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- Broedvogels van een wijk uit de jaren zeventig - 

Traditiegetrouw is ook weer in 2001 de aandacht van de Vogelwerkgroep voor de 
broedvogelinventarisaties gericht op de broedvogelmonitoringgebieden. Dat werd in 2001 het 
Landgoed Hagen. Echter door de MKZ-crisis die vanaf begin april toesloeg werden 
natuurgebieden afgesloten en leek het onderzoek aldaar in het water gevallen. De 
Vogelwerkgroep Arnhem deed ten gevolge daarvan een oproep om stadsplotjes te 
inventariseren. Dit bracht ons op het idee om de wijk Beinum in Doesburg te gaan 
inventariseren . 

Gebiedsbeschrijving 

Het gebied is 51 ha groot. De begrenzing wordt gevormd door de Didamseweg, 
Angerloseweg, Breedestraat, De Poi en het fietspad over de dijk tot aan de Didamseweg. 
Voor 1978 waren er diverse huizen en enkele boerderijen met soms grote tuinen aanwezig. 
Vanaf 1978 is het gebied volgebouwd waarbij de laatste huizen in 1992 zijn neergezet. Met 
de bouw zijn enkele oude meidoornhagen, solitaire bomen en boomgroepen gespaard 
gebleven. Her en der zijn grote aaneengesloten stukken openbaar groen aanwezig. Verder 
zijn van belang enkele vijvers en veel snippergroen. De bebouwing is soms erg dicht (bv 
Smitsweide) en soms zeer ruim opgezet (Rietmaat). De belangrijkste groene long van het 
gebied wordt gevormd door Huize De Veste met z'n grote tuin en oude boomgroepen. Het 
effect wordt versterkt omdat het aansluit op een groot stuk openbaar groen. Het gebied wordt 
aan de oostkant begrensd door de Molengaarde, een ruim opgezette wijk. In het zuiden 
wordt Beinum begrensd door de nieuwbouwwijk Campstede en in het noordwesten door de 
Gelderse IJssel. 

Methode 

Het gebied is op broedvogels onderzocht met behulp van de uitgebreide territoriumkartering 
(Hustings e.a. 1985; SaVON 1993). Het gebied is langzaam fietsend, met regelmatige stops, 
doorkruist. Er zijn 6 bezoeken gebracht die hieronder zijn weergegeven: 
12 april2001 6.00 - 8.00 uur 4 juni 2001 6.00 - 7.30 uur 
30 april 2001 6.15 - 8.00 uur 17 juni 2001 6.00 - 7.15 uur 
15 mei 2001 6.00 -7.30 uur 27 juni 2001 21.00 - 22.30 uur 

Resultaten 

Dankzij de aanwezigheid van enkele groene longen in de wijk zijn behalve de gebruikelijke 
stadsyogels nog meer soorten vastgesteld. In totaal zijn 34 soorten gevonden (soepeenden 
etc. met meegeteld). Zie onderstaande tabel: 

waterhoen 3 
meerkoet 3 
Holenduif 2 
Houtduif 17 
Turkse Tortel 28 
Gierzwaluw 4 
Grote Bonte Specht 1 
Winterkoning 15 
Heggemus 21 
Roodborst 2 
Merel 150 
Zanglijster 6 

Spotvogel 1 
Braamsluiper 4 
Tuinfluiter 3 
Zwartkop 10 
Tjiftjaf 11 
Fitis 1 
Grauwe Vliegenvanger 1 
Bonte Vliegenvanger 1 
Staartmees 1 
Pimpelmees 13 
koolmees 25 

Boomkruiper 
Ekster 
Kauw 
Roek 
Spreeuw 
Huismus 
Ringmus 
Vink 
Groenling 
Putter 
Appelvink 

3 
4 

28 
6 

26 
148 

1 
17 
18 
4 
1 

21 
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Gezien bovenstaande resultaten kan 
geconcludeerd worden dat de 
vogelbevolking een aantal 
karakteristieken heeft. 

• De algemeenste soorten 
betreffen: houtduif, turkse tortel, 
kauw, koolmees, merel, 
heggemus, spreeuw, huismus, 
groenling en vink. D.it is een 
typische samenstelhng van 
nieuwbouwwijken met voldoende 
bornen. 
In Beinum komen echter een 
aantal soorten voor die net een 
meerwaarde geven. Zo is het 
voorkomen van holenduif, grote 
bonte specht, veel 
winterkoningen, spotvogel, 
grauwe vliegenvanger, bonte 
vliegenvanger, appelvink en 
diverse putters bijzonder te 
noemen. Deze soorten komen in de wijk voor dankzij de oudere groene eilandjes die 
gespaard zijn gebleven bij de nieuwbouw. 
Opvallend is dat er drie flinke vijvers in de wijk liggen maar dat de oevers daarvan 
dusdanig kaal zijn dat de kleine karekiet er ontbreekt. 
Soorten die graag in of bij struweel voorkomen (winterkoning, rood borst , zwartkop, 
tuinfluiter, braamsluiper, fitis en spotvogel) komen voor dankzij de aanwezigheid van 
een robuuste groene infrastructuur in de vorm van boerenhagen en grote 
bosplantsoenvakken die bovendien aansluiten op ouder groen. 
Heggemus, winterkoning en merel profiteren duidelijk van de hier en daar gemaakte 
takkenrichels. In enkele richels broeden soms meerdere merels, winterkoning en 
heggemus tegelijk! 

• 

• 
• 

• 

Aanbevelingen 

• Met betrekking tot het toekomstige boomsortiment zou toegewerkt kunnen worden 
naar een veel groter aandeel van zomereik, eis en es. Dit geeft meer kansen voor 
natuur in de stad en dus ook voor meer vogelsoorten. 
Het groen van Huize De Veste en de daarop aansluitende groenstructuren zijn een 
belangrijk brongebied van diverse bijzondere vogelsoorten. Het totale gebied zou een 
beschermde zone moeten worden. 
Bij het beheer van de bosplantsoenvakken en de meidoomhagen zou er veel meer 
op aangestuurd moeten worden dat deze niet te laag afgezet worden. Bij afzetting op 
ongeveer 1 meter komt de regeneratie sneller op gang waardoor meer voedsel, 
schuil- en nestelgelegenheid ontstaat. In de grotere bosplantsoenvakken zouden 
meer takkenrichels na een dergelijke snoeibeurt achter moeten blijven. Deze moeten 
echter niet te dicht in de buurt van de bebouwing liggen. 

• 

• 
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