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Samenvatting 

 

Om in kaart te brengen in hoeverre de inrichting en het beheer van het terrein van 

Dierenpark Zie-ZOO bijdraagt aan biodiversiteit binnen het park is in 2020 gestart met het 

uitvoeren van broedvogelinventarisaties in het dierenpark. Deze inventarisaties worden 

uitgevoerd als onderdeel van het Broedvogel Monitoringsproject (BMP) van Sovon 

Vogelonderzoek Nederland. In 2021 werd de broedvogelinventarisatie herhaald. Gedurende 

10 bezoeken aan Dierenpark Zie-ZOO werden 36 vrijlevende inheemse vogelsoorten 

waargenomen.  Er werden in totaal 124 territoria gevonden, verdeeld over 27 verschillende 

soorten. Met 41 territoria was de Huismus de meest algemene broedvogel, gevolgd door 

Houtduif (11 territoria) en Koolmees (7 territoria). Van drie soorten van de Rode lijst van 

Nederlandse broedvogels zijn territoria aangetroffen: Steenuil (status: kwetsbaar), 

Boerenzwaluw (gevoelig) en Huismus (gevoelig). Binnen de inventarisatieperiode zijn nog 

eens vier vogelsoorten waargenomen die tijdens de BMP-rondes niet werden gezien of 

gehoord. 

Naar aanleiding van het herhaald vaststellen van territoria voor Kerkuil en Steenuil zijn door 

Dierenpark Zie-ZOO per uilensoort drie nestkasten gemaakt. Met een vrijwilliger van 

Vogelwacht Uden is een ronde door het park gelopen waarbij geschikte plekken zijn 

aangewezen waar de kasten vervolgens zijn geplaatst.   

De resultaten van de inventarisatie kunnen worden gebruikt om de effecten van het huidig 

terreinbeheer in kaart te brengen, en waar mogelijk te verbeteren. Ook kunnen de 

resultaten worden ingezet bij verschillende educatieve activiteiten die plaatsvinden in het 

dierenpark. In 2021 is onder andere een educatiebord over de broedvogelinventarisatie in 

het park geplaatst en is een vogelherkenningskaart ontwikkeld. De broedvogelinventarisatie 

zal in de komende jaren worden herhaald om een beter beeld te krijgen van de 

ontwikkelingen in het voorkomen en de dichtheden van broedvogels in Dierenpark Zie-ZOO 

in samenhang met de ontwikkeling van het terrein van het dierenpark.  

  



Summary 

 

To explore the effects of terrain management in Dierenpark Zie-ZOO on wild biodiversity on 

the zoo grounds, a first breeding bird census was started in 2020. This bird census was part 

of the Breeding bird monitoring project (BMP), created by Sovon, Dutch Centre for Field 

Ornithology. In 2021 a second census was conducted. Based on ten visits to conduct the 

census, 36 native bird species were observed and 124 territories were found from 27 

different species. With a total of 41 separate territories, the House Sparrow was by far the 

most numerous breeding bird species, followed by Common Wood Pigeon (11 territories) 

and Great Tit (7 territories).  Three species from the Dutch Red List of threatened birds were 

assigned territories: Little Owl (status: vulnerable), Barn Swallow (near threatened) and 

House Sparrow (near threatened). 4 additional bird species were observed within the course 

of the bird census that were not seen or heard during the BMP visits.  

Because territories where found for both Little Owl and Barn Owl in 2020 as well as in 2021, 

Dierenpark Zie-ZOO carried through in assembling handmade nest-boxes. For each species 

three boxes were made. A volunteer from the local birdwatch helped in selecting suitable 

locations where the next-boxes were later placed.   

Results from the bird census can be used to better understand the effects of current terrain 

management, and improve management where possible. The results can furthermore be 

used for various educational activities taking place at the zoo. In 2021 a sign with 

information on the bird census was placed in the zoo and a bird identification poster was 

developed as well.  This bird census will be repeated in the next years to gain better insights 

in the developments regarding occurrence and abundance of wild breeding birds in 

Dierenpark Zie-ZOO, and understand the relationship between these developments and 

terrain development in the zoo. 
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Introductie 
 

In opdracht van Dierenpark Zie-ZOO is in 2020 gestart met het jaarlijks inventariseren van 

vrijlevende, inheemse broedvogels op het terrein van het dierenpark in Volkel.  

Als groene dierentuin is Dierenpark Zie-ZOO betrokken bij de biodiversiteit van de wilde flora 

en fauna op het terrein.  Deze betrokkenheid komt ook terug in het onderdeel “Bouwen en 

Groen” van Green Key1. Zo houdt Dierenpark Zie-ZOO met de inrichting en het beheer van 

het terrein zo veel mogelijk rekening met wilde plant- en diersoorten. Monitoring van deze 

soorten is een geschikt hulpmiddel om in kaart te brengen in hoeverre het beheer van 

Dierenpark Zie-ZOO werkelijk bijdraagt aan de biodiversiteit op het parkterrein. Zodoende 

kan een beeld worden gevormd van het voorkomen, de dichtheden en de ontwikkelingen 

van in het wild levende soorten op het terrein, zodat het huidige beheer beoordeeld kan 

worden. Op grond van sterke punten en verbeterpunten kan beleid worden doorgezet of 

worden aangepast.  

De broedvogelinventarisatie is gecoördineerd vanuit de inventarisatiewerkgroep van 

Vogelwacht Uden e.o. De inventarisatie is uitgevoerd volgens de methode van het 

broedvogelmonitoringsproject (BMP) van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Sinds 2020 

neemt Dierenpark Zie-ZOO deel aan het BMP en draagt zodoende bij aan nationaal 

broedvogelonderzoek. De resultaten van de inventarisatie kunnen bovendien worden 

gebruikt binnen de publiekseducatie van het dierenpark. 

Met de broedvogelinventarisatie van 2021 wordt voortgebouwd op het zorgvuldig in kaart 

brengen van de biodiversiteit op het parkterrein en het effectief toepassen van 

terreinbeheer ten gunste van wilde plant- en diersoorten.  

 

 

  

 
1 Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid & Kwaliteit. 2018. Green Key. Dieren- en Safaripark. Handleiding 2019-2021.  

 



Materiaal en Methode 
 

Telmethode 
 

De broedvogelinventarisatie is uitgevoerd middels de methode van het broedvogel-

monitoringsproject (BMP) van Sovon Vogelonderzoek Nederland2. Hiervoor is het onderdeel 

BMP-A uitgevoerd. Dit betekent dat alle broedvogelsoorten geteld worden. Dit betreft 

volwassen individuen of paren die binding hebben met geschikt biotoop of territorium-

inducerend gedrag vertonen.  

In de periode februari-juli zijn tien bezoeken gebracht aan Dierenpark Zie-ZOO in het kader 

van inventarisatie. Acht bezoeken vonden plaats bij zonsopgang en twee bezoeken in de 

avond. Tijdens de bezoeken werd een vaste route afgelegd, waarbij alle delen van het 

terrein zijn geïnventariseerd. Tijdens de bezoeken werden waarnemingen met 

corresponderende broedcodes ingevoerd middels de mobiele app Avimap (Versie 3.9.08). 

Na ieder bezoek werden de opgeslagen gegevens geüpload naar de online database van 

Sovon.  

Uilen zijn geïnventariseerd tijdens het eerste avondbezoek. Hiervoor werden op 4 vaste 

punten verspreid over het terrein de baltsroep van respectievelijk Steenuil, Ransuil, Bosuil 

en Kerkuil afgespeeld middels een smartphone. Ieder punt is in totaal 4 keer bezocht, 

waarbij tijdens de eerste ronde op alle punten geluiden van Steenuil werden afgespeeld, 

tijdens de tweede ronde geluiden van Ransuil, enzovoorts. Bij reactie werd het afspelen 

onmiddellijk gestopt.  

Via een autoclustering zijn op basis van de waarnemingen en corresponderende broedcodes 

per soort territoria toegekend. Dit is de output van de broedvogelinventarisatie: de 

inventarisatie levert een overzicht op van territoria met mogelijke broedgevallen. 

Broedsucces is hierin niet meegenomen. Er wordt ook niet actief naar nesten gezocht, 

behalve voor de boerenzwaluw, daar de nesten voor deze soort gemakkelijk en zonder 

indringende verstoring in kaart gebracht kunnen worden en andere methoden van 

inventarisatie in het geval van deze soort lastig of onnauwkeurig zijn. 

 

 

 

 

 

 
2 Vergeer J.W., van Dijk A.J., Boele A., van Bruggen J. & Hustings F. 2016. Handleiding Sovon broedvogelonderzoek: Broedvogel Monitoring Project en 

Kolonievogels. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. 

 



Gebied 
 

Sovon heeft Plot 55304 toegekend aan het terrein van Dierenpark Zie-ZOO. Vanuit 

praktische overwegingen zijn ook de aangrenzende terreinen tussen horecapunt en 

parkeerplaats in dit plot opgenomen, alsmede de strook rondom het dierenparkterrein. Het 

totale plot heeft een oppervlakte van 10.25 Ha. Tijdens de inventarisatiebezoeken zijn enkel 

waarnemingen genoteerd binnen het eigenlijke terrein van Dierenpark Zie-ZOO.  

Afbeelding 1 toont Sovonplot 55304 en Afbeelding 2 geeft een overzicht van het landschap 

van het parkterrein in 2021.  

 

Afbeelding 1 Overzicht plot3    Afbeelding 2 Overzicht landschap4 

    

 

Het terrein van Dierenpark Zie-ZOO betreft voormalig landbouwgebied, dat sinds 

respectievelijk 2000 en 2012 in gebruik is genomen voor het aanleggen van dierverblijven, 

wandelpaden en aangrenzende beplanting, horeca-aangelegenheden, (overdekte) opslag en 

een speeltuin. De oorspronkelijke houtwallen met eiken en een klein deel van de 

oorspronkelijke dennenaanplant zijn nog aanwezig. Op verschillende plekken op het terrein 

groeit berk en zijn wilg en bamboe aangeplant. De bamboe bevindt zich voornamelijk binnen 

het park en de wilgen langs de randen van het park. Deze groene stroken worden ieder jaar 

hoger en dichter. Enkele voorheen zeer algemene kruidachtige planten als distel en 

paardenbloem zijn sinds recente bouwwerkzaamheden in minder grote dichtheden 

aanwezig.  

 

 
3 Sovon 
4 Waarneming.nl 



Op het terrein is een plas aanwezig die wordt gevoed door grondwater. Aan het begin van 

2021 is gras ingezaaid op het terrein rondom de vijver en riet aan de randen. Waar er 

voorheen grote(re) grazende dieren gebruik maakten van de directe omgeving van de vijver 

gaf de afwezigheid van deze dieren vanaf 2021 vooral het gras de kans om uit te schieten. De 

directe randen van de vijver blijven tot op heden voornamelijk kaal en zanderig.    

In en rondom de dierverblijven zijn gedurende afgelopen jaren vele inheemse en uitheemse 

boom- en struiksoorten aangeplant en dit is in de loop van 2021 zowel binnen als buiten de 

dierverblijven aangevuld met vele nieuwe bomen en struiken, waaronder verschillende 

fruitbomen.   

  



Resultaten 
 

Tijdsbesteding 
 

Tussen 24 februari 2021 en 2 juli 2021 werden er in het kader van de broedvogel-

inventarisatie 10 bezoeken gebracht aan het dierenpark. De tijdsbesteding per bezoek is te 

zien in Tabel 1. Eén bezoek nam gemiddeld twee uur in beslag. Alle inventarisaties zijn 

uitgevoerd door Rick Meulendijks en Noud van den Berg. In totaal zijn er ruim 20 uren 

besteed aan het uitvoeren van de inventarisaties, verdeeld over 10 bezoeken.  

 

Tabel 1 Tellingen in 2021 

 Datum Starttijd Eindtijd Duur Type bezoek 

1 24-feb 18:35 20:30 1:55 Avond 

2 06-mrt 07:03 08:30 1:27 Zonsopgang 

3 20-mrt 06:36 08:29 1:53 Zonsopgang 

4 03-apr 06:51 08:25 1:34 Zonsopgang 

5 17-apr 06:33 08:26 1:53 Zonsopgang 

6 01-mei 06:02 08:02 2:00 Zonsopgang 

7 15-mei 05:47 07:38 1:51 Zonsopgang 

8 29-mei 05:20 08:20 3:00 Zonsopgang 

9 12-jun 04:52 07:41 2:49 Zonsopgang 

10 2-jul 20:47 22:56 2:09 Avond 

   Totaal 20:31  

   Zonsopgang 16:27  

   Avond 4:04  

 

 

Waarnemingen 
 

Gedurende tien bezoeken werden er 36 vogelsoorten waargenomen verdeeld over 876 

waarnemingen. In totaal werden er 124 territoria toegekend, verdeeld over 27 verschillende 

soorten. Twee soorten (Zwarte kraai en Witte kwikstaart) werden wel waargenomen tijdens 

de inventarisatie van 2020, maar kregen toen geen territorium toegekend. Drie soorten 

(Dodaars, Waterhoen en Grasmus) zijn volledig nieuw voor het plot in vergelijking met de 

eerste inventarisatie. Een overzicht van de waarnemingen en territoria is te zien in Tabel 2. 

Aan negen tijdens de inventarisaties waargenomen soorten werd geen territorium 

toegekend.   

 

 

 



Tabel 2 Overzicht waarnemingen en territoria broedvogelinventarisatie 2021. Soorten met ten minste 

één territorium zijn blauw gearceerd. Soorten op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels zijn 

weergegeven in rood. Nieuwe soorten worden dikgedrukt weergegeven in de laatste kolom.  

Soort Waarnemingen Territoria Hoogste 
broedcode 

Rode lijst 
2017 

Verandering 
t.o.v. 2020 

Nijlgans 3  3   

Wilde eend 9 3 1  +2 

Dodaars 4 1 3  +1 

Waterhoen 8 1 3  +1 

Scholekster 5  0   

Kleine plevier 1  3   

Kleine 
mantelmeeuw 

1  0   

Holenduif 17 3 13  0 

Houtduif 148 11 16  +1 

Turkse tortel 54 6 13  -1 

Kerkuil 1 1 2  0 

Steenuil 1 1 2 Kwetsbaar 0 

Grote bonte 
specht 

3  1   

Ekster 42 4 13  +1 

Kauw 32 6 13  +3 

Zwarte kraai 24 3 3  +3 

Pimpelmees 38 4 12  +2 

Koolmees 36 7 3  +2 

Boerenzwaluw 7 4 15 Gevoelig +2 

Tjiftjaf 3 3 2  +2 

Zwartkop 7 2 3  +1 

Grasmus 3 2 2  +2 

Goudhaan 1  1   

Winterkoning 10 2 2  -1 

Boomklever 1  1   

Boomkruiper 13 2 9  +1 

Spreeuw 9 1 2  0 

Merel 23 3 3  0 

Zanglijster 1  3   

Roodborst 27 1 14  -2 

Huismus 291 41 16 Gevoelig -4 

Heggenmus 10 3 2  0 

Witte kwikstaart 8 2 3  +2 

Vink 27 5 3  0 

Groenling 4  1   

Putter 4 2 2  0 

Totaal 876 124    

 

  



Drie waargenomen soorten staan op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels5: Steenuil 

(kwetsbaar), Boerenzwaluw (gevoelig) en Huismus (gevoelig). Aan alle drie de soorten 

werden territoria toegekend.  Steenuil staat bovendien op de lijst van zeldzame broedvogels 

van Sovon Vogelonderzoek Nederland, alsook Kerkuil en Dodaars6.  

De top vijf soorten met de meeste territoria is als volgt: bovenaan staat de Huismus met 41 

territoria, gevolgd door Houtduif (11 territoria), Koolmees (7 territoria), Turkse tortel (6 

territoria) en Kauw (6 territoria).  

Nesten werden gevonden van Waterhoen, Houtduif, Holenduif, Turkse tortel, Boerenzwaluw 

en Huismus.  

De 124 territoria van de broedvogelinventarisatie van 2021 zijn samengevoegd op 

Afbeelding 3 op de volgende pagina.  

Een overzicht van de broedcodes en hun betekenis is te vinden in Appendix I. 

Territoriumkaarten per soort zijn opgenomen in Appendix II.  

 

  

 
5 Van Kleunen A., Foppen R. & van Turnhout C. 2017. Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels 2016 volgens Nederlandse en IUCN-criteria. Sovon-rapport 

2017/34. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. 

6 Vergeer J.W., van Dijk A.J., Boele A., van Bruggen J. & Hustings F. 2016. Handleiding Sovon broedvogelonderzoek: Broedvogel Monitoring Project en 

Kolonievogels. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. 



Afbeelding 3 Kaart met gecombineerde territoria 2021 

  



Vergelijking met 2020 
 

In 2020 vonden er 9 bezoekrondes plaats, ten opzichte van 10 bezoeken in 2021.  In 

vergelijking met 2020 vond het eerste bezoek van 2021 eerder plaats (24 februari ten 

opzichte van 14 maart) en vond het laatste bezoek later plaats (2 juli ten opzichte van 24 

juni). Zie ook Tabel 3 voor een directe vergelijking van de inventarisaties van 2020 en 2021.  

Dodaars, Waterhoen, Zwarte kraai, Grasmus en Witte kwikstaart kregen in 2021 voor het 

eerst territoria toegekend. Zie ook Tabel 4. Er vond een toename plaats in aantal territoria 

van Wilde eend, Houtduif, Ekster, Kauw, Pimpelmees, Koolmees, Boerenzwaluw, Tjiftjaf, 

Zwartkop en Boomkruiper. Het aantal territoria ten opzichte van 2020 bleef gelijk voor 

Holenduif, Kerkuil, Steenuil, Spreeuw, Merel, Heggenmus, Vink en Putter. Een afname vond 

plaats bij Turkse tortel, Winterkoning, Roodborst en Huismus. In vergelijking met 2020 zijn er 

in 2021 geen soorten met territoria verdwenen. Zie ook tabel 5.  

 

Tabel 3 Vergelijking tussen inventarisaties van 2020 en 2021 

 2020 2021 Verandering (%) 

Aantal tellingen 9 10 + 11% 

Uren 14 20 + 43% 

Soorten totaal 31 36 + 16% 

Soorten met territorium 22 27 + 23% 

Waarnemingen 549 876 + 60% 

Totaal territoria 106 124 + 17% 

 

 

Tabel 4 Overzicht verschenen soorten sinds 2020 

Nieuwe soorten 2021 

Dodaars 

Waterhoen 

Zwarte kraai 

Grasmus 

Witte kwikstaart 

 

 

Tabel 5 Overzicht verschuivingen ten opzichte van 2020 

Verschuivingen t.o.v. 2020 

Nieuw 5 

Toegenomen 10 

Gelijk gebleven 8 

Afgenomen 4 

Verdwenen 0 



Discussie 
 

Ten opzichte van 2020 werd er in 2021 eerder gestart met de inventarisaties. De reden 

hiervoor was tweezijdig. Ten eerste was het hierdoor beter haalbaar om 10 

inventarisatierondes te lopen in plaats van 9 rondes, zoals in het eerste jaar. Dit sluit aan bij 

het doel van Sovon Vogelonderzoek Nederland om 10 rondes te lopen. Ten tweede liggen de 

datumgrenzen voor het inventariseren van uilen vroeg in het seizoen, waardoor het gunstig 

was om eind februari de eerste ronde te lopen. Behalve een extra inventarisatieronde, werd 

er per ronde meer tijd uitgetrokken voor de inventarisatie in vergelijking met 2020. In 2021 

gemiddeld twee uur per ronde, ten opzichte van anderhalf uur per ronde in 2020. Het 

hogere aantal teluren kan mede verklaren waarom er in 2021 60% meer waarnemingen 

werden gedaan dan in 2020. Dat een hoger aantal waarnemingen niet per definitie leidt tot 

een extreem hoger aantal vastgestelde territoria wordt echter ook duidelijk, dat was in 2021 

17% meer dan in 2021. Het is echter niet uitgesloten dat het hogere aantal teluren van 

invloed is geweest op deze stijging.  

Wat ontwikkelingen in het aantal soorten en bijbehorende territoria betreft, zijn de 

resultaten niet bijzonder verrassend. Er worden geen verrassende toenames of afnames in 

de aantallen territoria gezien en twee van de vijf nieuwe soorten werden tijdens de 

inventarisatie van 2020 wel al gezien, maar kregen toen geen territorium toegekend. Wel 

zijn meer soorten gestegen wat aantal territoria betreft dan dat er zijn afgenomen. 

Bovendien werden alle soorten die in 2020 werden aangetroffen, opnieuw aangetroffen 

tijdens de tweede inventarisatie. Drie soorten waren wel volledig nieuw voor de 

inventarisatie en zullen hieronder kort besproken worden. Het gaat hierbij om Waterhoen, 

Dodaars en Grasmus. 

Binnen het terrein van Dierenpark Zie-ZOO vonden de grootste veranderingen ten opzichte 

van 2020 plaats rondom de grote vijver in het nieuwe gedeelte van het park. Waar rondom 

de vijver eerder verschillende kleine en grote planteneters gehuisvest werden, waren deze 

tijdens de inventarisatie van 2021 grotendeels afwezig. De grote planteneters waren zelfs 

volledig afwezig. Het doel hiervan was om de plantengroei rondom de vijver meer kans te 

geven, maar het zal ook de nodige rust op het terrein gebracht hebben. Het territoriale 

koppel Zwarthalszwanen dat op de vijver gehuisvest was, was ook afwezig tijdens de 

inventarisatieperiode.  

Op de vijver werd gestart met de bouw van twee drijvende eilanden voor de toekomstige 

huisvesting van twee slingerapen. De combinatie van rust en nieuwe schuilmogelijkheden 

hebben mogelijk een rol gespeeld in de aanwezigheid van twee nieuwe soorten voor het 

BMP, namelijk Waterhoen en Dodaars. Waterhoen vestigde zich vrij snel op de vijver en leek 

meteen gebruik te maken van de drijvende eilanden als schuilmogelijkheid. Daarna werden 

ook snel twee Dodaarzen gezien, die meermaals baltsgedrag vertoonden. Zij leken minder 

gebruik te maken van de eilanden als schuilplek, maar meer van grote boomstronken op de 

oever van de vijver. Beide soorten bleven gedurende de gehele inventarisatieperiode 

aanwezig en van Waterhoen werd tijdens bouwwerkzaamheden op de eilanden een legsel 

gevonden. Zie ook Afbeelding 4. Later werden ook van verschillende legsels pullen  



Afbeelding 4 Nest van Waterhoen onder drijvend apeneiland. Foto: Eeg Manders.  

 

 

waargenomen. Van de Dodaarzen werd helaas geen nageslacht gezien en het koppel is 

uiteindelijk van de vijver verdwenen, mogelijk na de herplaatsing van de Zwarthalszwanen 

op het terrein. 

Hoewel er tijdens de inventarisatieperiode een groot aantal extra bomen en struiken is 

aangeplant op het parkterrein, is het onwaarschijnlijk dat deze een direct effect hebben 

gehad op de wilde broedvogels, daar de aanplant plaatsvond terwijl het broedseizoen voor 

de meeste soorten al in volle gang was. Het verder uitgroeien van de wilgen langs de randen 

van het nieuwe gedeelte van het park kan mogelijk invloed hebben gehad op de laatste 

nieuwkomer voor het park, namelijk de Grasmus. In 2020 werd er een zingende Grasmus 

gezien in diezelfde wilgenrand, maar helaas niet tijdens de inventarisatie. In 2021 waren 

verschillende waarnemingen van zingende mannetjes tijdens verschillende rondes genoeg 

voor twee territoria. Het is interessant om de komende jaren extra aandacht te besteden 

aan deze randen met wilgen.  

Het terrein van Dierenpark Zie-ZOO begint langzaam te veranderen in een meer parkachtig 

landschap, met hier en daar grotere open gedeelten met boomranden en lagere aanplant. 

De vogelsoorten met territoria op het terrein zijn tot nu toe echter in bijna alle gevallen 

cultuurvolgers, die gedijen in een omgeving met menselijke invloeden. Dit is onder meer 

terug te zien in de verschillende nesten van duiven (Holenduif, Houtduif en Turkse tortel) die 

zijn gevonden op balken en onder dakranden van verschillende bouwwerken in het park en 

de verschillende nesten van Boerenzwaluwen in halfopen stallen. Voor de inventarisatie van 

boerenzwaluwen is dit jaar gekeken naar nesten met eieren, om niet in gebruik zijnde 

nesten van voorgaande jaren uit te sluiten.  

 



Ook is er dit jaar meer gelet op bezetting van de vele nestkasten (model mezenkast) die 

enkele jaren geleden verspreid in het park zijn geplaatst. De nestkasten lijken voornamelijk 

bezet te worden door Huismussen. De Huismus laat in 2021 bovendien een opvallend 

verschil zien in vergelijking met 2020. De territoria waren toen voornamelijk geconcentreerd 

op twee plaatsen (het horecagebouw met dakpannen en een grote volière voor zeearenden 

op het nieuwe gedeelte van het park) met hier en daar wat territoria in de rest van het park. 

Hoewel er in 2021 nagenoeg evenveel territoria voor Huismus werden vastgesteld, werden 

er veel minder territoria rondom het horecagebouw gevonden, maar des te meer territoria 

verspreid door het park. Dit komt deels doordat er meer gevallen van Huismussen in 

nestkasten genoteerd zijn, maar ook omdat er meer nesten werden gevonden in hoekjes en 

randjes van bouwwerken in de rest van het park. Huismussen gebruikten hier allerlei 

materiaal, zoals stro en takjes, voor het maken van hun nesten en deze waren vaak zelfs 

helemaal zichtbaar op en tussen de ondersteuning van gaas en balken. Dit kan verklaren 

waarom er meer territoria verspreid door het park vastgesteld werden, maar kan niet direct 

als oorzaak genoemd worden voor de minder grote bezetting op het pannendak van het 

horecagebouw. In eerste instantie lijkt het alsof de Huismussen in 2021 meer gebruik leken 

te maken van nestkasten en dierverblijven ten opzichte van de dakpannen. Voor komende 

jaren is dit zeker een punt om extra op te letten. Dit is ook één van de redenen dat er voor 

de inventarisatie van dit jaar een combinatiekaart met alle territoria van alle vogelsoorten is 

opgesteld. Voor het in kaart brengen van veranderingen in de verspreiding van verschillende 

soorten over het parkterrein kan het zinvol zijn om dergelijke kaarten van opeenvolgende 

jaren met elkaar te vergelijken.  

Omdat er voor het tweede jaar op rij een territorium voor zowel Steenuil als Kerkuil werd 

vastgesteld, is besloten om in het park nestkasten te plaatsen voor beide soorten. Deze 

waren tot op heden nog niet aanwezig. Dierenpark Zie-ZOO heeft in eigen beheer drie 

kerkuilenkasten en drie steenuilenkasten gemaakt, op basis van ontwerpen voor nestkasten 

uit verschillende handleidingen voor uilenkasten. Een vrijwilliger van Vogelwacht Uden met 

ervaring met het ErvenPlus project, waarbij in samenwerking met de gemeente op geschikte 

terreinen in het buitengebied uilenkasten geplaats worden, heeft tijdens een ronde door het 

dierenpark meegedacht over geschikte plekken om de nestkasten te plaatsen. Ook heeft hij 

de nestkasten bekeken en deze als geschikt bevonden, met als kleine aanwijzing om alle 

steenuilenkasten te voorzien van antislipmatjes.  

Aan weerszijden van de overkapte hooiopslag zijn twee kerkuilenkasten geplaatst. Deze 

kasten zijn niet zichtbaar voor het publiek. Daarom is er besloten om de derde kast in de 

gang van de overdekte Zuid-Amerikastal te plaatsen. Op basis van vondsten van braakballen 

wordt vermoed dat de Kerkuil in deze gang een roestplaats heeft. De gang is vermoedelijk 

niet rustig genoeg als potentiële broedplaats, maar de nestkast zal hier vooral een 

educatieve functie hebben, zodat het publiek deze kan zien en er informatie over de 

uilenkasten gegeven kan worden. De steenuilenkasten zijn geplaats op drie verschillende 

plaatsen in de eikenhoutwal, tegen bomen met enigszins horizontale takken onder de 

kastopening. Eén van deze kasten is geplaatst op een rustige plek net buiten het parkterrein, 

de andere twee kasten op punten buiten het bereik maar niet buiten het zicht van 

bezoekers. Zie ook Afbeelding 5 voor de locaties van de geplaatste kasten.  



Afbeelding 5 Locaties van de geplaatste uilenkasten  

 

 

Behalve de uilenkasten hebben de resultaten van de broedvogelinventarisaties meer 

potentieel binnen de educatie van het dierenpark. Naar aanleiding van de eerste 

inventarisatie in 2020 is er al een informatiebord over de BMP in het park geplaatst en 

bovendien is er gewerkt aan zoekkaarten voor wilde vogels op het parkterrein. Met de 

nieuwe resultaten van dit jaar kan de educatie verder uitgebreid worden. Het staat op de 

planning om een presentatie te geven voor geïnteresseerde dierentuinbezoekers over de 

broedvogelinventarisaties, zodra de situatie omtrent de Covid-19-pandemie dit toelaat. De 

doelen voor educatie en conservatie van Dierenpark Zie-ZOO in combinatie met de 

broedvogelinventarisatie zullen bovendien worden gecommuniceerd naar Vogelwacht Uden 

in de vorm van een presentatie.  

In de toekomst is het interessant om de focus van onderzoek en educatie omtrent wilde 

natuur in het dierenpark ook te leggen op andere soortgroepen behalve vogels. 

Waarnemingen van soorten binnen de verschillende soortgroepen worden, ook buiten de 

inventarisaties om, verzameld in de database van Waarneming.nl. In Tabel 6 is een kort 

overzicht te vinden van de soorten vogels, dagvlinders en libellen die in 2021 zijn 

waargenomen op het parkterrein buiten de inventarisatierondes. Binnen de 

inventarisatieperiode zijn vier vogelsoorten waargenomen die tijdens de bezoekrondes niet 

werden gezien of gehoord, namelijk Sperwer, Groene specht, Gaai en Staartmees.  

Het zou hierbij zinvol zijn om bij dergelijke activiteiten ook het publiek te betrekken. Dit kan 

in de vorm van lezingen, presentaties, rondleidingen en vroege vogelwandelingen, maar 

actieve participatie van dierentuinbezoekers bij het in kaart brengen van wilde plant- en 

diersoorten is hierbij minstens zo waardevol. Het organiseren van een zogenoemde “Big 

Day”, waarbij samen met zoveel mogelijk deelnemers binnen een bepaalde tijd zoveel 

mogelijk soorten binnen een afgesproken gebied vastgesteld worden, sluit perfect aan bij 



deze doelen. Een Big Day staat ook zeker op de planning van toekomstige activiteiten, maar 

dit kan wederom pas wanneer de Covid-19-situatie dit toelaat.  

Ten slotte is het belangrijk om de bestaande dataset van twee opeenvolgende jaren 

broedvogelinventarisaties vanuit het Broedvogelmonitoringsproject verder uit te breiden 

door de komende jaren de inventarisaties te vervolgen. Dan pas kunnen er zinvolle 

vergelijkingen tussen verschillende jaren gemaakt worden en worden potentiële effecten 

van terreinbeheer zichtbaar. De resultaten van de broedvogelinventarisaties kunnen dan 

gebruikt worden om huidig, en toekomstig, terreinbeheer waar mogelijk aan te passen en te 

verbeteren. De lichte stijging binnen territoria en soorten broedvogels in het tweede jaar 

van inventariseren stemt daarbij hoopvol.  

 

Tabel 6 Overzicht overige waarnemingen buiten de inventarisatierondes 7 

Overige waarnemingen 2021 

Vogels Dagvlinders Libellen 

   

Blauwe reiger Oranjetipje Kleine roodoogjuffer 

Sperwer Citroenvlinder Lantaarntje 

Buizerd Kleine vuurvlinder Paardenbijter 

Groene specht Eikenpage Grote keizerlibel 

Torenvalk Iepenpage Gewone oeverlibel 

Gaai Kleine parelmoervlinder Zwervende heidelibel 

Staartmees Atalanta  

Keep Distelvlinder  

Appelvink Dagpauwoog  

Goudvink Gehakkelde aurelia  

 Bruin zandoogje  

 Bont zandoogje  

   

Totaal: 10 Totaal: 12 Totaal: 6 

  

 
7 https://waarneming.nl/locations/609576/species/?species_group_id=0&start_date=&end_date=&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on   

 

https://waarneming.nl/locations/609576/species/?species_group_id=0&start_date=&end_date=&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
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Appendix I Overzicht broedcodes2 

 

(Code 0) Niet‐territoriumindicerende waarnemingen buiten geschikt broedbiotoop  

Bijv, een groep Rotganzen, een Witgat in een sloot, maar ook: een groep Krakeenden eind 

maart op een kaal zandgat, Dit type waarnemingen hoeft niet genoteerd te worden, het zijn 

per definitie geen geldige waarnemingen, Wil je ze toch noteren, hanteer dan de code 0, Ze 

doen niet mee bij de interpretatie. 

Code 1 Volwassen individu in mogelijk broedbiotoop  

Geef tenminste bij Wilde Eend, Soepeend, Tafeleend, Kuifeend, Middelste Zaagbek, Fazant, 

Kievit, Kemphaan, Baardman en Huismus aan of het een mannetje dan wel vrouwtje betreft, 

Dit heeft bij deze soorten namelijk invloed op de bepaling van het aantal territoria. 

Code 2 Zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop  

In bos, struweel, moeras en stedelijk gebied is dit veruit de meest gebruikte broedcode, met 

name voor zangvogels. 

Code 3 Paar in geschikt broedbiotoop  

Veel voorkomende code bij niet‐zangvogels, Een baltsend paar krijgt code 5, Let op: een 

zingende vogel telt bij de clustering vaak zwaarder dan een paartje! Heb je de keuze tussen 

code 3 of code 2, noteer dan code 2. 

Code 5 Baltsend paar in broedbiotoop  

Hieronder valt ook voeren van een vrouwtje door het mannetje. 

Code 6 Bezoek van een vogel aan een waarschijnlijke nestplaats  

Bijv, Huismus die onder dakpan kruipt, Boerenzwaluw die schuur invliegt, Let op: één 

waarneming van deze code leidt vaak niet direct tot een territorium, terwijl dat vanaf 

broedcode 7 veelal wel het geval is. 

Code 7 Alarmeren/angstkreten of ander gedrag dat wijst op aanwezigheid van nest of 

jongen  

Let op: soms alarmeren vogels zonder dat sprake is van een broedgeval, of zijn de jongen al 

ver van het nest verwijderd (vooral bij ganzen, eenden, Kievit, Grutto), Dan deze code niet 

gebruiken; let daarom goed op of de vogel plaatsgebonden is. 

Code 9 Transport van nestmateriaal/nestbouw/uithakken of graven nestholte  

Achterhaal zo goed mogelijk waar de vogel naar toe vliegt en noteer de waarneming op die 

plek op de kaart, Voorkom zo dat het territorium uiteindelijk op de plaats komt waar de 

vogel bijv, takken voor het nest verzamelt. 

 



Code 10 Afleidingsgedrag  

De vogel doet alsof hij verlamd/gewond is en lokt zo de waarnemer van het nest, Dit gedrag 

komt voor bij in open terrein broedende eenden en steltlopers en bij enkele zangvogels, 

waaronder Rietgors. 

Code 11 Pas gebruikt nest of eierschalen  

Let op: eierschalen kunnen verplaatst zijn door een predator en van een andere locatie 

afkomstig zijn, Bij twijfel deze code niet gebruiken. 

Code 12 Pas uitgevlogen nestblijvers, of uitgelopen donsjongen van nestvlieders  

Gebruik deze code bij nestvlieders alleen bij jonge pullen nabij het vermoedelijke nest, Niet 

gebruiken voor verzamelplaatsen van pullen, waar bijv, families Grauwe Ganzen of 

Bergeenden uit de wijde omgeving naartoe trekken, of waar jonge Kieviten en Grutto’s 

opgroeien, Ze kunnen binnen enkele dagen ver van de nestomgeving zijn verwijderd. 

Code 13 Gebruikt nest met onbekende inhoud  

Bezoek van oudervogel aan een nest waarvan de inhoud niet kan worden vastgesteld, of 

waarneming van een broedende vogel, Voorbeeld: Zwarte Kraai in broedhouding op nest 

hoog in boom. 

Code 14 Transport voedsel of ontlasting  

Vooral bij zangvogels een goed bruikbare code, Niet zomaar gebruiken bij soorten die vaak 

lange voedselvluchten maken, zoals meeuwen, sterns en IJsvogel, Ook niet gebruiken bij het 

voeren van reeds uitgevlogen jongen. 

Code 15 Nest met eieren  

Code 16 Nest met jongen  

 

Codes 4 (territoriumgedrag op dezelfde plaats, vastgesteld minstens 10 dagen uit elkaar) en 

8 (vogel met broedvlekken, alleen in de hand vast te stellen) worden in het veld niet 

gebruikt.    

 

Er zijn dus zes categorieën van broedcodes:  

1. Zeker geen broedvogel: broedcode 0 2.  

2. Volwassen individu in broedbiotoop: broedcode 1 3.  

3. Paren in broedbiotoop: broedcode 3 4.  

4. Territorium‐indicerend: broedcode 2, (4), 5, 6 5.  

5. Nest‐indicerend: broedcode 7, 9, 10, 11, 12, 14   6.  

6. Nestvondsten: broedcode 13, 15, 16  



Appendix II Territoriumkaarten per soort 

  



 



 



 

















































  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Huismussen. Foto: John de Greef 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


