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Tips:

. Zet een gratis vogelapp op je telefoon, dat helpt
bij het herkennen van vogels en hun zang.
. Neem een verrekijker mee!

Bron
H

D

F

E

Kasteel
Zijpendaal

E
E
D

Vlindertuin

F

B
C

Grote Vijver
Grote Waterval
B

F

Beukenhallenbos
G

Steile
Tuin
A

Witte Villa
G

Molenplaats

Arnhem NS

A IJsvogel, kuifeend,

meerkoet,
waterhoen,
wilde eend

B IJsvogel,

grote gele kwikstaart
C Mandarijneend,

aalscholver,
blauwe reiger

D Glanskop
E Goudhaan, kuifmees,

zwarte mees

F Boomkruiper,

boomklever, vink
G Kauw
H Bosuil

N
Hoe kom ik er?
Trein: Vijf minuten lopen
van station Arnhem Centraal
Auto: Parkeren bij
Parkeergarage Centraal
onder station Arnhem
Centraal, bij Sonsbeek
Paviljoen, de Teerplaats
of de Vlindertuin.
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Glooiende weiden met lakenvelderkoeien. Steile paden
in een imposant beukenbos. Welkom in Sonsbeek en
Zijpendaal. Deze heuvelachtige stadsparken liggen
op loopafstand van station Arnhem Centraal.
Met zijn vele parken, gelegen aan de Rijn en met de
Veluwe als achtertuin, is Arnhem in 2009 bekroond tot
Groenste Stad van Europa. Sonsbeek is in 2012 verkozen
tot mooiste park van ons land. Het aangrenzende Zijpen
daal is minstens even mooi.
Om vogels te kijken hoef je niet ver de natuur in. In ge
varieerde parken als Sonsbeek en Zijpendaal is al veel te
zien. Hier is volop ruimte voor watervogels en bosvogels.
Eenden, ganzen en zwanen zwemmen er in de vijvers en
beken. De ijsvogel (blauwe flits) broedt langs de oevers.
In de bosgedeelten kom je spechten, zangvogels en
bosvogels als de boomklever (blauwspecht) 1 tegen.
Wandel mee langs de vogelhotspots op het kaartje met
kans op verschillende vogelsoorten. Je loopt de route in
twee uur. Soms is het even speuren maar je zult niet snel
verdwalen in het park. Zelf je weg kiezen kan natuurlijk
ook. Veel vogelkijkplezier!

Watervogels
Wilde eend 2
De bekendste parkvogel is de wilde eend. Het luidkeelse
gekwaak komt van het vrouwtje. Het mannetje, de woerd,
roept schor ‘reb reb’. De balts begint al in de herfst. De
woerd fluit terwijl hij oprijst uit het water. Paartjes
vormen zich in die tijd. In de broedtijd jagen groepjes
woerden soms op vrouwtjes.
Mandarijneend 3
De veelkleurige mandarijneend komt uit Oost-Azië en is
ingevoerd als siereend. Op zijn rug heeft de woerd twee
oranje zeiltjes. De eend broedt in oude spechtenholen.
Mandarijneendkuikens hebben geen hoogtevrees:
de lichte donsbolletjes springen zo uit de boom. In de
winter komen mandarijneenden uit de regio samen.
Eendenweetje
Tijdens de rui kunnen eenden niet vliegen. De woerd
draagt dan veilig de schutkleuren van het vrouwtje. Hoe
zie je dan het verschil? De woerd van de wilde eend
behoudt zijn gele snavel en die van de mandarijneend
zijn rode. Die kun je zo gemakkelijk herkennen.

Kuifeend 4
De kuifeend is een kleine duikeend met een nonchalante
kuif en opvallende gele ogen. De woerd heeft een zwartwit verenpak, het vrouwtje bruin. Haar kuifje is korter.
Kuifeenden duiken naar weekdiertjes op de bodem. Duik
eenden hebben niet zo veel dons als zwemeenden. Anders
zouden ze veel te snel weer boven water komen.
Knobbelzwaan 5
De bekendste zwaan in ons land. Het mannetje is het
grootst en kan wel twintig kilo wegen. Hij heeft een
grotere snavelknobbel dan het vrouwtje. Een paartje
knobbelzwanen blijft een leven lang bij elkaar. Ze brengen
jaarlijks vier tot zeven jongen groot in een nest langs de
waterkant. Jonge zwanen zijn grijsbruin en krijgen pas na
een jaar witte veren.
Meerkoet 6 en waterhoen 7
Veel mensen verwarren meerkoet met waterhoen. De
snavel en neusdop van de meerkoet zijn wit, die van het
waterhoen rood. De meerkoet heeft gelobte pootjes:
zwemvliesjes aan weerszijde van elke teen. Het water
hoentje heeft moerasvogelpoten: lange tenen waarmee hij
over waterplanten kan lopen. Jaagt een vogel in aanvals
houding andere vogels weg? Dat moet de meerkoet zijn,
die staat bekend om zijn opvliegendheid.
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Vreemde eend in de bijt
Zie je een eend of gans met veel wit
die niet in je vogelgidsje staat? Grote
kans dat je te maken hebt met een
soepeend of –gans. Dit zijn van
oorsprong tamme vogels.
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Ganzen
Tientallen families grauwe ganzen 8 houden in het
voorjaar het gras langs de vijvers netjes gemillimeterd. Ze
vertrekken als de jongen na twee maanden kunnen
vliegen. In het park is ook de nijlgans 9 met zijn hese
kreten luid en duidelijk aanwezig. Net als de mandarijn
eend een ‘exoot’: hierheen gebracht en ontsnapt. Nijl
ganzen vechten om broedplaatsen op de eilandjes, in
boomholtes en in oude reiger- en roofvogelnesten. Hun
jongen verdedigen ze dapper tegen mens en dier.
Ganzenprobleem of gruttoprobleem?
Ganzen vinden volop voedsel op het platteland, waar bijna alleen nog
productiegras groeit. Daarom hebben we nu veel ganzen. Maar akker- en
weidevogels hebben juist bloemrijke weiden met insecten nodig en zijn
dramatisch in aantal afgenomen. Ganzenprobleem? Met meer variatie
krijgen we onze weidevogels terug én maken we het voor ganzen wat
minder aantrekkelijk. Kijk eens op www.redderijkeweide.nl.

Blauwe reiger 10
Bij de Grote Vijver broedt al sinds 1983 een kolonie
blauwe reigers. Ze bouwen hun nesten boven in bomen.
Met een verrekijker kun je goed zien of er al jongen zijn.
Die kans is groot in maart. Reigers vangen hun voedsel
vooral in de uiterwaarden. Oudervogels vliegen af en aan
met rustige vleugelslag en ingetrokken nek. Ze laten
daarbij hun schorre roep horen.
Aalscholver 11
Aalscholvers hebben hun vaste stek bij het eiland in de
Grote Vijver. Ze broeden er niet, maar het is een favoriete
visplek. Na het vissen spreiden aalscholvers hun vleugels
om op te drogen. Ze ogen dan wat prehistorisch. Opdrogen
is nodig, want ze hebben geen vetklier en daardoor geen
waterdicht verenpak.
IJsvogel 12
Schitterend blauw-oranje vogeltje. De ijsvogel vliegt
zieki-fluitend over het water, en is dan te zien als een
blauwe flits. De Engelse naam ‘kingfisher’ is beter gekozen
dan ijsvogel want ijs is een probleem voor deze viseter.
Veel ijsvogels overleven strenge winters niet. Maar met
drie broedsels per jaar en in totaal zo’n twintig eieren,
neemt de ijsvogel gelukkig vaak snel weer in aantal toe.
Grote gele kwikstaart 13
Kwikstaartjes wippen energiek met hun lange staartjes.
Deze mooie geel-grijze vogel broedt in Sonsbeek en
Zijpendaal. Hij nestelt het liefst langs stromend water.
Als broedvogel is de grote gele kwikstaart schaars, maar
er overwinteren wel veel kwikstaarten in ons land.
Bij vijvers of midden in de stad.

Langs de wei
Kauw 14
Parmantig zwart-grijs kraaitje met grijze ogen. Een
luchtacrobaat. Een kolonie kauwtjes broedt in de beuken
bij het hertenkamp in Sonsbeek. In een groep of vlucht zie
je meteen de losse paartjes terug, ze wijken nooit van
elkaars zijde. Kauwen verzamelen zich voor de nacht,
vooral in het najaar. Op hun slaapplaatsen kakelen ze in
het donker gezellig door.
Zwarte kraai 15
Van top tot teen zwarte vogel met blauwe glans op de
veren. Kraaien zijn slim; ze werken samen en gebruiken
gereedschap. Paartjes bouwen hun nest meestal hoog in
een boom, ver van andere kraaien. Ze blijven elkaar trouw
en zijn het hele jaar samen. Buiten de broedtijd slapen
kraaien in groepen. Ze komen vaak eerst naar de eiken
langs de Grote Weide in Sonsbeek en vliegen dan samen
naar hun slaapplaats.
Huiszwaluw 16
‘s Zomers vliegen tientallen huiszwaluwen over de Grote
Weide van Sonsbeek om insecten te vangen, soms samen
met gierzwaluwen. Huiszwaluwen metselen een nest van
modder onder de dakranden van huizen in en langs het
park. Je herkent huiszwaluwen aan de witte stuit,
onderzijde, het korte staartje en het pruttelende geluid.

Bosvogels
Gaai 17
Met zijn oudroze verenkleed, zwarte hangsnor en blauwzwart gestreepte vleugelveertjes is de gaai een prachtige
vogel. Hij laat vaak zijn raspende schreeuw horen en
miauwt als een buizerd. Behalve in broedtijd, dan leidt hij
een verborgen leven. In de herfst legt de gaai een winter
voorraad eikels aan. In het Duits en Frans is de gaai ver
noemd naar deze activiteit en heet hij Eichelhäher en
le geai des chênes.
Zanglijster 18
De zanglijster is familie van de merel. Hij heeft dan ook
dezelfde gewoonten: insecten en bessen eten, regen
wormen zoeken in het gras, een nestje bouwen in een
struik. Specialiteit van de zanglijster is slakkenhuisjes
kapotslaan op een steen of boomwortel. De zanglijster
zingt heel luid. Zijn roep zou zo uit de tropen kunnen
komen. Hij herhaalt steeds twee tot vier keer dezelfde
noten. In de winter komen lijsters uit het noorden hier.
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Roodborst 19
Roodborstjes zingen het hele jaar. Ook de vrouwtjes
zingen. Tijdens de rui is het even stil, maar in september
klinkt het parelende liedje weer. Roodborstjes uit het
noorden veroveren hier dan een plekje voor de winter.
Sommige van onze roodborsten trekken naar het zuiden.
Roodborstjes leven alleen in broedtijd samen en kunnen
daarbuiten flink vechten om een territorium.
Winterkoning 20
Klein, onrustig vogeltje met een rechtopstaand staartje.
Heeft een luide zang met een triller erin en zit vaak dicht
bij de grond. Het mannetje laat zijn vrouwtje kiezen uit
meerdere bolvormige nestjes. In een afgekeurde woning
bouwt hij soms een nestje met een ander. Winterkonink
jes slapen in een vriesnacht knus tegen elkaar aan. Bittere
noodzaak, want koude winters kunnen fataal zijn. De bij
naam tuinkruipertje past daarom beter bij dit vogeltje.
Tjiftjaf 21
De eerste Afrikaganger die terugkeert. Vogelliefhebbers
kijken in maart uit naar zijn komst. Met zijn opgewekte
’tjif tjaf tjif tjaf…’ is hij de ultieme lentebode. Dit kleine
vogeltje lijkt als twee druppels water op de fitis. Maar de
pootjes van de tjiftjaf zijn donker, die van de meeste
fitissen licht. Niet alle tjiftjaffen vliegen voor de winter
nog naar het zuiden.
Zwartkop 22
De zwartkop komt bijna overal voor waar struiken en
bomen zijn en zingt de hele dag zodra hij in april aankomt.
Toch kent niet iedereen deze actieve en vrij tamme
zomergast. Misschien omdat zijn zang wat weg heeft van
merelzang. Alleen het mannetje heeft een zwart petje, dat
van het vrouwtje is bruin.
Mezen
De koolmees 23 met zijn zwarte stropdas en de pimpel
mees 24 met zijn blauwe petje vind je in iedere tuin. De
kuifmees 25 en de zwarte mees 26 leven beide in naaldbos.
Let op een mezenroepje met een ‘belletje’ erin en je weet
dat de kuifmees in de buurt is. De zwarte mees klinkt als
een koolmees (‘fietspompje’), maar wat slepender. Glans
kopjes 27 roepen vrolijk ‘pitjoe’.
Vogel top drie
In 2011 zijn 57 soorten broedvogels geteld in Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem.
De top drie van meest voorkomende soorten:
1. Merel: deze topper won ook de verkiezing voor mooiste vogelzang in 2010
2. Vink: een pluim voor zijn kleurige veren, beroemd om zijn zang de vinkenslag
3. Grauwe gans: intelligent en vliegt in mooie V-formaties tijdens de trek

Boomklever 28 en boomkruiper 29
Twee vogeltjes die als spechten over de boomstam
bewegen. De boomkruiper zigzagt naar boven en de
boomklever klimt omhoog én omlaag. De boomklever
(‘blauwspecht’) is luidruchtig en actief. Hij broedt in
oude spechtenholen en metselt de ingang zelf op maat.
De boomkruiper (‘grijs houtspechtje’) zoekt net als de
boomklever insecten in kiertjes in de bast.
Spechten
De groene specht 30 , zwarte specht 31 , grote bonte 32 en
kleine bonte specht 33 broeden in de parken, de zwarte
specht meestal alleen in het rustige Zijpendaal. De grote
bonte zie en hoor je overal. De groene specht met zijn
opvallende lach heeft mooie groene vleugels en een rood
met zwarte kop. De zwarte specht is de stoerste van de
vier met zijn luide roep en zware roffel. Spechten hakken
ieder jaar een nieuw nest uit. Andere holenbroeders
maken dankbaar gebruik van de oude holen.
Houtduif 34 en holenduif 35
De holenduif is een kleine versie van de houtduif, zonder
witte nekvlek. Hij broedt graag in een oud hol van de
zwarte specht. De houtduif bouwt zelf een nest van tak
ken. Houtduiven uit het bos zijn schuw en vliegen al op
afstand luid vleugelkleppend weg. In het najaar trekken
ze massaal door ons land. Ze overwinteren hier ook. Hout
duiven en holenduiven zoeken dan samen voedsel.
Goudhaan 36 en vuurgoudhaan 37
Slechts 9 cm lang van snavel tot staart. Goudhaantjes
leven in naaldbomen en zingen veel. Het hoge liedje van
de goudhaan klinkt wat melodieuzer dan dat van de
vuurgoudhaan. De piepkleine vogeltjes lijken veel op
elkaar maar de vuurgoudhaan heeft als extraatje een
zwarte oogstreep en witte wenkbrauwstreep. In het
najaar komen hier goudhaantjes uit Scandinavië.
Roofvogels
Buizerd 38 , sperwer 39 en havik 40 zie je vooral in Zijpen
daal. De buizerd broedt er jaarlijks. Buizerds cirkelen op
zonnige dagen hoog boven het park. Sperwers jagen op
kleine zangvogels. De havik, een echte bosbewoner, vangt
grotere vogels zoals duiven en kraaien. Van de drie heeft
de havik als enige ook de andere roofvogels op z’n menu
staan. Als hij de kans krijgt, pakt hij hun nestjongen.
Bosuil 41
De roep van de bosuil is bekend uit griezelfilms: hoe hoe.
Het vrouwtje bosuil antwoordt met een schril kewiek.
Vooral van november tot april kun je dit ‘s avonds horen.
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Wanneer welke vogels?

De meeste vogels kun je het hele jaar door zien, behalve
de zomergasten zwartkop, tjiftjaf en huiszwaluw. Op de
Grote Vijver is het in de lente topdrukte, met een kako
fonie aan kreten van watervogels. Ook de zangvogels in
het bos zingen dan volop en de spechten roffelen en
roepen. Je ziet de bosvogels gemakkelijker als de bomen
nog kaal zijn. In de parkachtige delen rondom kasteel
Zijpendaal en de Witte Villa kun je veel vogels goed be
kijken. Blijf soms eens even staan om te luisteren. Vaak
laten vogels zich dan pas zien.
Ook gespot
jaarrond: a ppelvink, dodaars, grote lijster, groenling,
goudvink, heggenmus, middelste bonte
specht, staartmees, witte kwikstaart
zomer: bonte vliegenvanger, fitis, grasmus, grauwe
vliegenvanger, tuinfluiter, wespendief
winter: houtsnip, keep, kokmeeuw, sijs,
stormmeeuw

Natuur in de parken

Sonsbeek en Zijpendaal liggen tegen de Veluwse stuwwal.
De parken zijn ontstaan uit oude landgoederen en in bezit
van de gemeente Arnhem. Park Sonsbeek is het eerste
park in ons land met de status van Rijksmonument.
Naast een rijke geschiedenis vind je in de parken
bijzondere natuur.

Bij kasteel Zijpendaal sijpelt helder kwelwater uit
de grond; eeuwenoud regenwater. Het is de bron van de
Sint Jansbeek, de beek waaraan Arnhem is ontstaan.
Op meer plekken in de parken komt Arnhems bronwater
naar boven.
In Sonsbeek is rond 1860 een beukenhallenbos aange
plant. Tussen torenhoge beuken als statige zuilen waan
je je door de hoogteverschillen in een buitenlands woud.
Mooi zijn ook de Moerasweide, Slingerbeek, Vlindertuin,
Steile Tuin en de Grote Waterval met het bronbos.

Meer weten?

• Natuur in Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem.
Inventarisatie van de biodiversiteit van drie Arnhemse
parken in het stuwwalgebied (2011), KNNV Arnhem,
verkrijgbaar bij Molenplaats Sonsbeek of
op www.vogelwerkgroeparnhem.nl
(hoofdstuk Broedvogels).
• Sonsbeek in Vogelvlucht. Broedvogels in Sonsbeek,
Zijpendaal en Gulden Bodem. Vogelwerkgroep Arnhem
e.o., Jan Schoppers (1999), tweedehands verkrijgbaar.
• waarneming.nl, recente waarnemingen in de parken
• vogelbescherming.nl, digitale vogelgids en tuinvogelapp
Kijk op onze website voor folders van andere
vogelgebieden. Daar vind je ook een interactieve versie
van deze folder.

Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken

Vogelwerkgroep Arnhem e.o. organiseert vogeltellingen,
excursies, lezingen en cursussen. Ook beschermen we
vogels en hun leefmilieu.

Vlieg eens naar onze website:

www.vogelwerkgroeparnhem.nl
Of kijk op onze Facebookpagina:

Vogelwerkgroep Arnhem
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