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BROEDVOGELKARTERING VAN HET LANDGOED "DE DREEF" IN 1986 

Het landgoed de Dreef ligt in de gemeente Heerde, ten noorden van het 
dorp Heerde. Aan de zuidzijde van de Dreef liggen de Koerberg en de Zand- 
kuil. Het westelijk en noordelijk deel van de Dreef wordt begrensd door 
de boswachterij Zwolsebos van Staatsbosbeheer. Aan de oostzijde ligt de 
Groteweg, verbindingsroute tussen Zwolle en Apeldoorn. 

Inleiding. 

Het landgoed de Dreef had oorspronkelijk een oppervlakte van ca. 70ha. 
Naast gevarieerde loofhoutopstanden, weiland, akkers een boerderij, een 
landhuis met tuin, een vijver en een heideveldje, waren ook eenvormige 
naaldhoutculturen aanwezig. 
Door verkoop is het landgoed versnipperd en is het beheer gewijzigd. In 
1983 is door het Staatsbosbeheer 36ha. aangekocht die als beheerseenheid 
bij de boswachterij het Zwolsebos gevoegd is. Op 16ha. van het voormalige 
landgoed is thans een ortho- pedagogisch instituut gevestigd. 
In beide gedeelten is in 1986 een territoriumkartering uitgevoerd ten be- 
hoeve van nog nader te formuleren beheersdoelstellingen voor de 36ha. 
van Staatsbosbeheer. Naast de territoriumkartering is ook aandacht besteed 
aan de aanwezigheid van grote zoogdieren en amphibieën. Tevens is door 
G. Kuper van de K.N.N.V. v.w.g. Epe IEeerde een nestkastonderzoek uitge- 
voerd op het terrein van het ortho- pedagogisch instituut. 

Kenschets. 

De Dreef ligt op de grens van de Oost-Veluwse bosgordel en helt van west 
naar oost van 14 à 15 meter langs de westgrens boven N.A.P. tot 9 à 10 
meter in het oostelijk deel. 
Het landgoed ligt grotendeels op leemhoudend dekzand dat als opvulling in 
een dal ten noorden van de Koerberg ligt. Onder de dekzandlaag liggen op 
geringe diepte grindrijke leemhoudende lagen. Het oostelijke deel bestaat 
uit holtpod zolgronden, het middengedeelte en de overgang van het westelijk 
deel uit veldpolgronden en het westelijke gedeelte uit haarpodzolen. 
Circa 40 procent bestaat uit holt- en veldpodzolen en 60 procent uit haar- 
podzolen. Dit betekent dat de bodem voor het merendeel van de oppervlakte 
vrij arm is. Van oost naar west wordt de bodem geleidelijk leemarmer en 
droger. 
Voor de houtopstanden is de samenstelling van de bodem erg belangrijk om- 
dat bomen op hooggelegen bosgronden afhankelijk zijn van hangwater in de 
bovengrond. De hoeveelheid hangwater die beschikbaar is hangt sterk af 
van onder andere het humus- en leemgehalte van de bovengrond. 
Voor de omvang van de broedvogelpopulaties zijn de samenstelling en groei- 
mogelijkheden van de houtopstanden de ruggegraat voor de aan- of aanwezig- 
heid van soorten. 
Op arme gronden groeien veelal alleen groveden en is vaak een weinig gevari- 
eerde vogelbevolking ( veel mezen ). 
Bosgronden die rijker zijn bieden veel loofhoutsoorten groeimogelijkheden: 
het bos is gevarieerd en de v o g e l b e v o l k i n g b e s t a ~ u i t m e e r  soortendanin het 
dennenbos. - 
Op de Dreef zijn de overgangen van rijke- naar arme bodems herkenbaar aan 
de samenstelling van de houtopstanden. 
Langs de Zwolseweg zijn fraaie laanpartijen bestaande uit oude beuken en 
in het bos bij het orthopedagogisch centrum solitaire zomereiken, acacia's 
en linden. 



Het centrale gedeelte bestaat uit gemengde beuken- en eikenopstanden 
met een fraaie eikenlaan. Het westelijke gedeelte bestaat grotendeels 
uit grovedenopstanden met enkele mengingen van zwarteden en lariks. 
De bosbouwers hebben zich in het verleden laten leiden door de poten- 
tiële mogelijkheden van de bosbodem. 

Hoewel de houtopstanden grotendeels aangelegd zijn in de twintigerjaren 
en dus gerekend moeten worden tot de jongere bossen, is in korte tijd 
toch een fraai bos ontstaan. Vooral het oostelijke deel dat ouder is 
en als landgoed aan het eind van de vorige eeuw aangelegd is. 
Ook waterhuishoudkundig is de Dreef interessant, omdat in het centrale 
gedeelte in het midden van de laanassen een bosvijver ligt die ook tij- 
dens droge zomers waterhoudend is. Indebosvijver bevindt zich een wel 
die de vijver met water voedt. Vanaf de westelijk gelegen weilanden mon- 
den enkele slootjes in de vijver. 
Gedurende langdurige perioden met neerslag wordt ook water aangevoerd 
vanaf de Tonnenberg en uit het bos waar zich ook een wel bevindt. 

De verscheidenheid aan opstanden, laanstructuren, landschappelijk fraaie 
overgangen en een bosvijver resulteren in een gevarieerde broedvogelbe- 
volking met van een aantal broedvogels hoge dichtheden. 

Methode van onderzoek. 

Naast veel individuele bezoeken aan de Dreef zijn in het bos vijf veld- 
opnamen gemaakt en op het landgoed vier opnamen. Tevens is op het land- 
goed in 1986 een nestkastproject gestart met 45 nestkasten. 
Vanaf zonsopgang tot enkele uren daarna zijn alle territoriumhoudende 
vogels op kaart ingetekend. Na de veldperiode zijn soortkaarten vervaar- 
digd en is met behulp van de handleiding van het Broedvogelmonitorings- 
project ( S.O.V.O.N.) per soort de dichtheid bepaald. Vervolgens is een 
splitsing gemaakt van het bos en het landgoed, zodat per soort de dicht- 
heden vergeleken kunnen worden. 
Na dit belangrijke onderdeel van het onderzoek is per soort nagegaan waar 
de territoria gevestigd waren, zodat vervolgens een classificatie van de 
broedbiotoop in beeld gebracht kon worden. 

Resultaten. 

In 1986 zijn in het bos van 41 soorten en op het landgoed 45 soorten broed- 
territoria vastgesteld. Soorten die in de directe omgeving broeden en op 
de Dreef fourageren, zijn in het overzicht opgenomen zonder aantalsvermel- 
ding. Het totaal aan territoria was resp. 385 voor het bos en 284 voor het 
landgoed met gemiddelde dichtheden per 10 ha. van 10.7 en 17.8. 
Er zijn duidelijke verschillen aanwezig tussen bos en het landgoed, die 
vooral tot uiting komen in de dichtheden per 10 ha. 
De dichtheden op het landgoed zullen zondermeer beinvloed zijn door het 
groot aantal nestkasten dat in januari 1986 opgehangen is. Het is echter 
moeilijk aan te geven hoe het resultaat geweest zou zijn zonder nestkasten, 
omdat geen representatief gedeelte van het landgoed zonder uestkasten aan- 
wezig is. Ook zijn geen gegevens van de broedvogelbevolking van voorgaande 
jaren. 

Terreinvoorkeur. 

In de levensgemeenschap bos kunnen vier categorieën onderscheiden worden 
waar vogels territoria bazetten. Uiteraard is het niet mogelijk om alle 
waargenomen soorten in een categorie te praatsen. 



Vooral i n  gebieden waar bos afgewisseld wordt met bebouwing en tuinen 
en waar het  bos vee l  d ive r s i t e i t  heeft,.maken vogels van verschillende 
plaatsen gebruik om hun terr i tor ium t e  vestigen. Bijvoorbeeld de Zwarte- 
mees kan b i j  gebrek aan geschikte boomholten ook i n  wortelkluiten op de 
grond broeden. D i t  geldt  ook voor de Winterkoning die  a l l e r l e i  mogelijke 
rommelige hoekjes benut om e r  i n  t e  broeden: struiklaag,  kruidlaag, schu- 
ren, houtstapels enz. Veelsoortenkunnenwelineen categoriegeplaatstworden. 

De v i e r  categorieën zi jn:  
kroonbroeders,holenbroeders,struikbroeders en grondbroeders. Retbelangom 
vogelsoorten i n  een categorie i n  t e  delen is belangrijk voor het  beheer 
van het bos. Met name het  aandeel holenbroeders en kroonbroeders geeft 
aaninwelkstadiumvanhetgroeiproce~ het  bos verkeert. Hebben we b i j  voor- 
beeldremaken met een oud bos, waarin bomen i n  een vervalfase voorkomen 
of een bos met enkel: "vitale" bomen? 
Het aantal  en de soort holenbroeders kan op deze vraag een antwoord geven. 
Vogels kunnen a l s  belangrijke indicatoren functioneren voor eventuele toet- 
sing van het  ( natuur ) beheer. 

Holenbroeders. 

Van de i n  holen broedende vogelsoorten werden i n  t o t a a l  19 soorten aange- 
t roffen met resp. 16 soorten i n  het  bos en 19 soorten op het landgoed. 
Drie soorten t .w . :  Bosuil, Groene specht en Kleine bonte specht ontbraken 
i n  het  bos. Deze d r i e  soorten prefereren oude boscomplexen met open ruim- 
ten: de Dreef voldoet aan de biotoopeisen t e rwi j l  het  bos t e  eenvormig i s  
voor deze soorten. Andere soorten d i e  hoge dichtheden bereiken op het land- 
goed z i j n  in het bos met lage dichtheden vertegenwoordigd. De Gekraagde 
roodstaart i s  een soort d i e  vaak i n  nestholtes broedt: i n  he t  bos werd een 
dichtheid vastgesteld van 0,8 p r .  per 10 ha. en op het  landgoed 2,5 pr. 
per 10 ha. 
Pimpelmezen s t e l l en  hogere e isen aan he t  broedbiotoop dan koolmezen; u i t  
de dichtheden per 10 ha. b l i j k t  d i t  overduidelijk. 

De Dreef S.B.B.- per 10 ha. De Dreef - per 10 ha. 

Koolmees - 9,2 - 13,1 
Pimpelmees - 4,7 - 11,3 

Andere mezensoorten die vooral een voorkeur hebben voor dode en of kwij- 
nende dennen z i j n  vooral aanwezig i n  het  armere gedeelte van de Dreef. 

De Dreef S.B.B.- per 10 ha. 

Zwartemees - 8 , l  
Kuifmees - 4,7 

De Dreef - per 10 ha. 

- 3,1 
- 2,5 

E r  z i j n  enkele holenbroeders d i e  i n  de gevarieerde landgoedbossen a l s  in- 
dicator  beschouwd kunnen worden voor de ouderdom van het bos. 
Het verschi l  tussen de Dreef en het  bos van S.B.B. i s  goed t e  onderscbei- 
den wanneer de indicator-soorten met elkaar vergeleken worden. 

De Dreef S.B.B.- per 10 ha. 

Glanskopmees - 1,4 
Boomklever - 0,8 
Bonte vliegen- 
vanger - 1,9 
Spreeuw - 3,9 
Kauw - 0,6 

De Dreef - per 10 ha. 



Kroonbroeders. 

Ook bij de categorie kroonbroeders zijn verschillen tussen de twee bos- 
gebieden. Op het landgoed is de Wielewaal broedvogel. Deze soort is niet 
aanwezig in het gedeelte van S.B.B. dat grotendeels uit dennenopstanden 
bestaat, terwijl daar juist een specifieke dennensoort als de Kruisbek 
wel aanwezig was. De dichtheid van enkele kroonbroeders geeft aan dat 
oud bos een beter biotoop voor deze soorten is dan jong bos. 

De Dreef S.B.B. - per 10 ha. 
Vuurgoudhaantje - - 
Grauwe vliegen- 
vanger - 0,3 
Appelvink - 0,3 

De Dreef - per 10 ha. 
- 1,9 

Struikbroeders. 

Struikbroeders zijn sterk afhankelijk van beheersingrepen op korte ter- 
mijn. De ontwikkeling van een struiklaag kan binnen enkele jaren veel 
broedgelegenheid opleveren, zeker wanneer het een struiklaag is onder een 
boomlaag. 
Op het landgoed zijn veel struiken geplant en grenst het bos aan tuinen. 
In het bos van S.B.B. isvoor de verkoop veel hout afgevoerd. Momenteel 
ontwikkelt zich onder de boomlaag weer een gevarieerde struiklaag. 

De Dreef S.B.B. - per 10 ha. De Dreef - per 10 ha. 
Heggemus - 1,9 - 5,5 
Zwartkop tuin- 
fluiter - 1,4 - 3,8 
Tuinfluiter - - 2,5 
Tjiftjaf - 2,8 - 6,3 

Grondbroeders. 

Soorten die gebruik maken van de bodemvegetaties zijn ook afhankelijk van 
de struik- en boomlaag om territoria af te bakenen. Veel soorten kunnen 
echter ook in de struiklaag broeden of zelfs in holen zoals bijvoorbeeld 
de Zwartemees. Soorten die differentiërend in het bos nestplaatsen hebben, 
zijn moeilijk in te delen, zodat onderlinge vergelijking vrijwel onmoge- 
lijk is. 

De Fitis is een echte bossoort die in dichte beplantingen hoge dichtheden 
kan bereiken. 

De Dreef S.B.B. - per 10 ha. De Dreef - per 10 ha. 
Fitis - 6,l - 3,8 

Aantal soorten naar terreinvoorkeur. 

Holenbroeders - 18 
Kroonbroeders - 12 
Struikbroeders - 10 
Grondbroeders - 5 



Nestkastproject. 

Op het landgoed zijn in januari 1986 45 nestkasten opgehangen voor onder- 
meer educatieve doeleinden. . 

Onderverdeling nestkasten: 

Koolmeeskast 
Pimpelmeeskast 
Balkonkast 
Spechtenkast 
Minikast 
Achterlader 
Bosuilkast 

- vliegopening 
- 

J I 9 ,  

32 mm. aantal 12 
28 mm. ,, 10  

10  
5 
5 
2 
1 

De kastjes zijn vijf maal gecontroleerd ( controledata: 513,  914 ,  615,  
1615 en 1016 ). 
Tijdens de eerste controle was in drie koolmeeskasten een nest gebouwd. 
Bij vier was geprobeerd om het gat groter te maken. Veel kastjes werden 
gebruikt om te overnachten. ( poep en veertjes ) 

Bij de tweede controle was ongeveer de helft van de Koolmees-, Pimpelmees- 
en Spechtenkasten een nest in aanbouw. De balkonkasten werden alleen ge- 
bruikt om te overnachten. In het minikastje was een nest gebouwd en in de 
achterlader had zich een paar Koolmezen gevestigd. 

Tijdens de laatste controles werd vastgesteld dat er meer kastjes benut 
werden. 

Typekast 1 
Koolmees 
Pimpelmees 
Balkon 
Specht 
Mini 
Achterlader 
Bosuil 

aantal: 

( 1 2 )  
(10) 
(10) 
( 5) 
( 5 )  
( 2) 
( 1 )  

- bezetting 
10 

8 
o 
5 
1 
1 
o 

- geslaagd broedsel-% bezetting gesl. 
9 7 5  
7 70 
o o 
5 100 
1 20 
1 50 
O o 

Totaal: 45 25 23 49 

Vogelsoorten: Koolmees - Pimpelmees - Boomklever - Gr. bonte specht. 
Koolmeeskast 7 - 2 
Pimpelmeeskast - 6 1 
Balkonkast - - - 
Spechtenkast 1 - 
Minikast - 1 - 
Achterlader 1 - - 
Bosuilkast - - - 

Totaal: 9 7 3 4 

Verhouding: totaal territoria / bezetting nestkast = % 

Koolmees 2 1 9 43 
Pimpelmees 18 7 39 
Boomklever 9 3 33 
Gr. bonte specht - 9 4 44  
Bosuil 9 O O 

Totaal: 58 23 40 



Het is erg belangrijk om nestkasten op te hangen en te gebruiken voor 
educatieve doeleinden, omdat hiermede de vogelbescherming gediend is. 

Voor de holenbroeders zelf is de vraag of nestkasten een bijdrage kun- 
nen leveren voor de instandhouding van de populatie, een moeilijk>te . 
beantwoorden vraag. 

Zeer theoretisch beschouwd kan een berekening gemaakt worden die een 
weergave is van aantallen per 10 ha. met en zonder de aanwezigheid van 
nestkasten. 

Berekening per 10ha. 

Territoria - Nestkast - Natuurlijke nestplaats 
Koolmees 13,l 5,6 7,5 
Pimpelmees 11,3 4,4 6,9 
Boomklever 5,6 1,9 3,7 
Gr. bonte specht 5,6 2,5 3,1 
Bosuil 0,6 O 0,6 

Uit de berekening valt af te leiden dat de dichtheden positief beinvloed 
worden, omdat ca. 40% gebruik gemaakt heeft van nestkasten. 
Interessant is de overigens ook theoretische benadering van het verschil 
dat optreedt tussen de berekende dichtheden van natuurlijke nestplaatsen 
op de Dreef en van S.B.B. de Dreef. 

( per 10ha.) de Dreef S.B.B. de Dreef 

Koolmees 
Pimpelmees 
Boomklever 
Gr. bonte specht 
Bosuil 

Uit deze berekening valt af te leiden dat Pimpelmees en Boomklever duide- 
lijk het oudere loofbos prefereren, maar dat Koolmees en Grote bonte specht 
niet zo'n duidelijke voorkeur hebben. 

In 1986 hebben enkele holenbroeders graag gebruik gemaakt van de nestkasten 
en heeft het nestkastproject naast de educatieve waarde ook een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de dichtheden op de Dreef. 



Soort: 

Wilde eend 
( Buizerd ) 
( Havik ) 
Sperwer 
Holenduif 
Houtduif 
Tortelduif 
Turkse tortel 
Koekoek 
Bosuil 
Groene specht 
Gr. bonte specht 
Kl. bonte specht 
Zwarte specht 
( Boerenzwaluw ) 
Boompieper 
Witte kwikstaart 
Winterkoning 
Heggemus 
Grote lijster 
Zanglij ster 
Merel 
Gekraagde roodstaart 
Roodborst 
Zwartkop tuinfluiter 
Tuinfluiter 
Fitis 
Tjiftjaf 
Fluiter 
Goudhaantje 
Vuurgoudhaantje 
Grauwe vliegenvanger 
Bonte vliegenvanger 
Koolmees 
Pimpelmees 
Zwarte mees 
Kuifmees 
Glanskopmees 
Matkopmees 
Staartmees 
Boomklever 
Boomkruiper 
Appelvink 
Groenling 
Kneu 
Kruisbek 
Vink 
Huismus 

I De Dreef S.B.B. opp: 36ha. 
De Dreef 
opp: 16ha. 

aantal 
territoria 

2 

1 
4 

15 
1 
1 
2 

16 

1 

Totaal 

per 
1Oha. 

1.3 

0.3 
1.1 
4.2 
0.3 
0.3 
0.6 

4.4 

0.3 



De Dreef S.B.B. De Dreef 
opp: 36ha. opp: 16ha. Totaal 

aantal Soort: Per aantal Per 
territoria 10ha. territoria 10ha. 

Spreeuw 
Wielewaal 
Zwarte kraai 
Kauw 
Ekster 
Vlaamse gaai 
( Mandarijneend ) 

Totaal territoria 385 10.7 284 17.8 668 (opp: 52ha.) 

Aantal soorten 40 45 






