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door Erik Simons en Linus van der Plas
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Inleiding

Het geïnventariseerde gebied is rijk aan verschillende biotopen en dientengevolge ook rijk aan
vogelsoorten. Het inventarisatiegebied is kleiner dan in de vorige inventarisatie in 2002 (de
uiterwaardgraslanden ten westen van Parenco en 'Het Broek' zijn niet geïnventariseerd), toch is het
aantal soorten en territoria licht toegenomen.
Het gebied kan ruwweg in tweeën worden gesplitst. Ten zuiden van de Hartenseweg ligt het
voormalige bedrijventerrein 'Beukenlaan' (nu in natuurontwikkeling) en ten zuiden daarvan de
'Grunsvoortweide'. Hier vindt men pioniervegetaties van praktisch kale grond tot vrij dichte ruigtes
op droge tot zeer natte grond, met aan de oostzijde bebouwing en aan de westzijde boomgaarden,
tuintjes en dicht struweel. Ten tijde van de vorige inventarisatie was het voormalige bedrijventerrein
nog volledig in bedrijf.
Ten noorden van de Hartenseweg bestaat het beekdal uit schralere vochtige hooilanden, geflankeerd
door enkele zeer oude beuken, eiken en beuken-eikenbossen met hier en daar bomen van forse
omvang en leeftijd, afgewisseld met kapvlakten met jonge dichte bosopslag. In dit gedeelte van het
gebied broeden zeer veel zangvogels, waaronder ook veel holenbroeders. Dit deel is vergelijkbaar
qua structuur met de situatie in 2002.
Het gehele gebied is vlakdekkend geïnventariseerd op broedvogels.
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Methodiek

Gedurende het veldseizoen 2014 is het gebied in totaal 17 maal geïnventariseerd; 15 zonsopkomst
bezoeken en 2 avond/nachtbezoeken speciaal voor nachtvogels (in dit geval uilen).
De deelnemers waren: Annemieke van den Berg, Maria van de Bosch, Theo Bult, Chris Breider,
Femke Dolstra, Anneke Zemmelink, Erik Simons, Erwin Roze en Peter de Beukelaer. Daarnaast zijn
vogelwaarnemingen, die gedaan zijn tijdens andere inventarisaties, van Eric Minke en Linus van der
Plas, gebruikt.
Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van de methode BMP-A, Broedvogel Monitoring Project
Alle soorten, gebruik makend van de autoclustering-module2,3. Zie verder ook bijlage 1 voor een
uitleg van deze methode.
Vervolgens zijn in QGIS5 kaarten gemaakt van verschillende broedvogeltypen (dezelfde als in het
vorige rapport) met als achtergrond de verschillende ecotopen. De broedvogeltypen zijn functionele
en praktische groepen van vogelsoorten met een gemeenschappelijke karakteristieke levenswijze
en/of ecologie. Ecotopen zijn een soort atomaire vegetatiekundig-landschapsecologische eenheden.
(zie verder hoofdstuk 3)
In de praktijk is er echter meestal geen duidelijke relatie tussen vogelsoorten enerzijds en de gekozen
ecotopen anderzijds. De veelal vegetatiekundige criteria, op grond waarvan verschillende ecotopen
worden onderscheiden, zijn voor vogels vaak niet relevant. En, in mindere mate ook andersom: niet
alle criteria die relevant zijn voor het al dan niet voorkomen van een vogelsoort, zijn verwerkt in deze
ecotopenbenadering.

Waarschijnlijk is het al dan niet voorkomen van vogels in een gebied als het Renkums Beekdal
gekoppeld aan ecologische eenheden die een schaal hoger liggen dan de in hoofdstuk 3 gekozen
ecotopen. Bovendien is de plaatsbepaling via autoclustering niet exact genoeg om een duidelijke
relatie te kunnen leggen tussen kaartvlakken en territoria. (zie bijlage 1) De stippenkaartjes, met
daarop de territoria ingedeeld in functioneel ecologische broedvogeltypen, met als achtergrond de
ecotopen, (die in feite op kleur al zijn gegroepeerd in hiërarchisch hogere eenheden!) geven een
zinvoller beeld van de verspreiding en ecologie van verschillende vogelsoorten dan een presentatie
per kaartvlak of ecotoop.
Verder is een vergelijking gemaakt met het gedeelte van de inventarisatie in 2002 dat overlapt met
het inventarisatiegebied in 2014, om een indruk te geven van trends in soorten en broedvogeltypen.
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Resultaten

Tabel 1 toont het totaal aantal territoria per soort in 2014 en 2002, gegroepeerd per broedvogeltype.
Dit zijn groepen van vogels met een vergelijkbare ecologie en levenswijze; leidend bij de indeling in
een bepaalde categorie is de indeling van een soort zoals gebruikt in het rapport uit 2002. Enkele
soorten, aangeduid met * en ** staan bij meerdere broedvogeltypen vermeld. Drie soorten
(Huiszwaluw, Kleine plevier en Roodborsttapuit) aangeduid met ***, komen in het rapport uit 2002
niet voor en zijn op een vergelijkbare wijze ingedeeld.
Voor de vergelijking met 2002 zijn alleen de territoria in het overeenkomstige gebied gebruikt.
In tabel 2 zijn de trends per broedvogeltype te zien. Deze worden besproken in de soortbesprekingen
per broedvogeltype.
In tabel 3 staat een aantal kwetsbare of indicatieve soorten vermeld.
soort

aantal
territoria 2014

aantal
territoria 2002

broedvogeltype

Spreeuw
Holenduif
Mandarijneend**
Bosuil
Koolmees
Pimpelmees
Glanskop
Matkop
Kuifmees*
Zwarte Mees*
Gekraagde Roodstaart
Bonte Vliegenvanger
Boomkruiper
Boomklever
Grote Bonte Specht
Groene specht
Kleine Bonte Specht
Zwarte specht
Zwartkop
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Fitis
Grauwe Vliegenvanger
Huiszwaluw
Groenling
Putter
Kerkuil

11
5
5
4
28
27
5
1
1
1
0
0
16
14
13
3
2
1
23
22
8
3
1
12
6
5
1

29
8
5
2
26
22
9
1
1
5
1
1
13
13
12
1
3
1
18
24
11
5
1
0
3
0
1

Holenbroeders in grote holen
Holenbroeders in grote holen
Holenbroeders in grote holen
Holenbroeders in grote holen
Holenbroeders in kleine holen
Holenbroeders in kleine holen
Holenbroeders in kleine holen
Holenbroeders in kleine holen
Holenbroeders in kleine holen
Holenbroeders in kleine holen
Holenbroeders in kleine holen
Holenbroeders in kleine holen
Holenbroeders, maken zelf holen
Holenbroeders, maken zelf holen
Holenbroeders, maken zelf holen
Holenbroeders, maken zelf holen
Holenbroeders, maken zelf holen
Holenbroeders, maken zelf holen
vogels van bos met veel ondergroei
vogels van bos met veel ondergroei
vogels van bos met veel ondergroei
vogels van bos met veel ondergroei
vogels van bos met veel ondergroei
vogels van erven en bebouwing
vogels van erven en bebouwing
vogels van erven en bebouwing
vogels van erven en bebouwing

Witte Kwikstaart
Ekster
Kauw
Houtduif
Zwarte Kraai
Gaai
Buizerd
Kleine plevier
Roodborst
Winterkoning
Heggenmus
Kneu
Wilde eend
Mandarijneend**
Grauwe gans
Nijlgans
Meerkoet
Waterral
Waterhoen
Watersnip
IJsvogel
Staartmees
Goudvink
Goudhaan
Kuifmees*
Zwarte Mees*
Vuurgoudhaan
Merel
Vink
Zanglijster
Boompieper
Appelvink
Grote Lijster
Grasmus
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Rietgors
Fazant
Sprinkhaanzanger
Kievit
Roodborsttapuit
totaal aantal soorten
totaal aantal territoria

1
0
0
10
4
3
1
1
34
24
9
1
7
5
4
2
1
0
0
0
0
5
2
1
1
1
1
27
27
6
5
1
0
7
4
4
3
3
1
1
1

1
1
1
11
4
7
0
0
26
34
11
0
4
5
0
1
1
1
1
3
1
4
1
8
1
5
1
29
14
8
1
2
2
0
3
0
1
0
2
0
0

vogels van erven en bebouwing
vogels van erven en bebouwing
vogels van erven en bebouwing
vogels van hoog opgaand bos
vogels van hoog opgaand bos
vogels van hoog opgaand bos
vogels van hoog opgaand bos
vogels van kale zandige pionierterreinen
vogels van laag struweel
vogels van laag struweel
vogels van laag struweel
vogels van laag struweel
vogels van moeras en open water
vogels van moeras en open water
vogels van moeras en open water
vogels van moeras en open water
vogels van moeras en open water
vogels van moeras en open water
vogels van moeras en open water
vogels van moeras en open water
vogels van moeras en open water
vogels van naaldbossen en coniferen
vogels van naaldbossen en coniferen
vogels van naaldbossen en coniferen
vogels van naaldbossen en coniferen
vogels van naaldbossen en coniferen
vogels van naaldbossen en coniferen
vogels van open bos
vogels van open bos
vogels van open bos
vogels van open bos
vogels van open bos
vogels van open bos
vogels van ruige natte graslanden
vogels van ruige natte graslanden
vogels van ruige natte graslanden
vogels van ruige natte graslanden
vogels van ruige natte graslanden
vogels van ruige natte graslanden
vogels van ruige natte graslanden
vogels van ruige natte graslanden

56
55
419
400
Tabel 1 totaal aantal territoria in 2002 en 2014

broedvogeltype
territoria 2014 territoria 2002 percentage toename/afname
vogels van kale zandige pionierterreinen
1
0
n.v.t.
vogels van ruige natte graslanden
24
6
300
vogels van erven en bebouwing
25
7
257
vogels van open bos
66
56
18
Holenbroeders, maken zelf holen
49
43
14
vogels van moeras en open water
19
17
12
vogels van bos met veel ondergroei
57
59
-3
vogels van laag struweel
68
71
-4
Holenbroeders in kleine holen
63
66
-5
vogels van hoog opgaand bos
18
22
-18
Holenbroeders in grote holen
25
44
-43
vogels van naaldbossen en coniferen
11
20
-45
totaal aantal territoria
419
400
5
Tabel 2 totaal aantal territoria per groep in 2002 en 2014

3.1

Bespreking van de soorten

3.1.1

Holenbroeders

Er komen 16 soorten holenbroeders voorin het inventarisatiegebied. De territoria concentreren zich
voornamelijk in de oude bossen en solitaire bomen in het noordelijk gedeelte.
De groep is opgesplitst in 3 subgroepen:
Holenbroeders die zelf holen hakken in bomen, zie afbeelding 1. Dit zijn de spechten, terwijl ook de
boomklever en boomkruiper hiertoe zijn gerekend, hoewel vooral laatstgenoemde soorten ook vaak
bestaande holen en nestkasten gebruiken. Deze soorten zijn voor wat betreft hun nestplaats en
voedsel (insecten in en onder schors) gebonden aan bossen met dikke oude bomen en staand dood
hout.
De aantallen zijn vrijwel gelijk gebleven aan 2002, opvallend is dat vrijwel alle Nederlandse spechten
broeden in het gebied: Zwarte Specht, Groene Specht, Grote Bonte Specht en Kleine Bonte Specht,
mogelijk is de komst van de Middelste Bonte Specht (die landelijk gezien, en zeker ook op de Veluwe,
aan een opmars bezig is) slechts een kwestie van tijd.
Holenbroeders van grote holen.(afbeelding 2) Dit zijn soorten die broeden in oude spechtenholen, of
andere holten of spleten in bomen. Het gaat hier om vier soorten, de Mandarijneend, de Holenduif,
de Bosuil en de Spreeuw. Ondanks de veroudering van de bossen in het gebied en de aanwezigheid
van dood hout en oude spechtenholen, is er een afname te zien sinds 2002.
Mandarijneenden zijn een opvallende verschijning in het gebied, ze broeden in het Renkums
Beekdal, maar ook op de Wageningse Berg in holen in bijvoorbeeld oude beuken.
Het aantal territoria van de Bosuil is toegenomen, dit is in lijn met de landelijke trend. Eveneens in
lijn met de landelijke trend is de ronduit dramatische afname van het aantal territoria van de
Spreeuw.
De holenbroeders van kleine holen (afbeelding 3) zijn in de praktijk alle in het gebied broedende
soorten mezen, terwijl ook de boomklever en boomkruiper (zie boven) hiertoe kunnen worden
gerekend.
Als geheel genomen is het aantal territoria van deze groep min of meer gelijk gebleven, in
overeenstemming met de hoeveelheid beschikbare bosoppervlak dat ook ongeveer gelijk is
gebleven. Wel zijn er 2 soorten verdwenen sinds 2002, de Gekraagde Roodstaart en de Bonte
Vliegenvanger. Deze hadden echter in 2002 slechts 1 territorium; bovendien broedt de Bonte
Vliegenvanger wel dicht in de buurt van het gebied. Voor de Gekraagde Roodstaart, een vogel die
met name in oude Grove dennenbossen en heidebossen broedt, is het gebied lokaal redelijk geschikt,
maar niet ideaal.

De Glanskop, een zeer karakteristieke soort van beukenbossen met her en der een naaldboom en
wat dode bomen, is helaas wat afgenomen. De Matkop, een rode lijst soort, is, net als in 2002, met
één territorium aanwezig in het gebied.
Pimpelmees en Koolmees behoren met 28, resp. 27 territoria tot de meest algemene soorten van het
gebied.

links: afbeelding 1: holen makende holenbroeders, rechts: afbeelding 3: holenbroeders in kleine holen

afbeelding 2: holenbroeders van grote holen

3.1.2

Soorten van bos met veel ondergroei

In het Renkums Beekdal komt zowel loof - als naaldbos voor met veel ondergroei, ook dicht jong bos
en uitgroeiend struweel in het zuidelijk gedeelte zijn geschikt voor deze insectenetende zangvogels.
Het totaal van deze soorten is vrijwel onveranderd. Tjiftjaf en Zwartkop, de algemeenste soorten, zijn
met 22, resp. 23 territoria licht toegenomen sinds 2002. Fitis (meer een soort van vochtige bossen)
en Tuinfluiter zijn licht afgenomen. De Grauwe Vliegenvanger, een rode lijst soort, heeft in het
gebied, net als in 2002, één territorium. Zie afbeelding 4.
3.1.3

Soorten van hoog opgaand bos

Er zijn van de vogelsoorten die vooral in hoog opgaand bos broeden 18 territoria vastgesteld: Gaai 3,
Zwarte Kraai 4, Houtduif 10 en Buizerd 1. ( afbeelding 5 )
Ten opzichte van 2002 is er wel een lichte afname van deze groep als geheel, maar dit is te verklaren
door een halvering van enkele soorten (Gaai ) die toch al weinig frequent waren.

links: afbeelding 4: soorten van bos met veel ondergroei, rechts: afbeelding 5: soorten van hoog opgaand bos

3.1.4

Soorten van open bos

De indeling van deze groep (afbeelding 6) is misschien wat arbitrair; soorten als Appelvink, Merel,
Vink, Zanglijster en Grote Lijster zouden ook kunnen worden ingedeeld bij hoog opgaand bos,
gemengd bos, en zelfs vogels van tuinen en bebouwing (behalve de Grote Lijster dan); evenals bij de
andere groepen is hier echter de oude indeling toch aangehouden. Een soort die wel duidelijk in deze
groep past, is de Boompieper, een soort van open bossen en heide met veel bomen. Een
vergelijkbaar milieu overigens met dat van de Gekraagde Roodstaart, die dan weer niet in deze groep
vermeld staat.

Het aantal territoria van vogels uit deze groep is ten opzichte van 2002 flink toegenomen,
voornamelijk vanwege de Boompieper (van 1 naar 5) en opvallend genoeg de Vink (van 14 naar 27).
Zanglijster en Merel namen wat af (van 7 naar 6, resp. van 30 naar 26), de Grote Lijster, in 2002 nog
goed voor 2 territoria, is uit het gebied verdwenen. Dit volgt een landelijke trend, maar de biotoop
van deze soort in het Renkums Beekdal is niet verdwenen.
3.1.5

Soorten van laag struweel

De groep vogels van laag struweel (afbeelding 7) is als geheel min of meer constant gebleven.
Opvallend is wel dat Winterkoning en Roodborst stuivertje hebben gewisseld; was in 2002 de
Winterkoning algemener dan de Roodborst (33, resp. 25), in 2014 was dat precies omgekeerd,
slechts 24 Winterkoningen en maar liefst 35 Roodborsten, daarmee ook de meest algemene
broedvogel van het gebied.
Mogelijk is de populatie Winterkoningen nog steeds niet helemaal hersteld van de koude winters van
2012 en 2013.
Wellicht is ook de Roodborst beter tegen de toenemende recreatiedruk bestand dan de veel
schuwere Winterkoning, die wel een vrijwel identieke biotoop bewoont.
De Heggenmus is met 9 territoria vrijwel constant gebleven, nieuw ten opzichte van 2002 is de Kneu,
een soort die landelijk gezien als gevoelig staat vermeld op de Rode Lijst1.

links: afbeelding 6: soorten open bos, rechts: afbeelding 7: soorten laag struweel

3.1.6 Soorten van erven en bebouwing
Rond enkele bebouwingsconcentraties, zoals de westrand van de bebouwde kom van Renkum,
bezoekerscentrum 'De Beken' en de nabijheid van Everwijnsgoed zijn soorten te vinden die meestal
in en rondom steden, dorpen, erven, boerderijen etc. voorkomen. (afbeelding 8) Ook in de ruigten,
rommelhoekjes, ruderale plaatsen en de rand van de 'Ommuurde Tuin' in het zuidwestelijk gedeelte
van het gebied kunnen soorten uit deze categorie worden aangetroffen.
Ofschoon 3 soorten uit deze categorie die in 2002 aanwezig waren (Huismus, Ekster en
Boerenzwaluw, ieder met 1 territorium) in 2014 niet meer zijn aangetroffen, is het aantal territoria
van de groep als geheel toch spectaculair toegenomen. Dat is voornamelijk op het conto te schrijven
van nieuwkomer Huiszwaluw, een rode lijst soort, met 12 territoria. Aan een stuk muur dat men
heeft laten staan na de sloop van bedrijventerrein 'De Beuken', is een aantal nestkasten voor deze
soort aangebracht, die in 2014 vrijwel allemaal werden gebruikt als broedgelegenheid.
Ook Groenling (van 3 naar 6) en Putter (van 1 naar 5) zijn toegenomen. Deze soorten zijn dan ook
niet zo sterk aan bebouwing gebonden, en worden ook in allerlei bosschages als broedvogel
aangetroffen; vergelijk de kaart. Mogelijk hebben deze soorten geprofiteerd van het toegenomen
oppervlak aan ruigtekruiden (distels) in het zuidelijk gedeelte.
3.1.7 Soorten van naaldbossen en coniferen
Vrijwel alle soorten van naaldbossen en coniferen (afbeelding 9) komen in het gebied voor, zij het in
kleine aantallen; Goudhaan (1), Goudvink (2), Kuifmees (1), Staartmees (5), Vuurgoudhaan (1),
Zwarte Mees (1), hoewel de Staartmees vaak niet zo sterk gebonden is aan naaldhout. Op meerdere
plaatsen in het gebied komen naaldbomen voor (vooral Grove den), maar nergens in grote
oppervlakten.
Het aantal territoria van de groep als geheel is duidelijk afgenomen ten opzichte van 2002, als gevolg
van de decimering van het aantal territoria van Zwarte Mees (van 5 naar 1) en Goudhaan (van 8 naar
1). Wellicht staat er minder naaldhout in het gebied, maar ook de natuurlijke dynamiek als gevolg
van de winterkou in het verleden kan een rol spelen bij een soort als Goudhaan.

links: afbeelding 8: soorten van erven en bebouwing, rechts: afbeelding 9: soorten van naaldbossen en coniferen

3.1.8 Soorten van ruige natte graslanden
In de dalbodem van het zuidelijk gedeelte van het gebied komen vochtige ruigten voor met Riet,
Rietgras en andere fors uitgroeiende kruidachtigen als Raapzaad, Herik, Kattenstaart, Brandnetel etc.
In het noordelijk gedeelte treft men natte hooilanden aan met grassen, zeggen, en veel russen,
afgewisseld met kleine rietkragen en bosjes (Boswilg en Grauwe wilg). Hier fourageren en broeden
zaadetende en insectenetende vogels die hun voedsel uit deze planten halen (afbeelding 10).
Ten opzichte van 2002 is alleen de Sprinkhaanzanger afgenomen (van 2 naar 1), andere soorten zijn
duidelijk toegenomen (Bosrietzanger van 2 naar 4, Rietgors van 1 naar 3) of nieuw voor het gebied
sinds 2002: Grasmus (7), Roodborsttapuit (1), Kleine Karekiet (4), Fazant (3), Kievit (1), in
overeenstemming met het vergrote oppervlak van dit type ecotoop na het afbreken van de
bebouwing van het Beukenlaan-bedrijventerrein.

afbeelding 10: soorten van ruige natte graslanden

3.1.9 Soorten van moeras en open water
Het beeld van deze groep als geheel lijkt positief, een toename van ongeveer 12% van het totaal
aantal territoria van vogelsoorten die tot deze groep gerekend kunnen worden. Die toename is
echter geheel en al op het conto te schrijven van nieuwkomer Grauwe Gans (4)en een verdubbeling
van het aantal territoria van de Nijlgans van 1 naar 2. (afbeelding 11)
Kwetsbaardere en meer indicatieve soorten als IJsvogel, Waterhoen, Waterral en vooral Watersnip
(Rode Lijst bedreigd) zijn thans als broedvogel verdwenen uit het gebied. Vooral het verdwijnen van
de twee laatste soorten valt te betreuren. De Watersnip was in 2002 nog met 3 territoria present,
mogelijk hebben predatie en verstoring als gevolg van de toegenomen recreatiedruk, of de
soortgroepsbrede inventarisatie dit jaar, een rol gespeeld bij het verdwijnen.

3.1.10 Overige territoria
In het vochtige, zandige pionierterrein zat vrijwel het hele veldseizoen een groepje Kleine Plevieren.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 1 territorium. De Kleine Plevier is een heel karakteristieke soort
voor dit soort open zandige terreintjes, maar de soort is als bodembroeder wel tamelijk kwetsbaar
voor verstoring of predatie. Helaas lieten mensen hun hond nogal eens los rond lopen in dit gebied,
ondanks de bordjes van SBB met een verzoek om dit niet te doen.

3.2

Losse waarnemingen

-frequente wintergasten zijn o.a. Sijs, Kruisbek, Kramsvogel en Koperwiek
-in het voorjaar, tijdens de inloopronden, werden onder andere Houtsnip, Bokje en meerdere
Watersnippen waargenomen
-regelmatig vliegen Raven en Wespendieven over.
-de Bonte Vliegenvanger werd waargenomen in het bos iets ten zuiden van bezoekerscentrum de
Beken, maar aangezien het om slechts één waarneming ging, betrof dit waarschijnlijk geen
territorium
-Tijdens een ochtendbezoek is een Porseleinhoen gehoord in de ruigten van het zuidelijk gedeelte,
ook hier was het aantal waarnemingen niet voldoende om een territorium vast te kunnen stellen.
-in september, na het maaien, liep er een aantal foeragerende Zwarte Ooievaars rond
-in het hele gebied, met name langs de Oliemolenbeek, wordt geregeld een IJsvogel gezien. Deze
broedt vermoedelijk ten noorden van het inventarisatiegebied.

3.3

Bijzondere soorten

Een aantal soorten heeft een bijzondere status, bijvoorbeeld soorten die staan vermeld op de Rode
Lijst1. Twee soorten hebben een status als 'typische soort' voor het Natura2000 habitattype
'Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei'6.
soort

categorie

Grauwe Vliegenvanger

rode lijst: gevoelige soort

1

Huiszwaluw
Matkop
Kneu
Watersnip

aanwezig in
2001/2
ja

aanwezig in 2014

trend

ja

gelijk

rode lijst: gevoelige soort

1

nee

ja

++

rode lijst: gevoelige soort

1

ja

ja

gelijk

rode lijst: gevoelige soort

1

nee

ja

+

1

ja

nee

rode lijst: bedreigde soort

rode lijst: kwetsbare soort

1

nee

nee

(verdwenen
)
n.v.t.

Groene Specht

rode lijst: kwetsbare soort

1

ja

ja

+

Kerkuil

rode lijst: kwetsbare soort

1

ja

ja

gelijk

ja

ja

gelijk

ja

ja

Porseleinhoen

Zwarte Specht

typische soort H9120

6

Boomklever

typische soort H9120

6
1

gelijk
6

Tabel 3: Bedreigde en kwetsbare Rode Lijst soorten ( ) en typische soorten H9120 ( )

Aangetekend moet hierbij wel worden, dat het merendeel van deze soorten maar met 1 territorium
aanwezig was; alleen van de boomklever (14), huiszwaluw (12) en de groene specht (3) waren er
meer.

4

Discussie

Een gevarieerd gebied als het Renkums Beekdal is een plezier om te inventariseren, zeker ook op
broedvogels. Als gevolg van het grote aantal verschillende ecotopen én overgangen is het aantal
soorten en het aantal groepen van soorten tamelijk groot.
Met een ijkmoment als 2001/2 als referentie is een aantal (tijdelijke) veranderingen in beheer,
natuurlijke dynamiek, en ook landelijke trends goed terug te zien.
De bossen in het noordelijk gedeelte zijn oud, en laat men ook ouder worden. Het aantal territoria
van soorten die gebonden zijn aan oude bossen is ongeveer gelijk gebleven (296 in 2002, 288 in
2014).
Met het omvormen van het voormalig bedrijventerrein 'De Beukenlaan' tot natuurontwikkeling, is
een nieuw oppervlak aan vochtige, ruderale pioniersvegetaties toegevoegd aan het gebied.
Dientengevolge is het aantal soorten dat is gebonden aan deze milieus spectaculair toegenomen.
In overeenstemming met de landelijke trend is het aantal territoria van Spreeuw, Goudhaan en
Winterkoning ook in het Renkums Beekdal afgenomen. Die laatste 2 soorten mogelijk als gevolg van
enkele koude winters, die eerste soort zonder bekende oorzaak.
Mogelijk als gevolg van de toegenomen recreatiedruk (honden-losloopzone, speelapparaten
aangelegd, extra (vlonder)paden zijn soorten als Watersnip en Waterral verdwenen, of broeden er
niet (Porseleinhoen, Kwartelkoning, Houtsnip), maar de afwezigheid van deze soorten is zeker ook
gecorreleerd aan een landelijke trend.

5

Aanbevelingen








Naaldbomen in gemengde bossen laten staan, misschien Europese soorten als Grove den en
Fijnspar aanplanten in bospercelen die qua ouderdom en soortensamenstelling niet zo
bijzonder zijn (zie ook hoofdstuk over Cultuurhistorisch groen en Oude bossen). Dit is van
groot belang voor soorten als Kuifmees, Zwarte Mees, Goudhaan en Vuurgoudhaan.
Enkele dikke Beuken en Esdoorns in het midden van (i.v.m. veiligheid wandelaars) oudere
boskernen met autochtone Eiken ringen en als staand dood hout laten staan voor
holenbroeders.
Variatie in structuur behouden en zonodig uitbreiden in de dalbodem; in het
(Veldrus)hooiland moet ook plaats blijven voor Boswilg en Grauwe wilg. Een moerassige
omgeving met her en der verspreide struiken en struweel is belangrijk voor soorten als
Blauwborst, Roodborsttapuit en Rietgors, iets hogere struiken kunnen een uitkijkpost zijn
voor (Boom)valken.
Behoud van rietkragen. Ook enkele tientallen vierkante meters Riet kunnen voldoen als
broedplaats voor Kleine Karekiet.
De keuze om wat meer recreatiedruk toe te staan in het noordelijk gedeelte is een nauwelijks
meer terug te draaien keuze. Mogelijkerwijs kan worden gekozen om het zuidelijk gedeelte
recreatieluw te houden in de hoop dat zich daar kwetsbare soorten van natte hooilanden en
moerassen vestigen, zoals Watersnip, Waterral, Porseleinhoen en Kwartelkoning.
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Bijlage 1 Beknopte beschrijving methode BMP
Met deze methode worden de territoria van alle broedvogels in het gebied in kaart gebracht.
Alleen waarnemingen die duiden op de aanwezigheid van een territorium of broedpaar worden
geregistreerd. Dit zijn zogenaamde ‘geldige waarnemingen’.
Voor iedere soort geldt een datumgrens waarbinnen waarnemingen geldig zijn (dit om doortrekkers
of overwinteraars uit te sluiten) en een minimum aantal waarnemingen om een territorium te
kunnen vaststellen. Ook het gedrag dat als territoriumindicerend kan worden gezien verschilt per
soort. Zangvogels worden genoteerd als ze zingen, bij ganzen en eenden is de aanwezigheid (van een
paartje) vaak al genoeg om een territorium te indiceren, mits binnen de datumgrenzen.
Het aantal bezoeken (15) gedurende de periode maart-juli is ruim voldoende om van alle aanwezige
soorten geldige waarnemingen te kunnen doen.
Na ieder veldbezoek werden de op kaart ingetekende territoria ingevoerd op de BMP invoerportal
van SOVON. Aan het eind van het seizoen werden de territoria geauto-clusterd3. Deze methode
clustert niet-uitsluitende waarnemingen (van verschillende veldbezoeken) per soort. Als bij een
veldbezoek in twee nabijgelegen struikjes 2 zwartkoppen tegelijkertijd zingen, is waarschijnlijk sprake
van 2 territoria, het gaat hier om uitsluitende waarnemingen. Wordt een week later in een ander
nabij gelegen struikje een zingende zwartkop gehoord, dan is het zeer waarschijnlijk dat het gaat om
één van de twee individuen die de week ervoor zijn waargenomen. Een belangrijke parameter is de
'fusieafstand', de afstand, verschillend per soort, op basis waarvan wordt besloten tot 1 dan wel 2
territoria bij 2 niet uitsluitende waarnemingen. De fusieafstand van bijvoorbeeld een zwarte kraai is
veel groter dan die van een fitis.
Het is belangrijk om te realiseren dat een broedvogelkartering in zekere zin een model is van de
werkelijkheid.
Ten eerste zijn de meeste geldige waarnemingen, vooral bij zangvogels, op grond waarvan kan
worden besloten tot een territorium, slechts indicerend, slechts zelden worden daadwerkelijk nesten
geconstateerd. Het zoeken naar nesten zou bovendien al te tijdrovend én verstorend zijn. In het
geval dat wél een nest wordt geconstateerd, krijgt deze waarneming een 'hoge broedvogelcode' en
wordt zwaarder gewogen in de autoclustering.
Ten tweede is autoclustering een geometrische methode die geen rekening houdt met biotopen en
dergelijke. Het idee achter autoclustering is niet zozeer om exacte locaties van een nest in kaart te
brengen, maar om een goede schatting te geven van het totaal aantal territoria. Daarom zijn we zeer
terughoudend geweest met het handmatig verschuiven van stippen.

Bijlage 2 Ecotopenkaart

Bijlage 3 Beschrijving ecotopen
Dalbodem
Droog tot vochtig
Gd
Grasland (in dalbodem)
Po
Pioniervegetatie met open zand ( lokaal drijfzand)
Drassig land
Pd
Pioniervegetatie
Gr
Dras grasland met russen
Br
Elzenbroekbos
Moeras met plaatselijk open water
Pm
Pioniervegetatie
Rm
Moerasruigte
Rg
Moerasruigte met Goudveil (Slangengat)
Wo
Open water
Complexen
Cg
Droog/ vochtig tot dras grasland
Cm
Drassig grasland met moerasruigte (greppels)
Oosthelling van dal met sterk relief
Helling en plateau; bos
Be
Beuken-Eikenbos
Bg
Gemengd bos
Hellingvoet; bos
Bk
Vnl. beuken
Bv
Vogelkers-Essenbos
S Smeltwaterdal
Gs
Grasland (droog) in smeltwaterdal
Westhelling met zwak relief
Bb
Beuken-Eikenbos met overgang naar Berken-Eikenbos
Ba
Jong dicht berkenbestand
Bg
Gemengd bos
Kb
Kapvlakte met opslag van braam en berk
Rd
Droge ruderale ruigte
Wv
Vijver in bos
Lijnvormige elementen
In dalbodem
Wg
Gedeeltelijk open
en open
waterlopen
Wd
Dichtgegooide waterlopen
Dd
Laag dijkvormig element
Opgelegde beken (overgang dal naar helling)
Met grastalud
Tb
Met bomenrij
Tz
Zonder bomenrij
Met verruigd talud van bramen
Te
Met Essen-elzen op oevers
Zonder talud
Zb
Zonder begroeiing (langs betonpad)
Zz
Met ruderale boszoom
Zr
Met vochtige ruderale ruigte en bomenrij (westkant van Grunsvoortweide)
Langs pad zonder beek
Lb
Laan met beuk]
Le
Laan met eik ]
Ls
Vrijstaande bomen (eiken)
E

Erf met boomgaard en woonhuizen

