Broedvogels en dagactieve zoogdieren in de Bieduinen tussen 1992 en 2015:
effecten van verdroging en stikstofdepositie zichtbaar?
Robert Kraaijeveld & Hidde Bult

Loofbos met hier en daar wat struikjes op een kale bodem: het favoriete
habitat voor fluiters is in de Bieduinen nog schaars te vinden. .

In 2015 zijn de broedvogels van Landgoed Bieduinen, Bieduinen-West en de Verbindingsdreef in het Grenspark ‘De
Kalmthoutse Heide’ onderzocht. De Brabantse Wal kampt al
decennia met langdurige verdroging en veel te veel atmosferische stikstofdepositie. Die processen leiden tot ziektes en
sterfte bij loofbomen als Zomereik en berken, vooral op
voedselarme zandgronden. De resultaten uit 2015 worden
vergeleken met inventarisaties uit 1992, 2005 en 2010 en met
de Nederlandse broedvogelindex. Die laatste vergelijking geeft
aan of eventuele veranderingen vooral in de Bieduinen of ook
landelijk optreden.
In 2015 bleek opnieuw dat broedvogels met een voorkeur voor
bos op vochtige bodems in de Bieduinen veel sterker achteruit
gaan dan in de rest van Nederland. Bosvogels die een deel van
hun voedsel op akker of weiland zoeken, maken ook ronduit
beroerde tijden door. Ze namen sinds 1992 met meer dan 50%
af. Anderzijds namen vogels met een voorkeur voor stervende
en dode loofbomen juist meer toe dan in de rest van Nederland. Dat kan erop duiden dat er meer loofbomen afsterven.
Al met al lijken stikstofdepositie en verdroging in de afgelopen
decennia ernstige nadelen te berokkenen voor de vogelbevolking van bossen op de Brabantse Wal, zoals de Bieduinen.
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Inleiding
Landgoed Bieduinen ligt op de zuidelijke Brabantse Wal ten noorden van Putte (Figuur 1). Korte gebiedsbeschrijvingen van het
landgoed (128 ha), de Bieduinen-West (84 ha) en de Verbindingsdreef (40 ha) zijn te vinden in het vorige verslag (Bult 2011).
Tot 1999 was alleen deelgebied Verbindingsdreef vrij toegankelijk. In dat jaar zijn alle delen, met uitzondering van de directe
omgeving van het landhuis, dat nu in gebruik is bij de Stichting Titurel, opengesteld. Daarna is het aantal wandelaars en mountainbikers sterk gestegen (Bult 2011).
De terreinen maken deel uit van het Grenspark ‘De Kalmthoutse Heide’ (sectoren Vog15, Vog16 en Vog17) en van het Natura2000 gebied ‘De Brabantse Wal’. Het beheer van het grootste deel van de terreinen is in handen van de Bosgroep Zuid-Nederland. De westelijke dennenpercelen zijn in de winter 2009/10 sterk gedund. Na 2010 zijn aan de randen clusters van jonge
loofboompjes aangeplant om meer natuurlijk bos te krijgen. De loofbomen worden geplant in speciale doorschijnende kunststofhulzen. Die zorgen in de eerste jaren voor een beter microklimaat met minder verdamping en tegelijk beschermen ze het
jonge boompje tegen vraat. De kunststofhulzen moeten in de loop der jaren spontaan verteren. Een aantal meer open percelen in
de Bieduinen-West en bij de Verbindingsdreef zijn in bezit van Natuurmonumenten.

Google Maps®
Figuur 1. Ligging van de telgebieden in Grenspark ‘Kalmthoutse Heide’ bij Putte in het zuidwesten van Noord-Brabant.

Bieduinen, loofbomen worden aangeplant in kunststofhulzen.
foto Hidde Bult

Verdroging en stikstofdepositie
De Brabantse Wal kampt al jaren met verdroging. Volgens
hydrologen is die het gevolg van de combinatie van te veel
grondwateronttrekking door drinkwaterbedrijven en landbouw en onvoldoende aanvulling (Aggenbach & Jalink 2007,
Voorn & Geujen 2019). Door de diepe ontwatering van de
landbouwgronden door het waterschap Brabantse Delta wordt
neerslag veel te snel afgevoerd. Regenwater kan onvoldoende
in de bodem doordringen. Ook naaldhout, dat sinds 1900 op
grote schaal is aangeplant, zorgt ervoor dat minder neerslag in
de bodem doordringt. De landbouwgronden zijn nu zo diep
ontwaterd, dat niet alleen in de zomer, maar zelfs in voorjaar
en herfst vochttekorten optreden (Aggenbach & Jalink 2007).
Om die tekorten tegen te gaan, pompen landbouwers grondwater op voor beregening. Die putten onttrekken water uit
relatief ondiepe grondwaterlagen, waardoor het schadelijker is
voor bos en natuur dan de diepe winning door drinkwaterbedrijven. Hydrologen vinden het onbegrijpelijk dat het waterschap zelfs na de ultra- droge zomer van 2018 en het droge
voorjaar 2019 nog steeds beregening toestaat (Voorn & Geujen
2019).
De atmosferische depositie van stikstof door industrie, verkeer
en vooral de landbouw, ligt op de Brabantse Wal vier tot zes
keer boven de kritische grens (Aggenbach & Jalink 2007). De
onnatuurlijke toevoer van stikstof, een belangrijke meststof
voor planten, zien we terug in de verdichting van de struiklaag en sterke vergrassing van bos en heide in de afgelopen
decennia (Bult 2011). Je zou verwachten dat de extra stikstof
dan ook de groei van bomen zou stimuleren, maar dat is niet
het geval. Integendeel, stikstof heeft een verzurend effect op de
bodem (Van den Burg et al. 2015, Nijssen et al. 2014).
De verminderde buffercapaciteit leidt tot uitspoeling van calcium (Ca), magnesium (Mg) en kalium (K) en tot verhoogde
concentraties aan toxische metalen, vooral aluminium. Daar-
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door treedt in 80 procent van de bossen op de zuidelijke zandgronden eikensterfte op en in 20 procent wordt de sterfte als
ernstig betiteld (Van den Burg et al. 2015, Nijssen et al. 2014).
Hier wordt nagegaan of mogelijke effecten van de landbouwintensivering, de verdroging en de stikstofdepositie zijn te zien
bij de vogelbevolking van de Bieduinen. Daartoe zijn de vogels
ingedeeld in ecologische groepen (Sierdsema 1995). Dan valt
bij voorbeeld af te leiden of vogels met een voorkeur voor
vochtige bodems, voor struikgewas of voor stervende of dode
loofbomen in de Bieduinen meer toe- of afnemen dan in de
rest van Nederland.
Werkwijze
Het onderzoek gebeurde weer volgens het Broedvogelmonitoringproject (BMP) van Sovon Vogelonderzoek Nederland
(van Dijk & Boele 2011, Bult 2006 & 2011, Samenwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerkgroepen 2007). Na 1992 zijn zes
talrijke soorten (Winterkoning, Roodborst, Merel, Pimpel- en
Koolmees en Vink) niet meer gekarteerd. Dat leverde veel
tijdwinst op en sindsdien konden vogelarme dennenplantages
per fiets bezocht worden. In 2015 werden zeven vlakdekkende
rondes gemaakt bij in totaal 31 bezoeken door Robert Kraaijeveld (vier), Hidde Bult (21) of gezamenlijk (zes, vooral in de
Bieduinen). De directe omgeving van het landhuis werd om
privacy redenen in alle jaren gemeden. Klanknabootsing is
gebruikt om Bosuil, Nachtzwaluw en Middelste Bonte Specht
op te sporen, voor die laatste zonder succes.
Aanvankelijk gebruikten we dagkaarten op papier en zijn de
waarnemingen manueel op de Sovon site ingevoerd. Vanaf
juni kon een tablet met Avimap (Vergeer et al. 2016) gebruikt
worden, dat door het Grenspark beschikbaar was gesteld.
Daardoor werd de plaatsbepaling nauwkeuriger en werden de
bezoekstippen achteraf automatisch naar de Sovon site doorgezonden. De interpretatie van de soortkaarten gebeurde in

2015 met autocluster, net als in 2010. Hoge koepelnesten van
rode bosmieren (Formica sp.) en zoogdieren zijn ook steeds
genoteerd.
Toen Hidde Bult in 1992 de Bieduinen-West wilde onderzoeken, bleek dat Ray Teixeira het terrein al in 1991 had geïnventariseerd, maar helaas alleen schaarse soorten had geteld.
De ontbrekende aantallen voor 1991 zijn achteraf geschat met
de dichtheid in beide andere terreinen:
sBW = 84 * (nB+nV)/(40+128), met sBW is schatting voor

Bieduinen-West (84 ha), nB is aantal in de Bieduinen (128 ha)
en nV is het aantal binnen de Verbindingsdreef (40 ha). Aantallen van zoogdieren zijn genormaliseerd per uur om vergelijkingen mogelijk te maken.
Bij veranderingen in de tijd worden de volgende criteria gebruikt: sterke toename, meer dan 100% stijging; toename: 33100% stijging; stabiel: tussen 25% afname en 33% stijging; afname: 25-50% daling en sterke afname: meer dan 50% daling.

Bieduinen: eiken, berken en dode takken
Foto: Hidde Bult
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Resultaten
De winter van 2014-2015 was zacht en zorgde niet voor extra
sterfte bij koude-gevoelige soorten. Maart en april weken qua
temperatuur niet af van het langjarig gemiddelde, maar mei
was koel. De inventarisatieomstandigheden waren meestal
gunstig, al was het in mei soms guur. Het weer werd toen vaak
bepaald door hogedrukgebieden met wind uit noordelijke
richtingen. (Boele et al. 2017). De gemiddelde tijdbesteding in
2015 lag met 14,8 min per ha iets lager dan in beide voorgaande jaren (Tabel 1). Desondanks zijn bijna evenveel territoria
van de aandachtsoorten (629) opgespoord als in het topjaar
2005 (632). In 2010 lagen de aantallen iets lager. Dat kwam
wellicht door extra sterfte bij vorstgevoelige soorten als Groene Specht, Zanglijster en Boomkruiper in de relatief strenge
winter 2009/2010. Het kan hun opvallend lage aantallen in dat
jaar verklaren.
In 2015 voldeden 46 soorten aan de Sovon criteria voor broedvogels. Van de 40 aandachtsoorten bleven er tien gelijk tussen
1991/92 en 2015, namen zes soorten matig af en kenden 18
soorten een sterke afname. Fazant, Houtduif, Zwarte Kraai,
Holenduif, Spreeuw, Kneu en Staartmees namen in de laatste
vijf jaar af. Dat is meestal een voortzetting van een trend die
eerder te zien was. Fluiter, Kauw, Matkop en Roodborsttapuit
waren in 2015 zelfs helemaal verdwenen. Tegelijkertijd namen
zes soorten matig toe en leefden elf soorten sterk op. Bij de
Gekraagde Roodstaart kan het om een landelijk effect gaan,
maar Boompieper en Groenling stegen veel sterker dan in de
rest van Nederland en profiteerden van de dunningen in 2009
in de Bieduinen en Bieduinen-West. In percelen die in 2009
opener waren gemaakt verdubbelde of verdrievoudigde de
stand. De meest spectaculaire, maar lastig te verklaren toename na 2010 betrof de negenvoudige stijging van de Appelvink.
Bij bezoeken in maart en april ontbraken die nooit op het ap-

pèl. Samenvattend waren er sinds 1991/92 iets meer verliezers
(24) dan winnaars (17).
Koekoek en Zwarte Specht voldeden in de Bieduinen-West
voor het eerst aan de Sovon criteria voor een territorium. Het
zijn lastig te tellen soorten: ze zijn van verre te horen maar
verplaatsen zich ook over grote afstanden. Die twee factoren
werken overschatting in de hand. Het valt dan ook niet uit te
sluiten dat van beide soorten slechts één territorium aanwezig was. Voor de Koekoek voldeed zelfs een derde territorium

in de Verbindingsdreef aan de Sovon criteria. Maar, omdat
waardvogels van de Koekoek (Gekraagde Roodstaart en Heggenmus) hier betrekkelijk schaars zijn, lijkt het aannemelijk
dat dit de vogel was die ook in de Bieduinen riep.
In totaal zijn 57 soorten tussen 1991 en 2015 als broedvogel
vastgesteld. Wilde Eend (1992 2p, 2005 1p), Boomvalk, Zomertortel (1992 4p), Ransuil (1992 3p), Steenuil (1992 1p),
Boerenzwaluw (2005 1p), Roodborsttapuit (2010 1p), Matkop
(1992 19p), Wielewaal, Ekster (1992 3p) en Sijs (1992 3p) zijn
in 2015 niet teruggevonden.
Een Witte Kwikstaart bij de gebouwen op de landbouwenclave
in de Bieduinen-West (1p) was dit jaar een nieuwkomer. Mede
daardoor zijn in 2015 voor het eerst de meeste soorten in de
Bieduinen-West vastgesteld en niet in de Bieduinen.
Natura2000
Van de soorten waarvoor de Brabantse Wal als Natura2000
gebied is aangewezen, komen Zwarte Specht, Nachtzwaluw en
Boomleeuwerik voor, maar ontbreken Geoorde Fuut, Dodaars
en Wespendief.

Zwarte Specht: zou stabiel zijn of toenemen volgens verwachting van
Sovon, in realiteit 50% afname......
Foto: HES

Rode lijst
Twaalf broedvogels van de meest recente Nederlandse Rode
Lijst (Van Kleunen et al. 2017) zijn ooit aangetroffen: Boomvalk (1994 en 2012 in Bieduinen-West, Bult 2011), Zomertortel, Koekoek, Steenuil, Ransuil, Wielewaal (tot 1985 bij het
landhuis), Matkop, Zwarte Mees, Boerenzwaluw, Grote Lijster,
Grauwe Vliegenvanger en Kneu. Er is wel een continue daling
van de categorie Rode Lijst: van negen soorten in 1991/92,
naar zeven in 2005, zes in 2010 en slechts vijf in 2015. Van dat
vijftal namen Grote Lijster en Zwarte Mees en Kneu af. Nachtzwaluw, Groene Specht en Gekraagde Roodstaart prijkten op
vorige versies van de Rode Lijst, maar zijn daar van af gehaald
omdat het hun landelijke populaties nu voor de wind gaat.
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Bespreking
De Avifauna van een bos is continu in beweging, want vogels
reageren snel op veranderingen in hun broed- of winterarealen, of dat nu op mondiale of lokale schaal gebeurt. Denk bij

het laatste aan wijzingen in het terrein zelf, zoals vellingen of
verdroging. Om daar inzicht in te krijgen zijn de territoria
toegekend aan ecologische soortgroepen (Sierdsema 1995).
De belangrijkste categorieën voor bosgebieden zijn vermeld in
Tabel 2.

603. Grasmusgroep: struwelen, opslag en zeer jong bos,
bosranden met struiken.
Deze groep kende tegenstrijdige ontwikkelingen per sector.
Die vloeien voort uit de verschillen in beheer. In de Bieduinen en de Bieduinen-West namen Heggenmus (Figuur 2) en
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Fitis toe tussen 1992 en 2015. Dit duidt op meer open plekken
met verjonging na de dunningen die hier plaatsvonden. Juist
het omgekeerde gebeurde bij de Verbindingsdreef. Door het
dichtgroeien van open plekken en veroudering van aanplanten
verdwenen de meeste Fitissen.

name in de pas met de landelijke trend. Dit alles wijst op een
sterke ontwikkeling van de struiklaag, vooral tussen 1992 en
2010, mogelijk gestimuleerd door de atmosferische stikstofdepositie. Die zorgt ervoor dat struiken en jonge bomen sneller
gaan groeien.

Driemaal toename
Zwartkop

Figuur 2. Territoria van Goudvink, Heggenmus, Zwartkop en Matkop (symbolen), bewoners van de struiken. De lijnen zijn de Nederlandse broedvogelindices tussen 1990 en 2015, waarbij 1990 gelijk aan
100 is gesteld (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, Sovon Vogelonderzoek Nederland & CBS, www.sovon.nl). Goudvink en Heggenmus
namen tussen 1992 en 2010 sterker toe dan in Nederland, terwijl de
Matkop, met een voorkeur voor kreupelhout op vochtige bodems, na
2005 sneller afnam dan in Nederland.

Zanglijster
Goudvink

604 Winterkoninggroep: jong bos, struiklaag in bossen.
Deze clan kan in struiken onder een gesloten kroonlaag leven.
Sinds 1992 was er een spectaculaire toename van Tjiftjaf,
Zwartkop, Zanglijster en Goudvink, die zich pas deze eeuw
vestigde. Hij deed het in de Bieduinen beter deed dan in de
rest van Nederland (Figuur 2). Bij de Zwartkop loopt de toefoto’s HES

De andere clanleden deden het echter ronduit slecht.
De Zomertortel is na 1992 nooit meer waargenomen en lijkt
uitgestorven op de Brabantse Wal. Zomertortels zoeken voedsel op cultuurland, liefst op vochtige bodems. In West Europa
staan ze op het punt van uitsterven door tal van ongunstige
ontwikkelingen in de landbouw. Maïsteelt, gebruik van herbiciden en insecticiden, minder bloemen in graanvelden door
zaadveredeling, stikstofdepositie waardoor grassen bermkruiden overwoekeren, asfaltering van onverharde wegen, verdroging door te lage grondwaterstand omdat machines zo vroeg
mogelijk het land op moeten, minder valgraan door efficiëntere oogstmachines, het is maar een greep uit de nefaste effecten
van de agro-industrie. Daarenboven kampen ze met extra
wintersterfte door droogte en voedselschaarste in de Sahel
(Zwarts et al. 2009). En of dat niet genoeg is, worden ze tijdens
de trek bovenmatig bejaagd in landen rond de Middellandse
Zee. Daaronder zijn EG landen als Frankrijk en Malta die de
plezierjacht nog steeds niet hebben verboden. Kortom, herstel
van deze sierlijke duif valt niet te verwachten.
De Fazant is geen trekvogel, maar staat wel onder druk van
dezelfde negatieve ontwikkelingen in de landbouw en de aanhoudende verdroging (Bult 2006). Het lijkt aannemelijk dat de
hanen die we in 2010 en 2015 aantroffen, in het aangrenzende landgoed Putse Moer waren uitgezet voor de plezierjacht.
Dat is clandestien en al jaren verboden vanwege de risico’s op
verspreiding van besmettelijke ziektes bij de inheemse Patrijs.
Maar, het gebeurt nog steeds op landgoederen waar jagers de
scepter zwaaien.
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Figuur 3. Territoria van Boompieper en Gekraagde Roodstaart (symbolen), bewoners van open bos op droge zandgronden. De lijn geeft
de Nederlandse broedvogelindex tussen 1990 en 2010, waarbij 1990
gelijk aan 100 is gesteld (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, Sovon
Vogelonderzoek Nederland & CBS, www.sovon.nl). In tegenstelling tot
de landelijke trend nam de Boompieper geleidelijk af in de Bieduinen,
om sterk op te bloeien nadat de westelijke percelen in 2009/10 gedund
waren. De lichte stijging van de Gekraagde Roodstaart na 2010 was in
lijn met de landelijke trend.

Verdroging speelt waarschijnlijk ook een hoofdrol bij de frappante teloorgang van de Matkop, een andere standvogel (zie
verder). Andere mogelijke verklaringen voor zijn afname is
het noordwaarts opschuiven van zijn verspreidingsgebied in
antwoord op de klimaatopwarming, toegenomen predatie van
legsels en broedende vrouwtjes door Grote Bonte Spechten en
veranderd bosbeheer tussen 1985 en 2010 (Bult 2018b). In die
periode vonden op de Brabantse Wal nauwelijks grootschalige
vellingen plaats om (dennen)bos te verjongen, waardoor het
areaal jong bos na 1992 sterk afnam.
702 De Geelgorsgroep: open bos, bosranden en boomgroepen met kale, zandige bodem.
Een goed vertegenwoordigde groep die tussen 1992 en 2010
met 50% afnam. Dat wijst op het dichtgroeien van open plekken en bosranden waarvan boven genoemde struweelvogels
profiteerden (groep 604). De Ransuil is na 2005 niet meer aangetroffen, terwijl Nachtzwaluw (Tabel 3) en Boomleeuwerik

zich nu beperken tot de heideveldjes van Natuurmonumenten.
Ook Gekraagde Roodstaart en Boompieper vielen tot 2010
terug. De afname van die laatste soort contrasteerde zijn landelijke stijging (Figuur 3). De Gekraagde Roodstaart liep tot
2005 nog in de pas met de rest van Nederland, maar viel in
2010 eveneens terug (Figuur 3). Van die soort wordt de landelijke populatie vooral bepaald door het aantal vogels dat
in het voorjaar terugkeert uit de Sahel (Zwarts et al. 2009).
Het Nederlandse indexcijfer voor 2010 lag op het niveau van
2005, dus er was geen aanwijzing voor extra wintersterfte in de
Sahel.
Dat alles geeft aan dat de terreinen tot 2010 gaandeweg minder
geschikt werden voor Boompieper en Gekraagde Roodstaart.

Bieduinen-West, dunningen in augustus 2015.

Foto Hidde Bult

Figuur 4. Verspreiding van de Boompieper in 2010 (links, Ledegen
2011) en in 2015 (rechts, Bonte 2016), elke stip is een territorium. Er
is een toename op plaatsen waar door dunningen in 2009/10 verjonging van het dennenbos kon optreden zoals te zien is in de BieduinenWest. Daar steeg het aantal territoria van 6 à 7 naar 17, wat veel meer
is dan de landelijke toename in diezelfde periode.

In 2015 veerden ze lokaal weer op. Dat is een direct gevolg
van het kappen van Grove dennen, vooral in Bieduinen-West
(Figuur 4).
Tenslotte de Groene Specht, een standvogel, die echter in
strenge winters bij bosjes sneuvelt. Zoals verwacht herstelde
de Groene Specht zich van de dip in 2010 na een reeks zachte
winters.
802 Kruisbekgroep: vogels van opgaand bos met naaldbomen.
Het dennengilde kende een opleving rond 2005 en viel daarna
terug op het niveau van 1992. Op Sijs en Kruisbek valt geen
peil te trekken vanwege hun uitermate wisselvallige voorkomen. Net als 2010 was 2015 een daljaar voor deze zaadeters.
Beide goudhanen namen na 1992 flink toe, de stand van de
Goudhaan steeg meer dan 150%. Die toename verliep perfect
parallel met de behoorlijk fluctuerende landelijke index
(Figuur 5).
Ook het landelijke populatieverloop van de Vuurgoudhaan is
grillig, terwijl het onderzoeksgebied een gestage toename kent,
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al gaat het nog om een kleine populatie (Figuur 5). Vuurgoudhanen zijn meestal geassocieerd met (Douglas)sparren. Daarvan groeien de meeste op een vak met leemhoudende bodem
in de Bieduinen-West. Het is dan ook niet vreemd dat hun
voornaamste winst in dat terrein te zien was.
In tegenstelling tot de goudhanen, is het beeld bij de twee mezen somber. De Kuifmees, met sterke fixatie op Grove dennen,
bleef tussen 1992 en 2005 min of meer constant, maar daarna
kromp de stand. De dunningen zouden daarbij een rol kunnen
spelen, want ze zoeken bij voorkeur oude dennen op. Toch
lijkt er meer aan de hand. Immers, de meeste dennen werden
geveld in de Bieduinen-West en laat dat nu het terrein zijn
waar de populatie niet afnam en al bijna 25 jaar stabiel blijft.
Omgekeerd werd er minder gekapt in het Landgoed Biedui-

Figuur 5. Territoria van Goudhaan, Vuurgoudhaan, Kuifmees en
Zwarte Mees (symbolen). De lijnen geven de Nederlandse broedvogelindices tussen 1990 en 2015 weer, waarbij 1990 gelijk aan 100 is
gesteld (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, Sovon Vogelonderzoek
Nederland & CBS, www.sovon.nl). De ontwikkelingen van deze soorten liepen grotendeels in de pas met hun landelijke trends, waarbij
opvalt dat de goudhanen stijgen en beide mezen dalen.

nen, terwijl daar de populatie met bijna 40% afnam in het
laatste decennium (Figuur 6).
De Zwarte Mees, die liefst opstanden met sparren bewoont,
nam sinds 2005 met 50% of meer af. Die daling verloopt
parallel aan de landelijke index, die sinds 1990 ook ruim
50% zakte (Figuur 5). In tegenstelling tot de goudhanen zijn
beide mezen vooral standvogels. Het geeft aan dat er in onze
naaldhoutbossen iets niet pluis is. Wellicht heeft het met hun
voedsel te maken, dat uit insecten en andere geleedpotigen
bestaat. Recent werd aangetoond dat insecten qua gewicht met
75% achteruit zijn gegaan sinds 1990. Een tweede factor kan
de vermesting van bossen in het zandlandschap zijn (Nijssen et
al. 2014; Van den Burg et al. 2015). Daarbij wordt calcium uit
de bodem weggespoeld. Dat kalkverlies door stikstofdepositie
werkt door in de hele voedselketen en leidt er onder meer toe
dat legsels van Koolmezen een te dunne eischaal krijgen (Van
den Burg, 2016). Daardoor drogen de embryo’s uit, en als ze al
uitkomen, dan ontwikkelen de opgroeiende jongen door kalk-

Figuur 6. Verspreiding van de Kuifmees, een bewoner van Grove
dennen, in 2010 (links, Ledegen 2011) en in 2015 (rechts, Bonte 2016).
Elke stip is een territorium. In de Bieduinen-West zijn in 2009/10
Grove dennen geveld om het bos te verjongen. Ondanks die dunningen
werden er niet minder, maar zelfs meer Kuifmezen gevonden in
2015. Hun aantal ging van 13 naar 17. In de Bieduinen en de
Verbindingsdreef, waar minder of geen Grove dennen werden geveld,
zijn juist afnames te zien, samen van 29 naar 22 territoria. Waarom
de dunningen gepaard gingen met een toename van de Kuifmees is
lastig te verklaren.

gebrek misvormde, flexibele poten en sterven alsnog (Van den
Burg, 2016). Wellicht lijden Kuif- en Zwarte Mees ook onder
een dergelijk scenario.
803. Appelvinkgroep: opgaand bos met loofbomen, liefst op
vochtige bodem.
De Appelvink was in West-Brabant heel zeldzaam. Hij verscheen in 2010 in de Bieduinen en steeg met stip door naar negen territoria in 2015. Beide andere vertegenwoordigers, Grote
lijster en Fluiter, doen het echter ronduit slecht. De Grote Lijster zoekt voedsel in open terrein met korte, grazige vegetaties.
Aanhoudende uitdroging, waardoor regenwormen verdwijnen
of onbereikbaar worden kan meespelen (Bult 2006). Door de
stikstofbelasting raken bosbodems overwoekerd door tapijten
van Pijpenstrootje en Bochtige Smele. Ze worden daarmee ongeschikt voor Grote Lijsters en Fluiters. De bemesting geeft
bovendien een sterke verdichting van de struiklaag. Ook dat
is ongunstig voor de Fluiter, die loofbos met een ijle struiklaag
en onbegroeide bodems verkiest. Dat habitat is lokaal nog aan-

Appelvink, nieuwkomer in West Brabant
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foto: Hidde Bult
						
Het Landhuis Bieduinen werd tijdens inventarisaties niet bezocht. In
september 2018 was het toegankelijk tijdens de expositie ‘Heerlijke kunst’.
Uit het torenraam hangt de ‘Weg van duizend knopen‘ door Lia Reijnders
van gras gemaakt.

wezig in de Bieduinen en in 2010 zong daar wekenlang een
man die waarschijnlijk geen partner vond. Achteraf bleek dat
Nederland in 2010 een grote invasie van Fluiters kende (Boele
et al.,2012). In 2015 ontbrak de Fluiter helaas weer in de Bieduinen.
804. Grote Bonte Spechtgroep: oud, opgaand bos met holen,
met voorkeur voor loofhout.
Deze groep nam met 26 territoria toe tussen 1992 en 2005. Gezien de toenemende ouderdom van de bossen lag een stijging
in de lijn der verwachtingen. Sindsdien lijkt het bos verzadigd
te zijn. Dat geldt voor de Grote Bonte Specht, zeker als we
zijn aantallen tegen de landelijke index afzetten (Figuur 7). De
dip van de Boomkruiper in 2010 was mogelijk veroorzaakt

door extra sterfte in de voorafgaande relatief strenge winter,
die ook in de landelijke trend tot uiting komt. Al met al groeit
zijn populatie in de Bieduinen parallel met de landelijke index
(Figuur 7).
De Spreeuw en Zwarte Specht doen het rondom Putte al jaren
beroerd (Bult 2006, 2011). Van de laatste was in 2010 één paar
present, in 2015 kwam autocluster op twee territoria uit, al kan
dat wat te optimistisch zijn geweest. In 2017, toen de Zwarte
Specht overal op Brabantse Wal is onderzocht, werd in de
Bieduinen een broedgeval met drie jongen vastgesteld. Het is
waarschijnlijk dat die zijn uitgevlogen, want hetzelfde nestgat
is ook in 2018 weer gebruikt, terwijl holen die gepredeerd zijn
vervolgens worden gemeden. Waarom het na de eeuwwisseling slecht gaat met de Zwarte Specht op de Brabantse Wal is
onduidelijk. Er zijn veel mogelijkheden geopperd (Bult 2018a).
Allereerst was de stand rond 1992 bovenmatig gestegen na de
januaristorm in 1990. Die zorgde voor veel dood dennenhout,
wat ideaal is voor de Zwarte Specht die van hout- en schors
etende houtmieren en keverlarven leeft. Wellicht zien we nu
de terugkeer naar een meer normale stand. Door vergrassing
en verstruiking ten gevolge van atmosferische stikstofdepositie krijgen bossen een koeler microklimaat. Dientengevolge

Figuur 7. Territoria van Grote Bonte Specht en Boomkruiper (symbolen). De lijnen geven de Nederlandse broedvogelindices tussen 1990
en 2010 weer, waarbij 1990 gelijk aan 100 is gesteld (bron: Netwerk
Ecologische Monitoring, Sovon Vogelonderzoek Nederland & CBS,
www.sovon.nl).

verdwijnen mieren, stapelvoedsel voor de Zwarte Specht. Meer
predatie door Havik of Boommarter speelt wellicht ook een
rol. In 1992 vond ik in de Bieduinen een Zwarte Specht die
vrijwel zeker door een Havik was geslagen. Omdat belangrijke
Haviksprooien als Konijn en Houtduif na 1992 schaarser zijn
geworden (dit rapport en Bult 2012, 2018), is de predatiedruk
voor de Zwarte Specht mogelijk gestegen.
Een laatste factor is de terugkeer van de Boommarter op de
Brabantse Wal. Boommarters plunderden in 2017 twee van de
vijf onderzochte nesten van de Zwarte Specht (Brinkman et al.,
2018).
805. De Kleine Bonte Spechtgroep: opgaand bos met loofbomen.
Dit betreft holenbroeders die vooral in loofbomen voedsel
zoeken. Anders dan het Boomklevergilde zijn ze niet afhankelijk van zwaar Beukenhout. Tussen 1992 en 2015 fluctueerde
de Grauwe Vliegenvanger nogal (Figuur 8). Dat kan het gevolg
zijn van inventarisatieperikelen. Hun geluid is onopvallend
en er is potentiële verwisseling mogelijk met piepjes van pas
uitgevlogen jongen van Roodborst of andere soorten. Kleine
Bonte Specht en Bonte Vliegenvanger (Figuur 8) ontbraken
eind vorige eeuw nog, waren nieuwkomers in 2005 en bezetten
in 2015 respectievelijk al vier en vijftien territoria. De groep is
vooral in de Bieduinen sterk vertegenwoordigd. Op dat landgoed hangen geen nestkasten en dan is de Bonte Vliegenvanger een kritische soort voor bos met een overvloed aan natuurlijke nestholten. De aanwezigheid van veel dood hout (liefst
berken) heeft een sterk stimulerend effect op de aanwezigheid
van deze clan. De sterke toename van Kleine Bonte Specht en
Bonte Vliegenvanger op de Brabantse Wal reflecteert wellicht
de sterfte van Zomereik en berken ten gevolge van verdroging
en stikstofdepositie (Van den Burg et al., 2015, 2016, Nijssen et
al., 2014).
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806. Boomklevergroep: zwaar loofhout.
Landgoed Bieduinen is met zijn zwaar beukenhout een bolwerk voor Boomklevers. Daar raakte zijn populatie verzadigd en daalde zelfs wat onder het niveau van 2005, terwijl
de landelijke trend nog steeg (Figuur 9). Echter, ten opzichte
van 1992 bewonen nu vier maal zoveel Boomklevers Bieduinen-West en de Verbindingsdreef.
De Bosuil is in 1999 voor het eerst bij de Bieduinen vastgesteld,
waarna bij zoektochten naar Nachtzwaluwen in elk telgebied

Figuur 8. Territoria van Grauwe en Bonte Vliegenvanger (symbolen).
De lijnen geven hun Nederlandse broedvogelindex tussen 1990 en
2010 weer, waarbij 1990 gelijk aan 100 is gesteld (bron: Netwerk
Ecologische Monitoring, Sovon Vogelonderzoek Nederland & CBS,
www.sovon.nl).

Figuur 9. Territoria van Boomklever en Holenduif (symbolen).
De lijnen geven de Nederlandse broedvogelindices tussen 1990 en
2010 weer, waarbij 1990 gelijk aan 100 is gesteld (bron: Netwerk
Ecologische Monitoring, Sovon Vogelonderzoek Nederland & CBS,
www.sovon.nl).

één of meer Bosuilen gevonden is/zijn in 2007, 2012 en 2017.
De BMP-methode is ongeschikt om de stand van Bos- of andere uilen vast te stellen. Er huizen dus meer Bosuilen dan het
drietal dat de BMP-methode voor 2015 opleverde. Holenduif
en Kauw, die ook in zware Beuken nestelen, zoeken voedsel op
akker en weiland. De teloorgang van het platteland (zie verder)
kan verklaren waarom hun stand terugliep.
807. Roofvogels.
Waarnemingen van de Sperwer, die vooral op zangvogels in
cultuurland jaagt, wezen op één succesvol broedgeval in de
Bieduinen-west. Op 23 juli 2015 cirkelden twee pas uitgevlogen jongen met hun ouders boven de Bieduinen-West. Het
Havikenpaar in de Bieduinen was weer succesvol dit jaar.
Het territorium in de Bieduinen-West was bezet, maar het
is onzeker of er genesteld werd. De voorspoedjaren voor de
Havik zijn namelijk voorbij. Fazant, Houtduif, Kauw (Tabel 1)
en Konijn (Tabel 6), die qua biomassa belangrijke prooien voor
de Havik zijn (Potters 1996), namen sterk af. Territoria van
de Buizerd waren present in Bieduinen en Bieduinen-West.
Al met al stabiliseerde het aantal roofvogels na sterke afname
tussen 2005 en 2010.
De agrarische leegloop
Heel opvallend is dat bij de verliezers veel soorten zitten die
graag hun kostje bijeen zoeken op weiland of akker. Als we
die tien soorten samen zetten, dan wordt dat pijnlijk duidelijk
(Tabel 4). Hun aantal nam meer dan 50% af: van 105 paren
in 1992 naar 50 in 2015. Die halvering bevestigt dat het platteland op de Brabantse Wal in 25 jaar voor veel planten en
dieren in een barre woestijn veranderde (Bult 2017). Dit ten
gevolge van al eerder genoemde landbouwkundige veranderingen als omschakeling van granen naar mais, efficiëntere oogstmachines en sneller onderwerken van oogstresten (Bijlsma et

al. 2001). Tot 2010 leken Houtduif, Holenduif en Zwarte Kraai
de dans te ontspringen (Figuur 10). Maar, dat is deels schijn.
Houtduiven verdwenen al eerder uit Bieduinen en BieduinenWest, maar namen tegelijkertijd toe bij de Verbindingsdreef
(Tabel 1). Dat terrein grenst aan de Parklaan met chalets en
camping Hazeduinen, waar wel altijd voedsel voor duiven
beschikbaar is. Die verplaatsing van bos naar bebouwing is een
landelijke trend (Bijlsma et al. 2001) en dit compenseerde tot
2010 de verliezen in de twee andere terreinen.
Houtduif en Zwarte Kraai worden bejaagd. Maar, er zijn geen
aanwijzingen dat hun afname in de Bieduien na 2010 komt
door toegenomen afschot ten opzichte van de rest van Nederland. Sinds 1992 is ook de populatie Holenduiven bijna gehalveerd. De tijdelijke opleving in 2010 kwam door paren die op
de rijke beukenmast in de Bieduinen-West afkwamen. Ze voldeden weliswaar aan de criteria voor broedparen, maar nestelden waarschijnlijk niet op het terrein.
Verdroging treft bosvogels
Bij soorten met een voorkeur voor bos op vochtige bodem is
de situatie met 90% afname nog beroerder (Tabel 5). Van de
37 broedparen in 1992 bleef in 2015 een schamel viertal over.
Binnenkort lijkt het doek voor die categorie te vallen. De frappante afname van de Matkop zette na 2010 door. Hij is nu
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verdwenen zoals voorspeld (Bult 2011). Hervestiging lijkt uitgesloten, want zijn dispersiecapaciteit is heel gering. De teloorgang verliep in de Bieduinen (Figuur 2) en andere bossen op
de Brabantse Wal veel sneller dan in de rest van Nederland.
Dat geeft aan dat in deze regio er iets fundamenteel mis is voor
deze vogel, die jonge bosstadia op vochtige bodem nodig heeft.
Studies op het nabij gelegen Groot Schietveld (Bulteel 2013) en
een analyse van landelijke BMP- en ringgegevens (Schekkerman
& Van der Jeugd, 2012) lieten zien dat de afname in droge
bossen op zangronden sneller verloopt dan in (broek)bossen
op vochtige bodems. De aanhoudende verdroging van de
Brabantse Wal lijkt dan ook de doodsteek voor de Matkop en
andere vogels rond Putte.
Zoogdieren
Vanaf 1990 veroorzaakte het viraal hemorragisch syndroom
(VHS), een ziekte die sinds 1988 in Nederland woedt, een
ware slachting onder Konijnen op de Brabantse Wal. In de
Bieduinen en bij de Verbindingsdreef leken Konijnen in 2005
al uitgestorven (tabel 6). Alleen bij de landbouwenclave in de
Bieduinen-West huisde nog een kleine kolonie. In 2015 was
ook die bijna uitgestorven en is slechts één maal een Konijn
gezien.

Landbouwenclave in de Bieduinen-West
waar tot voor kort nog Konijnen leefden. Foto Hidde Bult

Sinds eind vorige eeuw nam de Ree flink toe, vooral in de
Bieduinen. Reeën hebben een relatief kleine pens en zijn meer
dan andere herkauwers aangewezen op licht verteerbaar, energierijk voedsel. Ze eten dan ook bij voorkeur kruiden, jonge
twijgen en knoppen (Broekhuizen et al. 1992). De toename in
de Bieduinen hangt waarschijnlijk samen met de toename van
de struiklaag, waardoor meer voedsel in de vorm van jonge
knoppen beschikbaar kwam.
De Eekhoornstand was tot en met 2010 redelijk stabiel in de
Bieduinen. Voor de afname in 2015 is geen duidelijke verklaring, grote schommelingen worden ook elders vaak geconstateerd (Broekhuizen et al. 1992). Mogelijk staat de Eekhoorn op
het menu van de Boommarter die sinds 2007 terug is op de
Brabantse Wal. In 2005 werden minder vaak Egels genoteerd
dan in 1992, en daarna zijn ze niet meer gezien. Dat kan duiden op een afname van hun hoofdvoedsel, regenwormen, ten
gevolge van verdroging.

Besluiten
Op de zuidelijke Brabantse Wal vinden we de belangrijkste
kernen parkbos met zwaar beukenhout in het Moretusbosch
en in de Bieduinen. Toen de Boomklever nog een schaarse
broedvogel was in Noord-Brabant, lag zijn dichtheid daar al
hoog. Door de stijgende leeftijd van het bos zijn de afgelopen
25 jaar bomen op andere plekken in de Bieduinen ook oud
genoeg geworden voor Boomklevers. Ten noordoosten van
het oude parkbos liggen percelen eiken-berkenbos. Dat is het
natuurlijke bostype op voedselarme zandgronden, maar het is
dun gezaaid op de Brabantse Wal, waar tot voor kort meestal Grove of Corsicaanse Dennen werden aangeplant. In het
eiken-berkenbos zijn steeds meer holen ontstaan. Daarvan
profiteren holenbroeders die tot voor kort betrekkelijk zeldzaam waren, zoals Bonte Vliegenvanger en de Kleine Bonte
Specht die holtes in zacht hout hakt (soortgroep 805). Ook de
Gekraagde Roodstaart zat in dit bostype. In boswachterijen in
de omgeving zoals Stoppelbergen en Moretusbosch zijn deze
soorten veel zeldzamer of zelfs afwezig. In hoeverre hun toename een positieve ontwikkeling is, valt te bezien. Het kan ook
betekenen dat in de Bieduinen meer Zomereiken en berken
sterven omdat de voedselarme bodem lijdt onder verdroging
en atmosferische stikstofdepositie.
Veel struikbewoners zaten meer in de lift dan in de rest van
Nederland. Dat geeft aan dat de struiklaag in de laatste twintig
jaar flink dichter werd. Ook die verandering is te verklaren
door te hoge stikstofdepositie. Al met al werden de onderzochte bossen ouder, maar ook meer besloten door opslag
en struikgewas. Gezien die ontwikkeling is het logisch dat de
stand van soorten van open bos en bosranden, zoals Boompieper, Boomleeuwerik tussen 1992 en 2010 halveerde. In
de laatste vijf jaar leefde deze groep weer op. Dat is toe te
schrijven aan verjonging van het bos op plekken waar Grove
dennen gekapt werden. Dat wordt goed geïllustreerd door de
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veranderingen in de verspreiding van de Boompieper tussen
2010 en 2015 (Figuur 4). Kortom, door het omhakken van
Grove dennen steeg de lokale biodiversiteit, wat zich uitte in
meer broedvogelsoorten. Dat is ook logisch gezien de grotere variatie in leeftijden van de bomen binnen het bos, maar
wordt nooit gemeld in geschriften die ageren tegen het kappen
van bomen.
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