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1. Aanleiding en verantwoording

Anders dan in de jaren 2011-2013 was eigenlijk 
besloten om in 2014 in het Park Lingezegen geen 
broedvogels te gaan tellen i.v.m. andere werkzaamheden 
van de tellers dit jaar. Toen echter in april bleek dat 
in een deel van het telgebied, te weten Waterijk-Oost, 
agrarische werkzaamheden werden verricht, anders dan 
in het jaar daarvoor werd er door enkele leden van de 
Vogelwerkgroep Arnhem e.o. aan de bel getrokken. Het 
bleek dat een zevental percelen die sinds de oogst van 
graan in 2012 braak lagen ineens omgevormd werden 
tot maïsakkers en hiervoor ook enkele keren intensief 
werden bemest. Daarnaast zou er ook gemaaid gaan 
worden. In een overleg met de parkdirectie bleek dat de 
aannemer die het gebied moet gaan omvormen tot park 
de vrijheid had gekregen om de gronden in pacht te geven 
mits hij er maar voor zou zorgen dat de oplevering in 
2016 aan de vooraf afgesproken eisen zou voldoen.

De vrees onder enkele leden van de Vogelwerkgroep 
bestond dat er door het bewerken van de grond, en 
vooral ook het omvormen naar maïsakker de al ingezette 
verschraling van het gebied teniet gedaan zou worden 
en dat de ingezette ontwikkeling van de natuur zou 
worden onderbroken. Daarnaast zouden mogelijk ook al 
broedende vogels kunnen worden verstoord. Ook was er 

de vraag waarom er niet voor extensieve landbouw werd 
gekozen, maar voor intensieve. Om toch zicht te houden 
op wat er in het gebied dit jaar aan broedvogels zou gaan 
komen werd er toen (laat weliswaar, maar niet te laat) 
besloten om toch de broedvogels te gaan tellen. Door 
het late begin en de al gedane werkzaamheden is niet 
vastgesteld hoeveel broedparen van welke soort er in de 
betreffende percelen zijn verstoord, behalve in elk geval 
één Wulpennest (zie pagina 8).

Dit rapport geeft de resultaten van de telling weer. Eerst 
wordt een korte beschrijving van het gebied gegeven. 
Daarna komen achtereenvolgens de telmethode en 
de resultaten aan bod. Op de resultaten wordt dieper 
ingegaan in de discussie waarna nog een beeld wordt 
geschetst van de verwachte toekomst. In bijlage 1 zijn de 
verspreidingskaarten van de in 2014 gevonden soorten te 
vinden met daarbij ook de kaarten van de eerdere jaren 
ter vergelijk.
 
De tellingen in 2014 zijn uitgevoerd door Marc de Bont 
met medewerking van Koos Dansen. In 2011 heeft Peter 
Hoppenbrouwers geholpen met tellen evenals in 2012. In 
2012 en 2013 heeft Marc van Roomen de broedvogels in 
dit gebied geteld.
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2. Gebiedsomschrijving

Door de ontwikkeling van het Park Lingezegen is dit 
deelgebied Waterrijk-Oost aan veel veranderingen 
onderhevig. In de jaren 2011-2013 zijn er veel 
percelen uit de landbouwproductie genomen waardoor 
verschraling op is getreden. In het najaar van 2011 
werd een fietspad gerealiseerd langs de waterberging 
bij de Hydrangea. In 2012 zijn er bomen aangeplant in 
het noordoostelijke deel van Waterrijk-Oost als (bos-)
parkaanleg. Ook zijn in 2012 en 2013 explosieven 
opgeruimd uit de tweede wereldoorlog en is er in de 
zuidwestelijke hoek een monument geplaatst.

De natuur heeft zich in de afgelopen drie jaren 
ontwikkeld van een agrarische natuur naar een natuur van 
een overgangsgebied met veel ruigte en braakpercelen. 
Die ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk 1 is in 

2014 ineens teruggedraaid door een deel van het gebied 
naar agrarisch gebruik (te weten maïsakker) terug om te 
vormen (zie verschil in biotoopkaarten in 2013 en 2014, 
met name de kleuren flets geel en paars). Een overzicht 
van het grondgebruik en inrichting van het telgebied is 
weergegeven in de figuren 2 en 3.

Voor verdere informatie m.b.t. naamgeving van gebieden, 
plannen en verwachtte ontwikkelingen binnen Park 
Lingezegen wordt verwezen naar
 http://parklingezegen.nl/introductie-park-lingezegen/.

Figuur 1, Ligging onderzoeksgebied
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Figuur 2, Biotoopkaarten van Waterrijk-Oost (totaal 141 hectare) in 2011, 2012 ,2013 en 2014

2011 2012

2013 2014
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3. Telmethode en weer

Tabel 1, Teldata en tijden

Telmethode
Net als in voorgaande jaren zijn er vijf vroege 
ochtendronden gedaan. Zie voor data en teltijden Tabel 
1. In totaal werden er 3215 minuten (=53,6 uur) geteld. 
Anders dan in de drie voorgaande jaren werd er pas 
op 21 april begonnen met tellen, een maand later. Wel 
werden de nestentellingen van Frank Majoor en Maja 
Roodbergen meegenomen in de resultaten. (Deze telling 
wordt gedaan in het kader van onderzoek van SOVON 
Vogelonderzoek Nederland naar de stand en reproductie 
van weidevogels in de omgeving van Arnhem en 
Nijmegen.) Tijdens de eerste telling ontmoetten de tellers 
deze weidevogelonderzoekers in het veld op 21 april. 
Doordat zij door de percelen liepen voor hun onderzoek 
verstoorden zij de broedvogels. Hierom zijn de aantallen 
die zij hebben gevonden in die percelen aangehouden en 
niet wat de tellers in die percelen vonden. Er werden geen 
avondronden gedaan en er werd geen gebruik gemaakt 
van een geluidsrecorder om bijvoorbeeld Kwartel, Patrijs 
en Steenuil te zoeken.

Het late tijdstip van beginnen bracht met zich mee dat de 

eerste bewerking van de in 2013 braakliggende percelen 
al had plaatsgevonden. Zie discussie voor een bespreking.

Weer
In tegenstelling tot 2013 (dat was een erg koud voorjaar) 
was het voorjaar van 2014 zacht. Er kon worden geteld 
op gunstige dagen. Alleen op 20 juni was er 5 minuten 
lang een lichte neerslag van motregen aan het begin 
van de telling. Op 7 mei was er alleen in het eerste uur 
van tellen wat gure wind, kracht 3. De temperaturen 
varieerden van 10-15 graden met als warmste dag 23 mei.
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Datum van tot
21-04-14 06:00 09:50
07-05-14 05:00 08:45
23-05-14 04:35 08:50
7-6-2014 04:15 08:20
20-06-14 04:25 08:00
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4. Resultaten

Tabel 2, Rode Lijstsoorten

Rode lijstsoorten 2011 2012 2013 2014
Slobeend 1 0 0 0
Patrijs 2 2 1 2
Grutto 7 7 6 7
Tureluur 5 2 2 5
Koekoek 1 0 0 0
Veldleeuwerik 5 10 7 17
Boerenzwaluw 0 0 0 2
Graspieper 8 8 4 14
Gele kwikstaart 12 8 7 12
Spotvogel 1 0 0 0
Ringmus 1 0 0 0
Kneu 1 3 1 3

N soorten 11 7 7 8
N territoria 44 40 28 62

In 2014 werden in Waterrijk-Oost 49 broedvogelsoorten 
vastgesteld met in totaal 376 territoria. Het beste is dit 
te vergelijken met 2013 omdat toen ook alle aanwezige 
broedvogelsoorten werden geteld. Toen werden er 48 
soorten gevonden met in totaal 235 territoria. In 2011 en 
2012 werden niet alle aanwezig broedvogels integraal 
geteld. Hierdoor wijken de getallen wel af. Het aantal 
soorten was respectievelijk 37 en 28, het aantal gevonden 
territoria was 234 en 224. De gevonden aantallen zijn te 
vinden in Tabel 3 Hierin zijn ook de aantallen van 2011-
2014 opgenomen.

Verder moet worden aangenomen dat er een verschil is 
opgetreden in de gevonden aantallen door de waarnemers. 
In totaal zijn drie hoofdwaarnemers aan het tellen 
geweest gedurende de jaren 2011-2014. Soorten waarbij 
dit het geval lijkt zijn de Houtduif, Merel, Zwartkop, 
Tjiftjaf, Ekster en Vink. Reden zou kunnen zijn dat in 
2013 toch meer nadruk heeft gelegen op het buitengebied 
en er minder aandacht was voor de erven binnen het 
gebied.

Voor de volgende soorten is het mogelijk dat de 
watergangen midden in het gebied, maar ook de 
watergang langst de Hydrangea in 2014 intensiever zijn 
bekeken: Wilde Eend, Soepeend, Meerkoet en Kleine 
Karekiet (zie voor deze soort ook verderop).

Voor de Buizerd is het mogelijk dat het goede muizenjaar 
in 2014 de vogels heeft overgehaald om tot broeden over 
te gaan. In 2013 was het een heel slecht muizenjaar onder 
andere door de lange winter en zijn veel Buizerds niet tot 
broeden over gegaan. Waarom deze soort in 2011 en 2012 
niet is vastgesteld is niet helemaal duidelijk. Mogelijke 
reden is dat we meer op de weide- en akkervogels waren 
geconcentreerd en dat er minder goed in de bomen is 
gekeken naar mogelijke nesten van de Buizerd. 
 
Het valt ook op dat het aantal Grauwe Ganzen fors 
minder is in 2014. Dat heeft alles te maken met het late 
tijdstip van beginnen van de telling. Dit aantal geeft 
alleen het aantal paren waarvan ofwel een nest, ofwel 
de ouders met jongen werden gezien weer. Het aantal 
territoria kon niet worden vastgesteld door het late tijdstip 
van beginnen.

Het patroon bij de Kievit, Tureluur en Gele Kwikstaart 
laat eenzelfde curve zien. Dalend vanaf 2011 en in 
2014 ineens weer (bijna) op het oude niveau. De Grutto 
is constant gebleven hoewel de verspreiding wel is 
veranderd in het gebied. Het aantal Wulpen varieert 
van één tot twee, maar is mogelijk ook in 2012 en 2013 
twee paren geweest. Het is een lastig te tellen mobiele 
soort. De Veldleeuwerik en Graspieper zijn in variërende 
aantallen aanwezig geweest, maar in 2014 duidelijk 

talrijker dan in de andere jaren. Mogelijk profiteren zij 
van het mozaïek van verruigde terreinen en akkerranden.

Soorten met een duidelijk stijgende trend zijn de 
ruigte- en rietsoorten: Bosrietzanger, Kleine Karekiet, 
Grasmus en Rietgors. Dit lijkt een logisch gevolg van de 
verandering van open weide- en akkergebied naar meer 
verruiging met boompjes, hoge kruiden en rietgroei. 

Van de Rode lijst werden in 2014 acht soorten 
vastgesteld. Dit is vergelijkbaar met 2012 en 2013 (beide 
jaren zeven soorten), maar wel lager dan in 2011 toen er 
maar liefst elf rode lijstsoorten werden vastgesteld.
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2011 2012 2013 2014
Grauwe Gans 52 72 48 12
Nijlgans 0 2 2 2
Krakeend 8 5 6 10
Wintertaling 0 0 1 0
Wilde Eend ? 6 11 21
Soepeend ? ? 1 4
Slobeend 1 0 0 0
Kuifeend 7 2 8 10
Buizerd 0 0 0 2
Patrijs 2 2 1 2
Kwartel 1 0 1 1
Fazant 4 5 1 7
Waterhoen 1 1 1 3
Meerkoet 8 12 9 20
Scholekster 4 2 1 5
Kleine Plevier 1 0 0 1
Kievit 40 20 11 34
Grutto 7 7 6 7
Wulp 2 1 1 2
Tureluur 5 2 2 5
Holenduif 1 1 4 3
Houtduif ? ? 2 9
Turkse Tortel ? 0 1 2
Koekoek 1 0 0 0
Groene Specht 0 0 1 0
Grote Bonte Specht 1 ? 0 0
Veldleeuwerik 5 10 7 17
Boerenzwaluw 0 0 0 2
Graspieper 8 8 4 14
Gele Kwikstaart 12 8 7 12
Witte Kwikstaart 1 0 0 1
Winterkoning ? ? 5 7
Heggenmus 1 ? 1 2
Blauwborst 3 8 4 4
Zwarte Roodstaart 0 0 1 0
Roodborsttapuit 3 3 3 4
Merel ? ? 5 10
Zanglijster 0 0 1 1
Bosrietzanger 11 4 8 17
Kleine Karekiet 15 13 13 24
Spotvogel 1 0 0 0
Braamsluiper 1 0 0 0
Grasmus 6 4 12 25
Tuinfluiter ? ? 1 1
Zwartkop ? ? 2 7
Tjiftjaf ? 3 2 6

2011 2012 2013 2014
Pimpelmees ? ? 2 2
Koolmees ? ? 4 4
Ekster 1 0 1 3
Kauw 1 0 0 0
Zwarte Kraai 1 2 2 2
Spreeuw ? ? 2 3
Huismus ? ? 10 11
Ringmus 1 0 0 0
Vink ? ? 3 6
Groenling 0 0 2 1
Putter 3 4 3 4
Kneu 1 3 1 3
Rietgors 13 14 10 21

Totaal aantal territoria 234 224 235 376
Totaal aantal soorten 37 28 48 49

? Soort niet geteld in betreffende jaar

Tabel 3, Aantal territoria per soort per jaar, 2011-2014



Rapport van een broedvogelonderzoek

8

Het doel van het onderzoek dit jaar was om vast te 
leggen of er grote veranderingen zouden plaatsvinden 
door de plotselinge intensivering van de landbouw in 
ongeveer 20 % van het gebied. Zou deze verandering 
negatief dan wel positief uitpakken? Door het late begin 
hadden de eerste bewerkingen op een deel van de in 2013 
braakliggende percelen al plaatsgevonden. Hierdoor moet 
worden bedacht dat mogelijk een deel van de nesten in 
eerste instantie verloren is gegaan. Door opvolging van 
de tellingen en het onderzoek van Majoor en Roodbergen 
(pers. Mededeling Majoor) aan de uitgekomen jongen 
van de eerste nesten kon er van worden uitgegaan dat 
de broedparen ten oosten van de Kampsestraat waar de 
grondbewerking plaatsvond om andere vogels ging dan 
de vogels die eerder waren begonnen ten westen van deze 
weg.

Voor de akker- en weidevogels moet gezegd worden 
dat het weer in gebruik nemen van de al twee jaar 
braakliggende percelen een positief effect heeft gehad, 
want de aantallen zijn in elk geval toegenomen. Dat is op 
zich niet verrassend, maar geeft wel aan dat deze soorten 
in de omgeving verblijven en gelijk gebruik hebben 

5. Discussie

kunnen maken van de verandering in habitat. Wel jammer 
is het om te moeten constateren dat er ondanks de inzet 
van vrijwilligers om nesten te beschermen dit bij het ene 
wulpennest in het zuiden van het gebied (zie foto)  toch 
mis is gegaan: deze werd uitgemaaid. Dit is helaas in 
grote delen van ons land het geval met weidevogels (en 
niet alleen Wulpen): weidevogels (Grutto’s, Kieviten, 
Tureluurs en bijvoorbeeld Veldleeuweriken) komen wel 
tot broeden, maar krijgen niet de kans om hun eieren 
uit te broeden of hun jongen groot te brengen: ofwel 
de nesten worden uitgemaaid, ofwel de jongen worden 
dood gemaaid. Gezien het feit dat Waterrijk-Oost een 
parkfunctie moet krijgen en nog verder moet worden 
ingericht is het wel jammer om te constateren dat er 
ineens weer intensief van een zevental percelen gebruik 
gemaakt wordt in 2014. Beter zou zijn geweest voor de 
weide- en akkervogels om de weide- en akkerlanden 
in stand te houden zo lang het kan, maar dan extensief 
gebruikt en laat gemaaid waardoor toevoer van mest 
wordt geminimaliseerd en in de weidepercelen de 
weidevogels hun legsels tot een goed einde kunnen 
brengen.
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6. De Toekomst

In de gesprekken tussen de parkdirectie en de 
Vogelwerkgroep Arnhem e.o. kwam naar voren dat 
het gebied een parkbestemming heeft gekregen. Wel 
is toegezegd dat er in de overgangsjaren (tot 2016) 
een gesprek gaande zal blijven over wat men waar in 
het gebied zou kunnen doen om nog aanwezige en 
tijdelijke natuurwaarden die met verschraling te maken 
hebben ruimte te geven. In het eindresultaat zal echter 
Park voor de huidige aanwezige Natuur gaan en zal 
het landbouwgebied binnen Waterrijk-Oost worden 
omgezet naar bos (al ingepland) in het noordelijk deel 
en (riet-)moeras in het zuidelijk deel (zie figuur 3). 
Daartussen zal nog een bloemrijke zone komen. Zie 
hiervoor het kaartje van de toekomstige situatie van de 
deelgebieden Waterrijk-West en Waterrijk-Oost binnen 
Park Lingezegen. Per saldo kan aan de hand van de 
gevolgde ontwikkelingen van 2011 tot 2014 worden 
voorspeld dat met deze planning voor de weidevogels in 
te toekomst geen plaats meer zal zijn. Daarmee zal het 
laatste bolwerk van weide- en akkervogels binnen het 
werkgebied van Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken 
naar aller waarschijnlijkheid verdwijnen. Andere, in 
Nederland algemene bos- en struweelvogels, zullen wel 
gaan profiteren van de toekomstige ontwikkelingen.

Een ander aspect van de ontwikkelingen is de komst 
van meer en andere recreatie in het gebied (zie http://
parklingezegen.nl/het-waterrijk/). Op deze website staat 
nu de volgende tekst: 

Hoe zou het zijn in 2025?
… water in de hoofdrol … surfen op de Rijkerswoerdse 
Plassen … nieuwe rietzones … lekker vissen, kanoën, 
wandelen, fietsen … spelen, ontdekken … ruimte voor 
natuur … ruimte voor water … ruimte om tot rust te 
komen, de natuur te beleven …

Vooral alle recreatieve onderdelen staan in schril contrast 
met hoe het binnen het gebied was en deels nog is: 
in landbouwgebieden komen alleen agrariërs die er 
hun werk verrichten. Dit geeft, naast verstoring door 
landbouwwerkzaamheden toch ook erg veel rust, want 
er komen meestal niet elke dag mensen in het gebied op 
verschillende tijdstippen en aantallen, al dan niet met 
(loslopende) honden. Dit zal gezien de bovenstaande 
tekst in de toekomst anders zijn binnen dit stukje 
Nederland. Het ‘ruimte om tot rust te komen’ lijkt daarin 
te gelden voor (bepaalde) mensen, niet voor de natuur. 
Want zal hierin wel plaats zijn voor de Grutto en de 
Veldleeuwerik? Of de Wulp en de Kwartel?
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Figuur 3, Ontwerpkaart van Park Lingezegen, deelgebied Waterrijk
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Toelichting Bijlage 1:

1. Alleen van soorten waarbij in 2014 een aantal is 
waargenomen zijn opgenomen.

2. Van de jaren 2011 tot en met 2013 zijn de 
territoriumkaarten opgenomen van het total Lingezegen-
NO gebied, dus inclusief de deelgebieden Het 
Landbouwland en Bergden Kassen (zie de Bont en van 
Roomen 2013)

de Bont, Marc, Marc van Roomen en Vincent de 
Boer, 2012; Broedvogels in Park Lingezegen in 2011. 
Resultaten van Het Waterrijk, Het Landbouwland en het 
Kassencomplex Bergerden.

de Bont, Marc, Marc van Roomen, 2013; 
Broedvogelverslag Park Lingezegen in 2012. 
Deelgebieden Waterrijk, Landbouwland en Kassen 
Bergerden.

Dansen, Koos, 2010. Visetende vogels profiteren bij vorst 
van meestromende Lingesysteem, Vlerk 27/2, juni 2010, 
pag 56-59

Schrijber, Dick, 2010. Broedgeval van oeverlopers in 
Bergerden, Vlerk 26/2, pag 80-82

Van Dijk & Boele, 2011. SOVON; Handleiding SOVON 
Broedvogelonderzoek
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Bijlage 1 Territoriumkaarten Park Lingezegen en Waterrijk-oost
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