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Voorwoord

Voor u ligt een nummer van de Veerkracht, het verenigingsblad van Vogelwerkgroep Bergen op Zoom. Iedere 
Veerkracht ontstaat door het vastleggen, verwerken en beschrijven van gegevens over de vogelwereld in onze regio.
Hierachter zit vele uren professioneel werk door vrijwilligers. Vrijwilligers die er voor zorgen dat actuele informatie 
over in het wild levende vogels terechtkomt op de plekken waar het hoort. Dit zijn  zowel de particuliere terrein- 
eigenaren, als die van de overheid. Maar ook het grote publiek. De eerste categorie om het beheer en de bescherming 
van hun terrein hier op aan te passen. De tweede categorie om er van te laten genieten en betrokken te maken. Zonder 
al het werk van de duizenden vrijwilligers in Nederland, is het ondenkbaar dat de natuurbescherming  kan functioneren.
Iedere Veerkracht op zich is dus een bijzondere uitgave, maar dit nummer is wel heel bijzonder. Het is de eerste 
van een serie speciale uitgaven, waar de broedvogels in een natuurgebied centraal staan. In deze is dat de Wouwse 
Plantage, een bosrijk landgoed, gelegen tussen Huijbergen en het dorpje, wat gelijknamig is aan het landgoed.
Naar verwachting zullen meer van dergelijke bijzondere Veerkrachten volgen; de regio Bergen op Zoom heeft door zijn 
ligging hele hoge natuurwaarden. Gepland zijn nummers over (met tussen haakjes het jaar waarin de gegevens zijn 
verzameld) Het Markiezaat (2000 tot 2005), De Stoppelbergen (2001), Mattemburgh (2003) en de Molenplaat (2006).
Hoewel er meerdere personen bij de uitvoering van zo’n project zijn betrokken, wordt de kar vaak door een per-
soon getrokken. Deze wil ik graag met name noemen. Dit is Ray Teixeira, wiens initiatieven en inzet tot dit resultaat 
leidde.
Medewerkers van Fortis waren ook betrokken en zorgden er voor dat deze publicatie met financiële steun van het VSB 
Fonds tot stand kon komen en dat de verspreiding op grotere schaal zal gaan plaats vinden. 
Het belangrijkste zijn de vogels. Dankzij dit werk weten we weer wat meer en dat zal ze zeker ten goede komen.

Teus Slagboom
Voorzitter Vogelwerkgroep Bergen op Zoom
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Inleiding

Het landgoed Wouwse Plantage is, samen met het Groote Meer, een van de grootste en bekendste natuurter-reinen 
uit de omgeving van Bergen op Zoom. Het gebied werd verschillende keren op broedvogels onderzocht, oa in 1976 
door Jan van Diermen en in de periode 1977-1980 door de KNNV Vogelwerkgroep Roosendaal (1982). Uit beide in-
ventarisaties blijkt een grote vogelrijkdom. Er komen al jaren verschillende schaarse roofvogels, spechten en andere 
bosvogels voor. Het landgoed lijkt niet onderzocht voor de Avifauna van Noord-Brabant (Van Erve et al. 1967).
Het landgoed werd begin jaren tachtig incidenteel en vanaf 1989 regelmatig bezocht. In 1992 werd het integraal ge-
inventariseerd ten behoeve van de Westbrabantse Broedvogelatlas. Leden van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom 
hielden vanaf 1985 meestal de stand van de Nachtzwaluw bij en de laatste jaren ook die van de roofvogels. In dit ver-
slag wordt al deze informatie samengevat en vergeleken met historische gegevens. Daarnaast wordt enige aandacht 
besteed aan mogelijkheden voor het (ornithologisch) beheer.

ONDERZOEKSGEBIED

Ligging en grootte
Het landgoed Wouwse Plantage ligt ten zuidwesten van 
het gelijknamige dorp Wouwse Plantage in de gemeente 
Roosendaal en Nispen (Figuur 1). Oorspronkelijk was 
het gebied ca 950 ha groot. De Plantagebaan tussen de 
dorpen Wouwse Plantage en Huybergen, doorsnijdt het 
landgoed van noord naar zuid. In dit rapport wordt al-
leen het westelijke deel, dat momenteel in bezit van de 
NV Wouwse Plantage besproken. Dit deel, dat in het 
vervolg “het landgoed” zal worden genoemd, meet cir-
ca 625 ha. Het wordt begrensd door de Zoom en enkele 
landbouw-gronden in het noorden, de Plantagebaan in 
het oosten, de vliegbasis Woensdrecht en landbouw-
gronden in het zuiden en het landgoed Boslust en enkele 
gemeente-bossen van de gemeente Bergen op Zoom in 
het westen. Het zuidelijk deel van het onderzoeksge-
bied wordt doorsneden door de Moerkant-sebaan; een 
vrij drukke verharde verbin-dingsweg tussen Huyber-
gen en Bergen op Zoom. De vennen ten zuiden van deze 
weg vallen net buiten het onderzoek.

Bodem, begroeiing en beheer
Het landgoed ligt geheel op de hoge zandrug ten oosten 
van Bergen op Zoom. Het gebied wordt waarschijnlijk 
bewoond vanaf de late middel-eeuwen. Vanaf het mid-
den van de 16e eeuw werd er bos aangeplant. Toen de 
stichter van het landgoed, baron Pierre de Caters, het ge-
bied in 1839 aankocht, stonden in het Plantage Centrum 
reeds enkele huizen en boerderijen. De Caters bouwde 
er later zijn landhuis. Daarnaast zijn er nog enkele be-
woonde huizen en er is een boerderij.
De boden is niet geheel vlak. Vooral in het woeste ge-
deelte zijn er duinen tot ruim 20 m boven NAP. Naar het 
noorden en oosten helt het terrein wat af. In de laagste 
delen liggen de landbouw-gronden, bij elkaar zo’n 200 
ha. Er wordt zowel akkerbouw, open grond tuinbouw 
als veeteelt bedreven.
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Figuur 1. Onderzoeksgebied. Schaal ongeveer 1: 23.000. Het onderzochte gebied is rood omlijnd.
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Het grootste deel van de natuurgebieden van het land-
goed bestaat uit bos. Naaldhout domineert, maar er zijn 
ook loof- en gemengde bossen. De oudste, zeer rijke bos-
sen dateren nog uit de 19e eeuw. Ze zijn gegroepeerd 
rondom het Plantage Centrum. De bomen staan er ver 
uiteen en de bodem is begroeid met een spontane opslag 
van kruiden, struiken en jonge bomen van verschillende 
soorten en in allerlei stadia van ontwikkeling. Soms werd 
rododendron aangeplant. Bosbouw vindt er plaats door 
het verwijderen van de oudste dikke stammen. Domine-
rende boomsoorten zijn Grove Den, Fijnspar en Douglas, 

maar door de gevarieerde ondergroei hebben deze bos-
sen vaak een gemengd karakter. 
Elders zijn de bossen jonger; ca 5 tot 60 jaar. Veelal gaat 
het om Grove Den, Corsicaanse of Zeeden. Deze delen 
van het terrein zijn veel eentoniger. De ondergroei be-
staat voornamelijk uit Pijpestrootje. Spontane verjonging 
treedt niet op. Sommige percelen kennen een volledig 
kale strooisellaag. De meest uitgesproken vorm van deze 
productiebossen ligt in het Buitengebent. Hier wordt het 
kaalslag systeem gevolgd, waarbij hele percelen van 5 
tot 20 ha in zijn totaal worden gerooid. De laatste jaren 
wordt vaak een enkele boom als overstaander gespaard. 

De gerooide percelen worden meteen weer ingeplant. 
Doordat vellingen met regelmatige tussenpozen plaats-
vinden, zijn alle leeftijdsstadia in dit deel van het terrein 
vertegenwoordigd. 
Hier en daar zijn percelen loofhout. Soms zijn deze vrij 
jong, soms ook ouder dan een eeuw. Meestal gaat het 
om Beuken, soms om Eiken. Hier en daar staan andere 
soorten als Tamme Kastanje. Vanuit het Plantage Cen-
trum lopen rechte monumentale lanen naar de randen 
van het landgoed. De meeste van deze lanen zijn beplant 
met statige oude Beuken of Eiken. Veel van deze bomen 
hebben een of meer spechtenholen. 
Behalve bossen herbergen de natuurterreinen ook enkele 
stukjes zwaar vergraste heide met opslag van Grove Den 
en in de Borgvlietsche Duinen een kwijnende zandver-
stuiving van ca 10 ha. 
Het gebied is vrij droog. Er zijn enkele duidelijk gegraven 
vijvers, voornamelijk voor het aantrekken van watervo-
gels voor jachtdoeleinden. Daarnaast is er het Bergs- 
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Borgvlietsche Duinen. Ton Bakker

Laanbeplanting. Ray Teixeira

De Blikloop. Ray Teixeira

Naaldhout domineert. Ray Teixeira
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ven van ca 0,4 ha, en het veel kleinere Mosven. Beide 
vennen liggen geheel in het bos. Door het gebied stroomt 
de Blikloop, een stroompje van 1 m breed en veelal 10-30 
cm diep. Het ligt diep uitgegraven onder het maaiveld 
en voert buiten tijden met overvloedige regenval maar 
weinig water. In periodes met weinig regen zoals in 1997 
ligt het geheel droog.
Het landgoed Wouwse Plantage wordt beheerd door de 
Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu (SBNL). De doel-
stellingen van het beheer in de natuurterreinen lijken in 
volgorde van belangrijkheid te zijn: bosbouw, jacht en 
natuurbeheer.
Hoewel er een uitgebreid net van onverharde paden ligt, 
is het landgoed slechts zeer beperkt toegankelijk voor 
het publiek. In het onderzochte gebied zijn twee wan-
delroutes uitgezet van in totaal zo’n 9 km lengte. Het 
overgrote deel van het terrein is strikt gesloten. Er wordt 
regelmatig gejaagd. Soms sluit men dan zelfs de wandel-
routes; zou men soms iets te verbergen hebben? Ook op 
andere wijzen laten de eigenaren blijken allergisch te zijn 
voor publiek. Sommige “aanwijzingen” voor de wande-
laars leggen op overdreven manier de nadruk niets uit 
het bos mee te nemen, zoals bramen, hout, paddestoelen 
of tamme kastanjes. 
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Woeste Gedeelte. Ray Teixeira

Nest Havik in Larixperceel. Ray Teixeira
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Het veldwerk werd uitgevoerd in de periode 26/2 tot 
en met 28/8 1992, met de nadruk op de maanden april 
tot en met juni. Dat jaar werd tijdens 56 bezoeken circa 
214 uur geïnventariseerd, waarbij dus ongeveer 21 min 
per ha werd besteed. Dit is vrij veel. Helaas is de tijds-
besteding niet egaal over het terrein verdeeld. Omdat 
zonder toestemming werd gewerkt, moesten de meest 
opvallende paden worden gemeden. Daardoor werden 
de gebieden, die wel openbaar toegankelijk waren, beter 
bezocht dan de delen waar het onderzoek “clandestien” 
moest gebeuren.
De meeste inventarisaties startten voor zonsopkomst. 
Vaak werd  doorgegaan tot het middaguur; soms ook tot 
ver in de middag. Er werden 8 avondbezoeken gebracht 
om uilen en Nachtzwaluwen op te sporen. De directe 
omgeving van het Plantage Centrum werd alleen onder-
zocht op de twee open dagen laat in het voorjaar.
In 1992 bezocht Hans van Buel 5 maal het landgoed in de 
maanden maart en april. Bij zijn inventarisatie werd niet 
een afgebakend gebied afgezocht op broedvogels, maar 
een willekeurige route door het terrein gevolgd, veelal 
langs openbare paden. 
In 1993 werden nog wat gebieden, die in voorgaande 
jaren niet goed uit de verf waren gekomen, opnieuw be-
zocht. Tijdsbesteding dat jaar ca 5 uur. Bovendien werd 
in 1998 en 1999 het terrein oppervlakkig geïnventariseerd 
ten behoeve van het nieuwe Atlasproject voor Broedvo-
gels van SOVON, hetgeen ongeveer 8 uur kostte.
In 1995 - 97 zocht Hans Potters het hele landgoed af 
op roofvogels, waarbij ook op enkele andere zeldzame 

soorten werd gelet. Hoeveel uur veldwerk dat aan het  
onderzoek heeft bijgedragen, valt niet te berekenen. Al 
met al bedraagt het aantal minuten veldwerk per ha circa 
26. 
Er werd gekarteerd volgens de richtlijnen van de uitgebrei-
de territoriumkartering globaal volgens Hustings et al. 
(1985) en het Broedvogel Monitoring Project (BMP, SO-
VON 1989). Hoewel alle soorten werden gekarteerd, lag 
de nadruk toch op de zeldzame en schaarse broedvogels 
van de Westbrabantse Broedvogelatlas.
Bij ieder bezoek werd een zo groot mogelijk deel van het 
gebied afgewerkt. Iedere volgende excursie begon waar 
de vorige geëindigd was. Er waren vijf tot zeven bezoe-
ken nodig voor één ronde. Totaal aantal rondes bedraagt 
derhalve 5 tot 6. 
Het onderzoek werd vrijwel uitsluitend lopend uitge-
voerd. Vooral de grotere percelen werden te voet door-
zocht. Alleen tijdens enkele avondbezoeken werd ge-
fietst om grote delen van het terrein te kunnen bestrijken 
op de aanwezigheid van roepende jonge uilen.

Interpretatiecriteria
Voor de interpretatie van de soortskaarten werden 
aanvankelijk de criteria van het BMP (SOVON 1989) 
aangehouden. Nadat begrippen als fusieafstand en 
territoriumcirkel waren ingevoerd, werden de kaarten 
opnieuw geïnterpreteerd volgens de aanwijzingen van 
Van Dijk (1993, 1996) en Bult (1995). Dit leidde veelal tot 
een verhoging van het aantal aangenomen territoria of 
broedparen.
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Veldwerk
In de jaren 1985 tot en met 1989 werd het landgoed een aantal keren per jaar bezocht. Meestal werd daarbij aan-
tekening gehouden van de waargenomen vogels via de turfmethode. Dit gebeurde vooral in het Woeste Gedeelte 
om een indruk te krijgen van het aantal Nachtzwaluwen. In 1990 werd het gedeelte ten zuiden van de Moerkantse 
Baan gekarteerd gedurende 5 rondes; tijdsbesteding ca 7,5 uur. In 1991 werden de bossen ten oosten van de Plan-
tagebaan gekarteerd, waarbij regelmatig delen van het landgoed zelf, grenzend aan de weg in kaart werden ge-
bracht. Daarnaast werd nog gekarteerd vanaf openbare paden. Tijdsbesteding ca 10 uur. 
In 1992 moest het gehele landgoed worden geïnventariseerd in het kader van de Atlas van de Westbrabantse broed-
vogels, waartoe de Stichting Samenwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerkgroepen (SWEV) en de Provin-
cie Noord-Brabant hadden besloten. Daarbij was het nodig alle kolonievogels, alsmede de zeldzame en schaarse 
broedvogels te karteren en de aanwezigheid van algemene soorten per km-hok vast te leggen. Voor de inventarisa-
tie van het landgoed Wouwse Plantage werd besloten de algemene soorten ook te karteren.
Voor het uitvoeren van deze broedvogelkartering, werd aan de eigenaren van het landgoed toestemming gevraagd 
het terrein te mogen betreden. Dit werd geweigerd, met als argument, dat er al eens een inventarisatie had plaats-
gevonden. Ondanks aanbevelingen van SBNL en de Provincie Noord-Brabant en het feit dat genoemde inventa-
risatie onvolledig, zwaar verouderd en dien ten gevolge onbruikbaar was, bleven de eigenaren bij hun weigering. 
Er zat daarom niets anders op het terrein zonder toestemming te betreden.

Methode
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De gegevens van alle jaren werden op de soortskaarten 
van 1992 ingetekend. De waarnemingen uit de afwijkende 
jaren werden bij de interpretatie zo veel mogelijk in de 
territoria van 1992 ondergebracht. Pas als dat, gezien de 
fusieafstand of om andere redenen, niet mogelijk was, 
werd een nieuw territorium aangenomen.

Volledigheid veldwerk
Gezien het grote aantal uren dat in het veld werd 
doorgebracht en het fanatisme waarmee werd gewerkt, 
is het erg onwaarschijnlijk dat er veel soorten zijn 
gemist. Voor de schaarse en zeldzame vogels zullen de 
aantalsschattingen vrij goed zijn. Bij de algemene soorten 
kan enige onderschatting zijn opgetreden, vooral rond 
bewoonde bebouwing.

Afkortingen
BD = Borgvlietsche Duinen
BG = Buiten Gebent
PC = Plantage Centrum
WG = Woeste Gedeelte
WP = Wouwse Plantage
ZH = Zure Heide
ANB =  Avifauna van Noord-Brabant (Van Erve et al. 

1967)
BA =  Broedvogelatlas = Atlas van de Nederlandse 

broedvogels (Teixeira 1979)
ANV =  Atlas van de Nederlandse vogels (SOVON 

1987), KNNV R’daal = KNNV Vogelwerkgroep 
Roosendaal 1982

VWG BoZ =  Vogelwerkgroep Bergen op Zoom.
ad = adult
ex = exemplaar of exemplaren
n = nest
p = paar
t = territorium

kaartblad 49 -35 -36 Totaal Dichtheid
Soort/km-hok 25 33 34 35 43 44 45 53 54 55 21 31 41 51 totaal natuur
    opp totaal (ha) 45 43 79 85 67 100 100 2 15 20 45 40 40 15 696
    opp natuur (ha) 31 43 74 55 67 98 58 2 15 18 15 38 30 13 557
Dodaars 1 1 0,1 0,2 
Bergeend 2 2 2 6 0,9 1,1 
Wilde Eend 1 3 2 4 4 1 1 2 1 19 2,7 3,4 
Wespendief 1 1 1 3 0,4 0,5 
Havik 1 1 1 1 1 5 0,7 0,9 
Sperwer 1 1 1 1 1 1 1 7 1,0 1,3 
Buizerd 1 2 3 1 2 2 1 3 1 16 2,3 2,9 
Torenvalk 1 1 1 1 1 5 0,7 0,9 
Boomvalk 1 1 2 0,3 0,4 
Patrijs 1 1 0,1 0,2 
Fazant 7 1 3 10 5 10 26 1 3 7 2 6 1 82 11,8 14,7 
Waterhoen 2 2 0,3 0,4 
Scholekster 1 1 2 0,3 0,4 
Houtsnip 1 1 1 1 4 0,6 0,7 
Holenduif 4 1 7 10 17 30 2 7 4 6 8 1 97 13,9 17,4 
Houtduif 14 2 24 27 11 39 53 9 21 18 23 21 11 273 39,2 49,0 
Turkse Tortel 2 5 2 1 10 1,4 1,8 
Tortelduif 2 1 7 4 2 6 11 1 6 3 1 44 6,3 7,9 
Koekoek 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1,3 1,6 
Kerkuil 1 1 0,1 0,2 
Steenuil 2 1 1 1 5 0,7 0,9 
Bosuil 1 1 1 3 0,4 0,5 
Ransuil 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 19 2,7 3,4 
Nachtzwaluw 1 3 6 5 11 26 3,7 4,7 
Groene Specht 2 1 2 2 1 1 1 1 11 1,6 2,0 
Zwarte Specht 1 1 1 3 1 1 1 9 1,3 1,6 
Gr Bonte Specht 4 3 11 12 5 19 19 2 7 4 5 3 3 97 13,9 17,4 
Kl Bonte Specht 4 1 1 6 0,9 1,1 
Boomleeuwerik 2 5 1 2 2 1 1 1 15 2,2 2,7 
Boerenzwaluw 2 1 2 5 0,7 0,9 

Tabel 1. Broedvogels Wouwse Plantage 1990-1995
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Resultaten

In Tabel 1 is het hoogste aantal vastgestelde territoria 
weergegeven dat tijdens het onderzoek werd vastgesteld. 
Vrijwel alle gegevens hebben betrekking op het jaar 1992; 
andere jaren worden in de tekst apart vermeld. Waar 
mogelijk werd een vergelijking gemaakt met het

broedvogelverslag van de Wouwse Plantage 1977-80 
(KNNV Vogelwerkgroep Roosendaal 1982), de ANB 
over de periode 1963-65, de BA over 1973-77, de ANV 
over 1978-83
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Bespreking broedvogels

Voor iedere broedvogelsoort is vermeld hoeveel paren 
(of territoria) op het landgoed werden vastgesteld in de 
periode 1990-99. Vrijwel steeds betreft dat het jaar 1992. 
De Nederlandse status is aangegeven cf SOVON (1985) 
en Van Dijk (1996b): kolonievogel, zeldzaam, schaars 
en algemeen. De bedreigde en karakteristieke soorten 
van de Rode Lijst worden genoemd met argumenta-
tie: A=internationale betekenis, B=sterk bedreigd, 
C=bedreigd, D=kwetsbaar (Osieck & Hustings 1994). 
Bij de (landelijke) trend zijn er twee mogelijkheden. De 
Broedvogel Monitoring Project (BMP)-trend van SOVON 
voor de jaren 1984-93 (Van Dijk & Hustings 1994), of die 
van Osieck & Hustings (1994) globaal voor de jaren 1960-
91. De betekenis van de trendtekens is: ++ sterke toename,

 
 
 
 
+ toename, 0 geen duidelijke trend, - afname <25%, -- af-
name 25-50%, --- afname 51-75%  en ---- afname > 75%. 

Dodaars Tachybaptus ruficollis 0-1 p. 
BSP-status: schaars. Rode Lijst C. Trend 1960-91: --.
In het natte jaar 1995 een paar in het Bergsven; in het 
droge 1992 zeker niet aanwezig.

Bergeend Tadorna tadorna 6 p.
BSP-status: schaars. BMP-trend: 0.
In en rond de open BD broeden enkele paren Bergeen-
den. Er werd één nest gevonden en men ziet er regelma-
tig enkele paren rondvliegen. De ouders gaan met hun 
jongen naar het Markiezaat; een lange en gevaarlijke 

kaartblad 49 -35 -36 Totaal Dichtheid
Soort/km-hok 25 33 34 35 43 44 45 53 54 55 21 31 41 51 totaal natuur
    opp totaal (ha) 45 43 79 85 67 100 100 2 15 20 45 40 40 15 696
    opp natuur (ha) 31 43 74 55 67 98 58 2 15 18 15 38 30 13 557
Boompieper 6 3 14 11 12 12 2 2 2 4 2 70 10,1 12,6 
Witte Kwikstaart 1 2 1 3 7 1,0 1,3 
Winterkoning 17 7 29 31 14 48 67 1 6 29 20 24 24 9 326 46,8 58,5 
Heggemus 3 1 6 3 5 8 27 4 10 4 5 1 77 11,1 13,8 
Roodborst 14 21 59 31 32 87 64 2 15 18 18 22 20 6 409 58,8 73,4 
Nachtegaal 1 1 2 0,3 0,4 
Zwarte Roodsta 1 1 2 0,3 0,4 
Gekr Roodstaart 1 7 12 3 5 14 2 3 1 1 1 1 1 52 7,5 9,3 
Roodborsttapuit 1 1 0,1 0,2 
Merel 9 7 35 24 7 34 64 1 5 9 18 15 13 6 247 35,5 44,3 
Zanglijster 3 1 8 3 9 13 2 4 3 5 1 52 7,5 9,3 
Grote Lijster 2 1 5 4 2 4 6 1 2 2 3 3 1 36 5,2 6,5 
Spotvogel 1 1 0,1 0,2 
Grasmus 1 2 3 0,4 0,5 
Tuinfluiter 6 1 13 10 2 6 21 4 9 3 5 3 83 11,9 14,9 
Zwartkop 9 3 17 17 3 23 49 1 3 11 13 11 13 7 180 25,9 32,3 
Fluiter 2 1 9 2 1 3 18 2,6 3,2 
Tjiftjaf 16 8 24 19 8 28 36 1 3 17 12 12 13 6 203 29,2 36,4 
Fitis 16 25 57 24 29 50 18 1 3 15 7 13 11 4 273 39,2 49,0 
Goudhaantje 1 6 2 5 27 13 4 6 4 13 6 2 89 12,8 16,0 
Vuurgoudhaantje 1 2 4 1 2 1 1 12 1,7 2,2 
Grauwe Vliegenv 1 5 1 10 21 3 4 2 47 6,8 8,4 
Bonte Vliegenva 1 4 2 7 1,0 1,3 
Staartmees 2 5 2 5 9 2 2 3 4 4 1 39 5,6 7,0 
Matkop 4 3 10 8 6 14 12 4 6 3 5 5 2 82 11,8 14,7 
Kuifmees 4 5 10 12 17 24 9 1 4 4 3 6 3 1 103 14,8 18,5 
Zwarte Mees 1 6 10 12 9 33 12 3 5 7 7 2 1 108 15,5 19,4 
Pimpelmees 8 4 21 12 10 31 41 4 9 11 12 11 4 178 25,6 32,0 
Koolmees 12 7 35 30 16 59 63 1 9 16 15 19 18 7 307 44,1 55,1 
Boomklever 1 4 4 14 24 1 5 5 4 8 1 71 10,2 12,7 
Boomkruiper 4 6 10 14 4 22 30 2 9 8 10 10 4 133 19,1 23,9 
Wielewaal 1 4 2 1 4 1 1 1 15 2,2 2,7 
Vlaamse Gaai 3 2 8 8 9 16 9 1 6 4 3 3 2 74 10,6 13,3 
Ekster 1 1 2 1 1 6 0,9 1,1 
Kauw 4 7 20 1 9 97 6 5 7 21 18 1 196 28,2 35,2 
Zwarte Kraai 2 1 3 5 2 3 6 1 2 2 1 2 1 31 4,5 5,6 
Spreeuw 2 8 13 1 29 6 10 8 4 4 85 12,2 15,3 
Huismus 1 2 3 0,4 0,5 
Ringmus 1 1 2 0,3 0,4 
Vink 21 18 40 41 28 67 55 1 8 17 22 23 14 6 361 51,9 64,8 
Keep 1 1 0,1 0,2 
Groenling 1 3 4 0,6 0,7 
Sijs 1 1 0,1 0,2 
Kneu 2 2 2 1 1 8 1,2 1,4 
Kruisbek 1 2 1 2 5 1 2 2 16 2,3 2,9 
Goudvink 5 3 4 8 7 3 1 1 1 1 1 35 5,0 6,3 
Appelvink 1 1 1 3 0,4 0,5 

Totaal 215 160 572 455 266 813 1001 11 110 263 282 310 278 108 4844 695,977 869,658
n soorten 43 36 60 52 34 56 59 10 30 41 48 47 43 39 77

Dichtheid/100ha 477,777 372,093 724,050 535,294 397,014 813 1001 550 733,333 1315 626,666 775 695 720 695,977
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tocht waarbij de A58 moet worden overgestoken bij het 
viaduct bij Heimolen.
KNNV R’daal (1982): waarschijnlijk 3-5 p.

Wilde Eend Anas platyrhynchos 19 p.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0.
Verrassend algemeen voor zo’n droog gebied. Er werden 
verschillende nesten gevonden, vaak zeer ver van water 
zoals in het WG.
KNNV R’daal (1982): 11 p.

Wespendief Pernis apivorus 2-3 p.
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: 0 of +.
Broeden van Wespendieven op WP is reeds lang bekend. 
Jan van Diermen (in litt.) vond in 1976 1-2 paar en de 
KNNV R’daal (1982) 1 nest in 1973. In de jaren 1985-90 
zag ik de soort regelmatig. In juli 1990 vond ik bij toeval 
een bewoond nest in een Douglas; de wespenraten lagen 
er onder. Het nest was bewoond, maar er waren geen 
jongen te zien. Tijdens het intensieve onderzoek van 1992 
werden regelmatig Wespendieven gezien. Verschillende 
malen op ver uiteenliggende plaatsen een cirkelend paar 
en eens gelijktijdig een paar en een adult mannetje. Er 
werd dat jaar een mogelijk nest gevonden in een Berk, 
waar regelmatig verse groene twijgen op werden gelegd. 
De vogels waren zo schuw, dat ze niet op het nest wer-
den gezien. Op 28/8/92 vloog er een vogel van dat nest, 
waarschijnlijk was dat een jonge Wespendief.
De interpretatie van de soortskaart was lastig bij gebrek 
aan uitsluitende waarnemingen. Daarom werd Henk 
Sierdsema van het SOVON-bureau, bekend met Wespen-
dieven op de Veluwe, gevraagd de kaart te beoordelen.  
Ook hij kwam tot de conclusie dat er zeker twee, maar waar-
schijnlijk drie paar aanwezig waren geweest. Hans Potters 
(1996) vond in 1995 twee territoria. Dat jaar zag ik een vogel 
van een nest vliegen, dat zeer hoog in een Douglas was ge-
bouwd. Doordat een naburige boom (in de broedtijd!) was 
gekapt, viel het nest plotseling sterk op. 

Havik Accipiter gentilis 4-5 p.
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: ++.
De eerste aanwijzingen van de aanwezigheid van Ha-
viken op de WP stammen van eind jaren tachtig. Ton 
Bakker (mond. meded.) zag er minstens een in 1989. Dat 
jaar zag ik een paar in het noordelijk deel en hoorde ik 
roepen in het WG. 
In 1992 werden overal jagende of baltsende vogels waarge-
nomen. Er werden twee bezette nesten gevonden en nog 
twee tot drie territoria vastgesteld. In één van de territoria 
was een groot nest aanwezig in een Grove Den dat wel werd 
gebruikt, maar waarop niet werd gebroed. Van de bezette 
nesten werd er één waarschijnlijk opzettelijk verstoord. 
Dit nest lag ook in een Grove Den en was gemakkelijk te 
vinden. Het enige niet verstoorde nest hoog in een Fijnspar 
was lastig op te sporen; daar vlogen twee jongen uit. 

In 1992 was het broedsucces laag in vergelijking met het 
landgoed Groote Meer, waar jaarlijks in alle zes territoria 
met succes wordt gebroed (Teixeira & Bult 1999). 
In 1995 vond Hans Potters drie bezette nesten (2x Grove 
Den, 1x Lariks) en één territorium. Er vlogen vier jongen 
uit. Hij constateerde geen tekenen van vervolging. 
De dichtheid van de Havik bedraagt 0,8 paar/km2 voor 
het gehele landgoed inclusief de landbouwgronden. Dit 
is normaal voor grotere natuurgebieden in ons land, 
maar hoog voor West-Brabant (Bijlsma 1993, Potters 
1996, Teixeira & Bult 1999).

Sperwer Accipiter nisus 7 p.
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: ++.
Het vele dichte jonge naaldhout van 20-40 jaar van de 
Wouwse Plantage biedt ruimschoots broedgelegenheid 
aan de Sperwer. De vastgestelde dichtheid is hoog, zelfs 
voor Nederlandse begrippen (Bijlsma 1993, Hagemeijer 
& Blair 1997). In alle territoria werden (oude) nesten ge-
vonden: Fijnspar (5x), Douglas, Grove en Corsicaanse 
Den (1x). Er kan echter nog gemakkelijk een paar aan de 
aandacht zijn ontsnapt. 
ANB: geen meldingen. Jan van Diermen (in litt.) 2 t in 
1976. In 1983 vond ik verschillende oude nesten dicht bij-
een in één van die territoria. Sperwers bouwen jaarlijks 
een nieuw nest (Bibby et al. 1992, Bijlsma 1993), zodat 
in de tussenliggende periode meerdere malen moet zijn 
gebroed. Dat de KNNV R’daal (1982) toen de Sperwer 
als broedvogel op de WP uitgesloten achtten, moet aan 
onvolledig onderzoek te wijten zijn. Potters (1996): 5 p 
in 1995.

Buizerd Buteo buteo 15-16 p.
BSP-status: schaars. BMP-trend: ++.
De Buizerd is veruit de meest algemene roofvogel op de 
Brabantse Wal. Ook op de WP is hij zeer talrijk. Bij ieder 
bezoek werden tal van Buizerden waargenomen, zo veel 
zelfs, dat het interpreteren van de soortkaart bijzonder 
lastig was. Zowel in 1990 als 1992 werden 15 à 16 ter-
ritoria vastgesteld, waarvan één langs de rand van het 
onderzoeksgebied. In 92 werd bovendien intensief naar 
nesten gezocht. Er werden er 12 gevonden, waarvan er 
slechts 6 succesvol waren. In één van de overige terri-
toria werd een oud nest gevonden en aan het eind van 
het seizoen pas uitgevlogen jongen waargenomen. Het 
totaal aantal uitgevlogen jongen kon niet met zekerheid 
worden bepaald, maar moet ongeveer 14 hebben bedra-
gen. 
De hoge dichtheid van 2,9 p/km2 natuur van de Buizerd 
kan gemakkelijk worden verklaard aan de hand van de 
structuur van het terrein. De meeste paren zitten juist 
niet in de grote aaneengesloten bosgebieden, maar in 
bossen in de buurt van de vele landbouwgebiedjes in het 
onderzoeksterrein. Hoe verbrokkelder het gebied, des te 
meer Buizerden er kunnen huizen (cf Bijlsma 1993). 
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Als nestbomen werden in de loop der jaren vastgesteld: 
Grove Den (12x), Zeeden (1x), Fijnspar (1x), Eik (2x) en 
Beuk (1x). 
ANB: geen meldingen. Jan van Diermen (in litt.) 4 p in 
1976. KNNV R’daal (1982): 5 p. Zij vonden de soort toen 
zo schaars, dat ze de juiste locaties niet publiceerden. 
Potters (1996): 10 t in 1995.

Torenvalk Falco tinnunculus 4-5 p.
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: -, BMP-trend: +.
Hoewel het landgoed door zijn veelheid aan landbouwge-
bieden redelijk geschikt is voor Torenvalken, werden er tij-
dens de 1992-inventarisatie maar weinig vastgesteld. Door 
de lage frequentie van waarneming, waren de territoria 
lastig te scheiden. Het enige nest dat werd gevonden, viel 
nauwelijks op. Het broedbestand werd dan ook voorname-
lijk gereconstrueerd door alle waarnemingen uit de periode 
1990-95 te combineren. De grote bosgebieden blijken vol-
komen ongeschikt voor deze valk, die het vooral van open 
voedselrijke terreinen moet hebben om te jagen. 
ANB: geen meldingen. Jan van Diermen (in litt.): 4 t. 
KNNV R’daal (1982): 7 p. Het ziet er niet naar uit dat dit 
aantal nu nog gehaald wordt.

Boomvalk Falco subbuteo 2-3 p.
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: 0.
In 1992 werden twee paar vastgesteld in de wijde om-
geving van de BD, waarvan er zeker één jongen groot-
bracht. De aanwezigheid van een derde paar is niet 
uitgesloten. 

ANB: broedgeval of waargenomen tijdens de broedtijd 
in 1963-65 in de gemeente Bergen op Zoom. Jan van 
Diermen (in litt.): 3 p in 1976. KNNV R’daal (1982): 2 p 
in 1977-80.

Patrijs Perdix perdix 1 p.
BSP-status: schaars. Rode Lijst C. Trend 1960-91: ----.
Slechts één territorium in het noordelijk landbouwge-
bied. Ook de KNNV R’daal (1982) stelde daar het enige 
territorium vast.

Fazant Phasianus colchicus 82 t.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: ---.
Zonder enige moeite werden zeer veel territoriale hanen 
vastgesteld, vooral rond het PC en bij de verschillende 
voerakkers. De hoogste gemeten dichtheid bedroeg 26 
territoria in km-hok 49-35-45. De gemiddelde dichtheid 
van 11,8 t/km2 is opmerkelijk hoog voor een droog bos-
rijk gebied op zandgronden in Brabant. Poelmans & van 
Diermen (1997) vonden in Oost-Brabant dichtheden van 
1,2-1,6 t/km2 op landbouwgronden en 1,0-6,5 t/km2 in 
bos en natuurgebieden. Op het landgoed Groote Meer 
bedroeg de dichtheid in de periode 1985-88 2,5 t/km2 
(Teixeira & Bult 1999) en op Mattemburgh in 1990 5,3 t/
km2 (Teixeira 1995a). In beide terreinen wordt weinig ge-
jaagd en geen Fazanten uitgezet. De uitzonderlijk hoge 
dichtheid op de WP wordt dan ook, naast de aanleg van 
voerakkers, vooral veroorzaakt door het uitzetten van 
Fazanten voor jachtdoeleinden, een praktijk die reeds 
jaren in Nederland verboden is. De landelijke achter-
uitgang van de Fazant wordt veroorzaakt door het niet 
meer uitzetten voor de jacht (Osieck & Hustings 1994).
De KNNV R’daal (1982) heeft deze soort niet geteld.

Waterhoen Gallinula chloropus 2 p.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: - of --.
Zowel in het Bergs- als het Mosven één paar. KNNV 
R’daal (1982): 1 p.

Scholekster Haematopus ostralegus 2 p.
BSP-status: schaars. BMP-trend: 0 of -.
Nieuwkomer; alleen territoria op de grotere landbouw-
gebieden.

Houtsnip Scolopax rusticola 1-4 t.
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: 0, BMP-trend: --. 
Het was een aangenaam genoegen tijdens het inventari-
seren van Nachtzwaluwen in de vroege avond een bol-
derende Houtsnip waar te nemen. Dit mag tegenwoor-
dig op de Brabantse Wal als een zeldzaamheid worden 
aangemerkt. De overige ’territoria’ werden vastgesteld 
doordat meerdere malen een vogel binnen de datum-
grenzen werd opgejaagd in geschikt broedbiotoop. Op 
plaatsen waar dat tijdens het onderzoek te vroeg in het 
seizoen gebeurde, werd geen paar aangenomen. 
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Het lijkt niet goed te gaan met de Houtsnip in Neder-
land. Osieck & Hustings (1994) konden nog geen lande-
lijke achteruitgang constateren, maar vermoedden dat 
wel. De BMP-index van SOVON neemt echter voortdu-
rend af (Van Dijk et al. 1996); de 1993-index is nog maar 
de helft van die van 1984. De oorzaken zijn duidelijk: de 
jacht in Frankrijk, waar zo’n 30% van de Nederlandse 
eerstejaars vogels wordt afgeschoten en verdroging van 
de (Brabantse) bosgebieden. 
ANB: 1 broedgeval in 1915. Niet vastgesteld door Van 
Diermen en de KNNV R’daal (1982); was er toen waar-
schijnlijk wel.

Holenduif Columba oenas 97 t.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: eerst -, later +, 
BMP-trend: 0 of +.
Zoals in alle eerste klas bosgebieden op de Brabantse 
Wal is de Holenduif op de WP goed vertegenwoordigd. 
Vooral de oudere gemengde bossen met veel grote bo-
men en laanbeplanting met spechtengaten en andere 
holten haalden een hoge dichtheid. Het maximum be-
droeg 30 p/km2 in km-hok 49-35-45; het gemiddelde 
in de natuurgebieden ca 17 p/km2. De grote productie-
bossen in het BG en de BD zijn veel te goed onderhouden 
om broedgelegenheid te bieden aan deze holenbroeder.
KNNV R’daal (1982): 29 p; lijkt duidelijk onderschat, 
doch reële toename sedert 1980 waarschijnlijk. Hageme-
ijer & Blair (1997) vermelden voor Nederland een toe-
name van 50% in de periode 1970-1990.

Houtduif Columba palumbus 273 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0.
Zeer algemene broedvogel, vooral in jonge aanplant van 
Fijnspar of Douglas. Hoogste dichtheid van 53 p/km2 
vastgesteld in km-hok 49-35-45. Doordat soms in losse 
kolonies wordt gebroed, kan de dichtheid plaatselijk op-
lopen tot het dubbele. Houtduiven zijn schaars in het BG 
en de BD. Mogelijk zijn ze hier en daar nog wat onder-
schat. 
Volgens de KNNV R’daal (1982) 101 p; Moet toen echter 
beslist algemener zijn geweest. 

Turkse Tortel Streptopelia decaocto 10 t.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: ++, BMP-trend: --.
Alleen bij menselijke bewoning. Aangezien deze gebie-
den minder goed konden worden onderzocht, kunnen 
er paren zijn gemist. Een schatting van 12-15 p lijkt rea-
listisch. De opgave van KNNV R’daal (1982) van 30 p is 
beslist te hoog. Er worden zo’n 15 p opgegeven in bossen 
zonder enige bebouwing (kavels 9, 19 en 21), waar beslist 
geen Turkse Tortels broeden. 

Zomertortel (Tortelduif) Streptopelia turtur 44 t.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: - of --.
Komt voornamelijk in jonge aanplant en de goed ont-

wikkelde gemengde bossen met ondergroei voor. De  
aantallen kunnen wat zijn onderschat. De 149 paar van 
de KNNV R’daal (1982) worden echter op geen stukken 
na meer gehaald. De soort neemt in Nederland en in 
Oost- en Midden-Brabant af (Van Dijk 1995, Poelmans & 
van Diermen 1997). Overigens steekt deze schatting ui-
termate merkwaardig af tegen de 101 Houtduiven voor 
een gebied met veel oude bossen. 

Koekoek Cuculus canorus 9 t.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: ?
De Koekoek is vrij schaars op het landgoed. Op een na 
alle Koekoeken broeden in vrij grote territoria rond de 
landbouwgebieden. In de eenvormige bossen van het BG 
komen ze niet voor; ze hebben op zijn minst een grote 
kapvlakte nodig. 
De opgave van de KNNV R’daal (1982) van 15 paar is 
hoog; de gevolgde turfmethode houdt onvoldoende re-
kening met de mogelijkheid van grote territoria. De fu-
sieafstand volgens SOVON (Van Dijk 1996) van 1000 m 
was toen nog niet uitgevonden.

Kerkuil Tyto alba 1 p.
BSP-status: schaars. Rode Lijst C. Trend 1960-91: ---.
Reeds jaren is het broeden van de Kerkuil bekend in het 
PC.
ANB: 1 broedgeval in de gemeente Wouw, mogelijk op 
de WP. KNNV R’daal (1982): 1 p.

Steenuil Athene noctua 5 p.
BSP-status: schaars. Rode Lijst C. Trend 1960-91: --.
Niet slecht, 5 paar Steenuilen op 7 km2. Van de paren 
zaten er twee in een boerenschuur en drie in een holle 
boom. De KNNV R’daal (1982) vond destijds 4 p. ANB: 
geen melding; inventarisatie in West-Brabant echter ui-
termate onvolledig.

Bosuil Strix aluco 0-3 p.
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: + of ++, BMP-trend: 0.
Voor het eerst waargenomen op 17/3/92 door Hans 
van Buel nabij het PC. Later in het seizoen het vrouwtje 
gehoord. In 1995 een territorium langs de Fonteindreef 
(meded. H. Potters) en in 1999 een net ten zuiden van de 
ZH. Neemt in de jaren negentig duidelijk toe in de regio 
Bergen op Zoom.

Ransuil Asio otus 17-19 p (1990-1992).
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: -, BMP-trend: --.
Bij mijn eerste bezoeken in 1975 aan de WP vond ik al 
broedende Ransuilen. Ook bij het onderzoek naar Nacht-
zwaluwen in de jaren tachtig werden vaak groepjes be-
delende jongen gehoord.
Het hoogste aantal broedgevallen werd gevonden in het 
muizenrijke topjaar 1990. Bij nog niet volledig onder-
zoek werden toen 17 succesvolle paren vastgesteld in 
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vrijwel alle bossen, maar vooral in de ruime omgeving 
van landbouwgebieden. In 1992 werden nog territoria 
gevonden in gebieden die in 1990 niet waren onderzocht. 
De vastgestelde dichtheid van 3,4 p/km2 is hoog, maar 
lager dan de ca 4 p/km2 in Mattemburgh en de Stoppel-
bergen in 1990 (Teixeira 1995a, Bult 1992). Na 1990 is het 
aantal broedparen duidelijk afgenomen met als belang-
rijkste oorzaken: verminderd voedselaanbod door een 
lagere (woel)muizenstand, de opkomst van de Bosuil als 
sterkere concurrent in de grotere bossen en de opkomst 
van de Havik als predator (oa Poelmans & van Diermen 
1997). 
De KNNV R’daal (1982) heeft de Ransuil niet kun-
nen inventariseren. ANB: vrij talrijk. BA: zekere broed-
gevallen in alle 5x5 km blokken.

Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus 26 t.
BSP-status: zeldzaam. Rode Lijst B en D. Trend 1960-91: 
----.
De WP is momenteel een van de beste terreinen voor de 
Nachtzwaluw in Brabant. De territoria liggen vrijwel al-
lemaal in het WG, de BD en het BG. Favoriete biotopen 
zijn voormalig kapvlakten met opgroeiend dennen van 
vijf tot vijftien jaar oud met veel zandige plekken. De 
vergraste heideterreinen hebben over het algemeen een 
wat lagere dichtheid.
Leden van de VWG BoZ tellen reeds jaren Nachtzwalu-
wen op de WP. Veelal werd op een avond het belangrijk-
ste broedgebied rond het WG afgezocht met behulp van 
recorders en zo’n 8-12 zangposten opgespoord. De meer 

intensieve inventarisatie van begin jaren 90 leverde veel 
groter aantallen op; meestal 20-23 paar. Omdat niet ieder 
jaar werkelijk alle potentiële biotopen werden bezocht, 
moet de totale populatie voor die periode op 26 paar 
worden geschat. 
Net als op het landgoed Groote Meer is de Nachtzwa-
luw voor een groot deel afhankelijk van de traditionele 
bosbouw, waarbij periodiek grote oppervlakten tegelijk 
gekapt en ingeplant worden.
De Nachtzwaluw komt al lang op de WP voor. Timmer-
man (1989) vermeldt de Nachtzwaluw voor het bosge-
bied Huybergen/Wouw voor 1963 met 5 paar; Jan van 
Diermen vond 7 p in 1976. De KNNV R’daal (1982) vond 
3 p; een duidelijke onderschatting.

Groene Specht Picus viridis 11 t.
BSP-status: Schaars. Rode Lijst C. Trend 1960-91: ---, 
BMP-trend: 0.
De meeste Groene Spechten zitten niet zo ver van elkaar 
in de gevarieerde bossen rond het PC. Hier bedraagt de 
dichtheid ruim 2 p/km2; niet slecht voor Nederlandse 
begrippen maar vergelijkbaar met goede Westbrabant-
se bossen (Teixeira 1995a). In de eentonige arme bossen 
komt men nauwelijks een Groene Specht tegen. 
KNNV R’daal (1982): 14 p via turfmethode. Mogelijk is 
de stand iets achteruitgegaan.

Zwarte Specht Dryocopus martius  9 t.
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: ++, BMP-trend: 0.
Het zware hout van de WP vormt het geliefde biotoop 
van de Zwarte Specht. Daar wordt een dichtheid bereikt 
van 2-3 p/km2; hoog voor Europese begrippen (Cramp 
1985, Hagemeijer & Blair 1997). Zoals overal in Neder-
land, heeft de Zwarte Specht de laatste tijd geprofiteerd 
van het ouder worden van de bossen.
Merkwaardig genoeg werden er geen territoria vast-
gesteld in de arme productiebossen. Op het landgoed 
Groote Meer broedden daar wel Zwarte Spechten, zodat 
die soort er algemener was dan de Groene (Teixeira & 
Bult 1999 Sommige “territoria” waren opvallend groot, 
tot ca 1000 m in doorsnede toe.
ANB: 1 t in de gemeente Bergen op Zoom en 1 in Wouw 
1963-65. BA: zekere broedgevallen in alle 5x5 km blok-
ken. De KNNV R’daal (1982) turfde 10 paar. De stand 
is in de tussenliggende periode beslist niet achteruitge-
gaan.

Grote Bonte Specht Dendrocopos major 97 t.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: ++, BMP-trend: + 
of 0.
De oudere structuurrijke bossen van de WP vormen een 
gunstig broedbiotoop voor de Grote Bonte Specht. Met 
een gemiddelde dichtheid van 17 p/km2 en uitschieters 
tot 35 p/km2 kan het landgoed zich meten met de beste 
bosgebieden in Brabant (Poelmans & van Diermen 1997). 
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In de eentonige naaldhoutplantages met hun gering aan-
tal oude bomen en minder dood hout, ligt de dichtheid 
meestal onder de 10 p/km2. Door de problemen bij de 
inventarisatie is de stand in het algemeen eerder onder- 
dan overschat.
De KNNV R’daal (1982) stelde eind jaren zeventig 63 terri-
toria vast. De toename sedertdien is waarschijnlijk reëel en 
wordt veroorzaakt door het ouder worden van het bos.

Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor 6 t.
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: +, BMP-trend: 0.
Het zware loofhout met veel dode takken in de kroon-
laag van de WP zijn in trek bij de Kleine Bonte Specht. 
De territoria zijn gelijkelijk verdeeld over Eik en Beuk. 
Een intensieve inventarisatie in het vroege voorjaar van 
de rijke bossen in het centrum van het landgoed zal on-
getwijfeld nog meer paren opleveren; deze delen konden 
in 1992 onvoldoende worden onderzocht. 
De Kleine Bonte is in West-Brabant in opkomst. ANB: 
geen waarnemingen ten westen van Breda. Volgens Jan 
van Diermen reeds broedvogel in 1976. KNNV R’daal 
(1982): niet gevonden. 

Boomleeuwerik Lullula arborea 15 t.
BSP-status: schaars. Voormalige Rode Lijst soort. BMP-
trend: gemiddeld 0.
De zandverstuiving van de BD (3 p), andere zandige 
plaatsen (3 p), kaalkappen (3 p), brandgangen (2 p), 
de niet te zwaar vergraste heides (2 p) en zelfs enkele 
landbouwpercelen (2 p) vormen het broedgebied van de 
Boomleeuwerik. De soort is waarschijnlijk sedert de ja-
ren zeventig toegenomen.
ANB: 3 t gemeente Bergen op Zoom. KNNV R’daal 
(1982): 6 p. 

Boerenzwaluw Hirundo rustica 5 p.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: -- of ---, BMP-trend: 0.
Waarschijnlijk onderschat, doordat de boerderijen niet 
konden worden onderzocht.
KNNV R’daal (1982): 17 p. 

Boompieper Anthus trivialis 70 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0.
Broedvogel van de vergraste heides en open bossen met 
ondergroei van Pijpestrootje. De stand is waarschijnlijk 
iets onderschat. 
KNNV R’daal (1982): 62 p. 

Witte Kwikstaart Motacilla alba 7 p.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0.
Aangetroffen rond de bebouwing, maar ook langs paden 
in de bossen en op het agrarisch gebied. Door het weinig 
territoriale gedrag is het niet eenvoudig de juiste stand 
vast te stellen. 
KNNV R’daal (1982): 19 p. 

Winterkoning Troglodytes troglodytes 326 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0 of +.
De gevarieerde bossen met een goed ontwikkelde 
struiklaag zijn rijk aan Winterkoningen. Vooral in de 
rododendronstruwelen komen hoge dichtheden voor, 
tot ca 100 p/km2, terwijl de gemiddelde dichtheid in de 
natuurgebieden 58 p/km2 bedraagt. In km-hok 49-35-45 
werden 67 territoria aangetroffen. De productiebossen 
met weinig ondergroei zijn minder in trek. Na een of 
meerdere strenge winters kan het aantal Winterkonin-
gen duidelijk lager zijn, zoals aan het eind jaren zeventig 
toen de KNNV R’daal (1982) 198 p vaststelde. 

Heggemus Prunella modularis 77 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0 of +.
De Heggemus heeft op de WP globaal dezelfde versprei-
ding als de Winterkoning, alleen zijn de aantallen veel lager. 
De hoogste dichtheden worden weer gevonden in de struc-
tuurrijke bossen met veel ondergroei, vooral van rododen-
dron. Doordat vrij laat in het seizoen met het onderzoek 
werd begonnen, zullen territoria zijn gemist. In het eento-
nige productiebossen is de Heggemus meestal afwezig. 
KNNV R’daal (1982): 56 p.

Roodborst Erithacus rubecula 409 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0.
De Roodborst is duidelijk de meest talrijke broedvogel 
van de beboste gebieden van de WP. Doordat geen speci-
ale Roodborsten-inventarisaties konden worden gehou-
den, is de stand nog onderschat, vooral in delen van het 
terrein waar weinig nachtelijk onderzoek plaats vond. 
In de vrij homogene verspreiding komen enkele lacunes 
voor, die waarschijnlijk veroorzaakt zijn door onvolledig 
onderzoek. De vastgestelde gemiddelde dichtheid van 
ten minste 73 p/km2 is hoog voor Westbrabantse na-
tuurterreinen (Teixeira & Bult 1999).
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De schatting van de KNNV R’daal (1982) van 161 p was 
waarschijnlijk te laag.

Nachtegaal Luscinia megarhynchos 2 t. 
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: -, BMP-trend: 0 of +.
Slechts twee maal (24/5 en 5/6/92) waargenomen op 
uiteen liggende plaatsen langs een bosrand. In latere 
jaren werden geen Nachtegalen meer gehoord. KNNV 
R’daal (1982): 2 t.

Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros 2 t.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: ++.
Alleen in het PC en bij de boerderij. Bovendien twee 
broedplaatsen in bebouwing pal naast het onderzoeksge-
bied. Nieuwe broedvogel voor de WP; de KNNV R’daal 
(1982) noemt de soort niet.
ANB: 1 p in Bergen op Zoom, waarschijnlijk in de nieuw-
bouw.

Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus 52 t.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: --, BMP-trend: 0 of 
+.
De ijle open arme bossen op en rond de heideterreintjes, 
vormen het best bezette broedbiotoop voor de Gekraagde 
Roodstaart op de WP. In de structuurrijke bossen komen 
ze nauwelijks voor. Hier en daar kan een territorium zijn 
gemist, oa rond de niet onderzochte bebouwing. 
Osieck & Hustings (1994) constateerden bij de Gekraag-
de Roodstaart sedert begin jaren tachtig weliswaar een 
achteruitgang, maar moesten de soort toch van de Rode 
Lijst schrappen, omdat de criteria werden aangescherpt. 
Ook op de WP is deze holenbroeder achteruitgegaan; de 
KNNV R’daal (1982) telde eind jaren zeventig nog 108 p.

Roodborsttapuit Saxicola torquata 1 t.
BSP-status: schaars. Rode Lijst C. Trend 1960-91: ---, 
BMP-trend: ++.
In het noordelijk landbouwgebied brengt meestal een 
paar zijn jongen groot. Niet gevonden door de KNNV 
R’daal (1982).

Merel Turdus merula 247 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: + of 0.
De Merel behoort tot de meest algemene broedvogels 
van het landgoed, vooral van de bossen met een goed 
ontwikkelde struiklaag en rond het PC. Eentonige bos-
sen worden nauwelijks bewoond.
KNNV R’daal (1982): 132 p.

Zanglijster Turdus philomelos 52 t.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: --, BMP-trend: --.
De verdeling van de Zanglijster over de bossen van de 
WP is verre van egaal. Het eenvormige BG is geheel on-
bezet, terwijl elders opvallende hiaten voorkomen. In 
de goed gestructureerde en gevarieerde bossen zingen 

gelukkig nog wel vrij veel Zanglijsters. Dichtheden van 
10-13 p/km2 zijn tegenwoordig een uitzondering in het 
westen van Noord-Brabant. Andere goede bossen in de 
omgeving als Mattemburgh, het Groote Meer en het Mo-
retusbos herbergen er nog veel minder (Teixeira 1995a, 
Teixeira & Bult 1999, Bult 1992). De Zanglijster is de 
laatste decennia beslist achteruitgegaan. KNNV R’daal 
(1982) vond nog 66 p.

Grote Lijster Turdus viscivorus 36 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0.
Doordat de Grote Lijster vaak zowel grote territoria als 
leefgebieden heeft, kan men gemakkelijk de stand over-
schatten. Ze kunnen echter ook worden gemist, wanneer 
men te laat in het seizoen met de inventarisatie begint. 
Het is dan ook niet zeker of men mag concluderen dat 
deze soort op de WP vooruit is gegaan, omdat de KNNV 
R’daal (1982) slechts 21 p vond.
Op het landgoed vindt men de Grote Lijster in alle bosty-
pen, vooral als er landbouwgronden in de buurt zijn om 
op te foerageren. 

Spotvogel Hippolais icterina 1 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: -.
Slechts een maal gehoord in vrij jonge aanplant. Moge-
lijk gemist in het PC. De Spotvogel is achteruit gegaan: 
KNNV R’daal (1982): 6 t. 

Grasmus Sylvia communis 2-3 t.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: --, BMP-trend: ++.
Deze soort moet zeer sterk zijn gekelderd, getuige de 16 
p van de KNNV R’daal (1982).

Tuinfluiter Sylvia borin 83 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0.
Tuinfluiters werden vooral aangetroffen op plaatsen met 
jong loofbos en in de rododendrons. Mogelijk was dit bi-
otoop nu minder aanwezig dan eind jaren zeventig, toen 
de KNNV R’daal (1982) 114 p telde. Of misschien wordt 
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de lagere telling van 1992 veroorzaakt door de voorge-
schreven fusieafstand van 200 m, waardoor grote «ter-
ritoria» ontstonden. 

Zwartkop Sylvia atricapilla 180 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: ++.
De Zwartkop broedt vooral in gevarieerd bos met veel 
struiken als bv Rododendron. Daar komen dichtheden 
van meer dan 50 p/km2 voor. De eentonige bossen en 
heides worden gemeden. Ook bij deze soort zouden door 
de grote fusieafstand ten onrechte territoria kunnen zijn 
samengevoegd. 
KNNV R’daal (1982): 140 p.

Fluiter Philloscopus sibilatrix 17-18 t.
BSP-status: schaars. BMP-trend: ++.
Ondanks het feit dat 1992 niet bepaald als een ’Fluiter-
jaar’ te boek staat, werden maar liefst 17 zangposten aan-
getroffen; alle ruim binnen de datumgrenzen. Het 18e 
territorium dateert uit 1991. Alle territoria lagen in de 
goed ontwikkelde gemengde bossen met oude Beuken 
en soms Eiken. Merkwaardig genoeg werden in de fraaie 
bossen rond het PC in km-hok 49-35-45 nauwelijks Flui-
ters gehoord; mogelijk een teken van nog onvoldoende 
inventarisatie. Daarnaast werden ze ook niet opgemerkt 
in de vergelijkbare bossen langs de Plantagebaan, waar 
in de jaren tachtig zeker Fluiters voorkwamen, zodat 
er ook sprake kan zijn van verplaatsing van favoriete 
broedplaatsen. Al met al is de WP veruit het beste Flui-
ter-bos van westelijk Noord-Brabant.
Van Fluiters is bekend dat er van jaar op jaar forse aan-
talfluctuaties kunnen optreden.
ANB: in 1963-65 afwezig in het westen van de provincie. 
BA: waarschijnlijke broedvogel in alle bosrijke 5x5 km 
blokken van de Zuidwesthoek. KNNV R’daal (1982): 6 p.

Tjiftjaf Philloscopus collybita 203 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: ++.
Ook de Tjiftjaf mijdt de jonge gelijkvormige productie-
bossen van het BG. Oud bos met loofbomen en onder-
groei zijn favoriet; daar werden dichtheden van 30 tot 85 
p/km2 vastgesteld. 
KNNV R’daal (1982): 149 p.

Fitis Philloscopus trochilus 273 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0.
Algemeen in jonge bosopstanden, op dichtgroeiende heide 
en in open bossen met struiken en opslag van zaailingen. 
KNNV R’daal (1982): 170 p.

Goudhaantje Regulus regulus 89 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: -.
Zoals in de meeste Westbrabantse bossen broedt het 
Goudhaantje het liefst in Fijnspar of Douglas. Ook in 
Grove Den wordt gebroed evenals in gemengd bos, zij 

het in lagere dichtheid. Puur loofhout wordt gemeden. 
De inventarisatie is waarschijnlijk niet geheel volledig; 
door de zachte zang vallen ze niet erg op. De stand 
van het Goudhaantje was in 1992 na een reeks zachte 
winters waarschijnlijk hoog, in tegenstelling tot de 
inventarisatieperiode van de KNNV R’daal (1982), toen 
59 p werd gevonden.

Vuurgoudhaantje Regulus ignicapillus 12 t.
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: ++.
Het Vuurgoudhaantje broedt op de WP veelal in kleine 
clusters in oudere gemengde bossen. De naaldhout-soort 
is meestal spar, het loofhout Eik of Beuk. Sommige ter-
ritoria lagen in opstanden met alleen Fijnspar. De zachte 
onopvallende zang wordt gemakkelijk gemist; de stand 
kan dus wat hoger zijn. 
ANB: in West-Brabant alleen een zangpost in Ossen-
drecht. BA: waarschijnlijke broedvogel in alle bosrijke 
5x5 km blokken van de Zuidwesthoek. KNNV R’daal 
(1982): 13 p.

Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata 47 t.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: -, BMP-trend: + of 
-.
De meeste vliegenvangers werden gevonden in gevari-
eerd gemengd bos met open plekken en in laanbeplan-
ting van oude loofbomen, vooral rond het PC. Hier en 
daar werd een paar aangetroffen in open oud naaldbos. 
Geen enkel territorium werd gevonden in jong tot mid-
deloud naaldbos tot ca 50 jaar, rond de zandverstuiving 
of bij heideterreintjes en in percelen Lariks, Corsicaanse 
of Zeeden, ongeacht de leeftijd. 
Grauwe Vliegenvangers zijn uitermate lastig te inventa-
riseren. Ze arriveren laat en zingen zacht. Als ze vanaf 
eind juni jongen hebben vallen ze wat meer op. Deson-
danks worden hun aantallen vrijwel altijd onderschat. 
KNNV R’daal (1982): 28 p.

Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca 7 t.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: +, BMP-trend: --.
In 1992 werden op vijf verschillende plaatsen in loofhout 
of laanbeplanting zingende Bonte Vliegenvangers ge-
hoord. Er werd één nest gevonden in een spechtenhol in 
een forse eik, daar vlogen later jongen uit. Van de ove-
rige territoria is niet duidelijk of het daadwerkelijk tot 
broeden is gekomen, of dat het mannetje vertrok als er 
zich geen vrouwtje meldde. Mede hierdoor en doordat in 
1992 in begin mei, wanneer de mannetjes het beste zin-
gen, geen onderzoek plaats vond, is de omvang van de 
populatie vrij onzeker. In de bossen van de WP hangen 
geen nestkasten.
ANB: geen meldingen in West-Brabant. BA: mogelijk 
broedgeval Atlasblok 49-35. ANV: diverse stippen in 
Zuidwesthoek. KNNV R’daal (1982): geen broedvogel.
Staartmees Aegithalos caudatus 39 p.
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BSP-status: algemeen. BMP-trend: +.
Staartmezen werden alleen in de mooiere bossen met een 
goed ontwikkelde struiklaag aangetroffen; in het saaie 
BG was er niet een te vinden. Doordat Staartmezen in de 
broedtijd weinig opvallen, zullen ze beslist hier en daar 
zijn gemist. 
KNNV R’daal (1982): 22 p.

Matkop Parus montanus 82 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: +.
De Matkop werd in alle terreintypen vastgesteld; het 
minst in de arme bossen van het BG en rond de BD. De 
vastgestelde «territoria» waren vrij groot.
KNNV R’daal (1982): 54 p.

Kuifmees Parus cristatus 103 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: ++.
Het voorkomen van de Kuifmees op de WP is, net als dat 
van de Zwarte Mees, totaal verschillend van die van de 
andere mezensoorten. Men vindt ze vooral in het BG, de 
BD en op andere plaatsen met weinig ontwikkeld naald-
hout. In de gemengde bossen van het centrum en de oos-
telijke helft komen ze maar mondjesmaat voor. Door de 
lage trefkans waren de meeste «territoria» vrij groot. De 
schatting van de KNNV R’daal (1982) van 14 p is, zoals 
zij zelf al aangeeft, veel te laag geweest.

Zwarte Mees Parus ater 108 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: -.
De verspreiding van de Zwarte Mees lijkt nogal op 
die van de Kuifmees, met dien verstande dat de arme 
naaldbossen een lagere en de rijkere naaldbossen en de 
gemengde bossen een wat hogere dichtheid herbergen. 
Ook bij deze soort zijn de geconstrueerde territoria vrij 
groot.
De schatting van de KNNV R’daal (1982) van 61 p is hoog 
in vergelijking met die van de Kuifmees. Momenteel zijn 
de soorten ongeveer even talrijk. 

Pimpelmees Parus caeruleus 178 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0 of +.
De verspreiding van de Pimpelmees is vrijwel het 
tegenovergestelde ven de Kuifmees: algemeen in loof- en 
gemengd bos en zeer schaars in monotoon jong naald-
hout zoals in het BG. Het meest succesvol is de Pimpel-
mees rond het PC en ten zuiden van het WG, waar de 
dichtheid 60-70 p/km2 bos bedraagt. Dit is hoog in onze 
provincie (oa Poelmans & van Diermen 1997).
KNNV R’daal (1982): 107 p.

Koolmees Parus major 307 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0 of -.
De verspreiding van de Koolmees op de WP is vrijwel 
gelijk aan die van de Pimpel. Alleen de aantallen zijn 
duidelijk hoger. In het oudere loof- en gemengde bos 

rond het PC en in het WG worden dichtheden boven de 
80 p/km2 bereikt. Daarmee is de Koolmees na Winterko-
ning, Roodborst en Vink de meest algemene soort. Het 
jonge naaldhout van het BG is weinig geschikt door een 
tekort aan nestholten. 
KNNV R’daal (1982): 137 p.

Boomklever Sitta europaea 71 t.
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: +, BMP-trend: 0.
De oostelijke helft van de WP behoort tot de beste Boom-
klever-gebieden van de Brabantse Wal. De parkachtige 
oude loofbossen en de meer dan honderd jaar oude lanen 
met Eik of Beuk met zijn vele spechtengaten, vormen een 
eerste klas broedbiotoop. Ook gemengd bos met Grove 
Den wordt veel gebroed. In één km-hok werden 24 ter-
ritoria vastgesteld. In het eenvormiger en jongere naald-
bos van de BD en het BG kon geen enkel paar worden 
gevonden. De meeste territoria zijn voor wat betreft het 
loofhout eerder geassocieerd met Beuk dan met Eik (cf 
Bult 1992, Teixeira 1995a,b, Teixeira & Bult 1999). 
De Boomklever is de laatste decennia in Brabant flink 
toegenomen. ANB: In 1963-65 broedvogel in de gemeente 
Bergen op Zoom. BA: waarschijnlijke broedvogel in alle 
bosrijke 5x5 km blokken van de Zuidwesthoek. KNNV 
R’daal (1982): 42 p.

Boomkruiper Certhia brachydactyla 133 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0.
Het voorkomen van de Boomkruiper op de WP lijkt sterk 
op dat van de Pimpelmees, alleen liggen de aantallen on-
geveer een kwart lager.  Oudere loof- en gemengde bos-
sen, laanbeplanting en in mindere mate Grove en Corsi-
caanse Dennen vormen een gunstig broedbiotoop. Jong 
naaldhout is met zijn gladde stammen ongeschikt om in 
te nestelen. Dergelijke bossen worden alleen bewoond 
als er enkele oude (loof)bomen staan om in te broeden.
KNNV R’daal (1982): 113 p.

Wielewaal Oriolus oriolus 15 t.
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: -, BMP-trend: 0.
Door de aanwezigheid van tal van niet te oude loofbos-
jes, is de WP een van de betere terreinen voor de Wiele-
waal op de Brabantse Wal. De meeste territoria liggen 
verspreid in de oostelijke helft van het landgoed. Alleen 
bij de Zurenhoek liggen vier territoria dicht opeen. Hier 
werden bij vrijwel ieder bezoek zang of roep gehoord. 
In de geïsoleerd liggende territoria werden gedurende 
het broedseizoen slechts één of twee waarnemingen ver-
richt.
KNNV R’daal (1982): 11 p.

Vlaamse Gaai Garrulus glandarius 74 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0 of +.
Broedvogel van alle soorten bos, ook van de meest arme 
typen in het BG. De hoogste dichtheden worden aange-
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troffen in loof- en gemengd bos. Veel “territoria” zijn erg 
groot, maar konden bij gebrek aan uitsluitende waarne-
mingen niet worden opgedeeld. 
KNNV R’daal (1982): 38 p, waarschijnlijk onderschat.

Ekster Pica pica 6 t.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: ++, BMP-trend: 0 
of +.
Ondanks de vele landbouwenclaves werden slechts zes 
territoria vastgesteld. Het terrein is geschikt voor een 
veel grotere populatie. De Ekster wordt fors bejaagd. 
Meerdere malen werden vers geschoten dieren gevon-
den, ook in het broedseizoen. Ook worden inloopkooien 
ingezet om Eksters te vangen. Waarom de stand kunst-
matig laag wordt gehouden is niet duidelijk. Door de 
aanwezigheid van veel roofvijanden als Havik, Sperwer 
en Zwarte Kraai kan de Ekster nimmer een probleem 
voor andere dieren vormen.
KNNV R’daal (1982): 8 p.

Kauw Corvus monedula 204 p.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0 of +.
Zeer dominant en sterk geclusterd aanwezig in de brede 
lanen omzoomd met oude beuken. De daar alom aan-
wezige spechtenholen bieden volop nestelgelegenheid. 
Soms worden ook Grove Dennen met holten als benut. 
Ook in groot aantal broedend in gebouwen, vooral in het 
PC. Broedende Kauwen zijn schuwer dan men denkt. 
Ze laten zich niet graag zien en gaan bij het minste of 
geringste op de vlucht. Daardoor in het vaststellen van 
het exacte aantal broedparen per kolonie geen sinecure. 
Meestal onderschat men het aantal, doordat de broed-
holten vaak zeer heimelijk worden verlaten. In de BD en 
het BG werd geen enkel paar gevonden. 
KNNV R’daal (1982): 67 p.

Zwarte Kraai Corvus corone corone 31 p.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: ++, BMP-trend: 
++.

Hoewel Zwarte Kraaien in allerlei soorten bos kunnen 
broeden, werden ze op de WP vooral aangetroffen in de 
rijkere gemengde bossen. In veel gevallen lagen de ter-
ritoria langs bosranden bij open terrein. Het zal beslist 
niet gelukt zijn alle broedende Zwarte Kraaien op te spo-
ren. Veel nestelende paren hielden zich wijselijk stil; ze 
zijn zich kennelijk bewust van de felle vervolging van 
de jachtopziener. Jarenlang was er een kraaienvangkooi 
in gebruik. Landbouwschade kan nooit de werkelijke re-
den voor deze misselijke techniek zijn; de kooi bevond 
zich diep in het bos, ver van de landbouwpercelen. Er 
werden ook geschoten vogels gevonden.
KNNV R’daal (1982): 34 p.

Spreeuw Sturnus vulgaris 85 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: -.
Spreeuwen werden vrijwel uitsluitend aangetroffen in de 
rijkere gemengde bossen van de oostelijke helft van het 
terrein en in alle bebouwing. Veel paren broedden in laan-
beplanting van oude eiken of beuken met spechtenholten. 
In het bos werd ook de Grove Den bewoond. De populatie 
is beslist onderschat, vooral rond de bebouwing.
KNNV R’daal (1982): niet geteld.

Huismus Passer domesticus 2 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0.
Alleen bij het PC. Daar mogelijk licht onderschat ten ge-
volge van problemen bij het inventariseren van de door 
mensen bewoonde gebieden. KNNV R’daal (1982): niet 
geteld.

Ringmus Passer montanus 2 t.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: --, BMP-trend: 0?
Alleen gevonden bij bebouwing. Net als de Huismus mo-
gelijk licht onderteld. KNNV R’daal (1982): niet geteld.

Vink Fringilla coelebs 361 t.
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0 of ++.
Na de Roodborst de meest algemene broedvogel op de 
WP. Hoewel alle soorten bossen worden bewoond, is de 
dichtheid het hoogst in de parkachtige loof- en gemeng-
de bossen met ondergroei (tot 85 p/km2).
KNNV R’daal (1982): 192 p.

Groenling Carduelis chloris 4 p.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: +, BMP-trend: -.
Waarschijnlijk komen zo’n 3 paar voor in het PC. Omdat 
dat gedeelte slecht kon worden onderzocht, kan er van 
onderschatting sprake zijn. Ook rond de overige bebou-
wing zijn misschien nog enkele paren gemist. In het bos 
van het BG werd één vrij dubieus territorium gevonden. 
De KNNV R’daal (1982) telde in jaren zeventig 27 p, 
waarvan ca de helft op het PC en de rest in omliggende 
bossen. Of de soort echt zo sterk achteruit is gegaan als 
de inventarisaties aangeven is niet zeker. Mogelijk hield 
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de KNNV R’daal de nog laat in het voorjaar in grote 
groepen in de dennenbossen foeragerende Groenlingen 
voor broedvogels. 

Sijs Carduelis spinus 0-1 t.
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: ++.
Doordat tijdens de rondes in maart en april regelmatig 
grote groepen neuzelende Sijzen werden gehoord, let 
je als Brabantse vogelaar niet altijd even goed op deze 
soort. Toch was ik nog zo bij dat ik op 26 maart een balt-
sende Sijs noteerde, in de verwachting daar nooit meer 
iets te horen. Op 5/4 en 10/4 hoorde ik ze wel, maar was 
ik nog niet op broeden verdacht. Toen op 15/5 op dezelf-
de plaats weer zang werd gehoord, viel het kwartje: een 
territorium van de Sijs. Mogelijk dat ook nog elders in 
het WG een paar onopgemerkt heeft kunnen verblijven. 
Jan van Diermen (in litt.) nam in mei 1976 regelmatig een 
zingende man waar; het vrouwtje werd ook door hem 
gezien. Het enige overige territorium van de Brabantse 
Wal werd gevonden in de Bieduinenhof, eveneens in 
1992 (Bult 1993).

Kneu Carduelis cannabina 8 p.
BSP-status: algemeen. Trend 1960-91: ---, BMP-trend: - of 
+.
De weinige Kneuen kwamen voor in jonge aanplant, 
vaak in de omgeving van landbouwgronden. Eén paar 
had een territorium op sterk vergraste heide met enige 
opslag. 
KNNV R’daal (1982): 20 p.

Kruisbek Loxia curvirostra 2-16 t.
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: ++.
Tal van auteur merken op dat het aantal broedparen 
van de Kruisbek van jaar op jaar sterk kan verschillen, 
afhankelijk van de hoeveelheid zaden van coniferen (oa 
Cramp & Perrins 1994). Verder staat de Nederlandse 
populatie sterk onder invloed van invasies uit Scandi-
navië (SOVON 1987). De Kruisbek broedt ook op de WP 
in sterk fluctuerende aantallen; in ieder geval vanaf het 
goede Kruisbekkenjaar 1976. In 1992 werden 16 territo-
ria geteld; in 1998 zelfs 24-27. Ook in 1990, 91, 94 en 95 
werden territoriale Kruisbekken waargenomen; in de 
andere jaren werd het terrein in de goede inventarisa-
tieperiode nauwelijks bezocht. De paren broeden vroeg; 
de beste inventarisatiemaanden zijn januari tot maart. 
Op 24/4/92 werden 2 jongen waargenomen, die door de 
ouders om beurten werden gevoerd in het WD. Vanaf 
24/5 92 werden rondtrekkende groepjes Kruisbekken 
opgemerkt; waarschijnlijk lokale broedvogels. De inven-
tarisatie werd bemoeilijkt door zowel het geclusterde, als 
het verspreide voorkomen van broedparen, de mogelijke 
aanwezigheid van zingende doortrekkers in de omge-
ving van clusters broedparen en de lange voedselvluch-
ten tussen nestplaats en foerageergebieden. 

Kruisbekken broeden in de Wouwse Plantage uitslui-
tend in naaldhout. De meeste clusters bevonden zich in 
of rond percelen oude Fijnspar of Douglas, maar solitaire 
paren broedden ook in middeloude Grove Den en moge-
lijk ook oude Corsicaanse Den.    
Jan van Diermen (in litt.) 19/5/76: 1 p met 2 en 1 p met 1 
jong. KNNV R’daal (1982): doortrekker of wintergast met 
een waarneming van 10 ex op 25/3 73 (broedvogels?)

Goudvink Pyrrhula pyrrhula 35 p.
BSP: status: algemeen. Trend 1960-91: +, BMP-trend: ++.
De Wouwse Plantage is veruit het beste Goudvinken-
gebied van heel West-Brabant. De meeste paren komen 
voor in percelen met oude Fijnsparren of Douglas. De 
hoogste dichtheden bedragen 4-8 paar per km-hok.
ANB: geen meldingen. BA: waarschijnlijke broedvogel 
in alle bosrijke 5x5 km blokken van de Zuidwesthoek. 
KNNV R’daal (1982): 27 p.

Appelvink Coccothraustes coccothraustes 0-2 t.
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: +, BMP-trend: +.
In 1992 werd zowel in het WD als bij de BD meerdere 
malen een overvliegende Appelvink gesignaleerd. In 
1995 vond Hans Potters 1 territorium in het oostelijk deel 
van het landgoed.
De Appelvink is in West-Brabant zeer schaars.
ANB: geen waarnemingen ten westen van Breda. BA: 
geen meldingen. . KNNV R’daal (1982): niet waargeno-
men.
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Voormalige en onzekere broedvogels

Canadese Gans Branta canadensis
BSP-status: zeldzaam. Paar op akkertje ten zuiden van 
de Fonteindreef op 22/4/92. In 1995 twee paar op het 
ven ten zuiden van de Moerkantse Baan (meded. H. Pot-
ters); waren daar ook in 1998. Broedt sedert 1993 jaarlijks 
op de golfbaan; in 1997 waren er twee nesten (meded. F. 
Koster van Groos). 

Kievit Vanellus vanellus
BSP-status: schaars. Slechts enkele waarnemingen na de 
datumgrens in de grote landbouwgebieden.

Braamsluiper Sylvia curruca
BSP-status: algemeen. BMP-trend: 0. De KNNV R’daal 
(1982) telde eind jaren zeventig nog 3 t. Mogelijk nu ge-
mist in het slecht onderzochte PC. 

Glanskop Parus palustris 0-2 t.
BSP-status: schaars. Trend 1960-91: +, BMP-trend: 0. Voor-
al in het vroege voorjaar werd diverse keren een geluid 
gehoord, dat meteen aan de roep van een Glanskop deed 
denken. Geen van die keren werd de vogel gezien, hoe-
wel daar wel pogingen toe werden gedaan. Desondanks 
werd toen aangenomen dat het om territoriale Glanskop-
pen ging. Inmiddels is door onderzoek van Bult (1999) 
komen vast te staan, dat het onwaarschijnlijk is dat er 
Glanskoppen in westelijk Noord-Brabant broeden. Vrij-
wel alle waarnemingen in dit gebied voldoen niet aan 
de SOVON-criteria (Van Dijk 1996). De ’Glanskop-gelui-
den’ worden meestal gemaakt door andere mezen. Van 
deze groep is bekend dat ze een breed scala aan geluiden 
hebben, die de soortsgrens ruimschoots passeert. 
ANB: geen meldingen. BA: waarschijnlijke broedvogel 
in alle bosrijke 5x5 km blokken van de Zuidwesthoek. 

Deze meldingen (alle afkomstig van één persoon) berus-
ten op onjuiste determinaties. KNNV R’daal (1982): 5 p. 
Ook deze opgave roept twijfel op; er wordt niet aangege-
ven waarop de soort werd onderscheiden.

Geelgors Emberiza citrinella
BSP-status: schaars. Rode Lijst C.
KNNV R’daal (1982): 3 paar in 1977-80. Mogelijk al niet 
meer aanwezig in 1982 ten gevolge van sterke landschap-
pelijke veranderingen in het agrarische gebied.

Rietgors Emberiza schoeniclus
BSP-status: algemeen. 0-6 t.
KNNV R’daal (1982): mogelijk 2 paar in een pas aange-
plant ruig perceel. Na 26 april niet meer gezien. Deze 
waarneming valt voor de datumgrens. Gezien het se-
cundaire karakter van het gebied en het ontbreken van 
riet, kan beter worden aangenomen dat het om nog laat 
aanwezige overwinteraars ging. 

Overige vogels
Waargenomen tijdens de inventarisaties: Blauwe Reiger 
Ardea cinerea overvliegende ex; Brandgans Branta leucop-
sis overvliegend paar 17/6/92; Regenwulp Numenius 
phaeopus   overvliegend; Kokmeeuw Larus ridibundus 
overvliegend; Putter Carduelis carduelis tot in april paar-
tjes, overvliegende vogels en soms ook zang; Barmsijs 
Carduelis flammea wintergast, blijft tot in het voorjaar; 
Keep Fringilla montifringilla wintergast, op 21/5/99 een 
zingende vogel bij de BD. 

Zoogdieren, reptielen en amfibieën
Zoogdieren: Bunzing, Hermelijn, Wezel, Vos, Ree, Ko-
nijn, Haas, Bosmuis, Rosse Woelmuis, Eekhoorn, Mol, 
vleermuis-, spitsmuis- en woelmuis sp.
Reptielen: Levendbarende Hagedis. 
Amfibieën: Gewone Pad, Bruine Kikker.
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Discussie

In de jaren 1990-95 werden 76 broedvogels in het 
onderzoeksgebied aangetroffen, waarvan er 7 voorko-
men op de nieuwe Rode Lijst en 1 op de Blauwe. Volgens 
de landelijke SOVON-classificatie (Van Dijk & Hustings 
1996) zijn er 2 zeldzame (Kerkuil en Nachtzwaluw), 24 
schaarse en 50 algemene soorten. Het aantal voormalige 
en onzekere broedvogels (van voor 1990, inclusief territo-
riumhouders) bedraagt 6, waarvan er 1 (Geelgors)op de 
Rode Lijst voorkomt. De KNNV R’daal (1982) geeft op in 
de jaren 1977-80 64 broedvogelsoorten te hebben gevon-
den. Zij melden echter ook de aanwezigheid van inciden-
tele en waarschijnlijke broedvogels als Bergeend, Wes-
pendief, Kerkuil en Bonte Vliegenvanger. Verder wordt 
de aanwezigheid van de Sperwer en Kruisbek gemeld; 
soorten die als serieuze broedvogel moeten worden mee-
geteld. Op hun lijst komen ook twee twijfelsoorten voor 
als Glanskop en Rietgors, zodat het beter is te spreken 
van 68 broedvogelsoorten. Het verschil met het huidige 
onderzoek bedraagt dus 8 soorten. De meeste daarvan 
hebben zich in de tussenliggende periode op het land-
goed gevestigd: Havik, Scholekster, Bosuil, Roodborstta-
puit, Zwarte Roodstaart, Sijs en Appelvink. De Dodaars 
broedt er slechts incidenteel. De Houtsnip en de Kleine 
Bonte Specht broedden in 1977-80 waarschijnlijk al.
De Geelgors is inmiddels verdwenen en de Braamslui-
per kon niet worden teruggevonden of is er inderdaad 
uitgestorven. 
De Nachtegaal broedt momenteel waarschijnlijk niet 
meer op het landgoed. 

Het belang van de Wouwse Plantage als broedgebied 
voor vogels op de droge zandgronden wordt vooral ge-
vormd door de aanwezigheid van flinke aantallen broed-
paren van een groot aantal schaarse soorten. Daarbij valt 
in de eerste plaats de goede stand van broedvogels van 
oud opgaand loof en gemengd bos op, zoals roofvogels 
(Wespendief, Havik en Buizerd), uilen en vooral spech-
ten, waaronder de Kleine Bonte, de Fluiter, vliegenvan-
gers en vinkachtigen (Goud- en Appelvink, Kruisbek en 
Sijs). Dit komt vooral door de uitgestrektheid, ouder-
dom, variatie van de bossen en de aanwezigheid van 
ondergroei, waardoor een lokale zeldzaamheid als de 
Houtsnip er zich kan handhaven. Door de vrijwel afwe-
zigheid van oppervlaktewater, broeden er maar weinig 
water- en moerasvogels. De droogte is  wel weer gunstig 
voor Nachtzwaluw en Boomleeuwerik, die ook landelijk 
gezien in hoge aantallen voorkomen. Daarentegen zijn 
vogels van het agrarische landschap maar dun gezaaid.  

Aanbevelingen voor het ornithologische beheer
Om het wateronttrekkende effect van de diep gelegen 
Bleekloop op het omgevende bos te verminderen, zou-
den meer regelbare stuwtjes kunnen worden geplaatst. 
In perioden met overvloedige regenval kunnen de stuw-
tjes laag worden ingesteld om extra afvoer van water 
mogelijk te maken. ‘s Zomers en in droge perioden moe-
ten de stuwen zo hoog mogelijk worden afgesteld, om 
nutteloos waterverlies tegen te gaan. Daardoor wordt 
infiltratie in de zandgronden bevorderd. 
Om de variatie van het bos te bevorderen, kan naast de 
traditionele bosbouw het geïntegreerd bosbeheer wor-
den ingevoerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van na-
tuurlijke processen, waarbij hoge investeringen voor het 
inplanten van gerooide percelen achterwege kunnen blij-
ven. Bij het geïntegreerde bosbeheer streeft men naar:
1.  variatie. Verschillende soorten bomen naast elkaar of 

in elkaars omgeving.
2.  inheemse soorten, die van nature in dit gebied voor-

komen.
3.  laanbeplanting met verschillende soorten loofhout.
4.  natuurlijke bosverjonging.
5.  het laten staan van een aantal oudere bomen bij het 

perceelsgewijs oogsten, waardoor een meer gevarieer-
de leeftijdsopbouw en verticale structuur ontstaat.

6.  zo mogelijk behoud van oude bomen, alsmede dikke 
dode staande of liggende stammen.

Naast het geïntegreerde bosbeheer kan plaatselijk ook 
de traditionele vorm van beheer, met behoud van een 
vrij grootschalig kaalslagsysteem voordelen bieden voor 
soorten die het juist van opener terreinen met verschil-
lende successiestadia moeten hebben als Groene Specht, 
Buizerd en Gekraagde Roodstaart, alsmede soorten van 
heideterreinen als Nachtzwaluw en Boomleeuwerik. 
Bij de BD en de heideterreinen kan men zich richten op 
het aantrekkelijk houden of maken van het terrein voor 
de daar voorkomende soorten van de Rode Lijst zoals 
de Nachtzwaluw en de Boomleeuwerik. Voor de eerste 
soort zijn van belang een open structuur van het terrein 
om voedsel te zoeken, verspreid staande bomen als zang-
post en plekken met een schaarse bodembedekking om 
te kunnen nestelen (Bijlsma 1983). Andere auteurs wijzen 
daarnaast op het vergroten van de randlengte van bos 
naar heide. Nachtzwaluwen zijn gevoelig voor mense-
lijke verstoring; de open plekken om te broeden moeten 
dus vrij van massarecreatie worden gehouden.
Tenslotte is het nodig dat voor een goede en stabiele vo-
gelstand niet wordt gejaagd. 
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Bijlagen

Dodaars 1 paar.

Bergeend 6 paar.



Wespendief 2-3 paar.

Havik 4-5 paar.
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Sperwer 7 paar.

Buizerd 15-16 paar.
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Torenvalk 4-5 paar.

Boomvalk  2-3 paar.
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Patrijs 1 paar.

Scholekster 2 paar.
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Houtsnip 1-4 territoria.

Holenduif 97 paar.
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Zomertortel (Tortelduif) 44 territoria.

Koekoek 9 territoria.
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Kerkuil 1 paar.

Steenuil 5 territoria.
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Bosuil 0-3 territoria.

Ransuil 17-19 paar (1990-1992).
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Nachtzwaluw 26 territoria.

Groene Specht 11 territoria.
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Zwarte Specht 9 territoria.

Grote Bonte Specht 97 territoria.
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Kleine Bonte Specht 6 territoria.

Boomleeuwerik 15 territoria.
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Boompieper 70 territoria.

Nachtegaal 2 territoria (1992).
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Zwarte Roodstaart 2 territoria.

Gekraagde Roodstaart 52 territoria.
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Roodborsttapuit 1 paar.

Zanglijster 52 territoria.
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Grote Lijster 36 territoria.

Spotvogel 1 territorium.
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Grasmus 2-3 territoria.

Fluiter 17-18 territoria.
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Vuurgoudhaantje 12-13 territoria.

Grauwe Vliegenvanger 47 territoria.
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Bonte Vliegenvanger 7 territoria.

Boomklever 71 territoria.
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Boomkruiper 133 territoria.

Wielewaal 15 territoria.



V e e r k r a c h t  1 1  [ 2 0 0 4 ]  144

Groenling 4 territoria.

Sijs 0-1 territorium.



V e e r k r a c h t  1 1  [ 2 0 0 4 ]  1 45

Kneu 8 paar.

Kruisbek 2-16 territoria.



V e e r k r a c h t  1 1  [ 2 0 0 4 ]  146

Goudvink 32 paar.

Appelvink 0-2 territoria



V e e r k r a c h t  1 1  [ 2 0 0 4 ]  1 47

Voormalige en onzekere broedvogels

Canadese Gans






