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Inleiding
In 2015 zijn op vraag van Staatsbosbeheer (SBB) de aantallen van broedvogels in de boswachterij Moretusbosch
(Putte) onderzocht. Ook werd de inventarisatie benut om eventueel nieuwe soorten vast te stellen voor het
lopende Atlasproject van Sovon en om beter gefundeerde aantalsschattingen te kunnen maken voor dat project.
Het onderzoek gebeurde door middel van territoriumkartering, maar van de zes meest talrijke soorten
(Winterkoning, Roodborst, Merel, Pimpel- en Koolmees en Vink) is alleen de presentie vastgesteld. Tegelijkertijd
werden waarnemingen van zoogdieren en recreanten genoteerd. In dit korte verslag worden de karakteristieken
van het onderzoek en de uitkomsten getoond. Die worden vergeleken met inventarisaties in 1990 (Bult 1992) en
2006 (Bult 2009) om te zien wat er in de broedvogelstand veranderde.
Onderzoeksgebied
Het Moretusbosch (85,4 ha) ligt tegen de Belgische
grens ten westen van Putte (gemeente Woens–
drecht) in het uiterste zuidwesten van NoordBrabant. Het gebied wordt in het noorden begrensd
door agrarisch gebied en de Leuvensche beek (ook
wel Putse Rijn genoemd) en gaat in het westen gaat
over in de naaldbossen van "de Wildernissen". In
het zuiden grenst het aan park en bos rond kasteel
"Ravenhof" en een villa bij de Huzarenberg net over
de Belgische grens. In het oosten zijn geleidelijke
overgangen naar villawijken in Putte.

eeuw was het terrein nogal vochtig. Vanwege de
slecht doorlatende leemlaag blokkeerde de
waterafvoer en er ontstonden grote waterplassen in
natte seizoenen. Helaas sloeg ook hier de verdroging
toe. Sinds 1990 is zelfs na flinke regenperiodes
alleen in de grachten rond "het Fort" wat water aan
te treffen.
Zowel de ouderdom als het aandeel loofhout is
uniek voor de regio. In 1990 was ruim 32 % van de
bomen 80 jaar of ouder (Bult 1992). De oudste
bomen dateren mogelijk nog uit de achttiende eeuw.
Ze staan in het hart van het parkbos tegenover
kasteel Ravenhof. Vanaf hier werd rond 1835 een
centrale as met dubbele lanen richting Hooiweide
aangelegd. Warande en de bijbehorende
Beukenlanen werden toen ook (her)beplant, evenals
de Grove dennen in de aangrenzende percelen. Bij
de laatste grootschalige aanplant werden in 1945 in
het noordwesten percelen met Grove dennen
beplant.

Figuur 1. Moretusbosch. Begrenzing van het
telgebied (84,5 ha) en enkele toponiemen
De ondergrond bestaat uit pleistocene zandgronden
met daaronder leemlagen die plaatselijk aan de
oppervlakte treden. Van nature was het terrein zeer
vlak (van 12 tot 9.5 m +NAP). Rond 1750 liet
Johannes Joseph Moretus bij de verbouwing van het
kasteel Ravenhof een stervormig park aanleggen.
Daarbij werden aarden wallen bij prieel Gloriëtte en
rond een Warande aangelegd en kunstmatige
heuvels als de "Geldberg" en de Huzarenberg
opgeworpen. Tot de jaren zeventig van de vorige
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Figuur 2. Zicht op theehuis Gloriëtte vanaf de
Hooiweide
Rond 2004 vonden ingrijpende beheersmaatregelen
plaats (Bult 2009). Eén van de doelstellingen was
herstel van de barokke parkstructuur uit de 18de
eeuw. Daarbij zijn langs de hoofdas oude loof- en
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naaldbomen gerooid om de zichtas richting
Hooiweide vrij te maken. Op de Hooiweide werden
akkers ingezaaid met gras, werd een poel gegraven
en zijn de oevers van de Leuvensche beek
natuurlijker gemaakt. In het noordwesten werden
veel dennenpercelen gedund en zijn op grote schaal
rododendronstruwelen geruimd. In de plaats
daarvan ontstond spontane opslag met zaailingen
van Ruwe berk, Lijsterbes en Grove den. Tot 2015
bleven grootschalige dunningen uit. Wel zijn
geregeld dode en vermolmde takken van Beuken
verwijderd om te voorkomen dat ze bij storm of na
zware sneeuwval op wandelaars zouden ploffen. De
struiklaag in de dennenkavels werd allengs dichter
en hoger en toen de platen in blad stonden was het
doorzicht vaak slechts 10 meter of minder. Het
agrarische gebied ten noorden van het
Moretusbosch is na 2005 ingericht als landgoed
Emmahoeve. Dit hield in dat een ondiepte is
gegraven, dat beukenrijen zijn aangeplant en dat
akkers en weiland zijn omgevormd tot extensief
hooiland.
Onderzoeksmethode
De aantallen van broedvogels zijn onderzocht door
middel van uitgebreide territoriumkartering
(Samenwerkingsverband Westbrabantse
Vogelwerkgroepen 2007, van Dijk 2004), maar
territoria van Winterkoning, Roodborst, Merel,
Pimpel- en Koolmees en Vink zijn niet geteld.
Tussen 1 februari en 21 juli is het terrein 15 maal
bezocht (Tabel 1). Er zijn acht vlak-dekkende
rondes gemaakt. Alleen de eerste ronde gebeurde te
voet. Bij de overige rondes werd gefietst, maar de
lastig berijdbare leempaden aan de noordrand zijn
steeds te voet onderzocht. De totale tijd in het veld
bedroeg 31,9 uren. Daarbij zijn twee avondbezoeken
in februari voor uilen niet meegerekend, omdat de
territoriale activiteit van andere soorten dan te
verwaarlozen is. Daarmee kwam de tijdbesteding
neer op 22,4 min/ha; in 2006 was het 24,3 min/ha en
in 1990 28,1 min/ha. Op 21/7, en 18/8 is vanaf
landgoed Emmahoeve met een telescoop naar
Wespendieven en andere roofvogels boven het bos
gespeurd. Klanknabootsing met een iPhone is

gebruikt om Middelste Bonte Specht (net als in 2006
zonder succes), Bosuil en Nachtzwaluw op te
sporen.
Na het veldwerk was vroeger ruwweg evenveel tijd
nodig om de dagkaarten over te zetten op
soortkaarten en die uiteindelijk te interpreteren.
Sinds enige jaren kunnen de waarnemingen direct
worden ingevoerd op de Sovon-site. Dat is in 2015
ook gedaan en gaf een flinke tijdsbesparing: per uur
veldwerk was nog maar 30 min computerwerk
nodig. De interpretatie gebeurde daarna digitaal met
het programma “autocluster”.
Vanaf 2015 kunnen de waarnemingen in het veld
direct ingevoerd worden met de Android applicatie
ObsMap en de BMP module AviMap (Vergeer et al.
2015). Bij de laatste drie rondes werd dat gedaan
met een Samsung tablet, die door het Grenspark De
Zoom Kalmthoutse Heide in bruikleen was gegeven.
Dat kostte wat extra tijd in het veld, maar gaf daarna
thuis een enorme tijdbesparing: in enkele seconden
werden 100-den waarnemingen opgeladen naar de
Sovon site via een Wi-Fi verbinding. De interpretatie gebeurde vervolgens via autocluster. Voor bijna
alle soorten leken de territoria die daarbij
ontstonden redelijk overeen te stemmen met de
klassieke, handmatige interpretatie.

Figuur 3. De spontane opslag onder de Grove
dennen was in 2015 sterk gegroeid en heel dicht
geworden.

Tabel 1. Tijdbesteding en bezoekdata. Bezoektype: A avond, D dag, Z Zonsopkomst, O ochtend. Mibo: Middelste
Bonte Specht.
Ronde Type Datum Begin Einde Duur Wind, bewolking, temp.
Opmerkingen
0
A
1-2 17:20 18:40
1:20
iPhone voor Bosuil
A
8-2 17:37 18:33
0:56
iPhone voor Bosuil
1
D
3-3 14:00 14:30
0:30
Windstil, 1/8
Oud bos met iPhone voor Mibo
D
8-3 9:00 11:42
2:42
0/8, 5–12 oC
Oost te voet, iPhone voor Mibo
Z
10-3 6:55
9:00
2:05
2/8, 5–12 oC
West te voet
2
Z
20-3 6:45
9:18
2:33
O 0–2, 8/8, -2–5 oC
Koud en nevelig, weinig zang
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Tabel 1. Tijdbesteding en bezoekdata. Bezoektype: A avond, D dag, Z Zonsopkomst, O ochtend. Mibo: Middelste
Bonte Specht.
Ronde Type Datum Begin Einde Duur Wind, bewolking, temp.
Opmerkingen
o
3
Z
5-4 7:07
9:45
2:38
O 2, 4/8, -1–5 C
Koud
4
Z
28-4 6:15
9:17
3:02
NW 0–4, 5/8, -1–7 oC
Koud, optekende wind
5
Z
13-5 5:41
6:51
1:10
windstil, 0/8, 6 oC
O
8:55 11:40
2:45
windstil, 1/8, 15 oC
6
O
30-5 7:01 11:05
4:04
ZW 2–4, 3/8, 8–12 oC Tablet. Na 9 uur meer wind en bui
7
O
9-6 5:28
9:10
3:42
NO 1–4, 4/8, 7–12 oC
Tablet. Gure wind vanaf 8 uur
8
O
18-6 6:35 11:00
4:25
ZW 2, 4–6/8, 15–17 oC
Tablet.
Extra
D
21-7 10:10 11:20
1:10
ZW 0–2, 3/8, 21–23 oC Daarna roofvogels v.a. Emmahoeve
Extra
A
22-7 21:28 22:36
1:08
W 3, 4/8, 22 oC
iPhone voor Nachtzwaluw
Voorjaar 2015 was droog en vaak nogal fris,
waardoor de vogels af en toe weinig territoriale
activiteit vertoonden. Ook stevige winden
belemmerden het karteren soms. Toch lijken de
meeste soorten goed op kaart gezet te zijn na acht
rondes. Late zomervogels (Grauwe Vliegenvanger)
en soorten die laat broeden (Houtduif) kunnen
onderschat zijn, omdat er in eind juni/begin juli
geen ronde is gemaakt. Ook schemervogels, zoals
uilen en Houtsnip, kunnen gemist zijn omdat het
terrein in april of mei ‘s avonds niet is bezocht. Een
man Stoppelveldkwartel die op 13/05 in de Warande
liep is niet opgenomen in de lijst. Het is een soort uit
Australië (McGowan & Kirwan 2013), die

vermoedelijk ergens was ontsnapt
Resultaten
De territoria of broedparen die tijdens de drie
onderzoekjaren zijn gevonden en de hoogste
broedcode voor 2015 staan in tabel 2. Als een soort
werd waargenomen in 2015, maar de aard van de
waarnemingen was onvoldoende om van een
territorium te kunnen spreken, dan staat 0 in de
tabel. Waarnemingen van zoogdieren en recreanten
zijn vermeld in tabel 3, en werden omgerekend naar
hun aantal per uur inventarisatie.

Tabel 2. Tijdbesteding en aantal territoria in het Moretusbosch (85,4 ha). Brc: hoogste broedcode.
1990

2006

2015

Tijdbesteding, uren

40,0

34,6

31,9

Tijdbesteding, min/ha

28,1

24,3

22,4

5

2

3

6

1

3

1

4

Man ratelend en vlinderend

Havik

0

1

Onvoldoende waarnemingen

Buizerd

1

7

Boomvalk

1

16

2

1

4

Mandarijneend
Wilde Eend

10

Wespendief
Sperwer

2015, Brc

Opmerkingen

jaar

1

Fazant
Holenduif

13

16

13

6

Houtduif
Turkse tortel

44

20

25
1

15
4

Zomertortel
Koekoek

7
1

Bosuil
Nachtzwaluw

1

1

3
1

4
10

Groene Specht

2

3

5

12

Zwarte Specht
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht

2

1

1

4

16

16
1

18
1

16
2
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Succesvol broedgeval

Waarschijnlijk onderschat
Hooiweide
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Tabel 2. Tijdbesteding en aantal territoria in het Moretusbosch (85,4 ha). Brc: hoogste broedcode.
jaar

1990

Boomleeuwerik
Boerenzwaluw
Boompieper
Witte Kwikstaart

2006

2015

2015, Brc

Opmerkingen

1

4

In 1990 bij Hooiweide
In 2015 alleen bij Hooiweide
Onvoldoende waarnemingen

1
1
1

9

0

2

Winterkoning

59

+

+

12

Heggenmus
Roodborst

15
62

26
+

24
+

4
12

1

3
1

1

7

45
1

+
10

+
12

14
14

Grote Lijster

3

1

0

12

Vliegvlug jong, maar na datumgrens

Tuinfluiter

1

7

4

12

In 2015 alleen bij Hooiweide

Zwartkop
Fluiter

35
1

35

55

7

Tjiftjaf
Fitis

28
4

21
21

40
27

7
7

Goudhaan
Vuurgoudhaan

21

7

16
4

12
4

7

5

3

12

2

4

Gekraagde Roodstaart
Roodborsttapuit
Merel
Zanglijster

Grauwe Vliegenvanger

1

Bonte Vliegenvanger
Staartmees
Matkop

8
13

5
5

8

12

Kuifmees
Zwarte Mees

17
21

14
10

12
4

12
12

Pimpelmees
Koolmees

29
35

+
+

+
+

14
16

Boomklever

16

17

21

12

Boomkruiper

25

20

22

12

10

6

5

1

7

Wielewaal

1

Gaai

9

Ekster

5

Kauw

55

9

28

6

Zwarte Kraai
Vink
Spreeuw
Groenling
Putter
Kruisbek

In 2015 alleen bij Hooiweide

7

9

8

16

33

+

+

14

2

7
3

2
0

11
2

Onvoldoende waarnemingen

3

2
0

5
1

Bij Hooiweide
Vliegvlugge jongen, ver na datumgrens

1

5
1

4
4

2

Goudvink
Appelvink
Aantal territoria

661

Aantal *territoria

398

331

385

44

43

46

Aantal soorten

Alleen op Hooiweide

Alle vogelsoorten
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*Onderzochte soorten
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Tabel 3. Waarnemingen van zoogdieren en recreanten
(aantal per uur).
1990
2006
2015
n/uur n/uur
n/uur
Zoogdieren
Haas
0,05
0,32
0,09
Konijn
0,35
0,84
1,85
Ree
0,10
0,29
0,00
Eekhoorn
0,68
0,17
0,34
Egel
0,00
0,03
0,01
Hermelijn
0,02
0,00
0,00
Bunzing
0,02
0,00
0,00
Vos, sporen of geurvlag
0,05
0,06
0,00
Recreanten
Wandelaar of trimmer
Hond
Hond, aangelijnd
Hond, loslopend
Ruiter
(Cross)fietser

3,76
3,50
1,42
2,08
0,00
0,46

vastgesteld in het Moretusbosch. Het gaat om
Wespendief, Buizerd, Boomvalk, Turkse Tortel,
Nachtzwaluw, Vuurgoudhaan, Bonte Vliegen–
vanger, Putter en Appelvink. De Nachtzwaluw is
ook in 2002, 2007 en 2012 onderzocht, maar is toen
nog niet gevonden. Afgezien van de Turkse Tortel
en de roofvogels komen die vestigingen overeen met
toenames van die soorten in andere boswachterijen
op de Brabantse Wal. Datzelfde geldt ook voor
andere stijgers als Bosuil, Zwartkop, Tjiftjaf en
Goudvink. Ook zij nemen overal toe in bossen in de
gemeente Woensdrecht.

2,19
1,47
1,19
0,28
0,06
0,34

Figuur 5. Huizenhoge, keurig getrimde muren van
rododendrons op de dijken rond de Warande.

Figuur 4. Heideveldje in Warande waar opslag van
berken en dennen geregeld wordt verwijderd.
Bespreking van enkele resultaten
In overeenstemming met langlopende landelijke
trends is er sinds 1990 een plotse of gestage afname
van het aantal broedparen van Wilde Eend,
Sperwer, Houtduif, Zomertortel, Koekoek,
Boerenzwaluw, Grote Lijster, Fluiter, Grauwe
Vliegenvanger, Matkop, Wielewaal en Ekster.
Opmerkelijk is dat in deze boswachterij de Zwarte
Mees heel sterk afnam en na de Matkop de volgende
mezensoort lijkt te zijn die op het punt staat om te
verdwijnen. Het is een groot raadsel waarom beide
mezensoorten het landelijk, maar ook in het
Verenigd Koninkrijk, zo slecht doen.
Tegenover die treurnis staan echter ook flink wat
aanwinsten die in 2015 voor het eerst zijn
Broedvogelinventarisatie Moretusbosch in 2015.docx

Maar er zijn ook veranderingen die specifiek zijn
voor het Moretusbosch en die vooral de
ontwikkelingen van de struiklaag in deze
boswachterij weerspiegelen. Rond 2004 zijn dichte
rododendronstruwelen verwijderd en flink wat
dennenbomen gekapt in veel percelen met Grove
dennen. Die kavels werden daardoor veel opener en
in 2006 was er een jonge, nog lage en vrij ijle
struiklaag ontstaan. Van de openheid profiteerden
Boomleeuwerik, Boompieper en Gekraagde
Roodstaart, terwijl Heggenmus, Zanglijster,
Tuinfluiter en Fitis opdoken in de jonge struiken.
Inmiddels is die spontane opslag vele meters hoog
en enorm verdicht. Daardoor zijn de percelen
ongeschikt geworden voor Boompieper, Gekraagde
Roodstaart of Fluiter. Maar, de struiklaag is nog wel
bewoonbaar voor soorten als Heggenmus, Zang–
lijster, Fitis, Zwartkop en Tjiftjaf.
Sinds 1990 zijn negen soorten van de Nederlandse
Rode Lijst (van Beusekom et al. 2005) als broedvogel
vastgesteld in het Moretusbosch. Daarvan vallen
drie soorten in positieve zin op: Boomvalk en
Nachtzwaluw zijn nieuwkomers en de Groene
Specht nam toe van drie naar vijf paren. De andere
soorten van de Rode Lijst deden het slecht. De
aantallen van de Grauwe Vliegenvanger namen
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verder af, terwijl de Matkop in het afgelopen
decennium is verdwenen. Gezien de geringe
dispersiecapaciteit van Matkoppen is het niet
waarschijnlijk dat die soort zal kunnen terugkeren.
De in 1990 aanwezige Zomertortel, Koekoek,
Boerenzwaluw en Wielewaal konden in 2006 al niet
meer opgespoord worden.

Nederlands Putte hun hond uitlaten of een rondje
trimmen in het Moretusbosch. Dat kan ook het
andere gedrag van de hondenbezitters verklaren. Ze
hielden de dieren vaker aangelijnd en er werden
minder loslopende honden gezien ten opzichte van
2006.

Figuur 6. Sterbos met centrale rode beuk. De
gemillimeterde rododendrons onder de Grove
dennen geven de impressie van theeplantages in
Assam of Sri Lanka.

Figuur 7. Toegang Moretusbosch tegenover kasteel
Ravenhof met theehuis Gloriëtte.

Wat betreft zoogdieren zijn Konijnen in 2015 nog
frequenter gezien dan in 2006. In deze boswachterij
benadert de konijnenstand weer de situatie voor de
virusziekte die vanaf 1990 een ware slachting
aanrichtte onder Konijnen in heel Nederland. Ook
Eekhoorns leefden weer wat op en werden twee
keer zo vaak gezien, al was dat nog steeds maar de
helft van de aantallen die in 1990 voorkwamen.
Haas en vooral Ree werden veel minder vaak of
zelfs niet meer waargenomen. Eén van de
verklaringen zou kunnen zijn dat ze meer dekking
hadden en veel lastiger te ontdekken waren doordat
in veel kavels de ondergroei enorm dicht is
geworden. Bovendien kunnen ze hun
foerageergebieden verplaatst hebben. Op het
Landgoed Emmahoeve ten noorden van de
boswachterij zijn na 2006 hooilanden aangelegd die
voor beide soorten heel aantrekkelijk zijn. Daar
werden dan ook wel Reeën waargenomen.
De bezoeken zijn vaak al afgerond voor er
recreanten verschijnen. Wandelaars en trimmers,
honden en fietsers zijn tijdens de inventarisatie van
2015 wat minder vaak genoteerd dan in 2006. Het
kan zijn dat dit door een verschil in bezoekdata
komt. In 2006 werd de boswachterij vooral tijdens
weekenden en feestdagen bezocht, terwijl het
onderzoek in 2015 meestal op werkdagen
plaatsvond. Op werkdagen komen hoofdzakelijk
mensen uit het aangrenzende Belgisch en
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