Treek. Op Den Treek is een enkel broedgeval bekend.
Ontwikkeling +
Tips voor waarnemen De snavel is opvallend groter en zwaarder dan van andere kraaien
en de staart is rond aan het uiteinde. Wordt meestal vliegend gezien. Tijdens de vlucht
roept hij luid en monotoon een steeds herhaalde roep, die aan een lage mannenstem
doet denken. Dit geluid is van grote afstand te horen. Hij maakt als enige kraai zweefvluchten.
Toekomst De raaf is in Nederland geherintroduceerd in de jaren ‘70. Het aantal broedparen is daarna toegenomen tot rond de honderd, midden jaren ‘90. Door een konijnenziekte (VHS) is het aantal konijnen in Nederland aan het begin van de 21e eeuw afgenomen, en daarmee ook het aantal raven. Inmiddels gaat het weer goed met de raaf in
Nederland. Wereldwijd leeft de soort in zeer verschillende omstandigheden en de raaf is
niet heel gevoelig voor klimaatverandering. In een verstedelijkt gebied als Amersfoort zal
deze vogel echter altijd zeldzaam zijn.
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Ransuil Asio otus
Algemeen De ransuil is een middelgrote uil die jaarrond in Nederland leeft. Het is eigenlijk een solitaire vogel, maar toch vind je ze ’s winters in grote aantallen bij elkaar.
Dit komt omdat ransuilen uit het noorden in Nederland overwinteren. De soort nestelt
in oude kraaien- of eksternesten in bomen. Het voedsel bestaat vooral uit woelmuizen,
waarbij de veldmuis favoriet is. Ook andere muizensoorten en vogels worden gegeten.
De ransuil komt verspreid over Nederland voor in een breed scala aan landschappen, variërend van agrarisch gebied tot open bos, bosranden, parken, duinen, heiden, hoogvenen
en moerasgebieden. Alleen in grote aaneengesloten bosgebieden ontbreekt de soort.
Amersfoort
Waargenomen In Amersfoort komt de ransuil verspreid in en rondom de stad voor. De
soort is de afgelopen periode tijdens de broedtijd waargenomen in Park Schothorst en in
de wijk Rustenburg. In de Soester Duinen zijn al jaren een aantal bekende ‘roestplekken’
van de ransuil. Dit zijn plekken waar de soort in groepen bij elkaar slaapt.
Ontwikkeling ? voor Amersfoort onbekend, landelijk afname
Tips voor waarnemen De winter is een ideale tijd om op bezoek te gaan bij de roestplekken in de Soester Duinen, omdat er dan grote aantallen ransuilen op één plek aanwezig
zijn.

VR

JR+ KW

Toekomst De toekomst van deze uilensoort is onzeker. Door uitbreiding van de intensieve landbouw neemt de muizenpopulatie af. Net als voor alle andere uilensoorten, betekent dit dat het voedsel voor de ransuil schaarser wordt. De toename van natuurlijke
vijanden zoals de havik, buizerd en bosuil leidt tot een achteruitgang van de ransuil. De
afname van de ekster en zwarte kraai zorgen ook voor een afname van de ransuil: er zijn
minder broednesten. Om de soort te helpen, is het dan ook zinvol om speciale nestkasten
op te hangen.

www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/ransuil
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Roodborsttapuit Saxicola rubicola
Algemeen De roodborsttapuit is een kleine zangvogel, net iets kleiner dan een huismus.
Het mannetje heeft een mooie zwarte kop, een witte kraag en een oranje borst. Het
vrouwtje is grotendeels bruin met een valere oranje borst. Deze vogel houdt van open
landschap met wat lage begroeiing. Hij zit bovendien graag op de uitkijk, bovenop een
heidepol of in een klein boompje. Eind februari komen de eerste roodborsttapuiten aan in
Nederland. Het vogeltje zoekt dan een plekje op de grond, ergens tussen de heide bijvoorbeeld, om te nestelen en zijn jongen groot te brengen. Na de zomer trekt de soort weer
terug naar het zuiden, waar voldoende insecten zijn om de winter te overleven.

VR

Amersfoort
Waargenomen De roodborsttapuit vind je niet in het bebouwde deel van de stad, maar
wel in de buitengebieden en rondom de stad. De heide bij de Stichtse Rotonde herbergt
vaak een paartje roodborsttapuiten. In Landgoed Den Treek, in de omgeving van het Hazewater, zie je in april en mei al gauw enkele paartjes. Maar ook in de polders rondom
Amersfoort zijn enkele tientallen roodborsttapuiten te zien en te horen.
Ontwikkeling –
Tips voor waarnemen De roep “wiet trak-trak”. In het voorjaar en de zomer in Nederland.
Toekomst Roodborsttapuiten nemen rondom Amersfoort in aantal iets af. Ze hebben een
rustig, open terrein nodig om ongestoord hun jongen groot te brengen. Als er honden en
mensen door de hei lopen, worden de nesten verstoord. Verder zijn de roodborsttapuiten
afhankelijk van insecten. De afname van insecten in Nederland betekent dus dat dit vogeltje minder te eten heeft. Aan de andere kant brengen de zachte winters het voordeel
met zich mee dat steeds meer roodborsttapuiten in Nederland kunnen overwinteren.
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Scholekster Haematopus ostralegus
Algemeen De scholekster is een grote, compacte steltloper. In de vlucht valt de brede,
witte vleugelstreep op. Het nest van de scholekster is niet meer dan een kuiltje met wat
bedekking. Hij broedt in open, vlakke kustgebieden en weilanden in het binnenland.
Daarnaast worden in stedelijk gebied steeds vaker platte daken als broedplek gekozen.
Scholeksters eten schelpdieren, vooral kokkels en mosselen, en wormen. In het binnenland staan vooral regenwormen en insectenlarven op het menu. Met name het kustgebied (Wadden en Zeeuwse Delta) is voor de scholekster een belangrijk overwinterings
gebied. Jonge vogels trekken in de winter naar Zuidwest-Europa.
Amersfoort
Waargenomen Ook in Amersfoort is er een toenemend aantal broedgevallen op platte
daken in woonwijken en op bedrijventerreinen. Rond Amersfoort wordt de scholekster
vooral gezien rond de rivieren de Eem en de Laak en in natuurgebied De Schammer.
Er loopt een onderzoek naar het aantal broedgevallen op platte daken (www.scholeksterophetdak.nl), waarbij het publiek wordt opgeroepen broedgevallen te melden.
Ontwikkeling = lijkt stabiel
Tips voor waarnemen Scholeksters zijn luidruchtig, je hoort hun schelle en hoge geluid
van ver. Opvallende oranje snavel. Ze vliegen vaak een rondje boven hun territorium, ook
in de stad.

VR

Toekomst Vanaf de jaren negentig is er een dalende trend in het aantal broedparen. De
achteruitgang van de soort in de Wadden komt vooral door de mechanische kokkelvisserij en het droogvallen van mosselbanken. Door de Deltawerken zijn veel voedselgebieden
verdwenen, omdat er geen gebieden meer droogvielen bij eb. Het toenemende aantal
platte daken in stedelijk gebied biedt wel weer kansen. Maar de (nest)jongen zijn hier
wel een relatief makkelijke prooi voor kraaien en grote meeuwen. In Amersfoort lijkt het
aantal scholeksters dat op daken broedt redelijk stabiel.

www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/scholekster
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Slechtvalk Falco peregrinus
Algemeen De slechtvalk is Nederlands grootste valk. Het vrouwtje is een stuk groter dan
het mannetje. De slechtvalk jaagt in open land op vliegende vogels, die hij vangt door er
van grote hoogte op te duiken, met een snelheid van soms 300 km/uur. Het is daarmee
de snelste vogel ter wereld. Prooidieren zijn voornamelijk vogels als meeuwen, spreeuwen en vooral duiven. Vrijwel alle broedplekken in Nederland zijn op hoge bouwwerken zoals torens, kantoren of zendmasten, met een voorkeur voor open ruimtes. Na het
broedseizoen vertrekken de jongen in juli, de ouders blijven jaarrond in hun territorium.
De populatie in Nederland wordt in de winter aangevuld met trekvogels uit het noorden.

VR

JR+

Amersfoort
Waargenomen Begin 2013 koos een stel slechtvalken de Onze Lieve Vrouwetoren als territorium. Na plaatsing van een nestkast op de tweede omloop werden hier in 2014 drie
jongen geboren. In 2015 is het vrouwtje verjaagd; het nieuwe vrouwtje kreeg één jong.
In de jaren daarna werden telkens vier jongen succesvol grootgebracht. Sinds 2018 zit er
ook een stel slechtvalken bij de hoge woontorens in Vathorst.
Ontwikkeling + nieuwe soort in Amersfoort
Tips voor waarnemen In het broedseizoen via de webcams. Jaarrond: Onze Lieve Vrouwetoren (onder de haan), Sint-Joriskerk, kantoren bij het station (op de letters KPN en
Eempolis) en bij de dakranden van de woontorens in Vathorst.
Toekomst De slechtvalk komt in de hele wereld voor maar was vijftig jaar geleden bijna uitgestorven, met name door het landbouwgif DDT. Na het stoppen daarmee is de
soort weer sterk toegenomen. Van één broedpaartje in 1990 ligt het aantal in Nederland inmiddels rond de tweehonderd. Een gunstig gelegen territorium blijft langdurig
in gebruik. Wel wordt er soms om gevochten en kan een zittende valk (of beide) worden
vervangen. In Vathorst ontbreekt door de schuine daken een geschikte broedplek en een
nestkast is hier geen goede optie. Het verblijf van het stel slechtvalken is hier dan ook
onzeker.
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Sperwer Accipiter nisus
Algemeen De sperwer is 29 tot 41 centimeter lang en heeft een spanwijdte van 60 tot
80 centimeter. Het vrouwtje is een stuk groter dan het mannetje. De sperwer is een zeer
behendige vlieger: in het bos lukt het hem om in de kleinste gaten in het loof van bomen
te duiken om een prooi te verschalken. Zangvogels zijn favoriet op het menu. De 3.0003.600 broedparen in Nederland trekken in de winter zelden weg. De populatie wordt
‘s winters aangevuld met duizenden vogels uit het noorden. Dan verlaat de sperwer de
bossen en is hij ook in steden en dorpen te zien. Elk jaar wordt een nieuw nest gebouwd,
vaak dicht tegen een boomstam aan.
Amersfoort
Waargenomen In Amersfoort is de sperwer vrijwel het hele jaar regelmatig te vinden in
Hoogland-West, Landgoed Coelhorst, Park Schothorst, de wijken Bergkwartier, Vermeerkwartier en Leusderkwartier, het Waterwingebied en natuurgebied Bloeidaal. Vlak buiten Amersfoort zie je ze bij het Hazewater in Landgoed Den Treek en in het bosgebied
Birkhoven.
Ontwikkeling =
Tips voor waarnemen Je zult hem eerder in de vlucht zien dan rustend in een boom. Hij
heeft een cirkelvormige vlucht, afgewisseld met telkens drie of vier vleugelslagen. In de
winter in tuinen te zien.

VR

JR+

Toekomst In vergelijking met de jaren zeventig is het aantal sperwers in Nederland sterk
gestegen, sinds 2000 neemt het aantal broedparen echter weer af. De oorzaken hiervoor
liggen vermoedelijk bij het leegroven van sperwernesten door de havik en boommarter,
en bij de afname van het aantal zangvogels in agrarische gebieden. Ook in Amersfoort
zijn waarnemingen bekend van nesten van de sperwer die door haviken zijn leeggehaald.

www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/sperwer
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Steenuil Athene noctua
Algemeen De steenuil staat in de Griekse mythologie bekend als de wijze uil die de
kennis die hij opdeed deelde met de godin Athene. Het is de op een na kleinste uil van
Nederland. Hij leeft rondom boerderijen met genoeg bescherming en variatie in landschap, zoals kleine boomgaarden en weilanden. Hier voedt hij zich met insecten, muizen,
regenwormen, amfibieën en kleine zoogdieren. Het broeden gebeurt meestal in oude
bomen, vervallen schuurtjes en zelfs onder dakpannen. Naar schatting zijn er in Nederland tussen de 7.500 en 8.500 broedparen, vooral op plekken met veel kleinschalige landschapselementen: de zandgronden in het oosten en het zuiden, het rivierengebied en
Zuid-Limburg.
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JR+ KW

Amersfoort
Waargenomen Rondom Amersfoort zijn in de afgelopen jaren minimaal 97 jongen grootgebracht in speciale nestkasten. Deze nestkasten hangen meestal rondom boerenerven.
De steenuil wordt vooral gezien in de poldergebieden rondom Vathorst en Hoevelaken.
Maar ook in Hoogland-West zijn deze uiltjes aanwezig. Hier is veelal nog kleinschalige
agrarische landbouw, wat dus een ideale plek is voor de soort.
Ontwikkeling =
Tips voor waarnemen Steenuiltjes zijn regelmatig overdag te zien bij boerenerven. Je kan
ze zien zitten in een opening, op het dak of in de boomgaard. Hier zitten ze dan lekker
in de zon.
Toekomst Het leefgebied van de steenuil neemt af, door uitbreiding van steden en dorpen. Ook het verdwijnen van kleinschalige landschapselementen door schaalvergroting
en intensivering van de landbouw zorgt voor een afname van geschikt leefgebied. In
Amersfoort is de stand van de steenuil nog redelijk stabiel en vliegt ieder jaar ongeveer
hetzelfde aantal jongen uit. Een uilenwerkgroep ondersteunt de steenuil en zorgt voor
nestplekken.
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Torenvalk Falco tinnunculus
Algemeen Deze valk ontleent zijn naam aan het feit dat hij vroeger in hoge torens
broedde. Door de groeiende populatie duiven worden torens afgesloten voor vogels en
verliezen de valken dus hun nestplaats. De torenvalk jaagt meestal op muizen. Als deze
er weinig zijn, vangt hij ook jonge weidevogels en grote insecten. Hij leeft in de polders
en broedt hier in oude kraaiennesten of in speciaal voor hem gemaakte nestkasten. De
soort komt vrijwel overal in Nederland voor, maar zelden in een hoge dichtheid. De torenvalk neemt in aantal af. Dit komt door verlies van nestplekken en doordat er minder
muizen zijn als gevolg van intensivering van de landbouw en van het landgebruik.
Amersfoort
Waargenomen Rondom Amersfoort zijn in de afgelopen jaren minimaal 148 jongen uitgevlogen uit speciale nestkasten. Vaak vliegt de torenvalk in de buitengebieden rond,
boven weilanden en natuurgebieden, met name in de Eempolder. In Amersfoort gaat het
relatief goed met de torenvalk, in tegenstelling tot de landelijke trend.
Ontwikkeling +
Tips voor waarnemen De torenvalk is in en vooral rondom Amersfoort best goed te vinden, met name in de buitengebieden. Maar ook wel ‘biddend’ langs autowegen met brede bermen; hij blijft dan op dezelfde plek in de lucht hangen door snellere vleugelslagen
te maken, speurend naar prooi. Deze valk is vooral te vinden op plekken met een hoge
dichtheid woelmuizen.
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Toekomst De laatste jaren is de populatie torenvalken in en rondom Amersfoort toegenomen. Dit komt mede door het ophangen van speciale nestkasten. Voor deze valk
is minder intensief gebruik van graslanden belangrijk. Hierdoor kan de biodiversiteit en
dus ook de muis terugkomen. Ook het verder vermeerderen van nestplekken is nodig om
de soort hopelijk weer van de Rode Lijst te krijgen.

www.werkgroeproofvogels.nl
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Veldleeuwerik Alauda Arvensis
Algemeen De veldleeuwerik is een stevig gebouwde zangvogel. Hij is het gehele jaar
aanwezig, maar bij vorst trekt hij vaak weg. Zijn voedsel bestaat uit insecten en ’s winters
vooral uit granen en zaden. In de winter wordt de populatie aangevuld met veldleeuweriken uit het noorden. Het nest van deze vogel bevindt zich op de grond in het open veld,
zoals grasland, akkers, kwelders en duinen. De veldleeuwerik komt niet voor in verstedelijkt of bosrijk gebied en ook niet in besloten landschap. De soort was binnen Nederland
wijd verspreid, maar is sterk achteruit gegaan: van 500.000 - 750.000 broedparen in de
jaren ’70 tot 35.000 - 40.000 broedparen in 2015.
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Amersfoort
Waargenomen De meeste waarnemingen van de veldleeuwerik komen uit Polder Zeldert, maar ook aan de oostkant van de stad worden met enige regelmaat veldleeuweriken gezien. In Polder Zeldert is een territorium van de soort aanwezig, waarschijnlijk het
enige territorium binnen de gemeentegrenzen. Op de vliegbasis Soesterberg is nog een
belangrijk bolwerk van de veldleeuwerik aanwezig met zo’n tweehonderd broedparen.
Ook op het militaire oefenterrein Leusderheide zijn broedparen. Buiten het broedseizoen
is het aantal waarnemingen veel hoger dan tijdens het broedseizoen.
Ontwikkeling = redelijk stabiel
Tips voor waarnemen Veldleeuweriken vallen op door hun minutenlange, melodieuze
zangvluchten. Vooral in de winter te zien in Polder Zeldert, in weilanden en akkers.
Toekomst Was de veldleeuwerik medio jaren zeventig vooral broedvogel van grasland,
nu is hij vooral akker- en heidevogel. Het grootste probleem is het ontbreken van veilige
broedplekken. Met name het gewijzigde water- en maaibeheer in weidegebieden heeft
waarschijnlijk geleid tot de grote afname van de soort. De veldleeuwerik is gebaat bij
brede, kruidenrijke akkerranden en een grotere diversiteit aan gewassen, zoals luzerne,
zomergranen, peulvruchten en braak.
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Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros
Algemeen Van deze vogel, die zo groot is als een roodborst, is de roestrode staart opvallend. Vroeger leefde de soort vooral in rotsachtig gebied, maar inmiddels voelt hij zich
ook thuis in stenige, bebouwde omgeving. Daar maakt de vogel zijn nest in holten en
nissen. Hij is regelmatig te vinden in kaal ingerichte gebieden zoals industrieterreinen,
kantoor- en nieuwbouwgebieden en spoorwegemplacementen. Het vogeltje eet vooral
insecten, vandaar het pincetsnaveltje. De zwarte roodstaart is tussen april en oktober in
ons land, de rest van het jaar zoeken de meeste vogels het zonnige zuiden op. De soort
komt in bijna heel Nederland voor, vooral in het oosten.
Amersfoort
Waargenomen De zwarte roodstaart broedt in Amersfoort op het spooremplacement
bij het station en op de bedrijventerreinen Isselt en de Wieken-Vinkenhoef. Waar grote
bouw- of sloopwerken plaatsvinden voelt hij zich ook thuis. Zo was het vogeltje tijdens
de sloop van het Lichtenberg ziekenhuis te zien op de bergen met puin en op de hogere
verdiepingen van het betonnen skelet. Hij broedt ook in gebouwen op het militaire terrein Vlasakkers en wordt vaak gezien rondom het stadhuis.
Ontwikkeling + door nieuwbouw
Tips voor waarnemen Op platte daken van hogere gebouwen, zoals op het Stadskantoor
en de hoogbouw rond het station. Zijn liedje is een herhaling van hoge fluittonen, met
een zacht geritsel tussendoor, en is vooral tussen half maart en juli te horen, vanaf zonsopkomst tot zonsondergang.
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JR-

Toekomst Deze soort doet het goed: het aantal vogels is sinds de jaren ’70 gegroeid en
is redelijk stabiel, ondanks wat schommelingen. De lichte daling van het aantal zwarte
roodstaarten, rond 2010, had wellicht te maken met de bouwcrisis. De schommelingen
zijn mogelijk ook het gevolg van strenge winters. De aantrekkende bouw, ook in Amersfoort, doet de soort goed.

www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/zwarte-roodstaart
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Zwarte specht Dryocopus martius
Algemeen De zwarte specht is de grootste specht in Europa. Een volwassen exemplaar
heeft doorgaans een vleugelspanwijdte van 64 tot 73 centimeter. De zwarte specht blijft
jaarrond in zijn territorium, dat tot 10 km2 groot is. Hij eet graag mieren in jong naaldhout en larven van in dood hout levende kevers. Plekken waar een zwarte specht aan het
eten is geweest zijn te herkennen aan de grote gaten die hij in bomen, houtstammen
en takken heeft gehakt met zijn snavel. De soort komt in Nederland het meest voor in
uitgestrekte naaldbossen, afgewisseld door dikke beuken waar hij zijn nestholte uit kan
hakken. In Nederland leven zo’n zevenhonderd tot duizend broedparen.
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Amersfoort
Waargenomen In Amersfoort is één broedgeval bekend, in Birkhoven (2017). De soort
wordt ook waargenomen in onder meer Landgoed Nimmerdor. Nimmerdor is echter een
geïsoleerd bosgebied, waar een zwarte specht incidenteel naar voedsel zal zoeken, maar
een broedgeval is hier zeer onwaarschijnlijk. Ten zuiden van Amersfoort, op Landgoed
Den Treek, zijn twee à drie broedgevallen bekend.
Ontwikkeling =
Tips voor waarnemen De roep: "kruuu kruuu". Soms overvliegend boven een open gebied,
zoals de telpost Hazewater. Als je in de buurt komt, dan zal hij vaak aan de andere kant
van de boomstam gaan zitten, om dan vervolgens steeds hoger te klimmen.
Toekomst De grootte, de leeftijd en de gevarieerde samenstelling van de bosgebieden
in en om Amersfoort zijn ideale leefgebieden voor de zwarte specht. De hoeveelheid
broedparen is hier al jaren stabiel. Voor het behoud van de soort als broedvogel in en om
Amersfoort is het belangrijk dat de grootte van de bosgebieden intact blijft. Daarnaast
is de zwarte specht in de broedperiode erg gevoelig voor verstoring. De aanleg van de
nieuwe westelijke rondweg vormt dan ook een bedreiging voor de zwarte spechten in
Birkhoven. Ook de recreatiedruk vanuit Amersfoort kan een probleem worden.
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