
Vogels op Rusthof 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag 2018 

 



2 
 

  



3 
 

Inhoud 
Voorwoord .............................................................................................................................................. 4 

Hoofdstuk 1 – De broedresultaten in 2018 ............................................................................................. 6 

Hoofdstuk 2 – Buiten de kasten en het broedseizoen .......................................................................... 17 

Hoofdstuk 3 - Jan Drapers, nestor van het nestkastenproject .............................................................. 29 

Hoofdstuk 4 – De boomklever, onze vrolijke metselaars ...................................................................... 36 

Hoofdstuk 5 – Gedicht van Rob Bartels ................................................................................................. 39 

Hoofdstuk 6 - Vaste gast op Rusthof, Esther Döll ................................................................................. 40 

Hoofdstuk 7 - Spechten met hoogtevrees op herhaling ....................................................................... 43 

Hoofdstuk 8 - Rusthof op televisie: Natuurlijk Zoëy .............................................................................. 45 

Hoofdstuk 9 – Vraag het Harry: Onderhoud op Rusthof ....................................................................... 47 

Hoofdstuk 10 - Het ringen en terugmeldingen in 2018 ........................................................................ 49 

Hoofdstuk 11 - Rusthof verwelkomt ruim 30.000 bezoekers op 1 dag ................................................. 56 

Hoofdstuk 12 - Storm, donder en bliksem ............................................................................................ 59 

Hoofdstuk 13 – De rondleidingen in 2018 ............................................................................................. 62 

Hoofdstuk 14 - Vooruitkijken naar 2019 ............................................................................................... 67 

Nawoord ................................................................................................................................................ 68 

Colofon .................................................................................................................................................. 72 

 

 
Een jonge bonte vliegenvanger kijkt de wijde wereld in 😊 



4 
 

Voorwoord 
 

Wat leuk dat u de moeite neemt om dit jaarverslag Vogels op Rusthof 2018 te lezen. Het was weer een 

schitterend jaar. Over de resultaten in de kasten leest u alles in hoofdstuk 1. Alvast een tipje van de 

sluier: het was een goed jaar. Ook buiten de kasten leeft van alles. Daarover meer in hoofdstuk 2.  

In hoofdstuk 3 een interview met de nestor van het nestkastenproject, Jan Drapers. Hij startte dit 

project samen met Joost de Leeuw in 1970. Bijna 50 jaar geleden dus! In al die tijd heeft hij veel 

meegemaakt.  

 
Een bonte vliegenvanger met voer in de snavel 

Elk jaar zetten we een bepaalde vogel in het zonnetje. Dit keer de boomklever, vrolijke metselaars die 

we jaarlijks in de kasten hebben. Daarover leest u in hoofdstuk 4. In het vijfde hoofdstuk kunt u een 

prachtig gedicht lezen van Rob Bartels.   

In hoofdstuk 6 een interview met Esther Döll. Zij komt al jaren op Rusthof en is penningmeester van 

de Vrienden van Rusthof. Misschien kent u haar wel van het Rustpunt. 

We hadden in 2018 net als eerdere jaren een stel spechten met hoogtevrees. Hoe hoog (of eigenlijk 

hoe laag) zij hun nest hadden gehakt leest u in hoofdstuk 7. Zij waren ook te zien in het 

televisieprogramma Natuurlijk Zoëy. Presentator en vogelaar Eddy Zoëy kwam langs met cameravrouw 

Nathalie Ringrose om een uitzending te maken. We zijn erg trots op het resultaat. Meer daarover in 

hoofdstuk 8.  
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Het onderhoud op Rusthof is erg belangrijk. Niet alleen van het vogelvastgoed, maar ook het groen. In 

hoofdstuk 9 vertelt Harry Bosman over het groenonderhoud en de werkzaamheden aan de 

parkeerplaats. 

In 2018 hebben we ook weer de nodige vogels geringd. Broedende vrouwtjes en jonge vogels. Ook 

hadden we weer terugmeldingen van geringde vogels. Daarover leest u alles in hoofdstuk 10. Erg 

bijzonder was het bezoek aan Rusthof van maar liefst 30.000 individuen op één dag. Hoe dat zit? Bekijk 

het snel in hoofdstuk 11. 

 
Tijdens één van de rondleidingen 

Dat het soms dondert en bliksemt boven Rusthof is niet vreemd, maar een heuse blikseminslag was 

toch wel bijzonder. Gelukkig vielen er geen gewonden of erger. Dat het een indrukwekkend litteken 

opleverde in een boom ziet u in hoofdstuk 12. Daarin ook foto’s van de chaos die enkele stormen 

achterlieten. In hoofdstuk 13 een verslag van de rondleidingen die er ook in 2018 weer waren. In 

hoofdstuk 14 kijken we vooruit naar het nieuwe jaar, want ook in 2019 gaan we vrolijk verder met het 

project. In het nawoord tenslotte laten we Adriaan Sleeuwenhoek (De Gezonde Vogelaar) nog even 

aan het woord. We wensen u veel lees- en kijkplezier en zien u graag terug op één van de 

rondleidingen. 

De rondleidingen op 19 mei en 25 mei zijn al volgeboekt. Er is een extra rondleiding op 

zondag 26 mei (8:00u-10:00u). Aanmelden kan bij Lisan van Hees via e-mail 

(MSL.vanHees@amersfoort.nl) of telefonisch via (033-469 4371 of 033-4613603) 

Ook is er in het kader van de Nationale Vogelweek van Vogelbescherming een 

avondrondleiding op 16 mei. Daarvoor kunt u zich alleen inschrijven via de website van 

de Vogelweek. Meer info en aanmelden via de website www.vogelweek.nl 

 

mailto:MSL.vanHees@amersfoort.nl
http://www.vogelweek.nl/
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Hoofdstuk 1 – De broedresultaten in 2018 
 

2018 was al met al een prima broedseizoen. Van de 134 kasten waren er 82 bezet. Een percentage van 
iets meer dan zestig procent. De koolmees was de meest broedende soort in de kasten, gevolgd door 
de pimpelmees en de bonte vliegenvanger. Ook hadden we legsels van de boomklever, boomkruiper 
en de zwarte mees. De gekraagde roodstaart ontbrak helaas dit jaar. We zullen ze daar komend 
voorjaar op aanspreken, want wij vinden dat deze prachtige vogels op Rusthof in de nestkasten moeten 
broeden. Door het mooie weer waren er relatief veel tweede legsels. Al waren dat er uiteraard veel 
minder dan het aantal eerste legsels. De roodborst broedde dit jaar trouwens ook weer in een kast. 
Helaas werd dit legsel al in de eifase verstoord. Waarschijnlijk door een eekhoorn, maar het kan ook 
een boommarter geweest zijn. De holenduif bracht dit jaar twee keer twee jongen groot, in dezelfde 
nestkast.  
 

Soort Aantal 1e 

legsels 

Aantal 2e 

legsels 

Totaal aantal 

eieren 

Uitgekomen 

jongen 

Uitgevlogen 

jongen 

Datum eerste 

ei 

Koolmees 31 5 277 252 241 12 april 

Pimpelmees 22 3 208 183 172 12 april 

Zwarte mees 1 0 9 7 7 20 april 

Roodborst 1 0 4 0 0 20 april 

Boomklever 4 0 27 24 23 10 april 

Boomkruiper 1 0 6 6 0 24 april 

Bonte 

Vliegenvanger 

14 0 94 86 85 26 april 

Holenduif 1 1 4 4 4 1 april 

Totaal 75 9 629 562 532  

De broedresultaten van de nestkastenbroeders op Rusthof in 2018 

 
De broedresultaten waren prima. Van de vliegenvangers vlogen op één jong na alle jongen veilig en 
wel uit. De koolmezen en pimpelmezen hadden vooral relatief veel eieren die niet uitkwamen. Van de 
eieren die wel uitkwamen vloog een hoog percentage van de jongen uit. Het allereerste ei vonden we 
op 1 april. Dat was van een holenduif, die beginnen elk jaar vroeg. De mezen hadden 8 tweede legsels. 
Bij die legsels vlogen 46 van de 48 jongen uit. Dat laat zien dat het een goed broedseizoen was. Want 
de vogels die aan een tweede legsel begonnen brachten dat tot een goed einde.  
 
De koolmezen 
De koolmees was de grootste nestkastengebruiker. Er waren 36 legsels, waarvan 31 eerste legsels en 
5 tweede. In de eerste leg werden 243 eieren gelegd. Het eerste koolmezen ei werd gelegd op 12 april. 
De gemiddelde 1e eidatum (dat is het gemiddelde van de eerste eidatum van alle eerste legsels) was 
19 april. Van de 243 eieren kwamen er 219 uit. Van de 219 jongen vlogen er 209 uit. Dat is erg goed, 
helemaal als je het vergelijkt met 2017. Dat was ook een slecht voorjaar voor de koolmezen. Dat kwam 
doordat het voorjaar van 2017 erg nat was. In 2018 was het weer en ook het voedselaanbod veel beter. 
Dat zorgt dus voor een hoog percentage uitgevlogen jongen, namelijk 96 procent.  
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Percentage uitgevlogen jongen van de koolmees 

 
Een percentage om over naar huis te schrijven. Maar daar stellen de koolmezen ons teleur, ze vertikken 
dat te doen. Daarom doen wij dat bij deze namens hen. In de tweede leg kwamen 33 van de 34 eitjes 
uit. Eén jong legde helaas het loodje, 32 jongen vlogen uiteindelijk uit. Ook een mooie score.  
 

 
Het eerste eitje van een prachtig versierd en groot koolmezennest 
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Jonge koolmezen, met opengesperde bekjes 

 
De pimpelmezen 
De pimpelmees was goed voor 22 eerste legsels en 3 tweede legsels. Van de eerste leg vlogen 158 
jongen uit. Opvallend was dat net als bij de koolmezen een relatief groot aantal eieren niet uitkwam. 
We weten niet hoe dat kan. In totaal kwamen 25 eitjes niet uit. Bij de tweede legsels ging het beter 
met 15 eitjes en jongen, waarvan er slechts eentje niet uitvloog. De datum dat we het eerste ei vonden 
was 12 april. De gemiddelde eerste eidatum (datum waarop het eerste ei van elk legsel gelegd werd) 
was 19 april.  
 

 
De resultaten van de pimpelmezen in de periode 2011-2018 
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De pimpelmezen doen het de laatste 2 jaar steeds beter. Er vloog een recordaantal jongen uit. Al was 
het aantal eitjes dat niet uitkwam én de sterfte van jongen in de nesten groter dan we liever zouden 
zien. Toch zijn we met 172 uitgevlogen jongen zeer tevreden. Want een aantal jaar geleden vroegen 
wij ons in dit verslag nog hardop af of de pimpelmezen niet verdrongen zouden worden door de 
koolmezen. Nou, dat is dus zeker niet het geval! 
 

 
Een pimpelmees met minstens 6 jongen 

De bonte vliegenvangers 
Goed nieuws was er bij de bonte vliegenvangers. Deze bijzondere gevederde vrienden waren goed 
voor 14 legsels. Er waren meer zingende mannetjes, maar óf de vogels broedden in natuurlijke 
nestplekken óf de zingende mannetjes konden geen vrouwtje vinden. Dat kunnen we alleen niet met 
zekerheid zeggen, want we hebben buiten de kasten geen nesten van vliegenvangers gevonden.  
 

 
Bonte vliegenvanger: aantal bezette kasten, eitjes en uitgevlogen jongen 2010-2018 
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De 14 legsels waren erg succesvol. Er werden 94 eitjes gelegd. Daarvan kwamen er 86 uit. Bij de 
schoonmaakronde na het broedseizoen vonden we één dood jong in de kasten. De rest van de jongen 
was gevlogen. Een uitvliegpercentage van 99%. Daar doen we het voor! We hebben bijna alle jongen 
kunnen ringen. Er was één legsel dat later was dan de rest, die jongen hebben we niet geringd. Meer 
over het ringen in hoofdstuk 10.  
 
Normaal gesproken leggen bonte vliegenvanger 6 of 7 eitjes. Dit jaar hadden we zelfs legsels van 8 
eitjes! Het zijn echt prachtige blauwgroene eitjes. 
 
 
 

 
Eitjes van de bonte vliegenvanger 

 
 

 
Jonge bonte vliegenvangers die net uit het ei gekropen zijn 
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Een kast vol vliegenvangers op punt van uitvliegen (boven) en een volwassen vogel (onder, foto Chiel Kleisen) 
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Jonge bonte vliegenvangers worden gevoerd door pa en ma 

 
Een lekkere rups en vlieg voor de jongen 
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De boomklevers 
De boomklevers hadden dit jaar 4 legsels. Van de 27 gelegde eieren kwamen er 24 uit en van die 24 
jongen vlogen er 23 uit. Dat is een stuk minder dan in het topjaar 2013, maar bijna een verdubbeling 
ten opzichte van voorgaande jaren. Dat is duidelijk te zien in onderstaande figuur. 
 

 
Een jonge boomklever die op het punt van uitvliegen staat/zit 

 

 
Broedresultaten van de boomklever 2011-2018 
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We hebben ook dit jaar weer jonge boomklevers geringd en we zagen dat één van de oudervogels een 
ring om had. We hebben dat individu alleen niet kunnen vangen. We weten dus niet of het een vogel 
uit ons project is, of dat die ergens anders geringd was. In hoofdstuk 10 meer over het ringen. In 
hoofdstuk 4 kunt u meer lezen over de boomklever.  
 

 
Jonge boomklevers in hun nestje van boomschors 

 
Andere soorten in de kasten  
Naast de ‘usual suspects’ hadden we dit jaar ook broedsels van andere soorten in de kasten. Er was 
één paartje zwarte mezen dat jongen grootbracht, één paartje boomkruipers dat een poging deed én 
we vonden in een oude kast een broedende roodborst.  
 

 
Broedende zwarte mees, met prachtige gespreide staart 
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De zwarte mees vinden we echt een superleuk vogeltje. Hun verenkleed is wat grauwig, maar als je 
goed kijkt dan is het zo'n mooi vogeltje. Die witte streep bovenop de kop bijvoorbeeld, altijd een feestje 
om ze te zien. Het enige legsel dat we hadden zorgde voor 9 eitjes, waarvan er 7 uitkwamen. Die jongen 
vlogen allemaal uit. Het eerste ei was er op 20 april en 5 weken later waren de jongen vertrokken. 
Zwarte mezen broeden 13 tot 15 dagen en de jongen blijven 18 tot 20 dagen in het nest. 
 

 
Jonge zwarte mezen, net uit het ei 

 
De boomkruipers hadden één legsel dat helaas werd verstoord. Zes jongen kropen uit het ei. Toen 
Adriaan die tijdens één van de rondleidingen wilde laten zien moest hij helaas constateren dat het nest 
was leeggeroofd. Helaas dus geen jonge boomkruipers die uitvlogen in 2018. Of in ieder geval niet uit 
de nestkasten. We hopen dat ze in 2019 toch weer een poging wagen. 
 

 
Het prachtige nestje van de boomkruiper 
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Roodborsten gebruiken de leukste en gekste plekken om een nest te maken, maar een standaard 
nestkastje slaan ze over. De roodborst broedt soms in nestkasten op Rusthof. Nu hangen er op Rusthof 
ook behoorlijk wat natuurkasten, nestkasten die gemaakt zijn van een uitgeholde boomstam 
bijvoorbeeld. In dit geval was het een natuurkast die behoorlijk vervallen was. Dat kwam doordat we 
hem vergeten waren. Hij hing echt in een hoekje waar we niet vaak komen en als je een kast één jaar 
vergeet te bekijken dan raakt ie soms in de vergetelheid :-). Helaas was de staat van deze kast zo slecht 
dat het voor roofdieren makkelijk te plunderen was. En dat gebeurde dus ook. Geen uitgevlogen 
roodborsten uit de kasten dus dit jaar. We hebben een nieuwe kast op dezelfde plek opgehangen. 
 

 
De oude nestkast, de eitjes en een zingende roodborst

Dit mannetje gekraagde roodstaart maakte zijn nest niet in een nestkast 
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Hoofdstuk 2 – Buiten de kasten en het broedseizoen 
 
Er is niet alleen in de kasten een hoop leven, ook daarbuiten is er heel veel te beleven. Er broeden een 
heleboel vogels op Rusthof. Dat werd ook duidelijk door het broedvogelonderzoek dat in 2017 is 
uitgevoerd door de KNNV. En niet alleen tijdens het broedseizoen, maar ook daarbuiten is er een 
heleboel te zien. Een overzicht in dit hoofdstuk. Inclusief alle andere flora en fauna.  
 
Er komen een heleboel vogels voor op Rusthof. Het mooie is dat elk seizoen weer andere soorten 
brengt. In de winter zijn dat, naast de standvogels echte wintergasten, zoals kepen, koperwieken en 
veel sijzen. Er zijn ook vogels die af en toe op bezoek komen. De ijsvogel bijvoorbeeld. Prachtig om die 
te zien! Al is het vooral Geert die de ijsvogel ziet. Gelukkig heeft hij ook een foto kunnen maken, zodat 

meer mensen kunnen meegenieten 😊. Op de volgende pagina’s meer foto’s van onze gevederde 
gasten.  
 

 
Wauw, wat is de ijsvogel toch mooi! 
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Sijzen bij de vijver (boven) en een mannetje keep in de sneeuw (onder) 
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Een glanskop (boven) en een staartmees (onder) 
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Een heggenmus (boven) en een sijs (onder) 
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Een koekoek (boven) en een bosuil op Maranatha (onder) 
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Andere flora en fauna 
We zien regelmatig reeën op Rusthof. Echt bijzonder dat deze prachtige dieren op Rusthof komen. Ook 
zijn er eekhoorns, ringslangen, libellen en allerlei vlinders. Schitterend! 
 

 
Een rustende ree op Rusthof (boven) en een eekhoorn (onder) 
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Een ree (boven) en een koninginnenpage (onder) 
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Een eekhoorn (boven) en een ringslang bij de vijver (onder) 

 



25 
 

 
Rupsen en een vlinder. Weet u wat het zijn? Stuur ons een mailtje (zie colofon voor ons mailadres)! 
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Een heideblauwtje (boven) en een Icarusblauwtje (onder) denken wij 
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Twee bijzondere schepsels 😊, de prachtige zichtlijn, te zien bij het verlaten van de aula en een vleermuis
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Eekhoorntjes zien er schattig uit (boven) en een insect op de bloemen op de uitbreiding (onder)
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Hoofdstuk 3 - Jan Drapers, nestor van het nestkastenproject  
 

Jan Drapers is de nestor van het nestkastenproject op Rusthof. Hij is dit project in 1970 samen met Joost 

de Leeuw gestart. We hebben Jan enkele vragen gesteld en vinden het super dat hij die ook nog wilde 

beantwoorden :-) 

 
Jan met de heren van Rusthof 

Jan, jij bent de grote aanstichter van dit project. Hoe is dat zo gekomen? 

"Het begon 1970. Ik was toen directeur op de Mulock Houwer school in Amersfoort. Ik zocht een plek 

om een nestkastenproject te starten, om kinderen te betrekken bij de natuur. Rusthof leek me daar 

uitstekend geschikt voor. Omdat het een rustige plek is én omdat het aan de rand ligt van het 

natuurgebied Hazewater/Den Treek. Of eigenlijk is het er onderdeel van. Samen met Joost de Leeuw, 

die daar toen werkte als grafdelver, timmerden we wat kasten in elkaar en hingen deze op. Wat begon 

als een klein project met een paar kasten is inmiddels uitgegroeid tot een groot project met ruim 130 

kasten. We kregen al bij de start goede medewerking van de rusthovelingen, in het bijzonder van Harry 

Bosman en Wim Hengeveld.”  

Welke soorten heb je zoal in de nestkasten gevonden, Jan? 

“In totaal behoorlijk veel. De koolmezen en pimpelmezen natuurlijk, dat zijn de meest voorkomende 

soorten. Verder zijn boomklevers elk jaar wel met een aantal legsels aanwezig. De bonte vliegenvangers 

zijn sinds het eerste broedgeval in 2004 niet meer weg te denken. Het begon met één legsel en groeide 

uit tot wel 15-20 territoria. Ik denk dat ons speciale nestkastenbeleid daar ook een bijdrage aan heeft 

geleverd. We sluiten een stuk of 20 kasten af totdat de bonte vliegenvangers terug zijn uit hun 
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broedgebieden. De mezen hebben dan al ergens anders hun nest gebouwd en dat zorgt voor minder 

conflicten tussen de mezen en de vliegenvangers. Want dat kan er hard aan toe gaan. Andere soorten 

die we in de kasten hebben gehad zijn gekraagde roodstaarten, roodborsten, bosuilen, boomkruipers, 

zwarte mezen, kuifmezen, holenduiven en glanskoppen. We hebben zelfs een keer een boommarter in 

een nestkast gevonden.”  

Jan (rechts) en Joost inspecteren samen een nestkast 

 Je bent ook geëerd voor al je werk op Rusthof. We hebben vernomen dat je daar helemaal door verrast 

was. Vertel eens!  

"Geert (van den Tweel) wilde me een keer een dag meenemen om korhoenders te gaan kijken op de 

Sallandse Heuvelrug. Dat leek me erg leuk. Dus ik zat op tijd klaar tot Geert me op kwam halen. Net toen 

hij er was belde zijn vrouw. Of hij nog even op het gemeentehuis zijn paspoort wilde ophalen, want dat 

moest echt die dag gebeuren. Zo gezegd, zo gedaan. Voordat we naar Salland afreisden eerst nog even 

langs het gemeentehuis in Leusden. Toen we er arriveerden vroeg Geert of ik even mee ging. Nou ben 

ik de beroerdste niet dus dat deed ik. Het verbaasde me dat er een hoop mensen rondliepen die allemaal 

netjes gekleed waren. Maar omdat ik met mijn hoofd al bij de korhoenders was ging er nog geen lampje 

branden. Totdat ik opeens verwelkomd werd en mijn naam al op een briefje op een stoel stond.  
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Jan en Geert 

Daar stond ik dan met mijn goede gedrag en oude vogelaarskloffie. Voor mijn inspanningen op Rusthof 

kreeg ik een lintje. Erg leuk! Het mooiste was nog wel dat ik als verrassing een cadeau kreeg van de 

mensen van Rusthof. De leerlingen van de Vosheuvel hadden een bord gemaakt met daarop Het 

Drapersnest. Dat hangt nu in het Drapersnest, een schuilhut met picknickbank in de buurt van de vijver. 

Dat was toch wel het mooiste cadeau."   

 
Jan bij het Drapersnest  
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Vertel eens over die zondagochtend dat je het even niet meer zag zitten.  

"O ja, dat is ook een prachtig verhaal. Ik wilde een valkenkast ophangen. Die hing eerst op de Leusderhei, 

maar moest daar weg omdat de militair die het daar voor het zeggen had vond dat torenvalken daar 

niet thuishoorden. Daarom wilde ik hem op Rusthof ophangen. Jan (die toen nog in de buitendienst op 

Rusthof werkte) hielp me om die op te hangen. Alleen werd hij onverwacht weggeroepen. De kast hing 

nog niet helemaal goed. Er hing een tak voor die ik weg wilde halen. Daarom ging ik op een 

zondagochtend met ladder en een touw op pad. Doel was de tak weg te halen met het touw, want de 

ladder was niet hoog genoeg. Toen ik op die zondagochtend over de begraafplaats liep werd ik ingehaald 

door twee mannen op de fiets. Ze stopten een stukje verderop. Ik zag ze met elkaar smoezen. Ze 

bespraken iets en kwamen toen naar me toe. Ze vroegen aan me: "meneer, zou u het nou wel doen?". 

Ik was even verbaasd, maar begreep al snel dat ze dachten dat ik het niet meer zag zitten en de ladder 

en het touw wilde gebruiken om er een eind aan te maken. Dus ik heb, na even nadenken, tegen ze 

gezegd: "Nou, dan denk ik maar dat ik het niet doe"."   

Een prachtig verhaal dat we graag vertellen als we met de rondleidingen langs de valkenkast komen. Er 

heeft trouwens nooit meer een vogel in de kast gebroed. Maar alleen al voor het verhaal laten we hem 

hangen.   

Je hebt vaak gezegd dat het mooie van het Rusthof-project niet alleen de vogels zijn, maar ook de mensen 

die je spreekt en ontmoet. Bijvoorbeeld de medewerkers van Rusthof in het schafthok. Er bestaat zelfs 

zoiets als schafthokhumor vertelde je. Hoe zit dat precies?   

"Dat vind ik inderdaad het mooie aan Rusthof. De mooie verhalen en avonturen die we beleefden en de 

gezelligheid en humor in het schafthok. De grap met de bosuilen bijvoorbeeld. Begin maart 2014 werd 

op Maranatha een broedende bosuil gesignaleerd in de holte van een oude beuk. Observatie leerde ons 

dat er ’s avonds en ’s nachts prooien voor de jongen werden aangevoerd. Maar we werden ’s avonds 

laat door de ‘security service’ tijdens onze waarnemingen gestoord en nog nèt niet gearresteerd. Want, 

zoals bekend staat veiligheid hoog in ’t Nederlandse vaandel en wordt er naarstig gezocht naar vandalen 

en grafschenners. ’t Bleek moeilijk om de heren van de bewakingsdienst uit te leggen dat wij ‘t – 

voorlopig – slechts op uilen gemunt hadden :-). Hoe dan ook: de twee jonge uilskuikens groeiden 

voorspoedig op en eind maart verbleven ze als takkeling rondom het nest. We merkten dat ze hun 

actieradius langzaam maar zeker vergrootten. Tot één 

van de uiltjes het op 31 maart waagde om helermaal 

aan de overkant van de Dodeweg de begraafplaats 

Oud Leusden te verkennen. Daar werd de 

exploratiezucht van ons uiltje bestraft door felle 

aanvallen van de vele kauwtjes die de kerktoren 

aldaar bewonen. Dankzij het optreden van 

Eemforshoveniers kon het overmoedige bosuiltje 

worden gered en afgeleverd bij Geert en Wilco van 

Rusthof.  Zomer Bruin en Jan Drapers werden 

opgetrommeld en die haastten zich naar het 

schaftlokaal. Waar de verfomfaaide uil in een doos 

tijdelijk gehuisvest zou zijn. Maar het was wel akelig 

stil in de doos. Met een angstig voorgevoel openden 

we de doos. Inhoud: een speelgoedbeertje. We waren 

vergeten dat het inmiddels de ochtend van 1 april 

was.   Het 1-april-beertje 
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Gelukkig bleek er een tweede doos te zijn met het èchte aan de dood ontsnapte uiltje. De schade viel 

gelukkig mee. Het vliegvermogen van het jonge uiltje was niet aangetast en de levenslust begon weer 

terug te komen. Het bosuiltje werd in de buurt van z’n ouderlijk nest aan de struiken toevertrouwd en 

de hoop dat de ouders de zorg weer zouden gaan overnemen, voor zover dat nog nodig zou zijn. Maar 

de heren van Rusthof hadden ons dus mooi in het ootje genomen. Gelukkig was Zomer niet voor niks 

op stel en sprong op zijn fiets naar Rusthof gekomen."  

Jan en Zomer met de twee dozen in het schafthok, rechts de nieuwsgierige takkeling 

Zomer Bruin met het uiltje op Maranatha 

Wat hoop je voor de toekomst?  

“Voor de toekomst hoop ik natuurlijk dat het project door blijft gaan. Jullie zitten op de goede weg en 

de vogels zijn er blij mee. Wat ik nog echt zou wensen zijn twee dingen: dat de techniek van 
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tegenwoordig gebruikt wordt om de vliegenvangers te kunnen volgen én dat de jeugd meer betrokken 

kan worden. Het project op Rusthof is begonnen als educatief project. We wilden de jeugd betrekken 

bij de vogels en andere natuur. De jeugd laten zien hoe mooi de natuur is en ze leren hoe belangrijk het 

is dat zij er goed voor zorgen is essentieel voor de toekomst. Daarom hebben we ook altijd geprobeerd 

scholen te betrekken, bijvoorbeeld bij het repareren en maken van nestkasten. Ook zijn er altijd 

kinderen mee op de rondleidingen die we elk jaar doen. Dat is niet alleen belangrijk, het is ook erg leuk. 

Kinderen genieten altijd van het zien van jonge vogels.   

Kinderen tijdens één van de rondleidingen 

Het tweede dat ik graag zou zien voor de toekomst is als er één of meer van onze vliegenvangers kan 

worden uitgerust met een zendertje. Door het ringonderzoek weten we al veel meer, maar met een 

zender kunnen we een vogel ook echt volgen. Dan kunnen we vragen beantwoord krijgen als:   

- Waar verblijft de vogel de weken na het uitvliegen uit het nest?  

- Welke route nemen onze bonte vliegenvangers precies, zowel naar de overwinteringsgebieden 

als de terugweg?  

- Waar verblijven ze tijdens de winter?  

Dat soort vragen zijn erg interessant. Het zou mooi zijn als we daar een antwoord op krijgen.   
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Dick Jonkers (met pet) tijdens het ringen van bonte vliegenvangers 

Tenslotte: Rusthof is een van de mooiste begraafplaatsen van Nederland. De medewerkers doen er van 

alles aan om het landschappelijk karakter van Rusthof te behouden en te verbeteren. In alle opzichten 

is het een mooie, multifunctionele plaats: natuur, woon- en rustplaats voor dier, vogel en mens."  

Jan, beter kunnen wij het niet zeggen. Ontzettend bedankt voor dit interview en we zien je graag snel 

terug op Rusthof bijvoorbeeld tijdens één van de rondleidingen!  

 
Een bonte vliegenvanger met voer 
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Hoofdstuk 4 – De boomklever, onze vrolijke metselaars 
 

De boomklever (latijnse naam Sitta europaea) is een soort die elk jaar wel met een aantal paartjes 

in de kasten broedt op Rusthof. Je kunt het van een afstand al zien als er een paartje boomklevers een 

nestkast heeft uitgekozen om te broeden. Want boomklevers zijn echte metselaars. Ze metselen de 

opening van hun nest helemaal naar eigen wens. Als het gat wat groter is dan is dat handig. Maar dat 

ze dat ook doen als het gat al perfect is vinden we wel erg grappig. Al is het soms wat onhandig als ze 

het deurtje dat wij willen openen ook hebben vastgemetseld. Maar dat doen ze vast omdat ze niet 

willen dat we een kijkje in de kast nemen. Erg slim van deze blauwgrijsoranje bouwvakkers. We laten 

ons alleen niet tegenhouden, want we willen graag weten hoe het met de legsels gaat.  

 
Een boomklever geniet van het zonnetje 

We ringen de jonge boomklevers elk jaar, omdat we meer over deze soort en de individuen willen 

weten. Bijvoorbeeld of ze op Rusthof blijven om te broeden of ergens anders. Door broedbiologisch- 

en ringonderzoek kan dat soort vragen beantwoord worden. Boomklevers zijn vrij schuw en daardoor 

is het tot nu toe niet vaak gelukt om een volwassen vogel te vangen. De vogels die we konden vangen 

hadden geen ring om. Wel zagen we bij een legsel in één van de kasten dit jaar dat één van de ouders 

een ring om de poten had. Die hebben we alleen niet kunnen vangen, waardoor we niet weten of het 

een "thuisfluiter" is of dat deze vogel ergens anders uit het ei gekropen is. We zijn benieuwd of we 

komend jaar wel een geringd volwassen exemplaar broedend terugvinden. Wel vonden we tijdens één 

van de schoonmaakrondes een eerstejaars vogel dood in een kast. Daarover leest u meer in hoofdstuk 

10.  
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Een broedende boomklever op het nest van boomschors 

 
Metselwerk van boomklevers, iets dat handig is en soms wat overbodig en onhandig voor ons 
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Een boomklever hangend aan een pindanetje 

Symboliek 

De boomklever staat symbool voor wijsheid toepassen in 

een natuurlijke wereld. Door het actieve gedrag van de 

boomklever staat hij ook wel symbool voor blijdschap en 

vreugde. Dat klopt ook wel merken wij elke keer weer. 

Het zijn vogels die erg luidruchtig kunnen zijn. Hun 

vrolijke roep is ook vaak in het najaar nog te horen. 

 

Er broeden meer dan 30.000 boomkleverpaartjes in 

Nederland 
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Hoofdstuk 5 – Gedicht van Rob Bartels 
 
 
Vorig jaar heeft Rob Bartels op ons verzoek een gedicht gemaakt voor dit verslag. Dat vonden wij zo 
mooi dat we hem dit jaar weer hebben gevraagd een gedicht te schrijven. En wederom zijn we er stil 
van. Echt bijzonder wat deze woordkunstenaar ervan gemaakt heeft. Hartelijk dank Rob! 
 
 
 
 
 
 

Hier is 
de cirkel rond 
het zweven 
op wind 
tussen hemel 
en aarde 
de stilte 
 
die losbarst 
als vleugeltjes 
zich 
weg banen 
naar de warmte 
van het licht 
 
en als het daar 
weer donker 
met dezelfde vleugeltjes 
terug 
naar het licht 
van de prille stilte 
die losbarst 
in alle rust 
 
hier is 
de cirkel rond         Rob Bartels, 2019 
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Hoofdstuk 6 - Vaste gast op Rusthof, Esther Döll 
 
Vaste gast op Rusthof is Esther Döll. We stelden haar enkele vragen over wat Rusthof en de vogels voor 
haar betekenen. 
 

 
Leo, Esther en haar moeder bij het graf van George 

  
Vertel eens iets over jezelf en wat je hebt met Rusthof? 
“Ik ben Esther Döll-Schollema en woon in Amersfoort. Ben 45 jaar oud. Nooit was ik op Rusthof 
geweest tot dat mijn man overleed. Op 19 augustus 2015 is mijn man George Döll op 50-jarige leeftijd 
overleden, na een ziekbed van 8 maanden. George ligt begraven in vak R, het nieuwe deel van Rusthof 
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dat sinds 2015 in gebruik is. Dit plekje uitgekozen doordat het een open vlakte is, veel zon en ruimte, 
dit paste bij George en omdat het vlak bij de hei is. George heeft met zijn ouders 24 jaar in Ermelo 
tegen over de hei gewoond. De plek bevalt goed. Het grafmonument uitgekozen wat bij onze paste. 
Onze liefde blijft bestaan, door een rode steen met twee harten. Veel kaarsen, licht en volop bloemen, 
wat George ook altijd mooi vond. Hij koos nooit één kleur uit met bloemen, maar verschillende 
kleuren.” 
  
Toevallig wilden we in de buurt van het graf van George een nestkastje plaatsen. Wat vind je ervan dat 
het vlak bij het graf van George geplaatst is? 
“Na de rondleiding langs de nestkastjes, merkte ik dat er meer nestkastjes in vak R staan. Omdat 
George vogels ook mooi vond en wij ook wel opnames maakten in de natuur, vond ik het mooi vlak bij 
zijn graf ook een nestkastje kwam en dat is er nu. Fijn was het dat ik met mijn moeder erbij mocht zijn 
toen het nestkastje geplaatst werd. In het nestkastje slaapt al een mees en toen we jullie laatst 
tegenkwamen tijdens jullie controleronde zagen we dat er zelfs al een nestje gebouwd wordt door 
mezen.” 
 

 
Leo plaatst de nestkast in de buurt van het graf 
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Hoe beleef jij de natuur op Rusthof? 
“Ik heb een visuele handicap en dat had George ook. Wij doen veel buiten in de natuur met geluid, 
geur, voelen en gevoel. Kleine dingen, zoals beestjes of vogels, maar ook dingen in de natuur zien wij 
niet goed of we moeten het dicht bij ons hebben. Wij maakten ook wel veel foto's zodat we thuis, op 
de pc het groot konden bekijken. Veel opnames van de natuur hebben wij in onze relatie gemaakt. Van 
de natuur, op het strand, vogels enzovoorts.“ 
  
Je bent penningmeester van de Vrienden van Rusthof. Wie zijn dat en wat kunnen mensen daar aan 
hebben? 
“Sinds mei 2016 ben ik penningmeester van de vereniging Vrienden van de begraafplaats Rusthof, 
kortweg Vrienden van Rusthof. Daarnaast ben ik één keer per maand gastvrouw in de 
ontmoetingsruimte het Rustpunt. Ik kom daar ook als gast. De vereniging is meer dan 25 jaar geleden 
opgericht en treedt op als belangenbehartiger van mensen die grafrechten hebben op Rusthof. 
Daarnaast biedt de vereniging een luisterend oor aan alle bezoekers van begraafplaats Rusthof in onze 
ontmoetingsruimte het Rustpunt, die in januari 2007 de deuren opende. Wij maken daar geen 
onderscheid tussen leden en niet-leden. Hebt u voor of na uw bezoek aan het graf of de urn van een 
dierbare op Rusthof behoefte aan een luisterend oor, dan kunt u daarvoor op zaterdag en zondag 
terecht in het Rustpunt. Wij leveren hiervoor vrijwilligers die een luisterend oor bieden aan de 
bezoekers onder het genot van een kop koffie/thee of een glas frisdrank. Voor consumpties betalen 
bezoekers een kleine vergoeding. Het is belangrijk dat de bezoekers die dat willen hun verhaal kwijt 
kunnen. Ook hebben wij informatie zoals een plattegrond van de begraafplaats. Welke planten je het 
beste kan planten op Rusthof, boeken en het jaarverslag van de Vogels op Rusthof. De bezoekers 
kunnen op zaterdag en zondag op de volgende tijden in het Rustpunt terecht:  

1 november tot 1 april 12:00 tot 15:30 uur 
1 april tot 1 november 12:00 tot 16:00 uur 

U kunt deze ruimte vinden door de bordjes te volgen waarop ‘Rustpunt’ staat aangegeven. Of de 
horecaborden die wij op de paden neerzetten als wij open zijn. Vanaf de ingang loopt u langs het 
crematorium. Als u voorbij de bebouwing bent, gaat u direct rechtsaf. U kunt het Rustpunt herkennen 
aan de glazen wand met daarop zwarte vogels. U kunt altijd lid worden voor min. 6 euro per jaar. Meer 
informatie op www.vriendenrusthof.nl.”  
Esther, heel erg bedankt voor dit interview en graag tot ziens op Rusthof! 
 

 
Een nieuwsgierige jonge bonte vliegenvanger 

http://www.vriendenrusthof.nl/
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Hoofdstuk 7 - Spechten met hoogtevrees op herhaling 
 
In een eerder verslag vertelden wij al over spechten met hoogtevrees. Het ging om een paartje grote 
bonte specht. Deze spechten hadden een gat gehakt op nog geen halve meter hoogte. Een duidelijk 
geval van spechten met hoogtevrees :-). We zijn verheugd te kunnen melden dat deze spechten 
inmiddels iets minder last hebben van hun hoogtevrees. Want we vonden een halve meter boven het 
eerdere gat een nieuwe holte. Het was echt fantastisch om deze spechten te kunnen volgen.  
 

 
Een jonge grote bonte specht 

 
De jongen gaan naarmate ze ouder worden steeds meer herrie maken. De ouders vlogen af en aan en 
wisten alle jongen groot te brengen. Eind mei waren de vogels gevlogen. Echt super om mee te maken 
van zo dichtbij. Chapeau voor deze spechten, we zijn benieuwd of ze komend jaar nog een stapje hoger 
durven :-).  

 

 
Moeder grote bonte specht bij het laagbijdegrondse nest 
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Een mannetje grote bonte specht 

De grote bonte specht broedt vanaf begin april. Heeft één legsel met 
meestal 5-7 eieren. Gebruikt jaarlijks een nieuwe nestplek, door zowel 

man als vrouw uitgehakt. De eieren worden op het hout in de 
nestholte gelegd. De eieren zijn crèmewit van kleur. Broedduur: 10-12 
dagen. Het nest wordt in een zachte boomsoort uitgehakt. De jongen 

zitten 20-23 dagen in het nest. Zowel man als vrouw broeden de eieren 
uit. Als de jongen zijn uitgevlogen worden ze verdeeld door de ouders 

en nog zo’n tien dagen verzorgd. 
 

Broedgedrag van de grote bonte specht – bron: Vogelbescherming 
Nederland 
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Hoofdstuk 8 - Rusthof op televisie: Natuurlijk Zoëy 
 

In mei kwam het programma Natuurlijk Zoëy langs op Rusthof om een uitzending te maken van de 

prachtige natuur. Het was erg leuk dat ons mooie project zo in de schijnwerpers kwam te staan.  

 
Nathalie, Eddy en Adriaan tijdens de opnames 

Op de website van RTV Utrecht verscheen ook een artikel naar aanleiding van de uitzending.  

LEUSDEN - begraafplaats Rusthof in Leusden is tegelijkertijd een natuurgebied waar de rust nauwelijks 

verstoord wordt. Het wemelt er van de insecten en de vogels. Er hangen 130 vogelnestkasten en er zijn 

een aantal bijzondere soorten geringd waar onderzoek naar wordt gedaan. Adriaan Sleeuwenhoek is 

vrijwilliger en geeft vogelexcursies op Rusthof. 

Eén van de bijzondere vogels die het heel goed doen op Rusthof is de bonte vliegenvanger. Adriaan laat 

Eddy zeven blauwe eitjes zien in een nestkastje. Eddy: "Je zou zeggen dat met de afname van de 

insectenstand dat dat ook direct effect zou hebben op de bonte vliegenvanger want die eet niet anders." 

Adriaan: "Klopt, maar tot nu toe valt dat mee. Ik denk doordat hier alles heel natuurlijk wordt beheerd 

er daardoor ook zoveel insecten zitten." Eddy: "Eigenlijk dus een soort paradijsje voor ze." 
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Een mannetje bonte vliegenvanger bij een nestkast 

Het gaat hard achteruit met insecten maar op Rusthof valt daar nog niets van te merken. De grasvelden 

aan de rand van de bossen zitten vol met een vliegend soort kevertje. Hert blijkt een Johanneskever. Dit 

kevertje lijkt een beetje op de meikever maar is veel kleiner en heeft niet die prachtige waaiers die de 

meikever heeft. Genoeg insectenvoer voor de jonge vogeltjes dus! 

Eddy: "Wat prachtig hier, het lijkt wel een sprookjesbos. Het klinkt een beetje morbide als ik dit zeg over 

een begraafplaats, maar als ik dit zie is het Efteling-achtig mooi." 

De uitzending is terug te kijken op de website van RTV Utrecht en via de website van De Gezonde 

Vogelaar. Terugkijken kan via www.degezondevogelaar.nl/rusthofoptv.  

 
Eddy en Adriaan bij een nestkast met vliegenvangers (foto: Nathalie Ringrose) 

http://www.degezondevogelaar.nl/rusthofoptv
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Hoofdstuk 9 – Vraag het Harry: Onderhoud op Rusthof 
 
We kregen de laatste tijd veel vragen over het kappen van bomen en de werkzaamheden op de 
parkeerplaats. Er is op sommige plekken best veel begroeiing weggehaald. Wie anders dan Harry 
Bosman kunnen we beter vragen naar de redenen hiervan. 
 

 
Soms moet er een kraan aan te pas komen 
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Harry, jullie zijn de laatste tijd flink bezig geweest met het onderhoud aan het groen op Rusthof. Zowel 
op de parkeerplaats als op de begraafplaats zelf. Bijvoorbeeld in het zuidoostelijk deel waar eerst een 
dicht naaldbos was en in het middendeel. Wat hebben jullie precies gedaan en waarom? 
"We hebben op een deel van Rusthof groot onderhoud gepleegd. De parkeerplaats is uitgebreid, want 
het aantal uitvaarten en bezoekers neemt nog steeds toe. Het groen en natuur zijn belangrijk voor 
Rusthof, dat maakt het zo uniek. Alleen soms moeten we de natuur een handje helpen of ingrijpen om 
het mooi te houden. Een dichte bomenlaag bijvoorbeeld zorgt ervoor dat de ondergroei geen kans 
krijgt. En juist een goed ontwikkelde kruiden- en struikenlaag is belangrijk voor de kwaliteit van Rusthof 
en de natuur. Een mooie begraafplaats zoals Rusthof is zo mooi doordat alle drie die lagen er zijn. Dat 
brengen we hiermee terug. De werkzaamheden zijn dus ook goed voor de flora en de fauna op Rusthof. 
De ingrepen zorgen ook voor meer eenheid tussen de velden onderling. Bij een deel van de vakken is 
de nieuwe beplanting klaar. Ik weet zeker dat de vogels er erg blij van worden. De komende jaren gaan 
we verder met dit onderhoud, het is een proces van meerdere jaren.   
 

 
Rusthof is zo mooi doordat er gericht onderhoud wordt verricht 

 
Op sommige plekken was het heel donker en er waren bomen niet meer in goede staat. De grote 
bomen bij de ingang bijvoorbeeld. Erg jammer, maar die waren echt rot van binnen. Dan wordt het 
gevaarlijk voor de bezoekers. Aan de andere kant zorgt het ook weer voor ruimte." 
  
Kun je wat meer vertellen over de aanpak van de parkeerplaats? 
"Vanaf september 2018 is er hard gewerkt aan het entreegebied. Dit begon met de aanleg van de 
nieuwe uitgang, aan de oostkant van het parkeerterrein en de weg ernaartoe. Daarna is het oostelijk 
deel van het parkeerterrein aangelegd. De beplanting is aangebracht en die zal de komende tijd gaan 
groeien. De parkeervakken worden voorzien van half verharding. In april of uiterlijk mei zijn deze 
werkzaamheden afgerond. We hebben dan meer parkeerplaatsen en het geheel is logischer ingedeeld. 
Het eenrichtingsverkeer en de nieuwe uitgang zijn grote verbeteringen." 
  
Dank je wel Harry. Wij zijn benieuwd wat de vogels ervan vinden. We zullen het aan ze vragen als we 
ze weer spreken :-). 
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Hoofdstuk 10 - Het ringen en terugmeldingen in 2018 
  
Net als andere jaren hebben we in 2018 weer jonge en volwassen vogels geringd. Het ringen is elke 
keer weer één van de hoogtepunten van het broedseizoen. Het is zo bijzonder om van die kleine 
vogeltjes in je handen te kunnen houden. In totaal hebben we dit jaar 112 vogels geringd: 
  
3 volwassen vrouwtjes bonte vliegenvanger 
85 jonge bonte vliegenvangers 
7 jonge zwarte mezen 
17 jonge boomklevers 
  

 
Jonge boomklevers tijdens het ringen 

 
Bij het ringen pakken we de jongen voorzichtig van het nest en doen we ze in een linnen tas. Ze worden 
dan één voor één geringd door Engbert van Oort, een gecertificeerd ringer. Want je kunt niet zomaar 
een ring om een poot van een vogel doen, daar moet je echt voor opgeleid en gecertificeerd zijn. Als 
een jong geringd is dan doen we die voorzichtig terug in de nestkast. Als de jongen klein zijn dan zetten 
we ze direct in het nest, als ze wat groter (en dus beweeglijker) zijn dan doen we het nestkastje dicht 
en de jongen weer via het vlieggat terug in de nestkast. Zo voorkomen we dat ze eruit vallen.  
 
Broedende vrouwtjes controleren we ook op ringen. Als ze geen ring hebben dan ringen we ze alsnog. 
Als ze wel een ring hebben dan noteren we het nummer dat er op staat. Dat nummer geven we door 
aan het Vogeltrekstation. Zij kijken in hun database waar die vogel geringd is en wanneer. Op die 
manier dragen het Vogeltrekstation en wij op Rusthof bij aan wetenschappelijk onderzoek. Dat is 
belangrijk voor de bescherming van vogels in Nederland en daarbuiten. Van "onze" bonte 
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vliegenvangers weten wij door het ringonderzoek dat ze vaak terugkomen naar dezelfde plek om te 
nestelen, soms zelfs meerdere jaren achter elkaar.  

 

Engbert en Adriaan tijdens het ringen (foto Arie van der Giessen) 
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Een jonge boomklever wordt geringd (boven) 

                
Een broedend vrouwtje en jonge bonte vliegenvangers tijdens het ringen 
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Terugmeldingen 
In september vonden we bij één van de schoonmaakrondes een dode boomklever in een nestkast. Die 
was op 15 mei dat jaar geringd als nestjong op Rusthof. Dat betekent dus dat dit individu na het 
uitvliegen op Rusthof is gebleven. Dat is op zich logisch, wij zouden er ook blijven. Het is er zo mooi en 
er is ruimte genoeg om op je zelf te gaan op Rusthof als jonge vogel :-). Maar ze overleven dus niet 
allemaal het eerste jaar. Jammer, maar zo gaat het toch in de natuur. 
 

 
Een vrouwtje bonte vliegenvanger heeft net een ringetje om haar pootje gekregen 

  
Bij de bonte vliegenvangers hadden we prachtige resultaten. Zo vonden we op 15 mei het vrouwtje 
met ringnummer BF07004 broedend in kast 111. Zij was op 20 mei 2016 als broedend vrouwtje geringd 
op Rusthof en ze zat nu weer te broeden. Ze legde 7 eitjes. Die kwamen allemaal uit. Erg mooi dat alle 
jongen gezond en wel uitvlogen.  
  
In kast 33 vonden we op 15 mei een broedend vrouwtje dat ook geringd was. Zij had het nummer 
BF07430 op de ring om haar pootje staan. Zij was op 2 juni 2017 als nestjong geringd door Engbert. Ze 
legde 6 eitjes. Die kwamen allemaal uit en alle 6 de jongen vlogen uit. 
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De bonte vliegenvanger waar we het meest trots op zijn is het vrouwtje met ringnummer AT25812. Zij 
zat op 15 mei 2018 in kast 66 te broeden toen we haar voorzichtig van het nest tilden. Ons hart maakte 
een sprongetje. Want dit ringnummer herkenden we! Het was namelijk niet de eerste keer dat we haar 
aantroffen in een nestkast op Rusthof. Zij was op 14 mei 2014 als broedend vrouwtje geringd op 
Rusthof door Dick Jonkers. In de tussentijd hebben we haar bij de nestcontroles vaker in onze handen 
gehad. Daardoor weten we nu dus dat dit vrouwtje voor het vijfde jaar op rij zat te broeden op Rusthof! 
In 2018 jaar legde ze 6 eitjes. Die kwamen allemaal uit en alle zes de jongen vlogen uitEIndelijk uit :-). 
 

 
De jonge vogels worden tijdens het ringen in een linnen tas gedaan, warm en veilig 

  
We vinden dit wel heel bijzonder. Fascinerend! Het is zo knap. Moet je nagaan. Onze bonte 
vliegenvangers kruipen in mei op Rusthof uit het ei, vliegen begin juni uit, blijven dan nog een paar 
dagen in de buurt van het nest en ze beginnen eind juli aan de grote reis naar de 
overwinteringsgebieden in West-Afrika. Bedenk goed dat een bonte vliegenvanger een vogeltje is van 
13 gram! Op de website van Vogelbescherming staat het volgende over deze reis: "Nederlandse bonte 
vliegenvangers trekken in zuidelijke tot zuidwestelijke richting weg. Daarbij doorkruisen ze Frankrijk 
en het Iberisch Schiereiland. Ze trekken 's nachts. Maar er wordt ook overdag gevlogen als ze dwars 
door de Sahara vliegen in 40-60 uur, naar tropisch West-Afrika, hun overwinteringskwartier. Deze 
najaarstrek vindt plaats vanaf eind juli tot half oktober. In die periode trekken ook Scandinavische 
vogels door Nederland. De voorjaarstrek weer onze kant op vindt plaats vanaf half april tot begin juni." 
 

  
Een bonte vliegenvanger van amper 14 dagen oud 
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Leo en Engbert in actie (links) en één vogel in de hand… 

 
We vinden het echt superknap van deze kleine vogeltjes dat ze die lange reis überhaupt maken. Menig 
mens zou niet eens beginnen aan zo'n reis, omdat de mogelijke obstakels en potentiële gevaren te 
groot zijn. Terwijl een vogel gewoon gaat. Zonder er over na te denken. Door stormen, met tegenwind, 
over bergen, door de woestijn, over zeeën en oceanen. Zonder navigatie, maar met een natuurlijk 
ingebouwd kompas, met de drang om naar het zuiden te vliegen in het najaar en naar het noorden in 
het voorjaar. Zonder zorgen vooraf wat er allemaal kan gebeuren, wat er allemaal mis kan gaan, of wat 
er vorig jaar gebeurde tijdens de reis. Maar gewoon dealen met de obstakels die tijdens de reis 
overwonnen moeten worden wanneer ze zich voordoen. Doelgericht en met doorzettingsvermogen 
naar de bestemming. Daar kunnen wij mensen veel van leren.  
  
Nu we steeds meer weten van onze vliegenvangers zou je trouwens kunnen denken dat we kunnen 
stoppen met ringen. Dat doen we niet. Want hoe meer je weet des te meer je weet dat je eigenlijk 
heel weinig weet. Zo weten we nog niet waar ze precies overwinteren, in welke andere gebieden onze 
vogels nog meer broeden, hoe hun trekroutes lopen. Allemaal zaken die we met ringonderzoek kunnen 
uitvinden. Bovendien is onderzoek alleen zinvol als het over een lange periode wordt uitgevoerd. Want 
dan kunnen we ook langetermijntrends achterhalen. We hopen ook dat we een keer, zoals Jan Drapers 
in hoofdstuk 3 al noemde, een bonte vliegenvanger kunnen uitrusten met een zendertje. Zodat we 



55 
 

meer te weten komen over de precieze trekroute en overwinteringsgebieden van 'onze' 
vliegenvangers.  
 

 
Een vrouwtje bonte vliegenvanger vliegt met voer naar de kast (boven) en een jong roept om eten (onder)
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Hoofdstuk 11 - Rusthof verwelkomt ruim 30.000 bezoekers op 1 dag 
 
Een bijenvolk van imker Wim Renkers heeft een plek gekregen op Begraafplaats Rusthof. Het zijn er 
ruim 30.000. En dat allemaal op één dag :-). Andere bezoekers hoeven zich geen zorgen te maken: de 
bijen blijven op afstand, als zij dat ook doen. Bloeiende planten en potten honing krijgt Rusthof ervoor 
terug. 
 

 
                                                        De bijenkast van Wim Renkers op Rusthof 
 
In overleg met opzichter Harry Bosman is de bijenkast op de laatste uitbreiding van de begraafplaats 
geplaatst. In het zicht, maar buiten de wandelroute van bezoekers. De uitvliegrichting is naar de 
begraafplaats gericht maar er is geen gevaar als je de bijen met rust laat. Om Wim en het bijenvolk te 
verwelkomen heeft onze Geert uit een boomstronk een bank gezaagd. Daar kan Wim heerlijk tot rust 
komen onder het genot van het gezoem en een bakje thee met honing. Behalve Harry en Wim is 
directeur Wilco Plaggenborg ook blij met dit initiatief: “We willen graag iets doen voor de natuur en 
aandacht vragen voor de bijen”. En dat is hartstikke mooi. Want met bijen gaat het over het algemeen 
niet goed. Ze kunnen alle hulp gebruiken. Fijn dat daar op Rusthof ruimte voor is! 

Duurzaamheid 
Op Rusthof is duurzaamheid een belangrijp onderwerp: een streven naar een ecologisch onderhoud 
en beheer met een zo min mogelijke belasting van de natuur. Twee jaar geleden zijn er meerdere 
insectenhotels geplaatst en de bijen zijn een mooi vervolg. Met dit bijenvolk wil Rusthof het belang 
van een gezonde bijen- en insectenpopulatie uitdragen aan de bezoekers. Voor veel gewassen is 
bestuiving door bijen en insecten nog steeds de enige manier. Ze zijn dus letterlijk van levensbelang. 
Rusthof herbergt een enorme diversiteit aan flora en fauna: een verscheidenheid aan bomen en bijna 
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400 plantensoorten op 30 hectare. Naar verwachting meer dan genoeg stuifmeel en nectar voor de 
bijen. De begraafplaats geeft ook rust en beschutting. Maar behalve het voedsel op locatie zoeken ze 
ook naar voedsel binnen een straal van ongeveer vijf kilometer. Ze weten zonder problemen de weg 
terug. Knap vinden we dat, net als bij de vliegenvangers. Want voor bijen is vijf kilometer een hele reis. 

Wim en Harry plaatsen de kast 

Educatie 
De bijen zijn een verrijking voor de flora en fauna maar kunnen straks ook een invulling geven aan 
educatieve doeleinden. Tijdens de rondleidingen lopen we er langs, zodat belangstellenden uitleg 
kunnen krijgen over het bijenvolk. Dit is trouwens ook leuk voor scholieren. Zo kan de interesse voor 
de natuur verder worden opgewekt. 

 
De bijen bij de kast 
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Lisan, de nieuwe imker van Rusthof (foto boven) en de bijen zijn erg blij met de kast 
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Hoofdstuk 12 - Storm, donder en bliksem 
 
Op een namiddag in mei was Wilco Knevel, één van de medewerkers van Rusthof, aan het werk in het 
ovengebouw. Het was nogal bewolkt en opeens barstte het onweer los. Een keiharde knal volgde toen 
de bliksem insloeg in een boom vlakbij het ovengebouw. Wat een kracht die impact had is duidelijk te 
zien in de bast van de boom. Overal lagen splinters van tot wel een meter of meer in lengte! Wat een 
geluk dat Wilco op dat moment nog binnen was, want wie weet hoe het anders was gelopen. Echt een 
flink litteken laat dat achter zeg! We zijn blij dat Wilco het na kan vertellen! We zijn daarna beter gaan 
letten op andere bomen om te kijken of er vaker blikseminslagen zijn geweest. We kwamen op het 
zuidoostelijk deel van de begraafplaats bomen tegen die jaren eerder getroffen waren door de bliksem. 
Het litteken is na al die jaren nog duidelijk zichtbaar. Bijzonder dat een boom ondanks zo’n harde klap 
toch weet te overleven.  
 

  
Bomen waar in het verleden de bliksem is ingeslagen, duidelijk te zien aan het litteken 
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De inslag van dit jaar liet grote splinters achter 

  
Sowieso was het een stormachtig jaar in Nederland. Ook over Rusthof woedden verschillende stormen. 
Die zorgen elke keer weer voor een hoop troep en soms ook echt voor flinke schade, zoals te zien is op 
deze foto's. Een hoop werk voor de mensen van Rusthof. Maar één troost: ze hoeven zich in ieder geval 
niet te vervelen :-).  
 

 
Op de rechterboom het litteken, links hangen nog splinters 
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Stormschade: omgevallen bomen en afgebroken takken  
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Hoofdstuk 13 – De rondleidingen in 2018 
 
Wat al die vogels en de prachtige natuur op Rusthof met mensen doet is iedere keer weer bijzonder 
om te zien. Naast deelnemers uit de regio Leusden/Amersfoort komen er mensen op de rondleidingen 
af van ver daarbuiten (o.a. Dordrecht en Den Haag). Dat mensen zelfs uit andere delen van Nederland 
speciaal voor de rondleidingen naar Rusthof komen is echt fantastisch. Ook leuk was dat we na afloop 
foto’s toegestuurd kregen die we voor dit verslag mochten gebruiken, bedankt!  

Een paartje bonte vliegenvangers (foto Chiel Kleisen) 

 

 

 

“Opgestaan om 05:00 uur om deze boeiende 
nestkastwandeling mee te maken. Leuk om meer mensen 
zich zichtbaar te zien vermaken met wat het gevederde 
deel van de fauna van Rusthof heeft te bieden. Ik kom 

terug!”  

Marry 
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Ook de deelnemers waardeerden het erg om in de kastjes te mogen kijken. Normaal gesproken mag 
je niet in een nestkastje kijken. We doen dit omdat we educatie een belangrijk onderdeel vinden van 
het project op Rusthof. We letten er ook goed op dat we niet te vaak in een nestkastje kijken. Zo 
worden de vogels niet verstoord. De rondleidingen werden ook in 2018 weer afgesloten met een 
heerlijk ontbijt. Er was dit jaar zelfs een extra rondleiding, omdat de eerste twee snel volzaten. Dat het 
erg leuk is om mee te gaan leest u in de blauwe kaders. Daarin leest u de ervaringen van deelnemers.  

 
Bij kast 32 tijdens een rondleiding (boven) en een bonte vliegenvanger (onder, foto Chiel Kleisen)
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Even snel in het kastje kijken bij deze broedende bonte vliegenvanger 

 
Deze jonge zanglijster kwamen we ook tegen 
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Een veel gehoorde uitspraak: “Wat is Rusthof toch een mooie plek!” 

 

“Vroeg uit de veren om een wandeling langs de nestkasten op Rusthof te 

beleven. Het was echt een belevenis! Horen, zien, ruiken en voelen: smaakt naar 

meer!” 

Gerrit 

“Het is heel bijzonder om om 8 uur ’s ochtends de rust en de schoonheid van de 

natuur op Rusthof te ervaren. Met zijn bevlogenheid en kennis weet Adriaan 

onze groep te boeien. Hij wijst ons op vogelgeluiden, de onopvallende plek waar 

hij een vogel ziet, het typerende gedrag van de vogel. We kregen daarnaast een 

inkijkje in de wereld van de nestkastjes en hun bewoners. Deze excursie was 

voor ons een uitgelezen kans om nader kennis te maken met deze bijzondere 

plek en zijn biotoop.” 

Marjan en Paul 



66 
 

 
Een bonte vliegenvanger met voer (boven) en deelnemers tijdens één van de rondleidingen (onder)
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Hoofdstuk 14 - Vooruitkijken naar 2019 
 
2018 was een goed jaar voor de vogels op Rusthof. Er werden meer eitjes gelegd dan ooit (629) en ook 
vloog er een recordaantal jongen uit (532). Door het goede werk van Leo van Kuijk is het 
nestkastenbestand in goede staat. In 2018 hebben we van 134 kasten bijgehouden wat erin gebeurde. 
Er hangen wel meer kasten, maar een aantal kan niet open. Die hebben we in 2018 niet meegeteld. 
Die gaan we buiten het broedseizoen zodanig aanpassen dat ze wel weer open kunnen. Dan kunnen 
we ze goed schoonmaken en bijhouden wat er gebeurt in de kasten. Zodat onze kennis over de vogels 
op Rusthof nog groter wordt. Wie weet breken we volgend jaar de records van 2018.  

  
In 2019 komt er waarschijnlijk een broedhoop voor ringslangen op Rusthof. De exacte locatie 
verklappen we niet, maar we houden u op de hoogte van de resultaten. Een andere ontwikkeling is 
dat we serieus willen onderzoeken of we een bonte vliegenvanger kunnen uitrusten met een zender. 
Dat zou echt super zijn. Het nieuwe jaar willen we ook gebruiken om de nummering van alle kasten 
die op Rusthof hangen helemaal kloppend te maken. Dat is voor het grootste deel al gelukt in 2018, 
maar toch kwamen we tijdens onze schoonmaakrondes weer kasten tegen die nog niet in onze 
administratie zitten. Ook organiseren we weer rondleidingen op Rusthof, tijdens en buiten het 
broedseizoen. We hopen u daar te zien. 
 

 
Jonge roodborstjes 

De rondleidingen die gepland zijn op 19 mei en 25 mei zijn al volgeboekt. Er is een extra 

rondleiding op zondag 26 mei (8:00u-10:00u). Aanmelden kan bij Lisan van Hees via e-

mail (MSL.vanHees@amersfoort.nl) of telefonisch via (033-469 4371 of 033-4613603) 

Ook is er in het kader van de Nationale Vogelweek van Vogelbescherming een 

avondrondleiding op 16 mei. Voor die wandeling kunt u zich alleen inschrijven via de 

website van de Vogelweek. Meer info en aanmelden via de website www.vogelweek.nl 

mailto:MSL.vanHees@amersfoort.nl
http://www.vogelweek.nl/
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Nawoord 
 
In het vorige jaarverslag stond een interview met Adriaan Sleeuwenhoek, de coördinator van het 
nestkastenproject. Hij vertelde toen dat hij zijn bedrijf De Gezonde Vogelaar is gestart. Hij organiseert 
onder meer vogelexcursies, lezingen en vogelcursussen. We zijn benieuwd hoe dat nu gaat en hoe hij 
vindt dat het met het project gaat. We hebben hem daarom als afsluiting van dit mooie verslag een 
paar vragen gesteld.  
 

 
Adriaan, De Gezonde Vogelaar (foto Gerard Kamp) 

 
Adriaan, hoe vond je het op Rusthof gaan dit jaar? 
“Het was een goed jaar. Veel jonge vogels die gezond en wel zijn uitgevlogen. Het was zelfs een 
recordjaar voor een aantal soorten. Daar worden we vrolijk van . Ook het project zelf liep erg goed 
dit jaar. Ik ben erg blij met alle hulp die we krijgen. Niet alleen van de heren en dames van Rusthof, 
maar ook van Leo en Wim met het schoonmaken en repareren van het vastgoed. De rondleidingen 
vond ik echt fantastisch om te doen, we krijgen er echt hele positieve reacties op. We vergroten de 
wereld van mensen en openen hun ogen voor alle mooie natuur die er is in Nederland, zelfs gewoon 
om de hoek. We horen regelmatig terug van mensen die mee geweest zijn dat ze nooit meer hetzelfde 
over Rusthof, of door het bos of park lopen. Ze zien en horen veel meer. Dat vind ik zo leuk om te 
horen! Fijn dat we met dit project deze bijdrage aan het leven van andere mensen kunnen leveren.”  
 
Heb je onze lezers nog iets leuks te melden over De Gezonde Vogelaar?  
“Jazeker. Ik merk dat veel mensen genieten van de natuur op Rusthof. Dat merken we bijvoorbeeld als 
we er rondlopen en tijdens de rondleidingen. Ook op Facebook en andere sociale media plaats ik 
regelmatig foto’s en filmpjes over vogels en de andere natuur op deze mooie plek. Mensen vinden dat 
prachtig. Ze willen daardoor ook meer weten van vogels en hebben er veel vragen over. Ook zijn er 
veel mensen die niet goed ter been zijn, maar toch willen genieten van vogels en de natuur. Niet alleen 
op Rusthof, maar ook daarbuiten. Daarom hebben wij van De Gezonde Vogelaar iets nieuws 
ontwikkeld. Een community (groep) waarin ik veel foto’s en video’s deel over vogels en vogels kijken. 
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Ik interview allemaal leuke en interessante mensen over natuur en vogels en wat vogels en vogels 
kijken voor hen betekenen. We geven er cursussen, bijvoorbeeld over vogelherkenning of 
vogelgeluiden. Ook ga ik met camera en internetverbinding op pad in het veld, zodat mensen thuis live 
mee kunnen kijken. Doel van de groep is om mensen te laten genieten van vogels en natuur en ze daar 
meer over te leren. Het is bedoeld voor o.a.:  
 Mensen die zelf niet de natuur in kunnen, tijdelijk of permanent (mensen die slecht ter been zijn, 

ziek zijn, in het ziekenhuis liggen, een gebroken been hebben). 
 Mensen die interesse hebben in en meer willen leren over vogels. 
 Mensen die in de grote stad wonen en eigenlijk meer in de natuur willen zijn. 
 Mensen die hun gezondheid belangrijk vinden.  

 
Herken jij je in één of meer van deze punten? Dan moet je zeker lid worden. Misschien ken je mensen 
die hier iets aan kunnen hebben, laat het ze dan weten. Bijvoorbeeld iemand die aan huis gekluisterd 
is door fysiek ongemak. Kijk snel op onze website voor meer informatie en lid worden: 
https://degezondevogelaar.nl/community. We willen ook excursies en cursussen gaan geven exclusief 
voor onze leden. Dat doen we als er genoeg leden zijn.  
 
Je hoeft trouwens geen vogelaar te zijn om in onze groep en met onze activiteiten mee te doen. Je zult 
merken dat je dat vanzelf wordt als je een keer met ons op stap bent geweest. Je dagelijkse portie 
natuur en vogels én een gezonder mens worden. Ook leren wij mensen hoe ze door vogels en natuur 
helemaal tot rust kunnen komen. Want de meeste mensen hebben veel te veel stress. Dat kan weer 
leiden tot burnout en alle ellende die daarmee te maken heeft. We leren mensen eenvoudige, 
effectieve technieken waardoor zij daar beter mee om kunnen gaan.  
 
O ja, wij van De Gezonde Vogelaar organiseren ook bedrijfs- en familieuitjes. Erg leuk om samen met 
anderen op #Spechtensafari of #Stadsvogelsafari te gaan bijvoorbeeld. Kijk voor meer informatie 
https://degezondevogelaar.nl/uitjes.”   
 
Bedankt Adriaan, tot volgend jaar en succes met De Gezonde Vogelaar! 
 

 
Op Rusthof zijn veel nesten, ook buiten de kasten. Die laat Adriaan graag zien in zijn groep 

https://degezondevogelaar.nl/community
https://degezondevogelaar.nl/uitjes
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We willen op deze plaats alle medewerkers van Rusthof harteleik danken voor hun enthousiaste 

medewerking, de vrijdagse snacks, de Barneveldse eieren en natuurlijk de humor in en buiten het 

schafthok. In het bijzonder directeur Wilco Plaggenborg, Harry Bosman, Wilco Knevel, Geert van den 

Tweel, Peter Eekelschot en Lisan van Hees.  

Ook een extra woord van dank voor Leo van Kuijk en Wim Renkers voor al hun goede werk aan het 

nestkastenbestand, hulp met de schoonmaak en het vergroten van de biodiversiteit op Rusthof (het 

bijenvolk).  

Als afsluiting nog een paar mooie foto’s van de prachtige natuur op Rusthof. Tot volgend jaar! 

 
Een prachtige koperwiek (boven) en een vlinder – een landkaartje?  (onder)



71 
 

Een dagpauwoog (boven) en een reegeit (onder)
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Colofon   
  
Samenstelling 
Adriaan Sleeuwenhoek  
  
Bijdragen 
De fantastisch mooie foto’s: Geert van den Tweel, Arie van der Giessen, Chiel Kleisen, Nathalie 
Ringrose, Gerard Kamp, Adriaan Sleeuwenhoek   
  
Het prachtige gedicht in hoofdstuk 5 (we zijn er nog steeds stil van): Rob  Bartels. Rob is ook te vinden 
op Facebook (www.Facebook.com/Rob.Bartels.129)   
  
Het verslag van Nestkast is te downloaden op de website van SOVON (www.Sovon.nl).  
Op de website van Vogelbescherming Nederland staat veel informatie over vogels. Bijvoorbeeld bij het 
hoofdstuk over het ringen hebben we daarvan informatie gebruikt. Zie www.vogelbescherming.nl.  
  
Meer informatie over het Vogeltrekstation vindt u op www.vogeltrekstation.nl.  Vindt u een keer een 
(dode) vogel met een ring? Meld deze dan via www.griel.nl.  
  
De Vrienden van Rusthof zijn te vinden in het Rustpunt. Kijk voor meer informatie en openingstijden 
op de website www.vriendenrusthof.nl.   
  
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen over dit verslag kunt u contact opnemen met Adriaan 
Sleeuwenhoek, via e-mail: Adriaan@DeGezondeVogelaar.nl of telefonisch op 06-36086816.  Bekijk ook 
eens zijn website en Facebook-pagina, want daarop plaatst hij regelmatig filmpjes, foto’s en verhalen 
over natuur en vogels www.DeGezondeVogelaar.nl en www.Facebook.com/DeGezondeVogelaar.   
  
Amersfoort, april 2019   
  
Rusthof/Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort   
Dodeweg 31 
3832 RE Leusden   
 

http://www.facebook.com/Rob.Bartels.129
http://www.sovon.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.vogeltrekstation.nl/
http://www.griel.nl/
http://www.vriendenrusthof.nl/
mailto:Adriaan@DeGezondeVogelaar.nl
http://www.degezondevogelaar.nl/
http://www.facebook.com/DeGezondeVogelaar

