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Ook in 2020 is de proefstrook weer op broedvogels onderzocht. 
Dit seizoen stond het water nog lager dan vorig jaar. Daardoor 
kwam opnieuw habitat beschikbaar voor pioniervogels op de 
voormalige slikken. Kluut, Strandplevier (4 paar), Kleine Plevier
(2 paar) en Bontbekplevier (2 paar) profiteerden ervan, al lagen 
hun territoria vooral buiten de strook. Anderzijds was het lage 
meerpeil weer ongunstig voor watervogels. Fuut, Kuifeend, Zo-
mertaling en Meerkoet ontbraken dit seizoen. Op het Hoger-
waardschor lijkt de continue daling van de struweelvogels tot 
stand te zijn gekomen. We telden er meer dan in 2019. Dat kwam 
vooral door Rietzanger, Bosrietzanger en Kneu, die in aantal 
(bijna) verdubbelden ten opzichte van vorig jaar. Ook de Nach-
tegaal (vier territoria) steeg verder en voor het eerst huisden 
twee Cetti’s Zangers in de strook. Na de hete zomers was het 
areaal riet wat toegenomen en dat trok extra moerasvogels aan.
 
Inleiding
Het Markiezaatsmeer (verder aangeduid als Markiezaat) 
ontstond in 1983 na de sluiting van de Markiezaatskade. 
Daardoor verdween de verbinding met de Oosterschelde en 
daarmee ook het getij. De afsluiting was nodig om de getij-
amplitude in de Oosterschelde te vergroten en een getijloze 
scheepvaartverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen te 
creëren. Na die afsluiting veranderde het Markiezaat ingrij-
pend en ontstond een steeds zoeter wordend meer. Het is een 
Natura2000 reservaat dat bestaat uit ongeveer 1.100 ha water 
en 700 ha landnatuur, de drooggevallen voormalige slikken 
en schorren. Op het land ontwikkelden zich snel zoete habi-
tats met bos, struweel en kruidenrijk grasland (Bult 2017). 
Het meer heeft buitengewoon brede amfibische zones door 
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zijn vlakke oevers. Het peil wordt bepaald door neerslag en 
verdamping: laag in de zomer, hoog na herfst en winter. Maar, 
vanaf 40cm +NAP wordt neerslag afgevoerd om niet te veel 
grasland onder water te zetten. 
Het Markiezaat kent veel dynamiek. Bij een kleine peildaling 
valt een groot areaal voormalige slikken droog. Begrazing 
door IJslanders en rundvee is het tweede beheersinstrument. 
Het heeft als doel om bosvorming en verruiging van het voor-
malige getijdengebied tegen te gaan.
Om de ontwikkelingen van vegetatie en vogelbevolking te mo-
nitoren, is in 1986 een proefstrook (200 m breed, 3270 meter 
lang) door het zuidoosten van het reservaat uitgezet. Eerder is 
in Veerkracht al iets over de proefstrook verteld (Bult 2017b, 
2018, 2019). Rijkswaterstaat staakte het vegetatieonderzoek al 
in 1989. De vogeltellingen werden voortgezet, zij het door de 

VWG Bergen op Zoom. Vanaf 1988, toen het winterpeil eerst 
50 cm en later 40 cm hoger werd gezet, ligt het middenstuk 
grotendeels onder water. Dit deel is nauwelijks begroeid en als 
het droogvalt, kan er een klein aantal op de grond broedende 
pioniervogels nestelen.
Ontwikkelingen van de vegetatie drukken een stempel op de 
vogelstand. Door de soorten in te delen in groepen, worden 
verbanden tussen enerzijds begroeiing en landschap en ander-
zijds vogelbevolking zichtbaar. Daarbij worden vogels die 
ongeveer dezelfde biotoopeisen samengevoegd in ecologische 
groepen (Sierdsema 1995). 

Materiaal en methoden
Het onderzoek gebeurde weer volgens de Sovon richtlijnen 
(Van Dijk & Boele 2011, Vergeer et al. 2016). Dit seizoen gin-

gen Ton Bakker (TB), Jan Hogerwaard (JH), Sjaan Hopmans 
(SH) en Hidde Bult (HB) op stap. Wout Romeijnders (Bra-
bants Landschap, WR) is een paar keer meegegaan. Om het 
risico op Coronabesmetting te verkleinen, zijn de bezoeken 
veelal door één persoon uitgevoerd. Zoals altijd werden vijf 
rondes gemaakt, dat neerkwam op een totaal van 23 uur en 28 
min veldwerk (Tabel 1). De totale onderzoekintensiteit (21,5 
min/ha) was iets lager dan in eerdere jaren. De lastig bereikba-
re middenstrook is twee maal bezocht, bij de andere bezoeken 
is hij wel met een telescoop bekeken.
Vogels en zoogdieren zijn in het veld ingevoerd op een tablet 
met Avimap (Sovon app) en met het programma Autocluster 
samengevoegd tot territoria (Vergeer et al. 2016). Omdat de 
raai smal en lang (200 bij 3270 meter) is, zijn er veel randeffec-
ten: veel territoria vallen deels binnen of buiten de raai. 

Kreek met Moerasandijvie en het enige rietmoeras aan de overzijde. 
Foto Hidde Bult



Mzt Bu
3

Omdat er vaak weinig (land) tot helemaal geen (open water) 
kenmerken zijn die de strook begrenzen, is het vaak lastig om 
te bepalen of een vogel binnen of buiten de strook zit (Bult 
2018, 2019). Ook is het aantal bezoeken (vijf) relatief laag. Om 
die drie redenen fluctueren de resultaten van de strook sterker 
dan in een normale BMP-plot: sommige soorten kunnen van 
jaar tot jaar flink schommelen.
Om grote lijnen minder te vertroebelen door zulke fluctuaties 
van individuele soorten, zijn de soorten gegroepeerd in ecolo-
gische vogelgroepen (Sierdsema, 1995). Daarmee kun je ook 
inzicht krijgen in grootschalige veranderingen van landschap 
en vegetatie.

Resultaten
De winter van 2019/20 was opnieuw heel zacht en leidde niet 
tot extra wintersterfte onder standvogels als de Winterkoning. 
Februari en begin maart waren erg nat, maar daarna brak een 
langdurige droogte aan. Dat was ideaal voor het veldwerk, 
maar het neerslagtekort van 2019 werd niet volledig aange-
vuld. In mei 2020 stond het meerpeil op slechts 31 cm +NAP. 

Tabel 1. Waarnemers, bezoekdata en tijdbesteding in 2020  
Ronde Waarnemer aard 2020 begin eind deel

1 HB Zonop 17-4 06:50 09:30 Zuid

 TB, WR Zonop 18-4 07:12 09:32 Noord

2 HB Zonop 01-5 06:13 08:38 Zuid

 HB Zonop 03-5 06:19 08:33 Noord

3 HB Ochtend 15-5 06:24 08:34 Zuid

 HB Ochtend 16-5 08:59 10:24 Noord + midden

4 SH, JH Ochtend 29-5 06:11 08:30 Noord

 TB, WR Ochtend 30-5 05:45 08:14 Zuid

5 HB Zonop 12-6 05:21 08:15 Zuid

 HB Ochtend 13-6 07:06 09:38 Noord + midden

  Totaal      21,5 min/ha                  23:28 

Dat was lager dan ooit tevoren, het vorige minimum was 32 cm
(in 1997 en 2011) en het gemiddelde peil in mei sinds 2011 is 
39.2 cm +NAP. Er kwamen daardoor weer meer voormalige 
slikken beschikbaar dan bij het streefpeil van 40cm +NAP. 
Het aantal territoria en het gemiddelde van 2011-19 staan in
tabel 2. Bij 0,5 is sprake van een grensgeval: één of meer waar-
nemingen lag(en) buiten de raai. Alleen soorten die vanaf 2011
zijn vastgesteld, staan in tabel 2. Naast vogels zijn de volgende 
zoogdieren genoteerd: tien maal Ree, acht maal Europese Haas 
en één maal een Vos.

Watervogels
De som van eenden, koeten en futen lag met 21 territoria ruim
onder het gemiddelde (Tabel 3). Duikeenden en Fuut met 
voorkeur voor dieper water, ontbraken. Dat is typisch voor 
seizoenen met lage waterstand. Zelfs de weinig kritische 
Meerkoet was dit seizoen afwezig. Twee paar Bergeenden 
bivakkeerden geregeld op de middenstrook, maar of ze daad-
werkelijk gebroed hebben valt sterk te betwijfelen. Van Win-
tertaling en Slobeend, twee Rode Lijst soorten met voorkeur 
voor ondiep water, waren de registraties wel voldoende voor 
twee territoria.

Pioniersoorten
Eén paar Kluten, vier paar Strandplevieren, twee paar Kleine 
Plevieren en twee paar Bontbekplevieren vestigden zich op de 
voormalige slikken voor het Hogerwaardschor. Maar, ze zaten 
soms grotendeels buiten de proefstrook, waardoor hun cijfers 
binnen de raai lager uitvielen (Tabel 2).

Weidevogels
Graspieper en Veldleeuwerik, karakteristieke broedvogels van 
droog grasland, waren weer de talrijkste soorten en samen 
goed voor 75 territoria (Tabel 3). Dat is iets boven het gemid-

delde van 2011/19. In natte jaren, als het midden onder water 
blijft, zitten er iets minder. Scholekster en Kievit waren present 
in iets hoger aantal dan vorig jaar. Van de Grutto voldeden 
waarnemingen aan de criteria voor twee broedparen, maar er 
viel niet één maal balts te noteren. Wellicht ging het om paren 
die ergens anders door het maaien van grasland hun legsel 
hadden verloren. Het Markiezaat was nooit optimaal voor 
Grutto’s. De Tureluur was dit jaar weer present, maar zat met 
twee territoria ver onder de stand uit 2011-19 (vijf territoria).

Moerasvogels
Droge zomers met laag waterpeil zijn gunstig voor uitgroei 
van waterriet. Dat was te zien aan de noordwaartse uitbreiding 
van de rietstrook in het middenstuk sinds 2018/19. Het aantal 
territoria van Kleine Karekiet, Rietzanger en Rietgors steeg van 
negen naar 15. Ook een Waterral was hier weer in het riet te 
horen. Al met al viel de som van de moerasvogels (18 terri-
toria) in 2020 behoorlijk boven het langjarig gemiddelde (10 
territoria) uit.

Ook in 2020 viel een groot areaal voormalige slikken droog. 
Foto Hidde Bult.
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Struiken en ruigtes
Vogels die struwelen of jonge bosstadia bewonen, vormden in 
2020 weer de grootste ecologische groep met 149 territoria 
(Tabel 3, Figuur 1). Bosrietzanger en Rietzanger verdubbelden 
(bijna) ten opzichte van 2019. Ook Nachtegaal, Zanglijster, 
Roodborst en Sprinkhaanzanger stegen boven hun gemiddelde 
van de laatste jaren uit (Tabel 2). Aan de voet van de dijk ver-
schenen voor het eerst twee Cetti’s Zangers. Dat is nu een vrij 

algemene standvogel rond Bergen op Zoom, maar binnen de 
strook waren dit de eerste territoria. Fitis, Grasmus, Zwartkop 
en Tuinfluiter bleven stabiel. Wellicht is er een kentering van 
de afnemende tendens van struikbewoners sinds 2011. Of voor 
toename van de Sprinkhaanzanger, Rietzanger en Bosrietzan-
ger gunstige omstandigheden in de Sahel een rol speelden in 
onbekend. Na een natte winter in Afrika keren er vaak meer 
van die rietzangers terug naar Nederland.

Bosbewoners
Deze categorie met onder meer Houtduif, Tjiftjaf, Koolmees 
en Vink bleef nagenoeg gelijk. Ze bewonen de onbegraasde 
strook tegen de Hogerwaardpolderdijk en het wilgenbos op de 
overgang van de voormalige schorren en slikken. De stand van 
de bosvogels is stabiel sinds 2011 (Figuur 1).

Koekoek
Met twee territoria zat de Koekoek op zijn langjarig gemiddel-
de. De talrijkste waardvogel in de proefstrook is de Graspieper. 
Toch zagen we in de noordtak van de proefstrook, waar de 
meeste Graspiepers nestelen, tot vorig jaar zelden Koekoeken 
(Bult 2019). Dit jaar was hier voor het eerst wel een territori-
um. Wellicht was het landschap tot voor kort te open met on-
voldoende struiken. Vrouwtjes Koekoek hebben uitkijkposten 
nodig om stiekem waardvogels, zoals de Graspieper, te bespie-
den tijdens de nestbouw (Davies 2016). Ook de stijging van de 
Rietzanger in het noordelijk deel wijst ook op meer dekking en 
struikgroei. 

Soort 2011-19 2020 

Dodaars 0.1 0

Fuut 0.6 0

Knobbelzwaan 1.0 2

Grauwe Gans 1.5 1

Gr. Canadese Gans 0.9 2

Brandgans 0.3 0

Nijlgans 0.1 0

Bergeend 4.9 2

Smient 0.1 0

Krakeend 7.8 5

Wintertaling 1.0 2

Wilde Eend 6.9 7

Zomertaling 0.4 0

Slobeend 1.8 2

Krooneend 0.3 0

Tafeleend 0.1 0

Kuifeend 0.1 0

Kwartel 0.6 0

Fazant 0.9 1

Waterral 0.6 1

Waterhoen 0.1 0

Meerkoet 1.8 0

Scholekster 1.1 2

Soort 2011-19 2020 

Kluut 1.1 1

Kleine Plevier 0.5 1

Bontbekplevier 0.1 2

Strandplevier 1.3 0.5

Kievit 2.8 3

Grutto 0.1 2

Tureluur 5.1 2

Houtduif 1.0 2

Zomertortel 0.1 0

Koekoek 1.8 2

Groene Specht 0.1 0

Gr. Bonte Specht 1.0 0

Veldleeuwerik 32.3 33

Boompieper 0.8 0

Graspieper 41.5 40

Witte Kwikstaart 0.1 0

Winterkoning 9.8 10

Heggenmus 1.6 2

Roodborst 0.4 2

Nachtegaal 2.0 4

Blauwborst 1.3 0.5

Roodborsttapuit 6.6 4.5

Merel 5.3 4

Soort 2011-19 2020 

Zanglijster 2.9 5

Cetti's Zanger 0.0 2

Sprinkhaanzanger 6.9 10

Rietzanger 3.8 10

Bosrietzanger 19.9 22

Kleine Karekiet 5.5 7

Spotvogel 0.4 0

Braamsluiper 0.1 0

Grasmus 17.3 19

Tuinfluiter 8.0 8

Zwartkop 9.6 11

Tjiftjaf 7.4 9

Fitis 23.8 21

Staartmees 0.5 1

Pimpelmees 1.0 0

Koolmees 2.5 3

Gaai 0.4 0

Vink 1.4 2

Putter 1.7 1.5

Kneu 4.9 6

Rietgors 18.3 16

som 285 296

soorten 43 44

Tabel 2. Het aantal territoria in 2020 en gemiddelde van 2011-19. Alleen soorten die na 2010 zijn vastgesteld worden vermeld.

Tabel 3. Territoria van de ecologische vogelgroepen in 2020 en
het gemiddelde van de laatste tien jaar.                                             
                    Gemiddelde 
 2011-19 2020

Watervogels  30,0 23

Moerasvogels  10,0 18

Pioniervogels  3,3 4

Veldleeuwerik, Graspieper  73,8 75

Overige weidevogels  10,3 9

Struweelvogels  139,6 149

Bosvogels  17,4 18

Koekoek  1,8 2
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Bijzonderheden
Spotvogel en Braamsluiper, twee schaarse broedvogels rond 
Bergen op Zoom, hadden zangposten net buiten de strook. 
Een Snor zong op 17 april in het rietveldje, maar dat was voor 
de datumgrens (25 april). Afspelen van zijn zang bij latere be-
zoeken en twee bezoeken aan het rietveldje lokten geen reac-
ties uit. Er was een eenmalige waarneming van een Steltkluut 
op 1 mei, maar daar bleef het bij. Smienten waren nog present 
tot en met 15 mei, de datumgrens. Criteria voor een territo-
rium eisen echter daarna nog een tweede waarneming en die 
ontbrak helaas.

Discussie
De broedvogelpopulatie in 2020 leek sterk op die van 2019 en 
bevestigde in grote lijnen de trends van de laatste jaren. Na 

de droge, hete zomers van 2018 en 2019 werd het meer niet 
volledig gevuld en kwam opnieuw wat ruimte voor pioniervo-
gels beschikbaar. Het Markiezaat is het enige zoete voormalige 
getijdengebied waar nog altijd enkele Strand- en Bontbekple-
vieren komen broeden. Dat komt door het (semi)-natuurlijke 
peilbeheer: dat gaat ontzilting van de bodem tegen en belem-
mert de successie van de vegetatie. Het geeft ook aan dat het 
voor pioniersoorten niet nodig is om het Markiezaatsmeer 
(of het Krammer-Volkerak) te verzilten om broedgelegenheid 
voor die Rode Lijst soorten te verschaffen. Het gezamenlij-
ke plan van Brabants Landschap en de Gemeente Bergen op 
Zoom om naast de Spuitkop kleine vlakke eilandjes aan te 
leggen om pioniers broedgelegenheid te geven (Bult 2019), 
lijkt nu helaas wat minder realistisch gezien de benarde finan-
ciële situatie van de Gemeente Bergen op Zoom. Een laag peil 
is ook bevorderlijk voor de uitgroei van waterriet. Het aantal 
moerasvogels binnen de strook was dan ook hoger dan ooit te 
voren. De lage waterstand was anderzijds weer nadelig voor 
futen, eenden en koeten. Twee paren van Slobeend en Winter-
taling voldeden nog wel aan de criteria voor een territorium. 
Voor de kolonies van meeuwen- en Lepelaars op de Spuitkop 
(Steenvliet) was het lage meerpeil zelfs ronduit catastrofaal. 
Hun broedeiland werd bereikbaar voor Vossen waar nesten en 
kroost van die kolonievogels werden geplunderd. 
In het noorden doorkruist de raai grazige vegetaties op voor-
malige slikken aan de voet van de Brabantse Wal. In dat deel 
voeren tientallen Veldleeuweriken en Graspiepers de boven-
toon. Voor Nederland zijn de dichtheden van beide Rode 
Lijstsoorten heel hoog. Andere weidevogels als Kievit en 
Tureluur zijn echter sterk afgenomen, wellicht ten gevolge van 
de opkomst van grondpredatoren als Wezel, Hermelijn en Vos. 
Op de zuidelijke, wat hoger gelegen voormalige schorren van 
het Markiezaat zitten vooral vogels die struiken en struwelen 
bewonen. Ze namen enige jaren af in aantal (Bult 2017), maar 

die afname zette in 2019 niet door en in 2020 was de groep 
struikvogels zelfs flink gestegen. 
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Figuur 1. Links: territoria van Veldleeuwerik (VL) en Graspieper
(GP) en de overige weidevogels (Kwartel, Kievit, Scholekster, Grutto en 
Tureluur). Van die laatste categorie waren tot 2000 zo’n 50 broedparen 
present, in 2020 was dat gedaald tot zeven. Rechts de aantallen van 
struweel- en bosvogels. Beide groepen lijken sinds 2005 stabiel, hoewel 
soorten wel degelijk in aantal kunnen wisselen binnen elke clan. In 
1994 en 2015 kon de proefstrook niet geteld worden.


