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Voorwoord
Tel de zegeningen van 2008 en vooral vogels

Beste allemaal,

2008 werd een jaar waarvan het jaartal best wel eens in de geschiedenisboeken kan gaan worden vermeld. 2008 was het 
jaar van de crisissen. Maar ook dat wij er integraal bewust van werden dat grenzen en zekerheden niet onbeperkt zijn. 
Natuur en natuurwaarden spelen vooral in onze basiszekerheden een belangrijke rol in. Wat we zien in de natuur en de 
natuurwaarden daar achter is wat wij met elkaar als werkgroepsleden willen delen.
2008 is een mooi jaar geweest voor de vogelwerkgroep. Er waren veel hoogtepunten. En dan is het leuk om terug te kij-
ken.
Op de langste dag vierden wij ons 25-jarig bestaan. Hiervan was de datum overigens al in november 2007. We brachten een 
deel van de middag en de avond door met een leuk en onderhoudend programma: boerengolf en een quiz. Leuk omdat 
wij meer waarden deelden dan alleen wat er via onze optiek op ons netvlies komt. Met daarbij lekker eten en drinken. 
Rondom 30 VWG-ers en ex.-VWG-ers waren hierbij aanwezig. Het werd een geslaagde viering met een duidelijke roep om 
herhaling van  bijeenkomsten met zulke activiteiten.
Ook op de bijzondere ledenvergadering bleek die roep naar gezelligheid. Vooral gevraagd is om recreatieve onderhou-
dende excursies te houden, waarbij het ook aantrekkelijk voor de partners is om aanwezig te zijn. Met daarna gezellig 
samen borrelen en eten.
Niet alleen wij hadden een kroonjaar te vermelden. Hetzelfde geldt voor het Markiezaat: het gebied waar veel van onze 
activiteiten plaats vinden. Ook dit bestond 25 jaar. Vandaar dat het Markiezaat in deze Veerkracht extra voor het voetlicht 
wordt gebracht. Onze vogelwerkgroep is verantwoordelijk voor het grootste deel van de “vogelgeschiedschrijving” over 
het Markiezaat. Deze Veerkracht zal daar weer een constructieve extrabijdrage aan leveren.
Ook zijn wij, in samenwerking met andere organisaties, betrokken bij het maken van het beheersplan voor het Markiezaat 
als Natura 2000 gebied. Dat je je stem kunt en mag laten horen is een verworven kans, welke je met onze gebiedskennis 
niet zomaar voorbij kunt laten gaan. En dat doen wij ook. Dit beheersplan is heel cruciaal voor de toekomst van het gebied. 
Zo zal bijvoorbeeld de optie naar voren komen om het gebied weer te laten verzilten. Met onze kennis kan er gericht, ook 
door anderen, worden geanticipeerd.
Niet alleen voor het Markiezaat zijn we betrokken bij het maken van een beheersplan als Natura 2000 gebied. Dit zijn wij 
ook voor de Brabantse Wal. Dit doen wij net als bij het Markiezaat in zeer goede samenspraak met leden van Benegora, 
IVN Groene Zoom en Namiro. Want wij kunnen elkaar versterken en de zin daarvan is nu al gebleken. De samenwerking 
is daardoor ook op andere fronten geïntensiveerd. Ik ben hier heel blij mee. Want alleen met elkaar kunnen wij die meer-
waarde, kracht en efficiëntie tonen die noodzakelijk is.
Onze systematische tellingen, welke wij al in reeksen van vele jaren doen, zijn hierbij van zeer groot nut geweest. Ik kan 
er dus alleen maar op hameren om dit, zo goed en kwaad als het kan, door te laten gaan en dat iedereen daaraan probeert 
mee te doen. Onze bijdrage daardoor voor de natuur en de natuurbescherming dankzij harde telresultaten kunnen wij als 
een zeer grote beloning beschouwen.
Het uitgeven van maar liefst drie Veerkrachten in 2008, gedoopt tijdens de viering van het 25-jarig jubileum door Ray 
Teixeira, was een bijzonder hoogtepunt. Oké er moest een forse inhaalslag worden gemaakt, want een aantal jaren was er 
geen Veerkracht meer verschenen. Maar de volgende wordt nu al weer, en dat is maar binnen drie kwart jaar, uitgegeven. 
Grote complimenten voor iedereen die daar aan heeft mee geholpen.
De veel te grote moeite welke het bestuur steeds moest doen om een verenigingsstructuur te krijgen en te behouden, was 
een van de redenen voor het hele bestuur om in 2008 haar functie neer te leggen. Het gevoel dat wij met de rug tegen de 
muur stonden werd te sterk. Graag wil ik in dit kader Simon den Dubbelden en Richard Wierenga vermelden. Zij hebben 
vele jaren getracht de machine ondanks het ontbreken van veel basissynergie draaiende te houden.  
Rest mij nog om te vermelden dat tijdens de bijeenkomst van het SWEV op 23 februari 2008 de Atlas van de West-Brabant-
sche Broedvogels in de regio is gelanceerd. Inmiddels is er over dit werk een zeer goede pers verschenen. Ook hier waren 
veel van onze leden bij betrokken.
Vogels kijken mag zinnig zijn, maar dit hoeft van mij niet altijd. Plezier moet de belangrijkste drive zijn.
Daarom wens ik jullie het volgende toe:

Veel vogelplezier, Teus Slagboom
Voorzitter Vogelwerkgroep Bergen op Zoom
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Dunbekmeeuw Larus genei in
buitenhaven Stellendam? Hubert Tonino en Wies de Vries

Op 6 oktober 2008 hadden wij vanaf de asfaltdijk bij 
Stellendam (Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland) bij laag 
water de platen afgezocht naar sterns tussen de daar 
zeer talrijke meeuwen en zagen daar onze eerste stoet 
Middelste Zaagbekken en nog drie Lepelaars en in de 
verte legioenen watervogels. Bij de haveningang beneden 
was een achttal Visdieven vissend en rustend aanwezig, 
toen Wies mijn aandacht vroeg voor een ongebruikelijke 
meeuw, die alleen op een basaltblok stond op ongeveer 50 
meter afstand. We zagen een hoogbenige en zeer slanke 
witte meeuw met lange hals en slanke kop met relatief 
lange en dunne snavel van lichte kleur en donker puntje. 
De slanke en spitse helderwitte kop vertoonde alleen een 
klein donkergrijs vlekje achter het oog. De lange poten 
waren licht van kleur
De vogel was eerste kalenderjaar of eerste winter 
met mooie lichtgrijze schouders en vleugeldekveren, 

waaronder uit nog een rand bruinig gevlekte juveniele 
veren zichtbaar waren.
Ik dacht direct aan een Dunbekmeeuw, waarvan ik mijn 
eerste twee exemplaren in de Camargue had ontdekt op 
24 mei 1973 bij Salin des Girauds en op 24 april 1994 vijf 
exemplaren oost van de Grau du Roi (Camargue). Op 26 
april 1997 later opnieuw twee aan de oever bij Bonanza 
in Andalusië. 
De vogel vloog op en van ons af en verder weg over het 
water en toonde daarbij een zwartige rand aan de staart 
en liet iets zien van een donker randje over de vleugel 
aan de boegzijde, die niet wit was als van Kokmeeuw.
De vogel landde redelijk ver weg (ongeveer 300 m) 
op het water en verorberde daar een visje, waarvan 
we niet gezien hadden hoe die dat gevangen had. 
Maar het silhouet op die afstand bleef dat van een 
Dunbekmeeuw.

In het kader van mijn verspreidingsonderzoek van 
grote meeuwen ringde ik met name in de jaren 1997 
t/m 2002 grote aantallen nestjongen van Zilvermeeuw 
en Kleine Mantelmeeuw in kolonies rondom Bergen 
op Zoom. Onder andere in kolonies in het Zoommeer 
(Boerenplaat, Prinsesseplaat en Speelmansplaten) maar 
ook het Markiezaat (Spuitkop) en het verdronken land 
van Saeftinghe werden jonge meeuwen gevangen en 
geringd. Na het aanbrengen van de metalen ring van 
het vogeltrekstation probeerde ik deze later in het veld 
(o.a. op vuilstortplaatsen) af te lezen met behulp van 
mijn telescoop, hetgeen erg goed ging (Buijs 2002). 

Naast terugmeldingen afkomstig door mijn eigen 
inspanningen krijg ik ook terugmeldingen van 
elders, van meeuwen die ik geringd heb en die door 
anderen later ergens anders zijn teruggevonden of 
afgelezen. Normaal gesproken komen deze ringen uit 
het bekende verspreidingsgebied van de betreffende 
meeuwensoort. Wat Zilvermeeuw betreft de Hollandse 
en Belgische kustlijn, alsmede de Franse kustlijn tot en 
met het departement Somme. Voor wat betreft de Kleine 
Mantelmeeuw, een echte trekvogel, reikt dit gebied 

verder tot in de kustzone van West-Afrika (Buijs & 
Thomson 2001). Maar uitzonderingen breken de regel 
zowaar blijkt uit onderstaand verhaal.

Het was 7 juni 1998 toen Teus Slagboom en ik samen jonge 
meeuwen aan het ringen waren op de Prinsesseplaat. 
Een van de jonge Kleine Mantelmeeuwen kreeg om de 
linkerpoot een metalen ring met het nummer 5.332.004. 
Later dat seizoen ving ik de vogel terug (op 1 juli) 
waarbij hij reeds kon vliegen. Ik gaf de vogel nog een 
spreekwoordelijk schouderklopje alvorens ik hem liet 
gaan. Totdat ik in december 2007 post ontving van het 
Vogeltrekstation, had ik niks meer van de betreffende 
vogel vernomen. 

Bij opening van de terugmeldingsbrief bleek dat 5.332.004 
reeds in zijn geboortejaar 1998 was omgekomen, hetgeen 
niet verrassend is aangezien algemeen bekend is dat 
best wat jonge meeuwen de eerste winter niet haalt. 
De plaats waar de vogel was teruggemeld sprak echter 
wel tot verbazing, namelijk het binnenland van Mali 
ter hoogte van Mopti (Bandiagara) op maar liefst 4.152 
km verwijderd van zijn geboortegrond!  De vindplaats 

Terugmelding van een Brabantse Kleine
Mantelmeeuw Larus fuscus uit Mali Roland-Jan Buijs
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was gemiddeld 1.100 km verwijderd van de Atlantische 
Oceaan en dat voor een min of meer zee-georiënteerde 
soort! 
Nadere bestudering van de vindplaats op Google Earth 
wees uit dat vogel nabij een van de uitlopers van rivier de 
Niger was gevonden. Dit gebied, de binnendelta van de 
Niger, herbergt wel meer Europese en Aziatische vogels 
en is ondermeer van groot belang voor Zomertalingen 
(Zwarts et al. 2008). Waarschijnlijk is ‘mijn’ Kleine 
Mantelmeeuw via Guinea Bissau of Sierra Leone een van 
de rivieren opgevlogen en zodoende in de binnenlanden 
van Mali verzeild geraakt. 

Maar hoe komt het nu dat deze terugmelding mij pas na 
10 jaar bereikte vroeg ik mij af. Ik besloot een email te 
sturen naar het adres van de vinder die vermeld stond 
op het terugmeldingsformulier. Het bleek te gaan om 
een Nederlandse bioloog Erhard van der Vries, die een 
rondreis maakte door centraal West-Afrika en per toeval 
in Mopti aan de praat raakte met een lokale jager. De 
hieronder staande alinea’s zijn overgenomen uit het 
reisverslag van Erhard en verklaart het dramatische 
einde van het levensverhaal van Kleine Mantelmeeuw 
5.332.004.

“Ik besloot naar Bandiagara te reizen en mijn Timboektoe 
avontuur definitief af te blazen. Via een kennis uit Senegal 
had ik contact gezocht met Kadidia Tapily, die met haar 
familie in het stadje woonden. Ik mag bij de familie komen 
wonen, maar moet hiervoor wel mijn bezoek aan enkele 
toeristische trekpleisters laten schieten. Eigenlijk kan me 
dat niets schelen. Meestal vallen dit soort dingen tegen 
en heb je dagenlang die vervelende souvenirverkopers 
als zwermen bijen om je heen hangen. De familie Tapily 
is van oudsher een jagersfamilie. Vader en zoon zijn in 
bezit van een permit de chasseurs en trotse eigenaren van 
een dubbelloops jachtgeweer. Eentje van het type van 
voor de eerste wereldoorlog. Enkele trofeeën versieren 
de binnenplaats. Ook het meest recente pronkstuk, iets 
dat op een roofvogel leek, moet er al enkele jaren hangen. 
Nog niet eens zo heel lang geleden lag Bandiagara nog 
in een bosrijk gebied met vogels en wilde dieren, maar 
sindsdien heeft de woestijn steeds meer terrein gewonnen 
en valt er niet zo veel meer te jagen. Overbegrazing van 
schapen en het kappen van de bomen versnelt dit en 
doet het desertificatie-proces versnellen. De woestijn 
stopt al decennia niet meer bij Timboektoe en ook het iets 
zuidelijker gelegen Bandiagara zal binnen niet al te lange 
tijd worden omsingeld door het schrale zand. Wanneer 
ik zoon Boureima vraag iets te vertellen over het jagen, 
beginnen zijn ogen te glinsteren. Hij wil me dolgraag 
iets laten zien, maar vindt het daarvoor nog niet het 
juiste moment. Eerst moet ik de rest van de familie leren 
kennen die rondom het binnenplaatsje wonen.

Het meest centrale lemen huisje wordt bewoond door 

vader Tapily. Zijn enige vrouw is al enkele jaren geleden 
overleden en ik schat dat hij ook al ergens in de zeventig 
jaar oud moet zijn. De hele dag zit hij op zijn stoeltje in de 
schaduw voor zich uit te staren. In de drie dagen dat ik bij 
hen was heb ik hem slechts een paar keer in actie gezien. 
Tijdens de maaltijden en die ene avond toen grootvader 
met veel genoegen zijn kleinkinderen de magie van het 
kruit ging demonstreren. De kinderen hadden de avond 
van hun leven toen opa een klein hoopje kruit aanstak en 
de enorme steekvlam even de hele omgeving verlichtte.
Vier andere roze hutjes werden dan nog bewoond door 
vier vrouwen met hun kinderen en het vijfde huisje sloot 
de kring en werd bewoond door Kadidia. Dit huisje was 
tevens mijn logeeradres. Ik heb een keer geprobeerd te 
begrijpen wie nu bij wie hoorde en waar dan de mannen 
waren, maar ben er maar mee opgehouden. Iedereen was 
een soeur van de ander, ook al hadden ze in mijn ogen 
een totaal ander uiterlijk. Kadidia spreekt als enige goed 
Frans en is ook de enige met een baan. Ze is onderwijzeres 
op de basisschool waar ze van ’s ochtends acht tot ’s 
avonds vijf uur les geeft aan een klas van ongeveer zestig 
kinderen. Overdag hielden de vier andere vrouwen met 
kun kinderen mij dus gezelschap. Frans spreken kunnen 
ze niet echt dus met handen en voeten hadden we de 
grootste lol. De hele dag waren zij bezig met het allerlei 
klusjes op en rondom de binnenplaats: vuurtje stoken, 
water halen en heet stoken voor mijn warme bademmer, 
kippetjes plukken voor het avondeten en pinda’s doppen 
voor een of andere smurrie bij de rijst. Het duurde 
een paar dagen voor ik het besefte, maar deze familie 
leeft voor zover ik kon zien, volledig in evenwicht met 
hun omgeving (afgezien van de brommer van Kadidia 
dan!). Op twee plastic emmers na is alles gemaakt van 
biologische materialen. Het eten wordt klaargemaakt in 
kalebassen en de watervoorraad zit in een grote stenen 
pot. Twee honden leven van de etensresten en de kippen 
doen dienst als stofzuiger. Op z’n tijd verdwijnt er eentje 
in de pan. Het klopt gewoon en alles wordt gebruikt, 
hergebruikt of opgegeten. Afval heeft deze familie niet, 
wat vooral ook in Afrika bijzonder is.

Op dag twee van mijn bezoek komt Boureima bij me 
zitten om dan eindelijk zijn beste jagersverhaal te 
vertellen. “Het moet zeker aan het eind van het jaar 1998 
zijn geweest”, zegt hij. Samen met zijn vaders staat hij op 
een dag een beetje naar de lucht te staren als er plotseling 
een grote vogel, laag over hun huis vliegt. De vogel 
strijkt even verderop aan de oever van een meertje neer. 
Ik verwonder me over het feit dat Boureima die datum 
nog zo precies weet, maar hij is er absoluut zeker van. 
Uit het borstzakje van zijn knalblauwe boubou heeft hij 
inmiddels een klein geel papiertje getoverd. Het is het 
permit de chausseurs en hij laat het trots aan me zien. 
Met veel moeite herken ik Boureima in een traditioneel 
roodbruin jagerstenue op de pasfoto, die met een roestig 
nietje aan het papiertje is vastgezet. “We pakten mijn 
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vaders geweer en slopen voorzichtig naar de rare vogel 
toe. Ik zag de vogel als eerst en mijn vader gaf mij het 
geweer. Samen laadden we het met kruit en twee kogels 
en ik ging op mijn buik liggen om beter te kunnen 
richten”. Volgens Boureima was de vogel op slag dood, 
toen hij had aangelegd en de trekker resoluut overhaalde. 
Uit hetzelfde zakje waar zijn jagersvergunning zat haalt 
hij een opgedroogde vogelpoot als bewijs en ik begrijp 
meteen waarom hij deze bewuste dag nog zo goed weet 
na te vertellen. De vogel van Boureima was geringd en 
in mijn steenkolen-Frans probeer ik meteen uit te leggen 
waarom biologen deze ringen aanbrengen en dat ze dan 
iets kunnen leren over de reis die vogels jaarlijks maken 
van Europa naar Afrika. Heel voorzichtig geeft hij me de 
poot en tot mijn stomme verbazing lees ik op de ring: 
Vogeltrek station Arnhem-Holland 5.332.004. Voor hem 
is de poot met ring een soort teken of een heilig relikwie 
en ik stop maar met mijn biologieles. Nadat ik het 
nummer heb genoteerd bergt hij zijn vergunning en zijn 
pootje weer op in het borstzakje van zijn boubou. Wat 
ook een sukkels die biologen.”
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Inleiding
Vanaf de afsluiting van het Markiezaat van de Ooster-
schelde in 1983, doet de Vogel werk groep Bergen op 
Zoom (VWG BoZ) onderzoek naar de ontwikkeling 
van de natuurwaarden onder meer door langlopend, 
jaarlijks herhaalde monitoring van de broedvogels. De 
gegevens die hierbij worden verzameld, zijn van groot 
belang voor het beoordelen van de ontwikkeling van de 
natuurwaarden van het gebied en kunnen de beheerder 
(het Brabants Landschap) behulpzaam zijn bij het nemen 
van beslissingen aangaande het beheer van het natuur-
gebied. In dit verslag worden de inventarisaties in het 
kader van drie projecten over de jaren 2000 tot en met 
2003 besproken:
1.  alle broedvogels in de proefstrook van 3.200 bij 200 m, 

mede in het kader van het Broedvogelmonitoringpro-
ject (BMP) van SOVON Vogelonderzoek Nederland.

2.  kustbroedvogels in samen werking met het Rijks insti-
tuut voor Kust en Zee (RIKZ) en roofvogels in het ge-
hele Markiezaat. 

3.  zeldzame soorten in het gehele Markiezaat in het ka-
der van het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels 
(LSB) van SOVON.

Samen geven zij een goed beeld van de ontwikkeling 
van de broedvogelstand in de tijd. Om het beeld te com-
plementeren wordt gepoogd het gehele Markiezaat eens 
in de vijf jaar integraal op broedvogels te karteren. Dit 
gebeurde voor het laatst in 1999. Voor bijzonderheden 
aangaande deze projecten zie voorgaande verslagen 
(Teixeira 2002, 2003) en Teixeira & Bult (1991). 
Naast deze onderzoeken werd in 2000 nog aanvullende 
gegevens verzameld in het kader van het laatste jaar 
van het tweede Atlasproject voor Broedvogels (SOVON 
2002). De hoofdmoot van de gegevens voor dit project 
waren reeds verzameld in 1999 (Bult 2002a, Teixeira 
2002). 

Toponiemen
In dit verslag worden officiële, zowel als zelf bedachte 
toponiemen gebruikt om een onderverdeling en nadere 
plaatsaanduiding in het Markiezaat mogelijk te maken. 
Het Markiezaat wordt in het zuiden begrensd door de 
dijk van de Hogerwaardpolder, in het westen door het 
Kreekraksluizencomplex (Kreekrak-NO) en de Markie-
zaatskade, in het noorden door de Molenplaat, waarvan 
de buitenste dijk overgaat in die van de Plaatvliet (ook 
wel Slikberging of snoekenpaaiplaats genaamd) en de 
Bergse Plaat en in het oosten door de Binnenbanddijk, 
de Kraaijenberg en de dijk langs de boerderij Hildernis-

se, overgaand in de spoordijk, een naamloze dijk en ten 
slotte de dijk langs de Reimerswaalweg. Op de overgang 
van de Reimerswaalweg naar de Hogerwaarddijk staat 
de ruïne van het Tramhuisje. 
De schorren kregen een naam van de erbij gelegen pol-
ders en worden Hogerwaard-, Kreekrak-, en Duintjes- of 
Hildernisseschor genoemd. Het slik ten zuiden van de 
Molenplaat heet Molenplaat-slik of Molenplaat-Markie-
zaat. In het Duintjesschor liggen de Duintjes, het restant 
van het vroegere natuurzwembad, maar momenteel 
vooral in gebruik als ontmoetingsplaats voor homo’s. 
In dit schor bevindt zich de monding van het beekje de 
Blaffert. Het laaggelegen gebied waar de Blaffert onder 
het spoor doorgaat heet het Hoeks Laag. In het noorden 
van dit schor ligt het Kleine Markiezaat, een gegraven 
plas met omringend dijkje vlak bij de oever van het 
Markiezaatsmeer en omzoomd met riet en wilgen. Het 
pad naar de uitkijkhut loopt langs deze plas, die gevoed 
wordt door een tweetal wat verdiepte kreken.
Het Hogerwaardschor, dat op te delen is in Oost, Midden 
en West, heeft enkele slikkige uitlopers in het Markie-
zaatsmeer. Van oost naar west zijn dat het Proefstrooks-
lik of Proefstrook-Midden, de Driehoek en de Landtong. 
De grote kreken op het Hogerwaardschor werden van 
oost naar west genoemd: Oostkreek, Proefstrookkreek, 
Middenkreek en Boskreek met zijn grote aftakking Schei-
dingskreek, die het in het zuidwesten gelegen bosgebied 
scheidt van het open (begraasde) schor. De grote kreken 
van het Kreekrakschor werden van zuid naar noord Eer-
ste, Tweede en Derde Dwarskreek gedoopt. Het weggetje 
vanaf het Kreekrak-NO, dat het Kreekrakschor scheidt in 
een Noordelijk en Zuidelijk deel, loopt naar de Steiger, 
waar men een goed uitzicht over het Markiezaatsmeer 
heeft. Het eiland dat daar voor ligt heet Spuitkop of 
Steenvliet. 
De elektriciteitsmasten in het Markiezaat worden ge-
nummerd van zuid naar noord en heten derhalve 
Kreekrak(schor)masten 1 t/m 6 en Markiezaatsmeer-
masten 1 t/m 7. De Proefstrook van 3200 bij 200 meter, 
die loopt vanaf de Hogerwaarddijk naar de Hildernisse-
dijk wordt verdeeld in drieën; Zuid, Midden en Noord.

Gebieds beschrij ving
Voor een gebieds beschrij ving van het circa 1.100 ha grote 
meer en 700 ha landoppervlak van het Markie zaat zie Rö-
ling (1994) en van de proef strook Teixeira & Bult (1991). 
De vegetatiesuccessie gaat vooral op de hogere delen 
van de schorren een steeds belangrijker rol spelen. In het 
zuidelijk deel is bosvorming van voornamelijk wilgen 
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en berken tot ontwikkeling gekomen en beginnen in de 
duinrietvegetatie velden van Adelaarsvaren te ontstaan. 
Ook de struwelen van Harig Wilgenroosje, Akkerdistel 
en Grote Brandnetel hebben zich fors ontwikkeld. Plaat-
selijk schieten hierin vlieren op, maar tot de gewenste 
ontwikkeling van Meidoorn komt het niet. Veel van de 
voormalige slikken raken geleidelijk begroeid met voor-
al Duinriet. De pioniervegetatie van zoutminnende plan-
ten is grotendeels verdwenen. 
De kreken zijn in het terrein nog goed te onderscheiden. 
Voor zover zij niet onder water staan, zijn ze begroeid 
met grazige grassen, biezen en enig riet. Het rietveld op 
het Hildernisseschor blijft door de kwel goed in stand, 
maar lijdt wel sterk onder de daar toegepaste hoge graas-
druk. De lage delen van de proefstrook blijven opvallend 
kaal. Hier en daar zijn nog zoutminners als Zeekraal te 
vinden.
De in de noordwesthoek van het Markiezaatsmeer gesi-
tueerde overloop van 3 meter breed, die aanvankelijk op 
+0,50 cm NAP was ingesteld, werd in 1998 en 1999 ver-
hoogd naar +0,60 cm NAP en pas in 2000 weer verlaagd 
tot +0,50 cm NAP (van Beek 2008). In de jaren 2000 en 
2001 was de waterstand van het Markiezaatsmeer ten ge-
volge van de geringe capaciteit van de overloop en door 
overvloedige regens gedurende het broedseizoen toch 
nog vrij hoog. Pas in 2002 en 2003 werd een wat lager 
meerpeil bereikt. Daardoor stonden veel strandvlaktes in 
de eerste onderzoeksjaren veelal onder water. Voor een 
discussie over het gewenste meerpeil zie Bult (2002b) en 
Teixeira (2002, 2003). 
In de onderzoeksjaren was de waterkwaliteit van het in-
middels al flink verzoette Markiezaatsmeer slecht (van 
Beek 2008). Er is een overmaat aan voedingsstoffen als 
stikstof en fosfaat, waardoor de algengroei sterk werd 
gestimuleerd. De sulfaat concentratie, die in 1995 nog 
zeer hoog was, is sterk aan het afnemen en benadert 
langzaam de streefwaarde van 100 mg/l. 
Als gevolg van de te grote hoeveelheid voedingsstoffen 
treedt algenbloei op en is de zuurstofconcentratie overdag 
hoog. Hoe de verzadiging met O2 ’s nachts is, werd niet 
gemeten. Deze zou (veel) lager kunnen zijn, waardoor 
waterorganismen zouden kunnen sterven. Door de ge-
ringe capaciteit van de overloop is de verversing van het 
meer zeer gering. Mede daardoor is het doorzicht van het 
water vrijwel het gehele jaar beperkt tot 0,30-0,40 meter 
(van Beek 2008), waardoor ondergedoken waterplanten 
zich maar nauwelijks kunnen ontwikkelen. Botulisme kon 
daardoor regelmatig de kop opsteken, maar was minder 
heftig dan in 1999. Bovendien werd regelmatig ook een 
hoog zwevendstofgehalte gemeten (van Beek 2008), voor-
namelijk bestaand uit algen en omwoelsel van de bodem. 
Door de grote hoeveelheid algen, die CO2 uit het water 
opnemen, is de zuurgraad hoog (pH 8,0-10,0).
Waarschijnlijk waren in de aanloop van het broedseizoen 
2000 nog vossen op de Spuitkop actief. Daarna was hun 
invloed alleen nog buiten dit eiland merkbaar.

Figuur 1. Topografische kaart Markiezaat met km-raster.
De grijze baan geeft de ligging van de proefstrook aan.

Methode

A. Proefstrook
Voor het onderzoek van de proefstrook worden jaarlijks 
vijf inventarisatieronden gelopen. Deze werden voorna-
melijk in de vroege ochtend afgelegd, waarbij diverse 
leden van de VWG BoZ hun steentje bijdroegen. Alleen 
die keren dat de auteur bij gebrek aan medewerkers de 
gehele strook moest afwerken, werd ook later op de dag 
onderzoek verricht. Alle poten tiële broed vogels wer-
den gekarteerd en het bepalen van het aantal territo ria 
of broed paren ge schiedde conform de richtlij nen van 
de uitge brei de terri torium kar tering van de hand leiding 
Broed vogels inven tariseren in proefvlak ken (van Dijk 
1996, 2004). Per jaar werd respectievelijk  1.235, 1.357, 
1.197 en 1.020 minuten aan veldwerk besteed, hetgeen 
overeenkomt met 19.3, 21.2, 18.7 en 16.0 minuten per ha. 
Het slikkenge bied tussen de twee grote niet doorwaad-
bare kreken werd niet bij iedere ronde betreden, omdat 
het regelmatig vrij wel geheel onder water stond.

Aan het werk in de proefstrook Ton Bakker
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Inventarisatieschema, tijdsduur en weersomstandigheden bij 
de vijf rondes in 2000-2003; n = totaal aantal waarnemers, 
min=minuten, h-inv = hoofd-inventariseerder: HB = Hidde 
Bult, TB = Ton Bakker, RT = Ray Teixeira.
2000 datum min weer n h-inv bijzonderheden

1 08-04 215 W2;1→6/8; 6-120 C 1 RT

2 29-04 260 ZW3-4; 8/8; 140 C 3 TB, RT mistig

3 13-05 265 NO 1-2; 6/8 hoog; 12-140 C 2 HB, RT

4 31-05 260 Z1-2; 0-1/8; 10-140 C 1 RT

5 10/11-06 235 NW 2-4; 8/8; 16-170 C 1 RT

2001 datum min weer n h-inv bijzonderheden

1 14-04 210 ZO 1; 1-3/8; -2→+50 C 2 TB, RT

2 30-04 244 NO 1-2; 2→8/8; 6→130 C 1 RT rottend gras

3 12-05 275 ONO 2; 1/8 hoog; 15→230 C 2 TB, RT

4 26-05 305 Geen wind; 6/8; 12-150 C 3 TB, RT

5 16-06 323 ZW 3-4; 8/8; 16-170C 2 HB, RT midden niet betreden 

2002 datum min weer n h-inv bijzonderheden

1 13-04 195 NNO 4; 8/8; 4→60 C 2 TB, RT

2 30-04 205 ZW 4-5; 8/8; 8→100 C 1 RT
midden niet 
betreden

3 19-05 250 WZW 2→4; 3→7→3/8; 
8→180 C

4 HB, RT

4 01-06 305 ZO 2-3; 1/8; 100 C 3 TB, RT

5 15-06 242 ZW 4→5; 6-8/8; 14→180 C 2 TB, RT
harde wind, 
hoog water

2003 datum min weer n h-inv bijzonderheden

1 18/19-04 165 NO 3-4, 0-6/8, 70 C 2 TB, HB

2 03/0405 185 WNW 5, 2-3/8, 100 C 2 TB, RT
midden niet 
betreden

3 1705 240 ZO 2-3-ZW 4, 8/8, 9-140 C 2 TB, RT

4 3105 200 NO 1-3, 0-1/8, 14-220 C 1 RT

5 1406 220 NO 1-2, 6-7/8, 14-160 C 3 TB, RT
harde wind, hoog 
water

B. Kustbroedvogels
Het onderzoek naar de kolonievogels, plevieren, meeu-
wen en sterns werd in de eerste plaats uitgevoerd tijdens 
integrale tellingen op 13/5 en 10-11/06/00, 12/05 en 
16/06/01, 19/05 en 15/06/02 en 17/05 en 14/06/03. De 
bepaling van het aantal broedparen werd uitgevoerd con-
form de richtlijnen van het RIKZ (Meininger et al. 1999) 
en die van SOVON (van Dijk 1996, 2004). Daar waar deze 
regels niet met elkaar overeenkwamen, werd beoordeeld 
hetgeen in de gegeven situatie het beste leek. De kolonies 
van kustbroedvogels werden meestal niet betreden om 
verstoring zo veel mogelijk te voorkomen. De Spuitkop 
werd verschil lende keren van afstand met een tele scoop 
af gespeurd en één maal per jaar ’s ochtends bezocht en 
integraal geteld op 30/06/00, 30/06/01, 26/06/02 en 
13/06/03. In 2000 werd de Spuitkop ook bezocht op 11 
augustus; erg laat voor een broedvogeltelling. Voor dit 

deelgebied is steeds sprake van een ruwe schatting. Me-
dewerkers van het RIKZ leverden diverse aanvullin gen. 
Zij liepen wel door de kolonies, maar telden dan ook ho-
gere aantallen. 
Roofvogels werden maar heel summier onderzocht, 
voornamelijk door vanaf een goed uitzichtpunt het ge-
hele gebied te overzien. Daarbij werd vooral gelet op de 
aanwezigheid van al dan niet baltsende paren.

C. LSB en Atlasproject
In de jaren 2000-2003 werd geen vlakdekkende territo-
riumkartering voor het gehele Markiezaat uitgevoerd. 
Buiten de reguliere tellingen werd het gebied niet of 
nauwelijks betreden. Wel werden incidentele bezoe-
ken gebracht aan de randen van een aantal belangrijke 
potentiële broedgebieden van zeldzame soorten. Het 
betrof daarbij voornamelijk de omgeving van de Mar-
kiezaatskade en enkele overige openbaar toegankelijke 
delen van het terrein. Bovendien werd een maal per jaar 
de Spuitkop betreden (30/6/00, 30/06/01, 26/06/02 en 
13/6/03). Daardoor was het mogelijk een ruw beeld te 
krijgen van het voorkomen van de meeste zeldzame wa-
tervogels. Het gepresenteerde overzicht is uiteraard on-
volledig. Dit geldt zeker voor de bewoners van het zich 
ontwikkelende bos dat nauwelijks werd betreden. 
De interpretatie van de gegevens vond plaats conform 
de richtlijnen van SOVON (van Dijk & Hustings 1996, 
van Dijk et al. 2004). Regelmatig waren er te weinig ge-
gevens om aan deze criteria te voldoen. Aantalschatting 
vond dan plaats aan de hand van de data van de waar-
nemingen. Alleen als zij binnen de datumgrenzen lagen, 
werd veelal een paar opgegeven.  

Resultaten

Algemeen
Het aantal vastgestelde territoria in de proefstrook met 
het minimum en maximum per deelge bied is weerge-
geven in tabel 1, het aantal kustbroedvogels in tabel 2 en 
het aantal broedparen in het gehele Markiezaat in tabel 
3. Bij de bespreking van de broedvogels is de SOVON-
status aangege ven, het voorkomen op de Rode Lijst 
(Osieck & Hustings 1994) met als criteria: A = interna-
tio nale beteke nis, B = sterk bedreigd, C = bedreigd, D 
= kwetsbaar en de Blauwe Lijst: I = interna tio nale bete-
kenis, alsmede het aantal paren of territoria in het Mar-
kiezaat (Mz) en de proef strook (ps). 
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Tabel 1. Broedvogels proefstrook Markiezaat 2000-2003. M = midden, N = noord, T = totaal, Z = zuid, 0,5 = randterritorium. * = 
Rode Lijst 1994, ** = Blauwe Lijst 1994. 

2000 2001 2002 2003
Z M N T Z M N T Z M N T Z M N T

Fuut 1 1 2 1 1
Zwarte Zwaan 1 1 0,5 0,5
Knobbelzwaan 1,5 1,5 1 1 1 1
Grauwe Gans 1,5 1,5 0,5 0,5
Bergeend 4 3 4 11 2 6 2 10 2 7 3 12 3 5 2 10
Krakeend 6 3 4 13 3 2,5 3,5 9 4 2 1,5 7,5 2 3 2 7
Wintertaling 2 1 3 2 2
Wilde Eend 5 4 2 11 3 5 3 11 3 1 2 6 2 2 2 6
Pijlstaart 1 0 1
Zomertaling* 1 1 0 2 0,5 0,5 0,5 0,5
Slobeend 2 4 6 2 2 4 0,5 1 1 2,5 3 3
Tafeleend 1 1 2 2
Kuifeend 2 1 1 4 1 2 3 1 1 1 1
Bruine Kiek 0,5 0,5
Buizerd 0,5 0,5
Fazant 6 6 3 3 6 6 3 1 4
Meerkoet 1 2,5 1 4,5 1 1 0,5 2,5 1 1 1 1
Scholekster** 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 1 1 1 3
Kluut* 6 6 2 2 1 5 1 2 3
Kleine Plevier 1 1
Strandplevier* 0,5 0,5 1,5 1,5 0,5 0,5
Kievit 1 9 10 9 9 1 6,5 7,5 0,5 1 3 4,5
Grutto* 2 2 0,5 0,5 1 1 1 1
Tureluur* 2 5 10 17 1 5 8 14 2 6 6 14 1 4 6 11
Visdief* 1 1 0,5 0,5
Houtduif 2 2 1,5 1,5 1 1
Tortelduif 2 2 3 3
Koekoek 2 2 2 2 1 1 2 1 1
Veldleeuwerik 1 2,5 17 20,5 2 1 13 16 1 1 14 16 1 14 15
Boompieper 1 1
Graspieper 25 2 18 45 26 1 19 46 28 1 16 45 30 2 11 43
Gele Kwik 1 1 1 1
Witte Kwik 0,5 0,5 1 1 1 1
Winterkoning 4 4 4 4 6 6 6 6
Heggemus 1 1 1 1 2 2 1 1
Nachtegaal 1 1
Blauwborst** 1 1 1 1 2 1 1
Roodborsttapuit* 5 1 6 6 1 7 5 1 6 3,5 1,5 5
Merel 2 2 3 3 2 2 3 3
Zanglijster 0,5 0,5 1 1 2 2
Sprinkhaanzanger 6 6 6 6 4 4 7 7
Rietzanger* 1 1 2 2
Bosrietzanger 13 0,5 13,5 7 7 11 11 5 1 6
Kleine Karekiet 1 1 4,5 4,5 2 2
Spotvogel 1 1 1 1
Braamsluiper 1 1 0,5 0,5
Grasmus 12 0,5 12,5 10 1 11 12 1 13 9 2 11
Tuinfluiter 6 6 5 5 6 6 7 7
Zwartkop 5 5 3,5 3,5 4 4 6 6
Tjiftjaf 4 4 4 4 3 3 4 4
Fitis 13 13 17 17 12 12 16 2 18
Staartmees 1 1 1 1
Koolmees 2 2 1 1 2 2
Wielewaal 1 1
Vlaamse Gaai 1 1
Ekster 1 1 1 1
Zwarte Kraai 1 1 1 1 1 1
Vink 1 1 1 1 1 1
Putter 1 1 1 1
Kneu 8 1 9 6 6 6 6 5 5
Roodmus 1 1
Rietgors 12 10 22 10 1 16 27 8 1 11 20 12 11 23
n soorten 40 17 24 51 38 14 23 50 35 11 14 39 33 12 18 41
n territoria 165 39 91,5 295,5 146 33 90 269 142,5 23,5 70,5 236,5 140 25,5 64,5 230



10 V e e r k r a c h t  1 4  [ 2 0 0 8 ]

Het totaal aantal broedvogelsoorten in de proefstrook 
in 2000-2003 bedroeg respectievelijk 51, 50, 39 en 41. In 
totaal werden in die periode 60 soorten waargenomen. 
De afname in 2002 en 2003 is waarschijnlijk veroorzaakt 
door de lagere waterstand, waardoor enkele watervogels 
net niet meer in de proefstrook tot broeden kwamen. De 
afname kan niet samenhangen met een wat verminderde 
inventarisatie-inspanning van vooral 2001 naar 2002, 
waarbij minder randterritoria en soorten waarvan het 
broeden onzeker was zijn geregistreerd. 
Nieuwkomers in de strook waren Staartmees (2001), Wie-
lewaal (2000), Ekster (2000), Vink (2000), Putter (2002) en 
de Roodmus (2003). Afgewacht moet worden hoeveel 
hiervan blijvers zijn.
Het aantal Rode Lijstsoorten bedroeg 6, 7, 5 en 5 en nam 
daarmee in de loop van de onderzoeksperiode licht af.
Ook het totaal aantal broedparen nam af van 295,5 in 
2000 tot 230 in 2003. Dit wordt vooral veroorzaakt door 
minder watervogels als zwanen en eenden ten gevolge 
van het lagere meerpeil. Zo zakte de Wilde Eend van 
11 naar 6 paar. Daarnaast is sprake van een afname van 
het aantal plevieren en Kluten. Ook andere soorten van 
het open veld als Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur 
namen gevoelig af. De Veldleeuwerik deed het ook iets 
minder, maar de Graspieper bleef stabiel. Dit kan niet 
worden veroorzaakt door veranderingen in het meerpeil 
en is te meer opvallend daar de vegetatie op de voorma-
lige broedplaatsen nog steeds kort is. De afnamen lijken 

ook buiten de proefstrook op te treden. 
De struweelvogels bleven min of meer stabiel of namen 
licht af. De eerder gemelde vermindering van Roodborst-
tapuit en Sprinkhaanzanger (Teixeira 2003) bleek van tij-
delijke aard. De fluctuaties bij de Bosrietzanger worden 
vooral veroorzaakt door toevalligheden tijdens de twee 
tellingen waarbij deze soort geregistreerd kan worden. 
Min of meer hetzelfde geldt voor de rietbroeders. Daar 
springt het jaar 2003 er in positieve zin uit, hoewel dan 
juist de Rietgors laag scoort.
De meeste bosvogels konden hun aantallen handhaven. 
De Winterkoning nam toe en Kool- en Staartmees ves-
tigden zich als broedvogel. Opmerkelijk is de snelle ver-
dwijning van Houtduif en Zomertortel, hoewel elders in 
Nederland al lange tijd sprake is van een afname. Ook de 
kraaiachtigen lijken verstek te laten gaan.

Het aantal kustbroedvogelsoorten in 2000-2003 bedroeg 
11, 8, 7 en 7 en het aantal paren 685, 432, 519 en 594. De 
afname van het aantal soorten lijkt structureel; het ter-
rein wordt zoals verwacht steeds minder geschikt voor 
deze groep (Meininger 1999, Teixeira 2002, 2003). De va-
riatie in het aantal broedparen wordt vooral veroorzaakt 
door de schatting van de Zilvermeeuw. Dat aantal was in 
2000 nog hoog, maar het broedsucces was door de aan-
wezigheid van vossen in het begin van het broedseizoen 
heel laag. Het jaar daarna, toen er geen vossen meer wa-
ren, lag het aantal zilvers laag, maar werd er weer ge-

Tabel 2. Aantal paren kustbroedvogels en roofvogels in het Markiezaat 1990-2003.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Bruine Kiek 8 10 6 4 5 6 6 6 5 6 7 7 7 5

Havik 1 1 1

Sperwer 1 1 1 1

Buizerd 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 4 3

Torenvalk 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1

Boomvalk 1 1

Slechtvalk 1 1 1 1 0,5 1

Steltkluut 2 1 2

Kluut 259 269 217 137 117 273 255 166 141 65 42 67 55 30

Kleine Plevier 7 9 9 5 3 3 9 6 7 7 6 4 2 2

Bontbekplevier 12 10 11 5 3 13 7 9 7 5 5 6 2 5

Strandplevier 12 38 41 44 38 47 46 52 27 18 20 18 13 15

Zwartkopmeeuw 8 60 3 1 1

Kokmeeuw 529 10 657 66 1 8 41 25 2 10

Stormmeeuw 1 1 1 2

Kleine Mantel 1 5 20 20 60 60 75 45 36 10 40 28 25

Zilvermeeuw 228 198 236 262 225 553 546 700 850 500 565 286 398 495

Grote Mantel 1 1

Visdief 105 137 88 165 11 58 96 88 91 15 17 8 22 21

Noordse Stern 1 2 6 3 8 7 4 1 5 2

Dwergstern 2 5 1 4 5 2 2 8 7 3 1

Totaal soorten 10 13 14 14 13 14 15 15 14 14 15 12 13 15

Totaal paren 1.170 745 1.279 722 430 1.036 1.082 1.138 1.184 672 697 443 536 607
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woon gebroed. Daarna kon het aantal weer toenemen. 
Het RIKZ maakte geen schatting van het aantal paren 
in de gemengde kolonie Zilvermeeuwen/Kleine Man-
telmeeuwen op de Spuitkop (Strucker 2005) en nam om 
onduidelijke redenen de schatting van de VWG BoZ niet 
over. De schatting van het aantal Kleine Mantelmeeuwen 
fluctueert, vooral door een te beperkte inventarisatie. Op 
14 mei 2000 werd aan de zuidwest zijde van de Spuitkop 
een paar Grote Mantelmeeuwen gezien, waarvan één 
vogel in broedhouding. Later werd nog maar een enkel 
exemplaar gezien. Gezien de aanwezigheid van vossen, 
is het waarschijnlijk tot een broedpoging gebleven. Het-
zelfde geldt voor de circa 10 paar Kokmeeuwen op die 
plaats. Het aantal Visdieven bleef laag. Regelmatig deed 
een enkel paar een broedpoging buiten de kolonies op 
het schor voor de Duintjes. Hoewel en soms zelfs eie-
ren werden gelegd en het nest fanatiek tegen meeuwen 
werd verdedigd, liepen de pogingen steeds op niets uit. 
De Dwergstern nam sterk af  en de Noorse Stern liet het 
na 2000 afweten.
Van de eens bloeiende Klutenpopulatie is nog maar wei-
nig overgebleven. Veel paren komen niet tot broeden, 
vooral door de aanwezigheid van vossen, maar ook door 
teveel vee in de kolonies. Zoals verwacht namen alle 
plevieren af. Zeker voor de (inter)nationaal bedreigde 
Strandplevier is dat een gevoelig verlies en van stabili-
satie is geen sprake, zoals Strucker (2005) veronderstelt. 
Zowel voor de Kluut als de plevieren geldt dat zelfs pa-
ren die wel een nest weten te maken, nauwelijks jongen 
groot brengen.
Roofvogels doen het in het Markiezaat nog goed. De 
Bruine Kiekendief is in 2000-2002 mogelijk wat over-
schat, maar lijkt zich te kunnen handhaven, hoewel in 
2003 wat terrein werd prijs gegeven. De Havik vestigde 
zich in 2001 en brengt sindsdien jaarlijks jongen groot. 
Ook Sperwer, Boom- en Torenvalk werden regelmatig 
gesignaleerd, al bleven nestvondsten uit. Aan de Slecht-
valk werd weinig aandacht gegeven. Mogelijk mede 
daardoor werd broeden alleen waarschijnlijk in 2002 en 
2003. Zekere broedgevallen bleven nog steeds uit. De 
Buizerd werd door de lage onderzoeksintensiteit waar-
schijnlijk onderschat. Over het algemeen zet de tendens 
van minder openveld rovers naar bosroofvogels door.

Tabel 3. Minimum aantal paren broedvogels in het Markiezaat 
2000-2003. x = aanwezig, aantal onbekend, max = hoogste 
aantal 2000-2003, * = Rode Lijst 1994.

2000 2001 2002 2003 max
Dodaars* >6 >8 >16 x >16
Fuut x x x x x
Geoorde Fuut* 6 7 6 2 7
Roerdomp* 1 2 1 2 2
Lepelaar* 4 7 14 26 26
Zwarte Zwaan 8 10 14 14 14
Knobbelzwaan x x >12 x >12
Zwaangans 1 1 1
Kolgans 8 10 10 7 10
Grauwe Gans 7 >2 6 4 7
Tamme Gans 4 4 3 5 5
Indische Gans 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Canadese Gans 2 4 5 8 8
Brandgans 255 314 280 365 365
Nijlgans 4 >1 8 6 8
Bergeend x x x x x
Smient 2 4 4 1 4
Krakeend x x x x x
Wintertaling >3 x >4 >4 >4
Wilde Eend x x x x x
Pijlstaart 4 1 3 4
Zomertaling* >4 1 >5 >5
Slobeend x x x x x
Tafeleend x x x x x
Kuifeend x x x x x
Middel Zaagbek 1 1 1
Rosse Stekelstaart 2 2 2
Bruine Kiekendief 7 7 7 5 7
Havik 1 1 1 1
Sperwer 1 1 1 1
Buizerd 2 2 4 3 4
Torenvalk 2 1 2 1 2
Boomvalk 1 1 1
Slechtvalk 0,5 1 1
Patrijs* >1 1 1 1
Fazant x x x x x
Waterral 7 10 >6 x 10
Waterhoen x x >5 x >5
Meerkoet x x x x x
Scholekster** x x x x x
Kluut* 42 67 55 30 67
Kleine Plevier 6 4 2 2 6
Bontbekplevier* 5 6 1 5 6
Strandplevier* 20 18 13 15 20
Kievit x x x x x
Watersnip* 1 1
Grutto* 14 >8 10 x 14
Tureluur* x x x x x
Kokmeeuw 10 10
Kleine Mantelmeeuw 10 40 28 40
Zilvermeeuw 565 286 398 495 565
Grote Mantelmeeuw 1 1
Visdief* 17 8 22 21 22
Noordse Stern* 2 2
Dwergstern* 7 3 1 7
Holenduif x x x x x
Houtduif x x x x x
Tortelduif x >5 x >1 >5
Koekoek x x >10 x >10
Ransuil >1 1 >1
Velduil* 1 1
IJsvogel* 1 1
Groene Specht* 1 1
Grote Bonte Specht 2 x 2
Veldleeuwerik x x x x x
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2000 2001 2002 2003 max
Oeverzwaluw* 10 12 2 2 12
Boerenzwaluw x 1 2 2 2
Boompieper 1 1 1 1
Graspieper x x x x x
Gele Kwikstaart 1 1 1 1
Witte Kwikstaart x >3 >6 x >6
Winterkoning x x x x x
Heggemus x >4 x >4
Roodborst 1 1
Nachtegaal 1 1
Blauwborst** x >4 >8 x >8
Paapje* 1 1
Roodborsttapuit* x x x x x
Merel x x x x x
Zanglijster x x >2 x >2
Graszanger 2 3 3
Sprinkhaanzanger x x x x x
Rietzanger* x x 6 x 6
Bosrietzanger x x x x x
Kleine Karekiet x x x x x
Spotvogel x x >1 1 1
Braamsluiper 1 1 1 1
Grasmus x x x x x
Tuinfluiter x x x x x
Zwartkop x x x x x
Tjiftjaf x x x x x
Fitis x x x x x
Baardman* 1 2 2 2 2
Staartmees >1 5 9 x 9
Pimpelmees x >1 >4 x >4
Koolmees x x x x x
Wielewaal 1 1
Vlaamse Gaai x x >6 x >6
Ekster x >6 >5 x >6
Kauw 3 2 >3 3 3
Zwarte Kraai x >2 x x >2
Spreeuw x 2 3 3 3
Huismus 1 1 1 1
Vink >1 >3 >4 x >4
Putter >2 x x x >2
Kneu x x x x x
Roodmus 1 1
Rietgors x x x x x
n soorten 95 88 93 94 108

Door het ontbreken van gebiedsdekkende inventarisa-
ties, valt over veel soorten nauwelijks iets te melden. 
Op de kustbroedvogels na zullen de meeste soorten zijn 
onderschat. Ook het aantal broedende soorten, in 2000-
2003 respectievelijk 95, 88, 93 en 94 is te laag, aangezien 
in 1999 al 102 soorten werden opgespoord. 
Vooral over de bosvogels is maar weinig bekend, aange-
zien het belangrijkste bosgebied in het zuidwesten van 
het Hogerwaardschor niet werd bezocht. Toch werden 
juist in deze groep nieuwe soorten opgespoord, zoals 
de Grote Bonte Specht (vanaf 2002) en de Groene Specht 
(vanaf 2003). Hoewel weinig harde gegevens beschikbaar 
zijn, werd duidelijk dat vooral de mezen toenamen.

Bespreking belangrijkste soorten 
Alleen de meest in het oog springende soorten in het 
Markiezaat worden besproken. Afkortingen: ex = exem-
plaar, juv = juveniel, Mz = Markiezaat, p = paar, t = ter-
ritorium, x = aanwezig in onbekend aantal.

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst D. Mz circa 6, 7, 6 
en 2 p.
Ook in de onderzoeksperiode doet het Markiezaat voor-
namelijk dienst als voorverzamel plaats voor een groot 
aantal Geoorde Futen, die van hieruit de wijde omgeving 
verkennen op geschikte broedgebieden. Slechts enkele pa-
ren blijven op het Markiezaat om te broeden. Op het na-
bijgelegen natuurbouw Kreekrak Noordoost broedden in 
2000-2003 met succes respectievelijk 14, 27, 22 en >3 paar.

Roerdomp Botaurus stellaris
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst B, D. Mz 1, 2, 1, 2 t.
Meestal slechts een maal gehoord ’s morgens vroeg in de 
kreek aan de noordzijde van de Duintjes en in rietvelden 
langs de Boskreek. 

Lepelaar Platalea leucorodia
SOVON-status: kolonievogel. Rode Lijst D, A, I. Mz 4, 7, 
14 en 26 p.
De snel groeiende kolonie bevindt zich op de Spuitkop. 
Sinds daar geen vossen meer komen, verdubbelt het 
broedbestand in de onderzoeksperiode vrijwel jaarlijks. 
Op 30 juni 2000 werden, na twee jaren van afwezigheid, 
vier nesten gevonden in een lage boom; twee daarvan 
bevatten nog koude eieren. Broeden van Lepelaars in 
bomen is een aanwijzing voor de aanwezigheid van 
grondpredatoren (Poorter 1998), in dit geval de vos. De 
schatting voor 2001 werd laat in het seizoen aan de hand 
van reeds verlaten (grond)nesten gedaan. Doordat zij in 
de Zilvermeeuwkolonie lagen en het onderscheid tus-
sen de nesten merkwaardig klein kan zijn, is de schat-
ting minder betrouwbaar. Vanaf 2002 kon naar bezette 
nesten worden gezocht en zijn de vastgestelde aantallen 
betrouwbaar.  

Zwarte Zwaan Cygnus atratus
SOVON-status: zeldzaam. Mz 8, 10, 14 en 14 p. 
Hoewel de gepresenteerde aantallen een toename sug-
gereren, is het bestand min of meer stabiel. Vrijwel alle 
vogels waren gepaard en verbleven rond Spuitkop en 
het Molenpl aat-slik. Het aantal daadwerkelijk broeden-
de paren steeg wel van 2 in 2000 en 2001, tot 5 en 4 in 
de jaren daarop, maar de populatie lijkt voornamelijk te 
worden bepaald door een dichtheidsonafhankelijke fac-
tor, de strengheid van de voorgaande winters en min-
der door het aantal jongen dat werd grootgebracht. Op 
13/06/03 werd op de Spuitkop een nest met 4 en een met 
5 eieren gevonden.
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Zwaangans Anser cygnoides
SOVON-status: schaars. Mz 1 p.
In 2000 en 2001 verbleef een paar in het gebied, meestal 
op of nabij de Duintjes. Er werd niet gebroed.

Kolgans Anser albifrons
SOVON-status: zeldzaam. Mz 8, 10, 10 en 7 p.
Hoewel niet systematisch geïnventariseerd, werden toch 
vrij veel paren opgespoord. Er is geen sprake van achter-
uitgang ten opzichte van de jaren negentig. 

Grauwe en Tamme Gans Anser anser 
SOVON-status: schaars. Mz 7, >2, 6, 4 en 4, 4, 3, 5 p.
Voornamelijk broedvogels van de Spuitkop en het Mo-
lenplaat-slik.

Indische Gans Anser indicus
SOVON-status: zeldzaam. Mz steeds 0,5 p.
Tijdens de onderzoeksperiode was regelmatig een exem-
plaar aanwezig, dat gepaard was met een Grauwe Gans. 
Het paar verbleef ook regelmatig in de Surfplas op het 
Kreekrakcomplex.

Canadese Gans Branta canadensis
SOVON-status: zeldzaam. Mz 2, 4, 5, 8 p.
De Canadese Gans is bezig zich in toenemend aantal in 
het Markiezaat te vestigen, zowel op het Hogerwaard-
schor, als bij het Kleine Markiezaat en langs de kade. 
In 2008 werd op al deze plaatsen jongen grootgebracht, 
maar de paren van het Hogerwaardschor zijn het minst 
succesvol.  Eenmaal werd vanuit de dekking waargeno-
men dat een vos pal langs een verstijfd op het nest zit-
tende Canadese Gans liep, zonder haar op te merken. De 
gent leidde met succes de aandacht af.

Brandgans Branta leucopsis
SOVON-status: zeldzaam. Mz 255, 314, 280, 365 p.
Zoals steeds was de inventarisatie van de Brandgans een 
lastige klus, die met veel inzet werd geklaard op de och-
tenden dat de Spuitkop werd betreden. Daarnaast door 
zo veel mogelijk met de telescoop de randen van de Spuit-
kop af te speuren op paren, broedende vogels of op wacht 
staande mannetjes te tellen. De midden op het eiland broe-
dende paren en die van de noordzijde zijn op die manier 
niet op te sporen en worden derhalve onderteld. Boven-
dien werd vanaf half mei zo veel mogelijk foeragerende 
paren met jongen op de schorren rond het meer geteld. 
De vrijwel uitsluitend op de Spuitkop broedende Brand-
gans nam ondanks de aanwezigheid van vossen in 1999 
verder toe. Globaal slaagt 70-80% van de paren erin jongen 
groot te brengen; meestal zijn dat er vier. Aangezien op de 
Spuitkop zelf onvoldoende voedsel aanwezig is, verlaten 
de meeste paren met nog heel kleine pullen het eiland om 
op de open delen van het Hogerwaardschor, of zelfs het 
Molenplaat-slik te foerageren. Tot de jongen kunnen vlie-
gen, lopen vooral zij de kans aan de vos ten prooi te vallen. 

Het lukt vossen zelden een volwassen vogel te vangen.   

Nijlgans Alopochen aegyptiaca
SOVON-status: schaars. Mz 4, >1, 8, 6 p.
De  Nijlgan zen van het Markiezaat broeden vooral op de 
Spuitkop, het Molenplaat-slik en langs de Markiezaats-
kade. De populatie lijkt nog maar nauwelijks te groeien. 

Smient Anas penelope. Mz 2, 4, 4, 1 p.
SOVON-status: zeldzaam.
Zoals in voorgaande jaren werden tot eind maart flinke 
aantallen gepaarde Smienten waargenomen. Daarna 
neemt het aantal waarnemingen af en is het vaak niet 
duidelijk of van overzomeren of broeden sprake is. 

Pijlstaart Anas acuta
SOVON-status: zeldzaam. Mz 4, 1, 3 en 0 p.
In de onderzoeksperiode werden als in voorgaande jaren 
in de winter flinke aantallen gepaarde Pijlstaarten gezien. 
Door de lage onderzoeksintensiteit was het niet mogelijk 
goed vast te stellen hoeveel paar in het gebied aanwezig 
bleef en of sprake was van broeden of overzomeren. 

Middelste Zaagbek Mergus serrator
SOVON-status: zeldzaam. Mz 1 p (2000 en 2001).
Op 14/5/00 een vrouwtje op de Landtong tegenover de 
Spuitkop. 

Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis
SOVON-status: zeldzaam. Mz 2 p (2002, 2003).
Alleen in 2002 en 2003 werden twee paar aangetroffen rond 
de Bos kreek. Aanwijzingen voor broeden ontbreken. 

Patrijs Perdix perdix
SOVON-status: schaars. Mz >1, ?, 1, 1 t.
De Patrijs holt achteruit als broedvogel in het Markie-
zaat. Ook in de naaste omgeving doet de soort het niet 
goed. De meeste territoria zijn gebaseerd op een enkele 
waarneming zoals 09/06/02 1 paar bij het Tramhuisje.

Waterral Rallus aquaticus
SOVON-status: schaars. Mz 7, 10, >6, x t.
De toename van de Waterral houdt gelijke tred met de 
verzoeting van het meer en de toename van het riet langs 
de oevers. Ook buiten het broedseizoen worden steeds 
meer rallen gehoord

Watersnip Gallinago gallinago
SOVON-status: schaars. Rode Lijst C. ?, ?, ?, 1 t .
Alleen in 04/05/03 werd weer een baltsende Watersnip 
waargenomen in het drasse gedeelte van het Hoger-
waardschor-Oost. Dit deel van het terrein werd in de on-
derzoeksperiode nauwelijks betreden en zeker niet in de 
zeer vroege ochtendschemer, wanneer de mannetjes het 
meest actief zijn. Onderschatting van de populatie ligt 
dan ook voor de hand.  
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Grutto Limosa limosa
SOVON-status: schaars. Rode Lijst C, A; Blauwe Lijst I. 
Mz 14, >8, 10, x p; ps 2, 1, 1, 1 t.
De Grutto lijkt zich behoorlijk in het Markiezaat te kun-
nen handhaven, hoewel in 2003 het aantal waarnemin-
gen zo laag was, dat geen schatting van het aantal pa-
ren gemaakt kon worden. Op 16 juni 2001 werden in de 
proefstrook-N een paar met twee jongen opgemerkt. 

Tureluur Tringa totanus
SOVON-status: schaars. Rode Lijst C. Mz x p; ps 17, 14, 
14, 11 t.
De Tureluur broedde in het Markiezaat in het voorgaan-
de decennium in ongeveer gelijk aantal, maar dat lijkt in 
de onderzoeksperiode niet meer het geval. In de proef-
strook namen de aantallen met een derde tot de helft af. 
Ook elders in het Markiezaat is waarschijnlijk een daling 
van onbekende grootte ingezet. 

Velduil Asio flammeus
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst C, D. Mz 1p? 
(2002).
De beheerder meldde in het broedseizoen 2002 op het 
Hogerwaardschor Velduilen te hebben waargenomen. In 
de winter 2002-2003 werden er ouderwets veel gezien op 
het schor.

IJsvogel Alcedo atthis
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst C. Mz 1 p? (2002).
Ook van deze soort meldde de beheerder verschillende 
waarnemingen te hebben gedaan in en rond de kreken 
van het Hogerwaardschor-West in het broedseizoen 2002. 
Een broedgeval ter plaatse is derhalve aannemelijk. 

Oeverzwaluw Riparia riparia
SOVON-status: kolonievogel. Rode Lijst C. Mz: 10, 12, 
2, 2 n.
De Oeverzwaluw genoot de speciale aandacht van zo-
wel onderzoekers als de beheerders van het Markiezaat. 
Rond de steile wandjes van de Middenkreek door het 
Hogerwaardschor-West waren in de broedtijd regelma-

tig Oeverzwaluwen te zien, maar hun aantallen namen 
wel gevoelig af. De oorzaak van de terugval is onduide-
lijk; er zijn nog steeds genoeg steile wandjes beschikbaar 
en hun voedsel is in ruime mate voorhanden. Mogelijk 
spelen grondpredatoren een rol en gaan de vogels liever 
in de grote kolonies op de Bergse Plaat en de Molenplaat 
broeden.  

Gele Kwikstaart Motacilla (flava) flava
SOVON-status: schaars. Mz: ?, 1, 1, 1 p.
De Gele Kwikstaart blijkt op het Markiezaat een echte pi-
oniersoort te zijn geweest, die in de onderzoeksperiode 
nog slechts incidenteel zingend werd waargenomen.

Paapje Saxicola rubetra
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst B. Mz 1 t (alleen 
2000).
Op 13/5/00 werd een eenmalige zangwaarneming ge-
daan op het Hogerwaardschor. Het gebied werd daarna 
niet meer onderzocht.

Nachtegaal Luscinia megarhyngos 
SOVON-status: schaars. Mz 1 t (alleen 2000).
Alleen op 13/05/00 werd aan de zuidzijde van de proef-
strook een zingende Nachtegaal gehoord. 

Graszanger Cisticola juncidis
SOVON-status: zeldzaam. Mz 2, 0, 0, 3 t.
Nieuwe soort voor het Markiezaat. De eerste waarne-
ming in de “broedtijd” komt van 17/09/00, toen een 
zingend exemplaar werd gehoord in de met lang gras 
begroeide vlakte even ten noorden van het Kleine Mar-
kiezaat. De dagen erop werd de nieuwkomer regelma-
tig opgespoord. Al snel werd duidelijk dat een tweede 
exemplaar aanwezig was, maar uitsluitende zangwaar-
nemingen waren lastig vast te stellen. Dit is gebruikelijk 
voor deze soort, die regelmatig en snel tussen verschil-
lende zangposten heen en weer kan schieten. Laatste 
waarneming dat jaar op 27/09 (twee exemplaren). Waar-
schijnlijk betreft het hier zeer jonge mannetjes die in 2000 
in zuidelijker streken uit het ei zijn gekropen.
In 2003 werd op 26/05 op dezelfde plaats weer een Gras-
zanger gehoord. Dit betreft de eerste waarneming vroeg 
in het broedseizoen. In augustus en september waren dat 
jaar op drie verschillende plaatsen Graszangers te horen; 
wederom waarschijnlijk jonge mannetjes.

Braamsluiper Sylvia curruca
SOVON-status: schaars. Mz 1, 1, ?, 1 t.
Deze soort wordt nog maar heel zelden en meestal rond 
begin mei in het Mz gehoord.

Baardman Panurus biarmicus
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst D, A. Mz 1, 2, 2, 2 p.
Met de toename van het riet, dat in het Markiezaat ge-
lukkig niet geoogst wordt, nemen ook de mogelijkheden 

Grutto’s op het Molenplaat-slik Ton Bakker
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voor de Baardman toe. In de laatste jaren van de onder-
zoeksperiode zal het aantal paren waarschijnlijk al wat 
hoger hebben gelegen. 

Wielewaal Oriolus oriolus
SOVON-status: schaars. Mz 1 t (2000).
Ondanks het ouder worden van de aangeplante populie-
ren op de Hogerwaarddijk en het nabijgelegen bos op het 
Hogerwaardschor-West, wil het maar niet vlotten met de 
Wielewaal. Waarschijnlijk is de soort jaarlijks aanwezig, 
maar wordt ze door de lage onderzoeksintensiteit buiten 
de proefstrook en de open gedeelten van het Markiezaat 
niet vastgesteld.

Roodmus Carpodacus erythrimus
SOVON-status: zeldzaam. Mz 1 t (2003).
Op 31/05, 09/06 en 14/06/03 werd door verschillende 
waarnemers in het wilgenbosje aan de noordzijde van 
de proefstrook-Z de karakteristieke roep en/of de zang 
gehoord. Het betrof een nog niet uitgekleurd, jong en 
voornamelijk bruin mannetje.

Rode Lijst 
In het hele Markiezaat werden respectievelijk 17, 16, 19 
en 19 soorten van de Rode en twee van de Blauwe Lijst 
van be dreigde en kwetsbare vogels in Nederland (O sieck 
& Hus tings 1994) als broedvogel aangetroffen, iets meer 
dan in voorgaande jaren. Daarmee scoort het Markiezaat 
nationaal gezien heel hoog. De toename wordt veroor-
zaakt door de Lepelaar, Groene Specht en Baardman als 
nieuwkomer en een aantal voor het Markiezaat onregel-
matige en extreem zeldzame broedvogels als Noordse 
Stern, IJsvogel, Velduil en Paapje.

Niet broedvogels
Tijdens de verschillende onderzoeken werden ook veel 
niet-broedvogels aangetroffen, waarvan hier de belang-
rijkste worden weergegeven. Aalschol ver, Kleine en Gro-
te Zilverreiger, Blauwe Rei ger, Brilduiker, Grote Zaagbek 
(1/3/03), Zwarte Wouw (1 ex 17/5/03 Molenplaat-slik), 
Zeearend (7/3/00 juv), Grauwe Kiekendief (12/5/01), 
Steltkluut (2 ex 13/5/00, 5 ex 15/5/00, 1 ex 19/05 en 
12/7/02), Bonte Strandlo per (hoogwatervluchters uit de 
Oosterschelde), Kemphaan, Wulp, Oeverloper, Zwart-
kop meeuw (broedvogel van de nabijgelegen natuur-
bouw Kreekrak-NO), Dwerg- en Stormmeeuw, Grote 
Stern (16/6/01 2 ex overvliegend), Zwarte Stern, Gier-
zwa luw, Huiszwaluw, Engelse Gele Kwikstaart, Tapuit 
en Snor (21/4/02).

Trekvogels en over winteraars 
Kuifduiker (2 ex 14/4/02), Chileense en Grote Fla mingo, 
Rotgans, Visarend, Goud- en Zilver ple vier, Kanoet-, 
Klei ne, Drieteen- en Krombekstrandlo per, Rosse Grutto, 
Regenwulp, Zwarte, Bos- en Groen poot ruiter, Witgatje 
(regelmatig in de broedtijd een of enkele exemplaren in 

en rond de proefstrook-Z), Steenloper (1 ex 15/05/01), 
Witwang- en Reuzenstern en Noordse Gele Kwikstaart. 

Zoogdieren 
Vos, Ree, Haas, Konijn, Mol, (Woel)muizen.

Waterhoogte Markiezaatsmeer
Op 30 april 2001 stond het water op het Hogerwaard-
schor-Oost zo hoog, dat de wortels van de grassen aan 
het wegrotten waren. Het stilstaande water in de plas-
dras situatie was pikzwart en het rook naar zwavelver-
bindingen. Nadat het meerpeil was verlaagd verbeterde 
de toestand. In 2003 stond het gras in dat deel van het 
schor niet meer onder water en was en was weer sprake 
van een gezonde situatie.   
De gevreesde verdere afname van de kustbroedvogels 
op de strandvlaktes vond inderdaad plaats op de door 
vossen bereikbare gebieden, behalve op het Molenplaat-
slik. Doordat zich geen vossen meer permanent op de 
Spuitkop vestigden, kon de gemengde kolonie Zilver- en 
Kleine Mantel meeuwen weer opbloeien. Nadat in 2002 
de waterstand weer op + 50 cm NAP was ingesteld, 
kwamen de strandvlaktes weer voor broedvogels be-
schikbaar. Helaas raakte een flink deel daarvan al snel 
begroeid met grassen en werd daardoor ongeschikt als 
broedplaats voor kustbroedvogels. Bovendien loopt er 
door de zomerbegrazing zo veel vee, dat vrijwel geen 
grondbroeder zich tegen de nieuwsgierige koeien kan 
verdedigen. Hoewel er zich nog wel kustbroedvogels 
vestigden of een broedpoging deden, bleven de broedre-
sultaten ver onder de maat. 

Verstoring
Op 8 april 2000 stond er een auto in de kraal. Er waren 
veel sporen van trekkers en de omgeving was geëgali-
seerd. Op 31 mei 2003 werden veel tractorsporen gevon-
den in het Hildernisse-schor. Deze waren jaren later nog 
zichtbaar.

Hulp
Ton Bakker (11x), Hans van Buel (1x), Hidde Bult (4x), 
en Richard Wierenga (1x) hielpen bij de inventarisatie 
van de proefstrook en ook vele malen bij de overige tel-
lingen. Daarnaast hielpen: Piet Adriaansen, Simon den 
Dubbelden, Flip Koster van Groos, Teus Slagboom, Kees 
Verheijen en Arie Westplate. Het RIKZ stelde hun gege-
vens beschikbaar.
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Inleiding

Al vanaf 1983, toen het Markiezaat door de Markiezaats-
kade van de Oosterschelde werd afgesloten, doet de 
Vogel werk groep Bergen op Zoom (VWG BoZ) onder-
zoek naar de ontwikkeling van de natuurwaarden, voor-
namelijk door langlopende, jaarlijkse monitoring van de 
avifauna. De gegevens die hierbij worden verzameld zijn 
van groot belang voor het beoordelen van de ontwikke-
ling van de natuurwaarden en staan de beheerder (het 
Brabants Landschap, BL) ten dienste bij het opstellen en 
uitvoeren van het beheerplan van het natuurgebied. In 
dit verslag worden de deels integrale broedvogeltellin-
gen over de jaren 2004 tot en met 2008 besproken. De 
gegevens zijn mede verzameld in het kader van het Lan-
delijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB) van SOVON 
(van Dijk 2004, van Dijk & Hustings 1996, van Dijk et al. 
2004).
Om het goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van 
de broedvogelstand, wordt gepoogd het gehele Mar-
kiezaat eens in de vijf jaar integraal op broedvogels te 
karteren. Dit gebeurde voor het laatst in 1999 (Teixeira 
2003, 2008a) en nu weer in 2004-2005. Wel jaarlijks wordt 
het gehele Markiezaat onderzocht op roofvogels en kust-
broedvogels; de laatste groep in samen werking met het 
Rijks insti tuut voor Kust en Zee (RIKZ, zie Meininger 
et al. 1999). Daarnaast worden vijf maal per seizoen de 
broedvogels geïnventariseerd in een proefstrook van 
3.200 bij 200 m, mede in het kader van het Broedvogel-
monitoringproject (BMP) van SOVON Vogelonderzoek 
Nederland (van Dijk 1996). 

De in dit verslag gebezigde toponiemen zijn beschreven 
in Teixeira 2008a. Voor een langzamerhand verouderde 
gebieds beschrij ving van het circa 1.100 ha grote meer 
en 700 ha landoppervlak van het Markie zaat zie Röling 
(1994). De vegetatiesuccessie gaat vooral op de hogere 
delen van de schorren een steeds belangrijker rol spelen 
(Teixeira 2008a). In het zuidelijk deel is bosvorming van 
voornamelijk wilgen en berken tot ontwikkeling geko-
men en beginnen in de duinrietvegetatie velden van 
Adelaarsvaren te ontstaan. Struiken als Vlierbes rooien 
het in de begraasde delen niet; ze worden door het vee 
systematisch afgegeten en als schuurpalen gebruikt, 
waar ze niet tegen kunnen. Ook van stekels voorziene 
struiken als Meidoorn redden het er niet. Op minder 
sterk begraasde delen in het zuidoosten dat niet in be-
heer is bij het BL en waar enkele jaren geen vee werd in-
geschaard, kon de Vlierbes zich wel verder ontwikkelen, 

samen met de massaal opgekomen wilgen. Ondanks de 
in 2008 aldaar weer ingestelde begrazing lijkt ook daar 
de bosvorming niet te stuiten. 
Een andere factor die de successie in de recent ontstane 
bossen remt, is het periodiek in grote aantallen optreden 
van grote, harige rupsen, vooral de Plakker Lymantria 
dispar. Zo werd in mei en juni 2004 het bos ten zuiden 
van de Landtong vrijwel kaal gegeten. Op 26/6/04 werd 
vastgesteld dat de bomen weer opnieuw bladeren vorm-
den en uitliepen.
De kreken zijn in het terrein nog goed te onderscheiden. 
Voor zover zij niet onder water staan, zijn ze begroeid 
met grazige grassen, biezen en enig riet. Het rietveld op 
het Hildernisseschor blijft door de kwel goed in stand, 
maar lijdt wel sterk onder het vee. In het rietveld worden 
steeds meer Rietorchissen gevonden, terwijl op de Spuit-
kop deze soort ook al is vastgesteld. Het meest noord-
oostelijke deel van dat schor wordt niet begraasd, waar-
door het riet zich daar steeds verder kan manifesteren. 
De laagste delen van het Markiezaat blijven opvallend 
kaal. Hier en daar zijn nog kwijnende zoutminnende 
planten als Zeekraal te vinden.

Figuur 1. Topografische kaart Markiezaat met km-raster.

De overloop, die aanvankelijk op +0,50 cm NAP was 
ingesteld, werd in 1998 en 1999 verhoogd naar +0,60 
cm NAP en in 2000 weer verlaagd tot +0,50 cm NAP. In 
2004 werd een peil van +0,40 NAP ingesteld, waardoor 

Integrale broedvogeltellingen Markiezaat 2004-2008 
Ray Teixeira
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de waterstand in het broedseizoen wat lager was dan in 
de voorgaande periode. Door de geringe capaciteit van 
de overloop en door overvloedige regens gedurende de 
winter kan ten tijde van het broedseizoen het peil van 
het Markiezaatsmeer toch nog vrij hoog zijn. Deson-
danks waren veelal voldoende strandvlaktes voor de 
kustbroedvogels beschikbaar. In de onderzoeksjaren was 
de waterkwaliteit van het meer nog steeds vrij slecht. Er 
is een overmaat aan voedingsstoffen en de verversing is 
door de geringe capaciteit van de overloop te beperkt. 
Daardoor bedroeg het doorzicht van het water in de on-
derzoeksperiode vrijwel het gehele jaar slechts 0,30-0,40 
m. Toch lijkt de waterkwaliteit de laatste jaren zich wat 
hersteld te hebben, waardoor nog maar weinig botu-
lisme werd geconstateerd. Zie voor waterkwaliteit van 
Beek (2008) en Teixeira 2008a.
Op 4/6/07 werden veel, vaak diepe bandensporen op 
het Duintjesschor gevonden, die oogden alsof sprake 
was van joyrijden. Deze sporen blijven door de veran-
derende vegetatie nog jarenlang in het terrein zichtbaar. 
Op 15/7/05 werd vastgesteld dat op het schor pal ten 
noorden van de Duintjes drijfmest in de grond was geïn-
jecteerd en nog forse plakkaten mest op de bodem waren 
blijven liggen. Dit deel van het Mz was in beheer bij de 
gemeente Bergen op Zoom. Het bemesten van gronden 
in het Mz leidt tot ongewenste verdere eutrofiering van 
het meer. In 2005 werden ten minste twee uitgebreide 
wiet plantages gevonden in het Hogerwaardschor-ZW 
en één op het Kreekrakschor-Zuid.
Er waren geen vossen meer actief op de Spuitkop gedu-
rende de broedseizoenen. Daardoor bleef dit eiland zijn 
functie als broedplaats voor kolonievogels goed vervul-
len. 

Methode

In 2004 en 2005 werd een vlakdekkende territoriumkar-
tering voor het gehele Markiezaat uitgevoerd. In 2004 
werd de oostelijke helft van het Mz bestreken en in 2005 
de westelijke. De grens tussen oost en west lag op de 
Proefstrookkreek die globaal vanaf het Tramhuisje (over-
gang Reimerswaalweg naar Hogerwaarddijk, coördina-
ten 78,3 en 384,0) naar het noordwesten loopt. De ooste-
lijke helft werd verdeeld in zeven gebieden, het westelijk 
in tien. Als grenzen tussen deze deelgebieden fungeer-
den goed in het terrein herkenbare kreken en veerasters. 
Op een ochtend konden één of twee deelgebieden wor-
den onderzocht. De meeste bezoeken begonnen in de 
vroege ochtend en duurden vaak tot in de middag. Aan 
alle open gebieden werden ten minste drie bezoeken ge-
bracht. De gesloten en beboste gebieden werden vijf tot 
zeven maal onderzocht.
In 2004 werden voor de integrale tellingen van het Mar-
kiezaat-Oost 46 bezoeken gebracht, die in totaal 102,8 
uur duurden. In 2005 bedroeg het aantal bezoeken aan 
het westelijk deel 78 met een totale bezoekduur van 283,6 
uur. Uitgaande van een voor broedvogels beschikbaar 
oppervlak van respectievelijk 280 en 400 ha, bedroeg de 
gemiddelde inventarisatie-inspanning voor 2004 22,0 
en voor 2005 42,5 min/ha. Daarnaast werd het aan het 
Molenplaat-slik en de Spuitkop (circa 75 ha) in totaal on-
geveer 13,6 uur besteed, overeenkomend met 10,8 min/
ha. In de overige onderzoeksjaren lagen deze waarden 
veel lager.
Het meeste terreinbezoek vond plaats in de (vroege) och-
tend, maar er waren ook middag-, avond- en een enkel 
nachtbezoek. De Spuitkop (Steenvliet) en het Molen-
plaat-slik (Molenplaat-Markiezaat) werd in beide jaren 
onderzocht. In 2004 hielpen leden van de VWG BoZ inci-
denteel bij het onderzoek, maar zij deden dat zelden zelf-
standig. In 2005 hielp Ton Bakker regelmatig en overige 
leden van de VWG zo nu en dan bij het veldwerk. 
In de overige onderzoeksjaren werd het Markiezaat 
zeer beperkt onderzocht. Wel werd steeds in de vroege 
ochtend de proefstrook geïnventariseerd, waarvoor vijf 
bezoeken noodzakelijk waren. Daarnaast werden ook 
de kustbroedvogels gekarteerd gedurende twee vrij 
volledige doch oppervlakkige rondes van de slikken en 
strandjes ongeveer half mei en half juni. Bij deze onder-
zoeken waren ook verschillende leden van de VWG BoZ 
zelfstandig actief.  
In 2006 tot en met 2008 werd buiten de reguliere tellin-
gen het gebied niet of nauwelijks betreden. Wel werden 
incidentele bezoeken gebracht aan de randen zoals de 
omgeving van de Markiezaatskade en enkele overige 
openbaar toegankelijke delen van het terrein. Bovendien 
werd in de winter 2007-08 het Kreekrakschor onderzocht 
om een slaapplaats van de Grote Zilverreiger op te spo-
ren, waardoor ook winterterritoria van soorten als Wa-
terral en Cetti’s Zanger werden opgespoord. 

De begrazing in het Markiezaat vindt niet het jaar rond.plaats 
 Ton Bakker
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Bovendien werd soms de Spuitkop betreden (22/4, 28/5, 
27/6 en 8/7/05, 8/6/06, 12/6/07). Ieder bezoek duurde 
slechts enkele ochtenduren, maar toch was het daardoor 
mogelijk een beeld te krijgen van het voorkomen van de 
meeste water- en kolonievogels. Van de zangvogels lukte 
dat door de korte tijdsduur, het late uur van de ochtend 
en het late deel van het broedseizoen slechts in beperkte 
mate.
De interpretatie van de gegevens vond plaats conform de 
richtlijnen van SOVON (van Dijk 2004, van Dijk & Hus-
tings 1996, van Dijk et al. 2004). Dat gold zeker voor 2004-
2005. Voor de overige jaren waren regelmatig te weinig 
gegevens voorhanden om aan de criteria te voldoen. In 
die gevallen vond aantalschatting plaats aan de hand 
van de datum van de waarnemingen. Werd die binnen 
de datumgrenzen verricht, dan werd veelal een paar of 
territorium opgegeven. Werd de waarneming buiten de 
datumgrenzen verricht, dan werd beoordeeld hoe waar-
schijnlijk het was dat van een paar of territorium gespro-
ken kon worden. De bepaling van het aantal paren kust-
broedvogels werd uitgevoerd conform de richtlijnen van 
het RIKZ (Meininger et al. 1999) en die van SOVON (van 
Dijk 1996, 2004). Deze regels zijn niet identiek; in twijfel-
gevallen werd beoordeeld hetgeen in de gegeven situatie 
het beste leek (zie ook Teixeira 2008a).   

Resultaten

Het aantal vastgestelde territoria of paren in het gehele 
Markiezaat is weergegeven in tabel 1. Het gepresenteer-
de overzicht is uiteraard alleen volledig voor 2004-2005. 
De gegevens voor de overige jaren zijn zeer onvolledig, 
Dit geldt zeker voor de bewoners van het zich ontwikke-
lende bos, dat in die jaren nauwelijks werd betreden. De 
aantallen kustbroedvogels zijn wel volledig.

Het totaal aantal broedvogelsoorten in 2004-2008 be-
droeg respectievelijk 101, 109, 91, 94 en 89 en voor 2004 
en 2005 samen 116. De lagere aantallen in 2006-2008 wor-
den veroorzaakt door onvolledig onderzoek, waarbij 
vooral zeldzame broedvogels zijn gemist. 
Nieuwkomers in 2004-2008 waren Kleine Zilverreiger 
(2005), Keizergans (2004), Wespendief (2005), Boomleeu-
werik (2005), Grote Lijster (2004), Cetti’s Zanger (2007), 
Grauwe Vliegenvanger (2004), Boomkruiper (2005) en 
Buidelmees (2007), hoewel van enkelen het broeden niet 
zeker was. Enkelen nieuwkomers zouden blijvers kun-
nen zijn, zoals de Grote Lijster, Grauwe Vliegenvanger 
en de Boomkruiper, maar voor de overigen moet dat 
worden afgewacht.
Ten opzichte van de vorige vijf jaar (1999-2003, Teixeira 
2003, 2008a) verdwenen soorten als Middelste Zaagbek, 
Steltkluut, Grote Mantelmeeuw, Noordse Stern, Velduil, 
Gele Kwikstaart, Engelse (Gele) Kwikstaart, Noordse 
Nachtegaal en Gekraagde Roodstaart. Hoewel veel van 
deze soorten slechts met een enkel paar en niet steeds 
jaarlijks werden waargenomen en sommige typische pi-

oniervogels zijn, betekent het toch een belangrijk verlies 
in diversiteit. Dit temeer, omdat veel van deze soorten op 
de Rode Lijst van 1994 en/of 2004 voorkomen (O sieck & 
Hus tings 1994, van Beusekom et al. 2005). 

Bespreking belangrijkste soorten 
Alleen de meest in het oog springende soorten in het Mar-
kiezaat worden besproken. Afkortingen: ex = exemplaar, 
juv = juveniel, kj = kalenderjaar, max = grootste aantal, 
Mz = Markiezaat, n = nest of nesten, p = paar, t = territo-
rium, x = aanwezig in onbekend aantal, ? = voorkomen 
onzeker. De SOVON-status is afgeleid uit de inmiddels 
wat verouderde Handleiding BSP broedvogels (CBS & 
SOVON 1986), welke waar nodig werd aangepast naar 
de laatste aantalsschattingen. Het aantal opgegeven pa-
ren betreft of het maximum in de onderzoeksperiode, of 
het aantal paren per jaar, waarbij het totale bestand van 
2004-05 tussen haakjes is geplaatst.

Dodaars Tachybaptus ruficollis
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 1994 C; 32 p max.
In de grote, maar ook de kleinere kreken van het Ho-
gerwaard- en het Kreekrakschor, alsmede in het Kleine 
Markiezaat kwamen in 2004-05 ten minste 32 paar voor. 
Dit is circa 2% van de Nederlandse populatie, die voor 
1998-2000 op 1.888-2.500 paar wordt geraamd (Vergeer 
2002). Alle paren kwamen tot broe den en brachten jon-
gen groot; meerdere paren deden dat twee maal per sei-
zoen. 

De Cetti’s Zanger was een van de nieuwkomers in het Mar-
kiezaat.          Ton Bakker
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2004 20052004-05 2006 2007 2008 max
Dodaars1 16 32 32 x >21 >10 32
Fuut 7 27 31 x x x 31
Geoorde Fuut1 2 7 7 2 2 2 7
Roerdomp* 1 1 1 1
Kleine Zilverreiger* 0,5 0,5 0,5
Lepelaar1 39 35 39 35 38 60 60
Zwarte Zwaan 12 12 12 12 12 6 12
Knobbelzwaan 9 22 22 >10 x x 22
Zwaangans 0,5 0,5 0,5
Kolgans 9 13 13 >8 >8 x 13
Grauwe Gans 9 4 9 6 11 x 11
Tamme Gans 4 3 4 2 x 4
Indische Gans 0,5 1 1,5 1,5
Keizergans 0,5 0,5 0,5 1 1 1
Canadese Gans 9 15 17 43 16 x 43
Brandgans 400 650 650 658 555 x 658
Nijlgans 6 7 8 7 4 x 8
Bergeend 74 60 74 x x x 74
Smient 3 3 4 2 0,5 4
Krakeend 80 65 100 x x x 100
Wintertaling* 4 11 11 11 x x 11
Wilde Eend 72 90 142 x x x 142
Pijlstaart* 1 6 6 5 2 1 6
Zomertaling* 2 8 8 9 >1 >4 9
Slobeend* 39 21 39 x x x 39
Tafeleend 24 38 43 x x x 43
Kuifeend 42 89 104 x x x 104
Brilduiker* 0,5 0,5 0,5
Rosse Stekelstaart 3 9 9 x >7 >5 9
Wespendief 0,5 0,5 0,5
Bruine Kiekendief 5 5 5 4 3 2 6
Blauwe Kiekendief* ? 0
Havik 2 3 3 >1 3 2 3
Sperwer 2 2 1 0,5 2
Buizerd 4 5 5 >3 4 4 5
Torenvalk 1 3 3 1 1 0,5 3
Boomvalk* 1 1
Slechtvalk* 0,5 1 1 1 1 1 1
Patrijs* 0,5 0,5 0,5
Kwartel 6 2 6 2 1 6
Fazant 46 33 46 x x x 46
Waterral 4 20 21 x >8 >8 21
Kwartelkoning* 0,5 0,5 0,5 1 1
Waterhoen 6 20 24 x x x 24
Meerkoet 34 72 94 x x x 94
Scholekster 44 44 60 17 x x 60
Kluut1 18 33 33 25 12 7 43
Kleine Plevier 3 4 4 1 4
Bontbekplevier* 3 3 3 1 1 3
Strandplevier* 14 12 14 9 3 0,5 14
Kievit 47 30 54 57 x x 57
Watersnip* 3 1 4 2 0,5 4
Grutto* 1 2 2 2 1 1 2
Tureluur* 88 36 107 90 x x 107
Kokmeeuw 3 3 3
Kleine Mantelmeeuw 51 136 136 119 60 131 136
Zilvermeeuw 641 747 747 856 577 693 856
Visdief* 35 31 35 7 2 35
Dwergstern* 3 3 2 1 3
Holenduif 2 3 4 3 x x 4
Houtduif 15 37 45 x x x 45

2004 20052004-05 2006 2007 2008 max
Turkse Tortel 1 1 1 1 1
Zomertortel(duif)* 5 18 19 x x >2 19
Koekoek* 11 14 16 x x x 16
Ransuil* 2 2 2 2
IJsvogel1 1 1 1
Groene Specht* 2 3 3 2 3 3 3
Grote Bonte Specht 1 7 7 x >3 >2 7
Boomleeuwerik 0,5 0,5 0,5
Veldleeuwerik* 213 22 217 x x x 217
Oeverzwaluw1 2 2 2
Boerenzwaluw* 7 5 7 5 6 5 7
Boompieper 7 20 21 >3 >4 >4 21
Graspieper* 489 517 875 x x x 875
Witte Kwikstaart 7 13 17 >5 x x 17
Winterkoning 68 205 219 x x x 219
Heggemus 7 25 25 x x x 25
Roodborst 6 24 24 x x x 24
Nachtegaal* 1 1 1 1
Blauwborst 13 16 24 x x x 24
Zwarte Roodstaart 1 1 1 1 1
Paapje* 3 3 1 3
Roodborsttapuit1 69 47 96 x x x 96
Merel 26 85 90 x x x 90
Zanglijster 6 16 16 x x x 16
Grote Lijster 1 2 2 x 2
Cetti’s Zanger 2 3 3
Graszanger 7 2 8 8
Sprinkhaanzanger 48 72 93 x x x 93
Rietzanger1 24 35 55 x x x 55
Bosrietzanger 50 191 216 x x x 216
Kleine Karekiet 107 395 470 x x x 470
Spotvogel* 2 3 3 3
Braamsluiper 1 1 1 1
Grasmus 56 191 227 x x x 227
Tuinfluiter 40 222 240 x x x 240
Zwartkop 18 201 201 x x x 201
Tjiftjaf 28 169 184 x x x 184
Fitis 81 751 809 x x x 809
Grauwe Vliegenvanger* 1,5 1 2 2
Baardman1 14 16 19 x >6 x 19
Staartmees 5 6 7 x x x 7
Pimpelmees 8 30 34 x x x 34
Koolmees 18 84 90 x x x 90
Boomkruiper 1 1 1
Buidelmees 0,5 0,5
Wielewaal* 3 2 3 1 1 3
Vlaamse Gaai 8 26 27 x x x 27
Ekster 9 10 14 x x x 14
Kauw 12 13 13 10 >3 x 13
Zwarte Kraai 14 16 17 x x x 17
Spreeuw 5 5 5 5 2 x 5
Huismus* 5 4 5 2 4 x 5
Ringmus* 2,5 2,5 1 2,5
Vink 8 36 37 x x x 37
Putter 14 20 23 x x x 23
Kneu* 47 64 87 x x x 87
Roodmus 0,5 0,5 0,5
Rietgors 270 456 659 x x x 659
n territoria 3782 6594 8116 2015 1349 927 8288
n soorten 101 109 116 91 94 89 118

Tabel 1. Aantal paren of territoria van broedvogels in het Markiezaat 2004-2008. De aantallen van de jaren 2004-2005 zijn ook in 
één kolom weergegeven. 0,5 = broeden onzeker, x = aanwezig, aantal onbekend, max = hoogste aantal 2004-2008, 1 = Rode Lijst 
1994, * = Rode Lijst 2004 (Osieck & Hustings 1994, van Beusekom et al. 2005).
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Fuut Podiceps cristatus
SOVON-status: schaars; 31 p max.
Nog steeds broeden de meeste Futen semi-koloniegewijs 
in de diepe kreken in de zuidwesten van het Mz. Nadat 
de jongen het nest hebben verlaten, trekken veel ouders 
met hun jongen naar open water. Daar zijn de paren las-
tig uit elkaar te houden, waardoor een enkel paar kan 
zijn gemist. Het aantal overzomerende, niet broedende 
vogels neemt de laatste jaren af. 

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst 1994 D; 2, 7, 2, 2 
en 2 p.
De Geoorde Fuut gebruikt het Mz als voorverzamel-
plaats en in mindere mate als broedgebied. Het onder-
scheid tussen de vogels die een territorium opzetten en 
degene die dat niet doen is in het veld minder eenvoudig 
waar te nemen dan verwacht. Het aantal niet broeders 
neemt de laatste jaren duidelijk af, hetgeen zou kunnen 
wijzen op een betere waterkwaliteit. Op het nabijgelegen 
natuurbouw Kreekrak-NO broedden veelal 8-16 paar.

Roerdomp Botaurus stellaris
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst 2004: bedreigd. 1, 
1, (1), ?, ? en ? t.
Het voorkomen van de Roerdomp het Mz blijft iets raad-
selachtigs houden. In de jaren van uitgebreide onderzoek 
werd slechts eenmaal de territoriumroep gehoord in de 
rietvelden langs de Boskreek-Z. Ondanks veelvuldig be-
zoek werd niets gehoord in het rietveld in de Duintjes-N, 
waar voorheen ook een territorium was. Misschien ligt 
de oorzaak in onvoldoende nacht- en zeer vroege och-
tendbezoeken, vooral in de jaren 2006-2008.  

Kleine Zilverreiger Egretta garzetta
SOVON-status: zeldzaam; Rode Lijst 2004: gevoelig; 
2005 0,5 p.
In 2005 werden regelmatig twee in elkaars omgeving 
verblijvende Kleine Zilverreigers in het Mz gezien. Twee 
keer werd gezien dat de vogels langs de Boskreek vlogen 
en in de dichte begroeiing van wilgen verdwenen. Een 
maal werd daar een vogel zittend in een boom waarge-
nomen. Of daar een nest was kon niet worden vastge-
steld. 
Het is niet uitgesloten dat de op het Markiezaat waarge-
nomen vogels hetzelfde paar betreft dat in de reigerkolo-
nie op Vrederust een broedpoging deed.

Lepelaar Platalea leucorodia
SOVON-status: kolonievogel. Rode Lijst 1994 D, A, I. 39, 
35, 35, 36 en 60 n.
In de onderzoeksperiode werden de jongen van de Lepe-
laar in de kolonie geringd door personeel van het RIKZ 
en meteen het aantal nesten geteld. De kolonie blijft spec-
taculair groeien, en dat kan nog doorgaan, mits er geen 
vossen op de Spuitkop komen. Het voortbestaan van de 

Lepelaar in ons land en in geheel West-Europa wordt 
niet meer bedreigd, reden om de soort van de Rode Lijst 
af te voeren.

Zwarte Zwaan Cygnus atratus
SOVON-status: zeldzaam. 12, 12, (12), 12, 12 en >6 p. 
De Zwarte Zwaan stabiliseert op het niveau van net bo-
ven de tien, deels onvolwassen, paren. Meestal bouwen 
2-3 paar een nest, veelal op de Spuitkop. Vaak slagen zij 
er ook in jongen groot te brengen. Over het algemeen zijn 
dat er vijf. De (ogenschijnlijke) terugval in 2008 kan zijn 
veroorzaakt door zeer weinig onderzoek en het niet be-
treden van de Spuitkop.

Knobbelzwaan Cygnus olor
SOVON-status: schaars. 9, 22, (22), >10, x en x p.
De achteruitgang van de Knobbelzwaan (Teixeira 2003) 
is tot staan gekomen, zowel wat de broedvogels, als de 
overzomerende en ruiende vogels betreft. De waterkwa-
liteit is nog steeds ongunstig, maar is de laatste jaren ge-
stabiliseerd of iets verbeterd. 

Kolgans Anser albifrons
SOVON-status: zeldzaam. 9, 13, (13), >8, >8 en x p.
Zoals voorheen broeden de meeste Kolganzen langs 
de Markiezaatskade en op of rond de Spuitkop. Op het 
Duintjesschor zijn in het voorjaar wel gepaarde Kollen te 
vinden, maar zij vertrekken waarschijnlijk naar te Spuit-
kop om te broeden. De aantallen zijn ten opzichte van 
een decennium geleden nog iets toegenomen, maar zijn 
momenteel gestabiliseerd. Een goede inventarisatie van 
de Spuitkop in juni levert steevast een aantal nesten met 
eieren op. Helaas is dit eiland in de onderzoeksperiode 
te weinig onderzocht. 
Opvallend is het aantal Kolganzen dat op de Markie-
zaatskade broedt of daar met hun jongen naar toe trekt. 
Deze verplaatsing over grote afstand maakt dubbeltel-
lingen mogelijk. 

ZwarteZwaan bij nest. Ton Bakker
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Grauwe Gans Anser anser 
SOVON-status: schaars. 9, 4, (9), 6, 11 en x p.
De Grauwe Gans lijkt langzaam zijn draai in het Mz te 
gaan vinden. Ten opzichte van de voorgaande periode 
nemen de aantallen duidelijk toe. Er worden steeds va-
ker nesten gevonden en pullen gezien. Veel paren broe-
den op de Spuitkop, waar geen vossen voorkomen, of op 
het Molenplaat-slik en de Markiezaatskade, waar vossen 
zeldzaam zijn. Helaas werd niet ieder jaar de Spuitkop 
betreden, zodat niet steeds een goed overzicht van het 
broedbestand werd verkregen.
Ook de functie van slaapplaats en foerageergebied in de 
winter neemt duidelijk toe. Hoewel werkelijk goede tel-
lingen ontbreken, lijken na zonsondergang mogelijk dui-
zenden Grauwe Ganzen uit de omgeving naar het Mz te 
komen om er veilig te overnachten. 

Tamme Gans Anser anser forma domesticus 
SOVON-status: schaars. 4, 3, (4), 2, ? en x p.
Het aantal Tamme Ganzen in het Mz blijft al jaren constant. 
Het aandeel witte vogels in de populatie lijkt langzaam af 
te nemen; een toekomstig onderwerp van studie?

Keizergans Anser canagicus
SOVON-status: zeldzaam. 0,5, 0,5, 1, 1 en ? p.
De Keizergans, van nature broedvogel van de Bering-
zee, komt sedert kort in Nederland voor (Voslamber 
2002). De eerste waarneming uit het Markiezaat stamt 
van 14/4/90. Daarna werd de soort sporadisch waar-
genomen. De eerste waarneming die op broeden zou 
kunnen wijzen werd verricht op 15/5/04, toen een 
exemplaar gepaard met een Brandgans op de Spuitkop 
werd waargenomen. Dit paar werd in 2005 verschillende 
malen gesignaleerd. Op 13/5/06 en later dat jaar werd 
een hybride Keizergans x Brandgans gezien. Een derge-
lijk exemplaar werd op 8/6/06 op de Spuitkop gespot, 
maar nu gepaard met een Keizergans die min of meer 
een raszuivere indruk maakte. Dit paar hield zich op tus-
sen de broedende Brandganzen en vloog met hen mee 
als er werd gefoerageerd op de Molenplaat. Ook in 2007 
werd dit paar diverse keren waargenomen. Het gedroeg 
zich als broedvogels, maar er was geen tijd om naar een 
eventueel nest te zoeken.

Canadese Gans Branta canadensis
SOVON-status: zeldzaam. 9, 15, (17), 43, 16 en x p.
De Canadese Gans is duidelijk met een opmars bezig op 
het Markiezaat. De aantallen in 2006 zijn echter mogelijk 
overschat, waarbij broedvogels van de rietvelden van 
de Plaatvliet, die na het uitkomen meteen naar het Mo-
lenplaat-slik en de Markiezaatskade verhuizen, tot het 
Mz zijn gerekend. Momenteel verblijven daar de meeste 
Canadese Ganzen met hun jongen. Kennelijk hebben ze 
daar minder last van vossen. De bezetting van de ove-
rige delen van het Mz blijft al jaren op hetzelfde niveau. 
De jongenproductie is er matig.

Brandgans Branta leucopsis
SOVON-status: zeldzaam; 400, 650, 658, 555 en 500(?) p.
De verdere opmars van de Brandgans, gesignaleerd in 
2000-2003 (Teixeira 2008a) heeft in deze onderzoeksperi-
ode tot een maximum aantal (broed)paren en vervolgens 
tot stabilisatie en een lichte afname geleid. In 2008 werd 
de Spuitkop alleen door de beheerders en onderzoekers 
van het RIKZ onderzocht. Zij noteerden helaas niet het 
aantal Brandganzen. Indrukken en tellingen van paren 
met jongen elders in het Mz doen een afname ten op-
zichte van 2007 vermoeden.

Nijlgans Alopochen aegyptiaca
SOVON-status: schaars. ca 6, 7, (8), 7, 4 en x p.
Door de vele vliegbewegingen is het inventariseren van 
de Nijlgans lastiger dan het lijkt; het aantal opgegeven 
paren is dan ook min of meer indicatief. Over het alge-
meen worden maar weinig jongen gezien. Waarschijnlijk 
speelt de aanwezigheid van vossen een belangrijke rol en 
mogelijk biedt het Mz te weinig foerageermogelijkheden 
in de vorm van veilige grazige weiden voor deze soort. 

Smient Anas penelope 
SOVON-status: zeldzaam; 3, 3, (4), 2, 05 en ? p.
Het aantal Smienten dat in het Mz overzomert of een 
broedpoging doet neemt gestaag af. Waarnemingen 
binnen de datumgrenzen beginnen steeds zeldzamer te 
worden. In 2004 werden in een diepe kreken van het Ho-
gerwaardschor in juli en augustus jonge vogels gezien 
die zeer waarschijnlijk ter plaatse waren opgegroeid. Op 
8/7/05 werd voor het eerst broeden per plaatse bewezen. 
Een zeer schuw vrouwtje zwom met twee jongen van 
naar schatting drie weken oud in de Scheidingskreek.

Krakeend Anas stepera
SOVON-status: schaars. 80, 65, (100), x, x en x p.
De Krakeend heeft al heel lang de opgaande lijn in het 
Mz te pakken, al is de grote groei er nu wel uit. Daarmee 
is de soort de uitzondering op de grondeleenden, die al-
len een neergaande lijn vertonen. Met 100 paar in 2004-
05 broedt hier bijna 1,5% van de Nederlandse populatie. 
Naast de broedvogels zijn er vele tientallen paren niet 
broeders, die meestal langs de ondiepe voedselrijke ran-
den van het Hogerwaardschor-Oost verblijven. 

Wintertaling Anas crecca
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 2004: kwetsbaar. 4, 
11, (11,) 11, x en x p.
Het inventariseren van de schuwe Wintertalingen in 
het onoverzichtelijke broedbiotoop in het Mz blijft een 
lastige opgave. ’s Winters worden vooral op het Hoger-
waardschor groepen van vele honderden vogels waarge-
nomen en elders groepen van tientallen exemplaren. In 
de loop van het voorjaar verlaat het overgrote deel van 
deze vogels ons gebied om elders op de Brabantse ven-
nen te gaan broeden. Een aantal paren blijft echter achter 
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om hier te broeden, veelal goed verstopt in de diepere 
kreken met veel overhangende struiken. In de beste in-
ventarisatietijd van half april tot midden mei, wanneer 
de broedparen nog vrij eenvoudig zijn vast te stellen, 
zijn nog tal van overwinteraars aanwezig om het beeld 
te verstoren. Binnen de datumgrenzen zijn Wintertalin-
gen lastig te observeren; bij strikt gebruik van die criteria 
handelt het om 7 paar. Dat is beslist te laag; vanaf begin 
juli werden 6 vrouwtjes met tomen vrijwel volgroeide 
jongen gezien, ook op plaatsen waar binnen de datum-
grenzen geen Wintertalingen werden waargenomen. Bij 
gebruik van de datumgrenzen met de daaraan verbon-
den achtergrondinformatie kunnen we van 11 paar uit-
gaan. 
Op 10/6/06 werd in de Middenkreek een paar met nog 
kleine pullen waargenomen.   

Pijlstaart Anas acuta
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst 2004: bedreigd. 1, 
6, (6), 5, 2 en 1 p.
Om een zeldzaamheid als de Pijlstaart te kunnen inventa-
riseren, moet men veel in het terrein zijn. Dat lukte alleen 
goed in 2004-05. Veel van de opgegeven paren berusten 
op de waarneming van een exemplaar of soms een paar 
binnen de datumgrenzen. De meeste paren worden ge-
vonden bij de proefstrook, rond de Landtong, maar ook 
langs het Duintjesschor-N en op het Molenplaat-slik.

Zomertaling Anas querquedula
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 2004 kwetsbaar. 2, 7, 
(7), 9, >1 en >4 p.
Hoewel de Zomertaling vroeg in het voorjaar na aan-
komst uit Afrika vrij regelmatig baltsvluchten maakt, is 
hij door het heimelijk gedrag later in het seizoen lastig te 
inventariseren. Zowel onderschatting als dubbeltellingen 
zijn mogelijk. De opgegeven aantallen zijn dan ook voor-
al indicatief en berusten door de lage bezoekfrequentie 
soms slechts op een enkele waarnemingen van een man 
of een paar in broedbiotoop tussen de datumgrenzen, 
terwijl voor de SOVON-criteria twee waarnemingen zijn 
vereist (van Dijk 2004).

Slobeend Anas clypeata 
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 2004 kwetsbaar. 39, 
21, (39), x, x en x p.
De Slobeend doet het net als veel andere grondeleenden 
niet meer zo goed in het Mz. Over de oorzaak daarvan 
blijft het gissen, maar ligt waarschijnlijk in de hoeveel-
heid beschikbaar voedsel. Doordat de waterkwaliteit is 
verslechterd, met als gevolg meer algengroei, zijn er mo-
gelijk minder kleine waterdieren die de eenden tot voed-
sel kunnen dienen.

Tafeleend Aythya ferina
SOVON-status: schaars. 24, 38, (43), x, x en x p.
De Tafeleend voelt zich steeds beter thuis op het Mz. 
Vooral in en rond de Boskreek is de toename evident. 
Vrouwtjes met tomen jongen werden waargenomen 
vanaf 25 mei; de datumgrens van 15 mei zou voor het 
Mz wat naar voren kunnen worden verschoven (van 
Dijk 2004). Jonge Kuifeenden worden meestal pas vanaf 
eind juni waargenomen, zodat die datumgrens wel goed 
functioneert. In het Markiezaatsmeer komen ook vele 
tientallen, soms gepaarde Tafeleenden overzomeren.

Brilduiker Bucephala clangula
SOVON-status: zeldzaam. 0,5 p (2005).
In 2005 waren er meerdere aanwijzingen voor overzome-
ren of broeden rond de Boskreek. Zoals altijd zijn in de 
winter baltsende Brilduikers op het meer te vinden en in 
het voorjaar was daar nog een paar van over. Op 27/5 en 
8/7 werd een zwemmend vrouwtje gezien en op 30/7 op 
afstand drie vrouwtjes of mannen in eclipskleed. 

Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis
SOVON-status: zeldzaam; 3, 9, x, >7 en >5 p.
Aanvankelijk nam het aantal (baltsende) paren in en 
rond de Boskreek geleidelijk toe, maar de laatste jaren 
lijkt daar een stagnatie in op te treden. Bij een lage onder-
zoeksintensiteit echter is het vaststellen van het aantal 
paren lastig, omdat de vogels vrij schuw zijn. Op 5/9/04 
werd voor het eerst een zeker broedgeval vastgesteld, 
toen in een kreek een vrouwtje met zes donsjongen werd 
gezien. Op 30/7/05 werd een vrouwtje met enkele pul-
len in de Scheidingskreek opgemerkt. 
Het is echter maar zeer de vraag of de Rosse Stekelstaart 
in het Markiezaat een zichzelf onderhoudende populatie 
kan opbouwen. Het grote aantal eveneens schuwe ste-
kelstaarten in het najaar doet vermoeden dat er veel aan-
voer van vogels van elders plaats vindt, waarschijnlijk 
voornamelijk uit Engeland (cf Lensink 2002). Ook ont-
snappingen van vogels uit de zeer aanzienlijke in Neder-
land in gevangenschap gehouden Rosse Stekelstaarten is 
zeer goed mogelijk.
De Rosse Stekelstaart gedraagt zich op het Markiezaat 
als een standvogel, die het gebied meestal pas bij aan-
houdende vorst geheel verlaat.

Wespendief Pernis apivorus 
SOVON-status: schaars. 0,5 p (2005).
In 2005 werd tijdens de integrale telling van de bossen op 
het Hogerwaardschor regelmatig een Wespendief zon-
der territoriumindicatief  waargenomen, vooral in juli 
en augustus. Aangezien het meest dichtbij zijnde paar 
in Mattemburgh broedt op circa 6 km afstand en geen 
heen en weer vliegende vogels over het open midden-
stuk werden gezien, moet rekening worden gehouden 
met een poging tot vestiging in het bosgebied in het ZW 
van het Mz.
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Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 2004 kwetsbaar. 5, 5, 
(5), 4, 3 en 2 p. 
De Bruine Kiekendief boert niet meer goed op het Mz. 
Het aantal paren neemt jaarlijks af, evenals het aantal 
jongen dat in de zomer de oevers van het meer afschui-
men. Als oorzaken van de achteruitgang komen in aan-
merking de vegetatiesuccessie, de hoge veedichtheid in 
het broedseizoen, mogelijk de toename van grondpreda-
toren en waarschijnlijk ook de voedselsituatie, doordat 
er steeds minder pullen van steltlopers en weidevogels 
beschikbaar zijn om de jongen mee te voeren. 

Havik Accipiter gentilis 
SOVON-status: schaars. 2, 3, (3), >1, 3 en 2 p.
Waarschijnlijk broeden jaarlijks drie paar Haviken in 
het Mz, maar het ontbreekt aan tijd en mogelijkheden 
de nesten op te sporen. Aanvankelijk gebeurde dat wel 
en de nesten lagen steeds 1,5-2 km uiteen. De nestplaats 
bij de Proefstrookkreek is nu al een aantal jaren verla-
ten en momenteel wordt alleen gebroed in bossen op het 
Kreekrak- en Hogerwaardschor-W. In 2007 werd op de 
Spuitkop een verlaten nest met twee eieren gevonden. 
Als de bebossing rond het meer volwassen wordt, kan 
het aantal paren nog toenemen. 

Slechtvalk Falco peregrinus
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst 2004: gevoelig. 0,5, 
1, 1, 1 en 1 p.
Het voorkomen van de Slechtvalk op het Mz is genoeg-
zaam bekend; het broeden echter wat minder. Het eerste 
vrij zekere broedgeval werd vastgesteld in 1999 (Teixeira 
2003). In de onderzoeksperiode werden jaarlijks Slecht-
valken in de broedtijd waargenomen. De sterkste aan-
wijzingen voor broeden stammen uit 2005, toen ook de 
Markiezaatskade meerdere malen werd bezocht en alle 
masten werden afgespeurd naar nesten. Toen bleek dat 
vrijwel iedere mast wel een kraaiennest bevatte, meestal 
op de hoogste dwarsligger. Verschillende masten in het 
meer waren verdacht, omdat er een of meer volwassen 

en later in het seizoen ook jonge Slechtvalken werden 
waargenomen. Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat 
de vogels hoog in een mast in een kraaiennest zouden 
broeden. Pas laat brak het besef door dat zij dat ook 
laag in de mast op het plateau zouden kunnen doen. 
Bij controles van enkele masten in 2005 werden tal van 
prooiresten gevonden, maar geen echt Slechtvalkennest 
ontdekt. In 2006 werd een zeker broedgeval vastgesteld 
in een van de zeer hoge masten in het Zoommeer-Oost 
(Teixeira 2008b). Het was echter zeer lastig dat paar te 
scheiden van dat van het Markiezaat, hetgeen dat jaar 
gelukkig wel lukte, evenals in 2007. Op 18/4/07 werd 
een paar gezien bij een kraaiennest hoog in mast 1 in 
het Markiezaatsmeer. Later dat jaar concentreerden de 
waarnemingen zich op de 3e mast en op 17/5 werd een 
gevecht met een Zwarte Kraai waargenomen. Op 15/9 
gaf een man jachtles aan een jonge vogel vanuit die mast 
en op 3/8/08 werd een juv gezien bij het Kleine Markie-
zaat. 

Patrijs Perdix perdix
SOVON-status: schaars.Rode Lijst 2004: kwetsbaar. 0,5 p 
(2005).
Een laatste stuiptrekking van de Patrijs in het Mz was 
de waarneming van een mogelijk uit de Hogerwaardpol-
der afkomstig paar op het schor voor het Tramhuisje op 
27/4/05. Gelukkig is de soort inmiddels op de Rode Lijst 
geplaatst.

Kwartel Coturnix coturnix
SOVON-status: schaars. 6, 2, (6), 0, 2 en 1 t.
Er werden nog nooit zoveel Kwartels in het Mz gehoord 
als in 2004. De territoria, met ieder twee of meer waar-
nemingen, waren gelijk over het Hogerwaard- en het 
Duintjesschor verdeeld. In 2005 en 2007 werd slechts 
twee keer op ver uiteenliggende plaatsen op dezelfde  
schorren een Kwartel gehoord en in 2008 hoorde alleen 
beheerder Koen Elshout op het Hogerwaardschor een 
vogel roepen. Het ontbreekt nog steeds aan zeer vroege 
ochtend- en nachtbezoeken in dat deel van het Mz.

Waterral Rallus aquaticus
SOVON-status: schaars. 4, 20, (21), x, >8 en >8 t.
Het karteren van Waterrallen kent zijn problemen, om-
dat beide seksen de territoriumroep kunnen laten horen 
en in duetten kunnen optreden. Desondanks is duidelijk 
dat de soort profiteert van de toename van het riet langs 
het Hogerwaard- en Kreekrakschor. Het aantal territoria 
is explosief toegenomen en de soort is op iedere excursie 
in iedere maand van het jaar vocaal actief.

Kwartelkoning Crex crex
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst 2004: kwetsbaar. 
0,5, 0, 0, 0,5 en 1 t.
De eerste Kwartelkoning in het Mz op het Hogerwaard-
schor-Oost op 22/5/04 kwam als een sensatie, waar zo-

Slechtvalk, adult. Ton Bakker
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wel beheerders als leden van de VWG BoZ op af kwa-
men. De vogel bleef tot en met de 28e, net te kort om als 
een volwaardig territorium te gelden. In 18/5 en 20/5/08 
werd weer een roepende vogel op het Hogerwaardschor 
vastgesteld, nu net ten westen van de Proefstrook-Zuid. 
Dat jaar werd niet bepaald hoe lang de vogel aanwezig 
bleef. Echt binnen de datumgrenzen viel de waarneming 
van 1/6/08 van een roepende man in de Proefstrook-Z.

Kluut Recurvirostra avosetta
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst 1994 D, A. 18, 33, 
25, 12 en 7 p.
Het bestand van de Kluut in het Mz neemt snel en steeds 
verder af. De schattingen van het bestand berust op nes-
ten en de aanwezigheid van paren. Veel paren hadden 
geen nest en waren vaak niet plaatstrouw. Er worden 
vrijwel geen jonge vogels meer gezien, ook in de ge-
vallen dat er nog veel nesten waren zoals in 2005 op de 
Spuitkop.
De gepresenteerde aantallen wijken soms sterk af van 
die van het RIKZ, dat de kustbroedvogels in de gehele 
Delta monitort en derhalve (mogelijk te) beducht is voor 
verplaatsingen tussen hun telgebieden en daaruit voort-
komende mogelijke dubbeltellingen. Dat leidt er in de 
praktijk vaak toe dat zelfs nesten binnen de aangewezen 
optimale telperiode niet als criterium worden gebruikt 
voor de schatting van het Mz, omdat men er al dan niet 
terecht van uitgaat dat de vogels van elders kunnen ko-
men. Of er veel verplaatsingen optreden is voor het vast-
stellen van het broedbestand van het Mz niet interessant; 
nesten tellen er altijd.
Over de oorzaken van de achteruitgang van de Kluut in het 
Mz blijft het gissen. De vegetatiesuccessie speelt plaatselijk 
een rol, maar er zijn tot op heden voldoende open strand-
vlaktes overgebleven om te nestelen. De hoge veedichtheid 
in de zomer op Hogerwaard- en Duintjesschor doen de 
Kluut geen goed. Maar ook in de onbegraasde delen wor-
den geen jongen meer gezien. Waarschijnlijk is de voedsel-
toestand in het Markiezaatsmeer afgenomen. Monstering 
van bodemdieren kan daar een licht op werpen.

Kleine Plevier Charadrius dubius
SOVON-status: zeldzaam. 3, 4, 1, 0 en 0 p.
Ook de Kleine Plevier is het Markiezaat aan het verlaten. 
De laatste paren handhaafden zich op de Driehoek of 
het Molen plaat-slik. Er werd nog wel vaak gealarmeerd, 
maar nesten of jongen zijn niet meer waargenomen. Aan-
gezien nog steeds open strandvlaktes in het Mz te vin-
den zijn, zelf waar geen vee of vossen komen, moet de 
achteruitgang wel aan de voedselsituatie liggen.

Bontbekplevier Charadrius hiaticula 
SOVON-status: zeldzaam; Rode Lijst 2004: kwetsbaar. 3, 
3, 1, 1 en 0 p.
Ook de Bontbekplevier houdt het in het Markiezaat voor 
gezien. De laatste paren hielden zich op rond het Molen-
plaat-slik. Jongen of nesten zijn al jaren niet meer waar-
genomen; een argument dat er onvoldoende voedsel is 
om met succes te broeden.
 
Strandplevier Charadrius alexandrinus
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst 2004: bedreigd. 14, 
12, 9, 3 en 0,5 p.
Van de plevieren heeft nu juist de meest bedreigde 
Strandplevier nog het langst in het Mz standgehouden. 
Van deze soort zijn ook het langst pullen waargenomen. 
Ook van deze soort is het aannemelijk dat het uiteinde-
lijk de voedselsituatie en niet de vegetatiesuccessie de 
bepalende factor is geweest bij de teloorgang. Ook hier is 
het Molenplaat-slik nog lang een bolwerk gebleven, hoe-
wel de laatste waarneming van een man in de broedtijd 
van de Driehoek stamt. 
De verschillen in aantallen plevieren tussen deze opgave 
en die van het RIKZ is te verklaren uit een hogere eigen 
inventarisatie-inspanning om de laatste plevieren in het 
Mz op te sporen.

Kievit Vanellus vanellus
SOVON-status: algemeen. 47, 30, (54), 57, x en x p.
De Kievit heeft zich niet weten te herstellen van de klap 
die werd opgelopen door het verhogen van het peil in 
1998. In 1999 was het broedbestand weliswaar nog op 
niveau (157 paar, echter broedsucces onbekend), maar 
daarna zette een daling in die zich zowel in de proef-
strook, als het gehele Mz deed gevoelen (Teixeira 2003, 
2008a). In 2004-05 werd slechts 54 paar vastgesteld en in 
2006 57. Dat komt neer op een afname van circa 65% in 
minder dan een decennium. De huidige laag begroeide 
gebieden blijken nauwelijks broedparen te herbergen, 
terwijl ze op het oog wel wat kleiner zijn geworden, 
maar globaal nog dezelfde vegetatie herbergen. De 
nieuw ontstane weidegebieden stonden aan het begin 
van de broedtijd vaak en zo lang onder water, dat de 
wortels van het gras gingen rotten en zwavelverbindin-
gen waarneembaar waren. Dat zal het bodemleven geen 
goed hebben gedaan. Waarschijnlijk maakte voedselge-
brek de laagste en ’s winters geïnundeerde delen van 
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het Mz ongeschikt voor Kieviten en andere weidevogels 
als Scholekster en Grutto om jongen groot te brengen. 
Onderzoek naar de reproductiviteit is wenselijk om dit 
te bevestigen. Op de hogere delen van het Duintjes- en 
Hogerwaardschor kwamen nog wel Kieviten voor. 
Over het algemeen worden in het Mz maar weinig jonge 
Kieviten gezien en meestal pas laat in het seizoen. Ge-
bruikelijk is rond half juni maar later is ook mogelijk, bv 
25/6/05 pullen op het Molenplaat-slik. De sluitingsda-
tumgrens van 10 mei (van Dijk 2004) is voor het Mz der-
halve totaal onwerkzaam en zou voor onbemeste gras-
landen beter een maand later kunnen worden gesteld. 

Watersnip Gallinago gallinago
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 2004: bedreigd. 3, 1, 
?, 2 en 0,5 t.
Nu eenmaal is komen vast te staan dat de Watersnip als 
potentiële broedvogel van het Mz kan worden gezien, 
werd veel meer aandacht aan de soort besteed. En met 
resultaat. Alle territoria werden vastgesteld aan de hand 
van baltsende vogels. Deze kunnen zich over grotere af-
standen verplaatsen, waardoor het onderscheid tussen 
de territoriumhouders lastig kan zijn. 

Grutto Limosa limosa
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 2004: gevoelig. 1, 2, 
2, 1 en 1 t.
Tot voor kort hadden we de indruk dat het goed zou 
gaan met de Grutto in het Mz (Teixeira 2003), maar niets 
blijkt minder waar. Ging het in de vorige verslagperiode 
nog om ruim tien paar (Teixeira 2008a), nu nog slechts 
om enkelingen. De achteruitgang loopt parallel met die 
van andere grondbroeders als Scholekster, Kievit en Tu-
reluur, maar is veel ernstiger. Er zijn geen aanwijzingen 
voor succesvol broeden gevonden; een aanwijzing dat de 
soort in de toekomst verstek zal laten gaan. 
Oorzaken van de achteruitgang zullen zijn de toenemen-
de vegetatiesuccessie en het uitblijven van de ontwikke-
ling van grazige weiden. De aanwezigheid van vossen 
en vee kan een rol spelen, maar de soort verdwijnt ook 
waar deze verstoringen niet aanwezig zijn. Helaas is er 
geen inzicht in de ontwikkeling van het bodemleven op 
de schorren en de voormalige slikken van het Mz, zodat 
geen uitspraak gedaan kan worden over de hoeveelheid 
beschikbaar voedsel. Het is goed mogelijk dat ook de wa-
terstand van het Markiezaatsmeer een rol speelt. De hoge 
waterstanden in winter en voorjaar ten gevolge van het 
beperkt afgetopte regenmodel zullen een negatieve in-
vloed hebben op de stand van de regenworm (het hoofd-
voedsel van de Grutto) op de slikken en laaggelegen pla-
ten. Ook de door de beheerder nagestreefde plas-dras si-
tuatie in de weinige grazige weiden op het Hogerwaard-
schor kan de regenworm geen goed doen. Waarschijnlijk 
is de Grutto meer gebaat bij een stabielere waterstand in 
het Markiezaatsmeer, een situatie die alleen te creëren is 
met een hogere doorlaatcapaciteit van de overloop.  

Tureluur Tringa totanus
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 2004: gevoelig. 88, 36, 
(107), 90, x en x t.
Was de Tureluur is in het Markiezaat jarenlang ongeveer 
stabiel (Teixeira 2003), nu gaat de soort hard achteruit. 
Zoals steeds werd het bestand vastgesteld aan de hand 
van alarmerende vogels, terwijl nog maar zelden een 
nestvondst wordt gedaan. Ook bij vergelijkbare grond-
broedende soorten als Scholekster, Kievit en Grutto werd 
een forse terugval geconstateerd. Zie voor mogelijke oor-
zaken de Grutto. 

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus
SOVON-status: schaars. 51, 136, 119, 60 en 131 p.
De Kleine Mantelmeeuw, die in de onderzoeksperiode 
alleen werd geteld door het RIKZ,  broedt uitsluitend in 
de grote, slecht te overziene kolonie op de Spuitkop. Het 
aantal paren neemt de laatste tijd toe, maar wisselt vol-
gens de opgave sterk. Waarschijnlijk hangt deze schom-
meling in aantal meer af van de teltechniek, dan van het 
werkelijke aantal paren. Eigen indrukken tijdens het 
geringe en te korte bezoek aan de Spuitkop zijn, dat de 
aantallen Kleine Mantelmeeuwen wel toenemen, maar 
veel lager liggen dan opgegeven. Nauwkeurige observa-
ties met de telescoop van de Zuidzijde van de Spuitkop 
vanaf de Landtong laten een verhouding Zilvermeeuw 
staat tot Kleine Mantelmeeuw zien van 15-20:1.

Zilvermeeuw Larus argentatus
SOVON-status: schaars. 641, 747, 856, 577 en 693 p.
Ook de Zilvermeeuw werd uitsluitend integraal geteld 
door het RIKZ. De soort broedt alleen op de Spuitkop, 
maar doet nog steeds een incidentele broedpoging el-
ders, bij voorbeeld op het Molenplaat-slik. De kolonie, 
die slecht is te overzien, valt uiteen in drie tot vier deel-
kolonies. De gebruikte teltechniek is het schatten van de 
boven de deelkolonies rondvliegende en alarmerende 
vogels en die te delen door een factor 1,2 om het aantal 
broedparen te berekenen. Probleem hierbij is dat het ge-
hele gebied niet te overzien is en op de teldata de totale 
kolonie door het grote aantal tellers en ringers in rep en 
roer verkeert. Alarmerende vogels blijven de onderzoe-
kers regelmatig volgen als zij zich van de ene deelkolo-
nie naar de andere verplaatsen in plaats van in de eigen 
deelkolonie neer te strijken als de onderzoeker verder 
loopt. Daardoor wordt het totaal aantal vogels te hoog 
geschat. Door de toegepaste vermenigvuldigingsfactor 
wordt deze telfout nog groter. Er zou derhalve beter een 
marge kunnen worden berekend, waarbinnen het wer-
kelijke aantal moet liggen. De huidige getallen wekken 
de indruk van een zeer nauwkeurige telling van alle aan-
wezige nesten of paren en kan als schijnnauwkeurigheid 
worden opgevat. Het was beter te spreken van respectie-
velijk 650, 750, 850, 600 en 700 paar.



V e e r k r a c h t  1 4  [ 2 0 0 8 ] 27

Visdief Sterna hirundo
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 2004: kwetsbaar. 35, 
31, 7, 2 en 0 p.
De eens in het Mz zo algemene Visdief gaf er in sneltrein-
vaart de brui aan. De laatste jaren waren er kolonies op 
het Molenplaat-slik en vooral een schelpenstrandje aan 
de ZW-zijde van de Spuitkop. Wat daar in 2004 en 05 op-
viel was het geringe broedsucces. Veel nesten bevatten 
wel eieren, maar er kwamen nauwelijks jongen groot. De 
oorzaak daarvan kan alleen in een ongunstige voedselsi-
tuatie liggen. Broedvogels jagen het liefst binnen 500 m 
van het nest, dus op het Markiezaatsmeer zelf. Kennelijk 
waren daar onvoldoende kleine visjes beschikbaar om 
de jongen te voeden. Mogelijke oorzaak zou de slechte 
waterkwaliteit met z’n geringe doorzicht kunnen zijn 
(Teixeira 2007). Het monitoren van de vispopulatie en 
het meten van de waterkwaliteit waren mogelijkheden 
om de oorzaak van de achteruitgang te kunnen vaststel-
len en adequate maatregelen te nemen. 

Dwergstern Sterna albifrons
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst 2004: kwetsbaar. 0, 
3, 2, 1 en 0 p.
Het was altijd weer een feest de luid kwetterende stern-
tjes tegen te komen. Dat kon op alle slikken zijn, maar 
broeden deden ze alleen in een los-vaste kolonie op het 
Molenplaat-slik. Toen die in omvang afnam, werden de 
broedparen stiller en konden ze wel eens over het hoofd 
worden gezien. Ook bij de Dwergstern zal het geringe 
doorzicht van het water in mei/juni een belangrijke rol 
hebben gespeeld. De oorzaak van de achteruitgang is 
waarschijnlijk dezelfde als van de Visdief.

Zomertortel (Tortelduif) Streptopelia turtur 
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 2004: kwetsbaar. 5, 
18, (19), x, x en >2 t.
Het gaat absoluut niet goed met de Zomertortel in het 
Mz, hoewel de gepresenteerde aantallen dat nog niet zo 
laten zien (vergelijk Teixeira 2002, 2003, 2008a). De top 
van 1999 (23 paar) wordt niet meer gehaald. De belang-
rijkste broedgebieden liggen in het best beboste Zuid-

westelijke deel van het gebied, dat in 2005 werd onder-
zocht. Dit gebied werd nadien vrijwel niet meer werd be-
zocht. Desondanks is het zeker dat de soort terugloopt. 
De oorzaak van de achteruitgang, die in geheel Europa 
wordt gevoeld, ligt waarschijnlijk niet in het Mz maar 
in de omgeving (afname foerageermogelijkheden), op de 
trekweg (jacht) en in de overwinteringgebieden (Hage-
meijer & Blair 1997).

Koekoek Cuculus canorus 
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 2004: kwetsbaar. 11, 14, 
(16), x, x en x t.
Met 16 territoria in 2004-05 is de Koekoek een vrijwel niet te 
missen broedvogel van het Mz. De stand is globaal stabiel 
en prima in overeenstemming met het aantal waardvogels. 
Ransuil Asio otis
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 2004: kwetsbaar. ?, 2, 
?, 2 en 2 p.
Aangezien vrijwel geen avond- of nachtbezoek op het 
Mz plaatsvindt, is van het voorkomen van de Ransuil 
te weinig bekend. In 2005 werden jongen gezien op het 
Duintjesschor-N, terwijl beheerder Klaas Koopmans half 
april twee Ransuilen trof in een lage Grove Den op de 
Spuitkop. De broedgevallen van 2007 werden ontdekt 
tijdens het zoeken naar slaapplaatsen van de Grote Zil-
verreiger rond de Boskreek.

IJsvogel Alcedo atthis
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst 1994. 1 p (2005).
In 2005 werd verschillende keren gezien dat een IJsvo-
gel langs de kreken van het zuidwestelijke deel van het 
Hogerwaardschor flitste. Ondanks naarstig zoeken kon 
geen nest worden gevonden; waarschijnlijk is daarvoor 
meer onderzoek vanaf het water nodig.

Groene Specht Picus viridis 
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 2004: kwetsbaar. 2, 3, 
(3), 2, 3 en 3 t.
De Groene Specht heeft zich snel kunnen uitbreiden 
naar drie paar, waarna stabilisatie is opgetreden op dat 
niveau. De paren komen voor in de bosdelen van de drie 
schorren. Er zijn nog beperkte uitbreidingsmogelijkhe-
den op het Hogerwaardschor.

Boomleeuwerik Lullula arborea 
SOVON-status: schaars. 0,5 t (2005).
Eenmalige zangwaarneming op 13/3/05 op het Hoger-
waardschor, vlak voor de datumgrens. Daarna ondanks 
veelvuldig terreinbezoek niet meer gehoord.

Veldleeuwerik Alauda arvensis 
SOVON-status: algemeen. Rode Lijst 2004: gevoelig. 213, 
22, (217), x, x en x t.
De Veldleeuwerik, op de Rode Lijst geplaatst wegens een 
landelijke afname van > 90%, doet het in het Mz uitste-
kend. De soort is sedert de 150 paar in 1999 zelfs toe-
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genomen. Veruit de meeste paren huizen op de laagbe-
groeide delen van het Duintjes- en Hogerwaardschor-O. 
De territoria liggen er ouderwets dicht opeen, waardoor 
de inventarisatie soms lastig is. De ruwe begroeiing van 
duinriet op het Hogerwaardschor-W is ongeschikt. 
Het is niet waarschijnlijk dat de populatie op het niveau 
van 2004 zal blijven. De toenemende vegetatiesuccessie 
zal steeds meer voormalige platen en slikken ongeschikt 
maken. Begrazing kan dat niet bijhouden.

Oeverzwaluw Riparia riparia
SOVON-status: kolonievogel. Rode Lijst 1994 C. 2 n 
(2004).
In 2004 waren nog enkele Oeverzwaluwen aanwezig 
rond de nesten van de Middenkreek van het Hoger-
waardschor. In de jaren daarna werd goed op de soort 
gelet, maar de kolonie bleef onbezet. 

Boompieper Anthus trivialis 
SOVON-status: algemeen. 7, 20, (21), >3, >4 en >4 t.
Bij het integrale onderzoek in de westelijke helft van het 
Hogerwaardschor werden verrassend veel territoriale 
Boompiepers gehoord. Zij zaten vooral langs de randen 
van het bos ten zuiden van de Landtong en in mindere 
mate in het bos van de zuidwesthoek.
Het voorkomen van Boompiepers op de (voormalige) 
zeeklei is opmerkelijk. In West-Nederland kwamen in 
1998-2000 alleen Boompiepers voor in de duinen en niet 
op de zeeklei (Lok 2002), terwijl de soort voor 1983 nog 
een gewone broedvogel was in grote delen van de pro-
vincie Zeeland (Vergeer & van Zuylen 1994). 

Graspieper Anthus pratensis
SOVON-status: algemeen. Rode Lijst 2004: gevoelig. In 
2004 489 en 2005 517 t;  gecombineerd 875 t.
Ook nu werd weer veel aandacht aan de Graspieper be-
steed door in de open duin riet-vegetaties zo veel moge-
lijk alle kreken langs te lopen om de wakende mannetjes 
te laten alarmeren en eventueel de vrouwtjes van het 
nest op te jagen. Daardoor neemt de trefkans sterk toe 
tot ongeveer 60%, zoals eerder in de proefstrook aange-
toond (Teixeira 1998, 2002, 2003). Bij de interpretatie van 
de soortkaarten werd van deze gemiddelde trefkans uit-
gegaan en daarom pas een territorium opgevoerd als er 
twee waarnemingen waren verricht in die terreindelen 
waar slechts drie rondes waren gelopen. Ondanks deze 
streng eis werd in 2004-05 een record aantal van 875 ter-
ritoria vastgesteld. Daarmee is het Markiezaat een bol-
werk voor deze nieuwe Rode Lijstsoort, waarvan wordt 
aangenomen dat de landelijke populatie sedert 1960 ten 
minste gehalveerd is (van Beusekom et al. 2005). Het re-
liëf langs de talloze kleine en grotere kreken in de schor-
ren en de in toenemende mate met duinriet begroeid 
rakende hogere voormalige slikken biedt de Graspieper 
uitmuntende nestelgelegenheid, terwijl de onvoorstelba-
re aantallen dansmuggen voor een overvloedig gedekte 

tafel zorgen. In de proefstrook blijkt dat vrijwel alle pa-
ren een eerste legsel met succes weten op te brengen. 
Door de toenemende bebossing en de ontwikkeling van 
grote velden Adelaarsvaren, neemt de Graspieper echter 
plaatselijk in aantal af en lukt het steeds minder paren 
ook een tweede legsel groot te brengen. Een afname in de 
nabije toekomst ligt derhalve voor de hand.

Nachtegaal Luscinia megarhyngos 
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 2004: kwetsbaar. 0, 1, 
0, 0 en 1 t.
Het Mz is het enige gebied in de wijde omtrek van Ber-
gen op Zoom waar nog wel eens een Nachtegaal wordt 
gesignaleerd. Op 27/5/05 werd een zingend exemplaar 
gehoord in het bos in het ZW van het Hogerwaardschor 
en in 2008 was sprake van een heus territorium in de 
Proefstrook-Z (3/5, 16/5 en 17/5).

Paapje Saxicola rubetra
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst 2004: bedreigd. 3, 
?, 1, ? en ? t.
Het voorkomen als broedvogel van het Paapje op het Mz 
blijft schimmig. Er is beslist sprake van trek, maar hoe-
veel mannetjes een territorium opzetten blijft bij beperkt 
terreinbezoek onduidelijk. In 2004 werden 3 territoria 
vastgesteld en een van de mannen had ook een partner. 
In 2008 werd één territorium gevonden. Hoe lang de 
territoria standhielden kon echter door tijdgebrek niet 
worden onderzocht. Bovendien  werden nimmer jongen 
gezien in het Mz. De sterke schommelingen in het zeer 
kleine broedbestand worden voornamelijk bepaald door 
de onderzoeksduur, die jaarlijks sterk wisselde.  

Roodborsttapuit Saxicola torqua ta
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 1994 C. 88, 36, (107), 
x, x en x p.
Door het intensieve onder zoek van ook de ogenschijnlijk 
weinig interessante duinrietvegetaties konden in 2004-05 
in het gehele Mz liefst 107 territoria worden vastgesteld; 
ruim 1,5% van de Nederlandse populatie. De dichtheid 
bedraagt 14,7 paar/100 ha voor het gehele Mz en ruw-
weg 26 voor de 400 ha waar in werkelijkheid wordt ge-
broed. Dit is zeer hoog voor een gebied op de (voorma-
lige) zeeklei. Het kan zeker wedijveren met de beste ter-
reinen van ons land, die normaal gevonden worden op 
heide en hoogveengebieden (van Noorden 2002). 

Grote Lijster Turdus viscivorus 
SOVON-status: algemeen. 1, 2, (2), x, ? en ? p.
De vestiging van Grote Lijsters in het Mz kwam als een 
totale verrassing, gezien de achteruitgang van de soort 
op de Brabantse Wal door verdroging en de omzetting 
van grasland in maïsakkers en andere ongeschikte foe-
rageergebieden (Bult 2007). Toch komt de afwisseling 
van bosjes met open veld en vochtige graslanden in het 
Mz de Grote Lijster goed uit. Of de soort hier stand kan 
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houden is onzeker. Ondanks de welluidende zang wer-
den geen waarnemingen verricht in 2007-08, maar het 
weinige onderzoek vroeg in het voorjaar in die jaren kan 
daaraan ten grondslag liggen.

Cetti’s Zanger Cettia cetti
SOVON-status: zeldzaam. 0, 0, 0, 2 en 3 t.
De Cetti’s Zanger is eveneens een nieuwkomer, zowel in 
het Mz als in de wijde omgeving. Na enkele waarnemin-
gen in de winter van 2002/03 en najaar 2006, barstte het 
in de winter 2006-07 ineens los. Tijdens onderzoek naar 
slaapplaatsen van overwinterende Grote Zilverreigers 
werd geheel onverwacht rond de Boskreek op 26/12/06 
één en 3/2/07 een tweetal gelijktijdig zingende Cetti’s 
Zangers in de avondschemer gehoord. Deze sensatie 
bleek tijdens het broedseizoen ook opgeld te doen, al-
leen was het wel heel lastig uitsluitende waarnemingen 
te verrichten. De territoriale vogels wisselden meestal 
dermate vaak van zangpost, dat het onderscheid tussen 
de vogels lastig was. Vanaf 22/9/07 werd ook regelma-
tig een zingende vogel bij het steigertje ontdekt. In 2008 
werd rond de Boskreek regelmatig 1-3 territoriale vogels 
gehoord. Eén gerenommeerde waarnemer dacht zelfs 
dat er misschien wel vier territoria waren. Helaas lukte 
het niet de vogel van het steigertje in 2008 waar te nemen 
binnen de datumgrenzen, maar tijdens de Markiezaat-
stelling van 15/11/08 werd hij wel weer gehoord. Die 
dag zong ook een vogel op het Kreekrakschor, ver van de 
plaatsen weer eerder de soort werd waargenomen. Als 
de komende winter niet te streng wordt, mogen we in 
2009 een record aantal territoria verwachten.

Graszanger Cisticola juncidis
SOVON-status: zeldzaam. Mz 7, 2, 0, 0 en 0 t.
De Graszanger had een topjaar in 2004, toen in het oos-
telijk deel van het Mz vijf grote territoria werden vast-
gesteld op het Hogerwaardschor-Oost en twee op het 
Hildernisseschor. Vrij regelmatig waren de zingende 
territoriale vogels over grote afstanden in hun territoria 
te volgen. Op 30/5 werd in een van de territoria op het 
Hogerwaardschor een vogel met voer in de bek waar-
genomen. De eerste zangwaarnemingen werden gedaan 
op 10/4; de laatste op 6/6. Daarna werden geen integrale 
tellingen in de open gebieden uitgevoerd.
In 2005, toen voornamelijk het westelijk deel van het Mz 
werd geïnventariseerd, kwamen twee territoria op het 
Hogerwaardschor-West aan het licht. Op 19/3/05 werd 
een niet zingende vogel ontdekt op het Kreekrakschor.
Ondanks het uitblijven van strenge winters werd in 2006-
08 geen Graszanger vastgesteld. Mogelijk is de lage on-
derzoeksinspanning van die jaren daar debet aan, maar 
het kan ook goed zijn dat zelfs de beperkte vorstperio-
den van onze huidige kwakkelwinters de soort de das 
om deden. De kleine, niet winterharde Graszanger is im-
mers over het algemeen standvogel, ook in nieuw bezet-
te gebieden (Castelijns 2002). Zo ook in het Mz, waar in 

het winterhalfjaar 2004/05 verschillende waarnemingen 
zijn gedaan. Daarbij ging het steeds om een vlak voor de 
waarnemer snel wegschietende vogel.

Sprinkhaanzanger Locustella naevia
SOVON-status: schaars. 48, 72, (93), x, x en x t.
In tegenstelling tot wat aanvankelijk in de proefstrook 
werd gesignaleerd (Teixeira 2003), neemt de Sprink-
haanzanger in het gehele Mz steeds verder toe. De po-
pulatie van 93 paar in 2004-05 bedraagt circa 2% van de 
Nederlandse populatie. De meeste territoria liggen in de 
ruige duinrietvegetaties van vooral het Hogerwaard- en 
Kreekrakschor. De soort laat zich niet gemakkelijk zien, 
maar toch kon meerdere malen het voeren van de jongen 
worden geobserveerd.

Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 1994 C. 25, 35, (55), 
x, x en x t.
Deze voormalige Rode Lijst soort is aan een indrukwek-
kende opmars bezig. Er wordt genesteld in rietstroken op 
het Duintjes- en Kreekrakschor, alsmede in verlandende 
kreken op het Hogerwaardschor. De geconstateerde toe-
name is reëel en niet te verklaren uit beter onderzoek. 
Ook op de Molenplaat en Plaatvliet is sprake van een ex-
plosieve toename (Teixeira 2008b).

Spotvogel Hippolais icterina 
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 2004: gevoelig. 2, 3, 
(3), ?, ? en ? t.
Gelukkig is de Spotvogel op de laatste Rode Lijst ge-
plaatst; de soort gaat zowel in het Mz als de omliggende 
zandgronden van de Brabantse Wal zeer sterk achteruit. 
In 2004 en 05 werden nog enkele registraties gedaan, 
zowel in de proefstrook als het bosgebied in het zuid-
westen van het Hogerwaardschor. In 2006-08 werd geen 
Spotvogel meer gehoord; een veeg teken. Het is afwach-
ten of de soort bij intensiever onderzoek in 2009-10 weer 
zal worden vastgesteld.

Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata 
SOVON-status: algemeen. Rode Lijst 2004: gevoelig. 1.5, 
1, (2), ?, ? en ? t.
Het aantal waarnemingen van Grauwe Vliegenvangers 
is beperkt; alle territoria werden opgevoerd aan de hand 
van een enkele waarneming. Ze lagen langs bosranden 
op het Hogerwaard- en  Duintjesschor.

Baardmannetje Panurus biarmicus
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst 1994 D, A. 14, 16, 
(19), x, >>4 en x p.
De Baardman ontwikkelt zich in het Mz gelijkopgaand 
met het ontstaan van rietstroken buiten het bereik van 
grazend vee. In 2004 werd veel aandacht aan deze soort 
besteed in het grote vrijwel onoverzichtelijke rietveld 
ten noorden van het Kleine Markiezaat. Door in het riet 
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langdurig te luisteren, konden veel paren uit elkaar wor-
den gehouden, die op afstand ongetwijfeld tot één of een 
te beperkt aantal territoria zouden worden samengeclus-
terd. Zo konden liefst 13 territoria worden opgespoord, 
en nog twee op de eraan grenzende Bergse Plaat.
In 2007 werden met veel moeite zes territoria opgespoord 
in de lange, brede rietzomen langs de Boskreek. Door de 
vele dwarskreken was het heel lastig dit lange rietveld 
adequaat te onderzoeken. Er kan derhalve in dit gebied 
gemakkelijk een paar zijn gemist. Voor het onderzoek 
van dit rietveld is een kano zeer gewenst.

Boomkruiper Certhia brachydactyla 
SOVON-status: algemeen. 1 t (2005).
Op 1/5/05 werd een roepende Boomkruiper gesigna-
leerd vlak bij de dijk in het bos op het Zuidwestelijke 
deel van het Hogerwaardschor. Volgens de criteria was 
dat meteen goed voor een territorium (van Dijk 2004). 
Het lukte niet de vogel een tweede keer waar te nemen. 
In 2006-08 werd dat deel van het Mz niet bezocht.  

Buidelmees Remiz pendulinus 
SOVON-status: zeldzaam. 0,5 t (2007).
De Buidelmees is zich de laatste jaren in en rond het Mar-
kiezaat aan het manifesteren. In 2006 en 2007 werd een 
broedpoging ondernomen op de Molenplaat (Teixeira 
2008b). In 2007 was het ook raak op het Mz, toen op 17/5 
kort de roep werd gehoord in het wilgenbosje aan de 
zuidzijde van het weggetje naar de steiger. Op precies 
dezelfde plek werd op 15/9/07 nu vier maal achtereen 
de roep gehoord. Beide malen ontbrak de tijd om naar 
een nest te zoeken.  

Wielewaal Oriolus oriolus 
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 2004: kwetsbaar. 3, 2, 
(3), ?, 1 en 1 t. 
Het aantal waarnemingen van zingende Wielewalen op 
het Mz is beperkt. Toch kunnen drie ver uiteenliggende, 
min of meer vaste territoria worden onderscheiden in de 
bosgebieden van het Hogerwaard- en  Duintjesschor. De 
meeste territoria zijn vastgesteld aan een enkele waar-
neming.

Putter Carduelis carduelis
SOVON-status: schaars. 14, 20, (23), x, x en x p.
De Putter heeft op het Mz z’n draai gevonden en broedt 
in dezelfde gebieden als de Kneu. De aantallen nemen 
toe, waarschijnlijk omdat dicht bij de nestplaatsen ge-
noeg insecten zijn om de nestjongen te voeden en voor 
de uitgevlogen jongen een overmaat aan zaden is te 
vinden in de dan uitgebloeide akkerdistels in de directe 
omgeving.

Kneu Carduelis cannabina 
SOVON-status: schaars. Rode Lijst 2004: gevoelig. 47, 69, 
(87), x, x en x t.

Het Mz heeft zich tot bolwerk voor de Kneu ontwikkeld. 
Bovendien is het een natuurgebied waar ze onder strikt 
natuurlijke omstandigheden kunnen broeden. Ze neste-
len voornamelijk op het open met duinriet, wilgenroosje 
en veel struiken begroeide Hogerwaardschor en in min-
dere mate het Duintjesschor. Stekelige Meidoorns heb-
ben daarbij de voorkeur, maar die gaan helaas in hoog 
tempo verloren door de grote aantallen koeien die in de 
zomerbegrazing worden ingezet. De inventarisatie van 
de Kneu wordt bemoeilijkt doordat soms meerdere man-
nen in dezelfde struik zingen, een aantal paren vlak bij 
elkaar voorkomen en de vogels over grote afstand tus-
sen nestplaats en foerageergebied al zingend heen en 
weer vliegen. Daardoor kunnen dubbeltellingen zijn 
ontstaan.  

Roodmus Carpodacus erythrimus
SOVON-status: zeldzaam. 0,5 t (2004).
Op 9/5/04 werd een bruin 2e kj mannetje gehoord en 
met enige moeite ook gezien in een dichtbegroeide vege-
tatie van Wilgenroosje, brandnetel, akkerdistel en vlier 
op het Hogerwaardschor-Oost. Ondanks naarstig zoe-
ken werd de vogel nadien niet meer gevonden. 

Enkele bijzonderheden meer algemene soorten
De vogels van natte en droge struwelen en jong bos doen 
het uiteraard goed in het Mz. Zo konden Winterkoning, 
Heggemus, Roodborst, Merel, Bosrietzanger, Grasmus, 
Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Pimpel- en Kool-
mees, Gaai en Vink allen sterk toenemen. Ook rietvogels 
als Rietzanger, Kleine Karekiet en Rietgors breidden 
spectaculair uit. Afhankelijk van hun aantallen vijf jaar 
geleden was vaak van een verdubbeling tot verdrievou-
diging of meer sprake. De Blauwborst wist z’n aantallen 
eindelijk vast te houden, terwijl Ekster, Kauw en Zwarte 
Kraai licht toenamen of stabiel bleven. Bij de Kauw zijn 
de paren die broeden op het persgemaal meegeteld. 
Uitzondering op deze succesverhalen is de Braamslui-
per, die vrijwel niet meer voorkomt op het Mz. Elders 
rond Bergen op Zoom is de soort ook uiterst schaars aan 
het worden.

Rode Lijst 
In het Mz werden respectievelijk 18, 18, 16, 16 en 13 soor-
ten van de Rode Lijst van be dreigde en kwetsbare vogels 
in Nederland (O sieck & Hus tings 1994) als broedvogel 
aangetroffen. Dat is voor 2004-07 iets meer dan de peri-
ode van vijf jaar ervoor, maar voor 2008 beduidend min-
der. Voor de Rode Lijst van 2004 (van Beusekom et al. 
2005) zijn dat respectievelijk 27, 31, 23, 23 en 20 soorten. 
Opvallend is de terugval na 2005 en in mindere mate we-
derom in 2008. Dit wordt voor een flink deel veroorzaakt 
door de terugloop van de kustbroedvogels, waarvan veel 
soorten op de Rode Lijsten voorkomen. Daarnaast speelt 
ook een lage inventarisatie-inspanning in de jaren dat 
geen integraal broedvogelonderzoek werd verricht. De 
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aanwezigheid van de Rode Lijstsoorten Boerenzwaluw, 
Huis- en Ringmus op het Mz op de boerderij Hildernisse 
is van marginale betekenis. 

Niet broedvogels
Tijdens de verschillende bezoeken werden ook Neder-
landse broedvogelsoorten aangetroffen zonder of met te 
weinig aanwijzingen voor broeden als Aalschol ver, Gro-
te Zilverreiger, Blauwe Rei ger, Krooneend (vrouw 28/5, 
man 29/5/04, paar + man 30/7/05, man 14/5, 17/5/08), 
Witoogeend (17/5/07), Zwarte Wouw (1/5/05, 22/5/05, 
30/3/08), Rode Wouw (4/5/04), Blauwe Kiekendief 
(jaarlijks in vroege voorjaar; 1/6/08 vrouw in Proef-
strook-Zuid, even later ook man daar, vliegt met prooi 
naar ZW!), Grauwe Kiekendief (30/4/05, 29/7/08 juv 
vrouw), Visarend, Steltkluut (6/5/07), Bonte Strandlo-
per (hoogwatervluchters uit de Oosterschelde), Kemp-
haan, Houtsnip (14/3/04, 12/3, 13/3, 19/3, 26/3/05), 
Wulp, Witgatje (regelmatig in alle maanden één of 
meerdere soms alarmerende exemplaren in en rond de 
Proefstrook-Z), Oeverloper, Zwart kop meeuw (in 2004 
broedvogel natuurbouw Kreekrak-NO 7 paar (Struc-
ker 2005) en in 2005 1 paar), Dwerg- en Stormmeeuw, 
Grote Stern (2 ex 23/7/04), Zwarte Stern, Witwangstern 
(2/5/08), Witvleugelstern (18/5/05, 2 ex 17/5/07, 15 ex 
18/5/07, 2/5/08), Stadsduif, Velduil (12/3/05, 13/3/05, 
17/3/06, 17/3/08), Gier zwa luw, Huiszwaluw, Engelse 
(Gele) Kwikstaart, Tapuit, Grauwe Klauwier (15/5/04), 
Klapekster (19/3, 20/3, 30/3, 1/4 en 2/4/05).

Trekvogels en over winteraars 
Kuifduiker (17/3/07), Fla mingo spec (3-4 ex 26-29/4/05, 
3-9 ex 5/4-11/6/06, 3 ex 7/7/07 en 24/5/08), Grote 
Fla mingo (5 ex 30/4/05, 3 ex 15/4/06), Kleine Zwaan 
(15/3/08), Rotgans, Slangenarend (21/5/04 overvlie-
gend), Ruigpootbuizerd, Smelleken (10/4/04, 10/4/05, 
4/3, 14/3, 27/3/07, 15/3/08), Roodpootvalk (16/5/08), 
Goud- en Zilver ple vier, Temminck’s Strandloper 
(16/5/04, 12/5, 17/5/07), Kanoet-, Klei ne, Drieteen- en 
Krombekstrandlo per, Bokje (23/3/04, 19/3/05, 18/3/06, 
17/3/07, 15/3/08), Rosse Grutto, Regenwulp, Zwarte, 
Bos- en Groen poot ruiter, Hop (16/4/07), Roodkeelpie-
per (28/4/07), Waterpieper (15/3/08), Noordse (Gele) 
Kwikstaart en Beflijster (jaarlijks).  

Zoogdieren
Ree, Haas Konijn, Veldmuis, Vos, Wezel, Mol.

Hulp
Heel veel hulp werd geboden door Ton Bakker, maar 
ook Craig Barber, Hidde Bult, Paul Dujardin, Simon den 
Dubbelden, Koen Elshout, Jos Jacobs, Jan Hogerwaard, 
Klaas Koopmans, Teus Slagboom, Matthew Twart en Ri-
chard Wierenga hielpen regelmatig bij de inventarisatie 
van de proefstrook en/of de overige tellingen. Het RIKZ 
stelde hun gegevens beschikbaar.
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Overzicht broedvogels Molenplaat 1977-2006

Ray Teixeira

Inleiding en gebiedsomschrijving
De Molenplaat is van oorsprong een zandplaat in de 
Oosterschelde even ten westen van Bergen op Zoom. 
In 1972 werd een deel ervan door Rijkswaterstaat van 
een kade voorzien en gebruikt als speciedepot voor de 
aanleg van het Schelde-Rijnverbinding (Kanaal) en in 
1988 nogmaals voor het Spuikanaal. Het omkade deel 
heet momenteel Molenplaat en is circa 140 ha groot. Het 
deel van de plaat aan de noordzijde ligt in het huidige 
Zoommeer-Oost, wordt Molenplaat-Zoommeer (M-Z) 
genoemd en meet ongeveer 15 ha. Het deel aan de zuid-
zijde ligt in het Markiezaat, is Molenplaat-slik (Mps) 
gedoopt en meet circa 65 ha. Het totaal onderzochte ge-
bied is derhalve 220 ha groot. Het grootste deel van het 
gebied is in handen van het Brabants Landschap (BL); 
de oostelijke punt van de Molenplaat is eigendom van 
de gemeente Bergen op Zoom. Voor bijzonderheden zie 
Potters (1993) en Teixeira (2007d). 

Figuur 1. Topografische kaart van de Molenplaat met ten noorden ervan 
de Molenplaat-Zoommeer en ten zuiden het Molenplaat-slik. De ooste-
lijk gelegen Plaatvliet werd niet onderzocht.

De oostelijke helft van de Molenplaat werd aanvanke-
lijk in agrarisch gebruik genomen, maar na overdracht 
aan het BL gebruikt als ganzenweide. ’s Zomers grazen 
er koeien. Door grondwerkzaamheden ontstonden aan 
de noordzijde enkele plasjes, die nu voor een flink deel 
dichtgegroeid zijn met riet en omzoomd met wilgen en 
wat andere zaailingen. De oostpunt heeft een prachtig 
braamstruweel, maar is verder grotendeels beplant met 
populieren. 
De westelijke helft kon na de opspuiting begroeien met 
een lage vegetatie van harde grassen, riet en wilgen. Hier 
wordt tegenwoordig jaarrond begrazing toegepast met 
paarden. De meest zuidwestelijke punt werd afgegraven, 
waardoor een plas met een flinke steilwand ontstond. 

Dit gebied wordt als natuurbouw voor kustbroedvogels 
beheerd.
Op de Molenplaat is een drukbezochte wandelroute uit-
gezet. Hondenbezitters laten hun viervoeters er veelal 
los rondlopen, hetgeen bij uitzondering leidt tot buiten 
de paden rennende honden. Daarnaast maken veel fiet-
sers van het gebied gebruik en hengelaars mogen in het 
Zoommeer hun hobby bedrijven. De meeste van deze re-
creatieve activiteiten zijn nauwelijks negatief voor de na-
tuur. De jacht is dat wel. In de discussie wordt uitgebreid 
ingegaan op enkele van de vele nadelige effecten van de 
jacht op de Molenplaat en het onvriendelijke gedrag van 
de jagers jegens andere, kritische recreanten.
De M-Z is gelegen in het Zoommeer-Oost en door een 
ondiepe kreek van de Molenplaat gescheiden. Deze 
zandplaat verzoette snel en is momenteel vrijwel volle-
dig dicht gegroeid met riet. Alleen in het meest oostelijke 
stuk is nog enig oppervalk begroeid met een zoutmin-

De ganzenweide op de Molenplaat Ray Teixeira

Weinig herinnert nog aan de voorheen zilte
omgeving van de Molenplaat, zoals wat
zeekraalvegetatie in het Zoommeer-Oost Ray Teixeira
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nende vegetatie, voornamelijk bestaande uit Zeekraal. 
Op het wat hogere middendeel ontstond een bos van 
wilg, berk en een enkele Grove Den. 
Ook op het Mps kon de vegetatie zich ongestoord ont-
wikkelen. Het bleef veel langer zijn open karakter hou-
den. Grote delen zijn nu begroeid met duinriet, biezen 
en andere lage vegetaties, maar er zijn ook nog kale 
strandvlaktes. Op het hoogste deel kwamen wat wilgen 
tot ontwikkeling en langs een kreek aan de oostzijde 
groeit nu riet. Vanaf ongeveer 2004 worden er ’s zomers 
zes runderen ingeschaard. Hun invloed op de vegetatie 
is beperkt, maar de wilgenstruiken worden regelmatig 
kapot geschuurd
De Plaatvliet, die in feite deel uitmaakt van het ecosys-
teem van de Molenplaat, bleef door tijdgebrek helaas 
buiten de inventarisatie. Daardoor werden vogels met 
een groot leefgebied die op de Plaatvliet broeden, maar 
ook op de Mps foerageren, mogelijk aan de Mps toege-
rekend. Soorten waarbij dat misschien in beperkte mate 
voorkwam, zijn de Bruine Kiekendief, Canadese Gans en 
de Baardman.

Inventarisaties
De Molenplaat werd meerdere malen grondig geïnven-
tariseerd. Voor het eerst in 1977 en 1978 toen het nog heel 
kaal was door Baptist & Meininger (1979). Vanaf onge-
veer 1983 werd het gebied regelmatig bezocht door leden 
van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom (VWG BoZ), 
maar pas in 1993 vond een volledig onderzoek plaats 
door Potters (1993). Hij bracht 10 terreinbezoeken en be-
steedde 97 uur aan het onderzoek. Helaas werd van al-
gemene soorten alleen het voorkomen per kilometerhok 
vermeld. Zijn gegevens werden aangevuld met die van 
het RIKZ voor kustbroedvogels (Meininger et al. 1994) en 
het Brabants Landschap (BL; Velduil).
In 2006 werd het door de auteur onderzocht. Het gehele 
onderzoeksgebied kon in twee bezoeken worden bestre-

ken. Aan de Molenplaat en M-Z werden in totaal voor 
9 volledige ronden plus avondbezoeken en nacontroles 
laat in het seizoen 28 bezoeken gebracht met een totale 
tijdsduur van 87,8 uur, overeenkomend met 34 min/ha. 
Het Mps werd alleen volledig onderzocht op 14 mei en 
7 juni, terwijl het daarnaast regelmatig met de telescoop 
werd afgezocht op grotere broedvogels als ganzen. Ge-
schatte tijdsduur 6 uur. De meeste bezoeken vonden 
’s morgens plaats, maar lang niet altijd werd voor zons-
opkomst gestart.  
Tenslotte werden enkele incidentele waarnemingen ont-
vangen van leden van de VWG BoZ.   
De gegevens werden geïnterpreteerd conform de laatste 
richtlijnen van SOVON (van Dijk 2004).

Trend broedvogels 
De trend van de broedvogels van de Molenplaat werd 
vastgesteld door het percentage te berekenen van de aan-
tallen van 2006 ten opzichte van 1993 en dat te vergelijken 
met de trend van West-Brabant vermeld in de Atlas van 
de West-Brabantse broedvogels voor de bos- en natuur-
gebieden (SWEV 2007). Als het percentage lag tussen de 
90 en 110, werd als trend voor de Molenplaat een 0 ver-
meld, geen verandering. Lag het percentage tussen 110 

Natuurbouw op de Molenplaat-West Ray Teixeira

De elektriciteitsmast in het Zoommeer-Oost
is een favoriete zitplaats voor Slechtvalken           Ray Teixeira



V e e r k r a c h t  1 4  [ 2 0 0 8 ] 35

en 150, dan werd een + genoteerd en boven de 150 een 
dubbele plus. Evenzo tussen de 90 en 50 een - en onder 
de 50 een dubbele min. Een nieuw gevestigde soort krijgt 
derhalve een ++ en een verdwenen soort --. Bij de verge-
lijking van de trends werd een 0 gegeven als beide gelijk 
waren. Was er verschil, dan werd dat gescoord evenredig 
naar de grootte daarvan. Bij voorbeeld Molenplaat + en 
West-Brabant 0, dan is het verschil +. Maar Molenplaat 
-- en West-Brabant +, dan is het verschil --- enz. Tenslotte 
werd voor iedere + een punt gegeven en voor iedere min 

een minpunt en dit opgeteld. Jaarlijks sterk fluctuerende 
soorten werden niet meegeteld in de trendberekening, 
evenals wanneer het broeden onzeker was. 
Van de algemene soorten die in 1993 niet kwantitatief 
werden geïnventariseerd werden schattingen over voor- 
of achteruitgang gemaakt. Deze werden wel in de bere-
keningen betrokken.

Tabel 1. Aantal paren broedvogels Molenplaat, M-Z en Mps 1977, 1978, 1993 en 2006 met voorkomen op de Rode Lijst van 1994 (*) en 2004 (**), 
plus vergelijking trend Molenplaat 1993-2006 met West-Brabant (uitgedrukt in punten). RL = Rode Lijst. 

Mp Mp Mp Mp M-Z Mps Totaal RL RL % trend trend Punt

1977 1978 1993 2006 2006 2006 2006 1994 2004 W-B Mp

Dodaars* 2 2 1 3 X 150 + + 0

Fuut 3 8 2 13 ∞ ++ ++ 0

Roerdomp** 1 1 X X ∞ 0 ++ 2

Knobbelzwaan 3 2 1 3 100 + 0 -1

Kolgans 3 3 ∞ ++ ++ 0

Grauwe Gans 9 1 10 ∞ ++ ++ 0

Canadese Gans 8 8 ∞ ++ ++ 0

Nijlgans 4 1 1 6 ∞ ++ ++ 0

Bergeend 1 24 15 1 8 24 100 + 0 -1

Krakeend 14 16 10 10 36 257 ++ ++ 0

Wintertaling** 1 1 X ∞ - ++ 3

Wilde Eend 4 5,5 x 28 15 11 54 >110? + + 0

Zomertaling** 2 1 1 X X 50 - - 0

Slobeend** 11 13 3 2 18 X 164 - ++ 3

Tafeleend 2 11 1 1 13 650 + ++ 1

Kuifeend 50 18 13 2 33 66 + - -2

Bruine Kiekendief 2 2 1 3 150 0 + 1

Buizerd 0,5 ∞ + + 0

Torenvalk 1 1 0,5 50 - - 0

Slechtvalk** 1 1 X ∞ ++ ++ 0

Patrijs** 1 6 X X 0 - -- -1

Kwartel 1 1 ∞ f nvt

Fazant x 40 5 5 50 100? -- 0 2

Waterral 1 2 2 200 + ++ 1

Waterhoen x 3 4 7 100? 0 0 0

Meerkoet x 32 26 3 61 100? + 0 -1

Scholekster 45 72,5 43 10 8 18 42 + -- -3

Kluut 17,5 13,5 38 5 6 11 29 - -- -1

Kleine Plevier 2 1 1 1 100 - 0 1

Bontbekplevier** 6,5 9 2 1 1 X 50 - - 0

Strandplevier** 60 22,5 7 9 9 X X 129 - + 2

Kievit + 12,5 39 25 13 38 97 - 0 1

Grutto** 1 1 1 X X 100 - 0 1

Tureluur** 2 4,5 20 14 14 28 X X 140 + + 0

Zwartkopmeeuw* 1 X 0 f -- -2

Kokmeeuw 4 35 5 0 - -- -1

Zilvermeeuw 8 0 + -- -3

Visdief** 62,5 22,5 25 2 2 X X 8 - -- -1

Noordse Stern* 4 5 X 0 - -- -1

Dwergstern** 4 2 2 X X ∞ - ++ 3
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Mp Mp Mp Mp M-Z Mps Totaal RL RL % trend trend Punt

1977 1978 1993 2006 2006 2006 2006 1994 2004 W-B Mp

Holenduif 3 3 1 4 133 0 + 1

Houtduif x 17 4 21 >110 0 + 1

Koekoek** 1 1 1 2 X X 200 0 ++ 2

Velduil** 0,5 X X 0 - -

Groene Specht** 1 1 X X ∞ + ++ 1

Grote Bonte Specht 1 1 ∞ + ++ 1

Veldleeuwerik** + 90 20 33 11 10 54 X X 270 -- ++ 4

Oeverzwaluw* 47 58 58 X 123 + + 0

Graspieper** + 30 15 58 1 8 67 X 447 + ++ 1

Gele Kwikstaart** 6,5 4 1 X 0 - -- -1

Witte Kwikstaart x 1 1 2 <90? 0 -? -1

Winterkoning 22 4 26 ∞ + ++ 1

Heggemus 6 2 8 ∞ 0 ++ 2

Blauwborst 8 20 9 1 30 375 ++ ++ 0

Roodborsttapuit* 15 15 X ∞ + ++ 1

Merel 9 5 14 ∞ + ++ 1

Sprinkhaanzanger 15 5 1 21 ∞ ++ ++ 0

Snor** 1 X X 0 +? -- -3

Rietzanger* 1 89 39 7 135 X 13500 + ++ 1

Bosrietzanger 2 21 4 25 1250 + ++ 1

Kleine Karekiet 70 106 74 6 186 266 + ++ 1

Braamsluiper 1 1 1 2 200 - ++ 3

Grasmus 2 22 2 24 1200 + ++ 1

Tuinfluiter 22 12 34 ∞ + ++ 1

Zwartkop 14 1 15 ∞ + ++ 1

Tjiftjaf 7 1 8 ∞ + ++ 1

Fitis x 45 70 3 118 >150 + ++ 1

Baardman* 1 1 6 1 8 X 800 + ++ 1

Staartmees 1 1 1 100 + ++ 1

Koolmees 1 1 ∞ + ++ 1

Buidelmees 1 1 ∞ i i

Wielewaal** 1 1 X ∞ - ++ 3

Gaai 3 1 4 ∞ + ++ 1

Ekster x 8 3 11 >110 - + 2

Zwarte Kraai x 6 1 1 8 >150 0 ++ 2

Vink 1 1 ∞ + ++ 1

Putter 1 1 ∞ + ++ 1

Kneu** 1 7 1 8 X X 800 -- ++ 4

Rietgors 20 101 39 10 150 750 + ++ 3

n territoria 217 325 509 974 390 166 1530 301 45

n soorten 15 14 52 59 39 37 71 21 21 137 79 79 76

Resultaten

Algemeen 
Zie tabel 1. Het aantal waargenomen broedvogelsoor-
ten liep op van 14-15 in de jaren zeventig tot 52 in 1993 
en 71 in 2006. Nieuwkomers zijn Fuut, Roerdomp, Kol-, 
Grauwe, Canadese en Nijlgans, Wintertaling, Buizerd, 
Slechtvalk, Kwartel, Groene en Grote Bonte Specht, als- 
mede veel soorten bos- en struweelvogels. Verdwenen 
zijn Patrijs, Zwartkop-, Kok- en Zilvermeeuw, Noordse 
Stern, Velduil, Gele Kwikstaart en Snor. 

Het aantal territoria nam toe van 217-225 in 1977-78 tot 
509 plus een onbekend aantal algemene soorten in 1993 
en 1.530 in 2006. 

Bijzonderheden 2006
Het aantal paren ganzen bleef enigszins onduidelijk, 
aangezien de Molenplaat ook en voornamelijk als foera-
geergebied wordt gebruikt. Zo brachten van de Grauwe 
Gans 5 paar jongen groot; de overige paren, die over een 
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groot gebied uitzwermden, werden regelmatig waarge-
nomen, samen met soms tientallen foeragerende vogels. 
De Canadese Ganzen die op de Plaatvliet hebben gebroed, 
verhuisden deels met hun jongen naar het Mps. Het op-
gegeven aantal kan derhalve wat te groot zijn. Het paar 
Bruine Kiekendieven van de Mps kan ook hun nest op de 
Plaatvliet hebben gebouwd. De Buizerd leek aanvanke-
lijk in een oud kraaiennest in het populierenbos te gaan 
broeden, maar kan ook afkomstig zijn geweest van de 
wat noordelijker gelegen groengordels van GE Plastics. 
In 2007 en 2008 broedde de Buizerd op de Molenplaat, 
maar het broeden van de Torenvalk was ook die jaren 
onzeker. De Slechtvalk bracht één jong groot in een van 
de zeer grote hoogspanningsmasten in het Zoommeer-
Oost. Het bleek uitzonderlijk lastig vanaf de vaste wal 
informatie over dit broedgeval te verzamelen. 
De Kwartel werd uit de open vegetatie van het door 
paarden begraasde deel van de Molenplaat opgejaagd. 
Van de Kluut werd het aantal nesten opgegeven; soms 
waren meer paren aanwezig die pendelden tussen Mo-
lenplaat-natuurbouw en Mps. De vier paren Holeduiven 
hielden zich op rond konijneholen in de dijk langs het 
Mps. De Oeverzwaluw broedde in een nieuwe kolonie 
in een kort daarvoor geschikt gemaakte steile wand bij 
de natuurbouw. Gepoogd werd het aantal bezette nest-
pijpen te tellen; enkele uiteraard nieuwe pijpen leken 
niet bezet. Sommige rietbewoners zoals zeker de Riet-
zanger waren zo algemeen, dat het vrijwel onmogelijk 
was in het rietveld van het door paarden begraasde deel 
van de Molenplaat de zangposten exact op de dagkaart 
in te tekenen. Uiteindelijk werd hier de turftechniek uit-
gevoerd. Ook de Fitis bleek door zijn hoge dichtheid in 
eenvormig terrein lastig te inventariseren. Zoals altijd 
was de Baardman weer een lastige klant, maar het is vrij 
zeker dat alle paren met succes hebben gebroed. Van de 
Buidelmees werd alleen een mannetje waargenomen in 
de periode 4-11 mei (zie Teixeira 2007c). In 2007 werd een 
nest gebouwd. Zowel de Gaai als de Kneu waren lastig te 
inventariseren en zijn mogelijk overschat.
In 2006 werd een aantal soorten waargenomen, die nog 
laat doortrokken, niet aan de criteria voldeden en inder-

daad waarschijnlijk niet hebben gebroed. Dit waren een 
man Gele Kwikstaart op 28 mei, een licht alarmerende 
Watersnip op 16 april, een paar Steltkluten in de natuur-
bouw op 5 mei en één exemplaar op 6 mei, een niet zin-
gende man Zwarte Roodstaart in geschikt broedbiotoop 
op 23 juni en verschillende Tapuiten tot en met 30 april. 
In 2007 werd een territorium van de Grote Karekiet op-
gemerkt op de M-Z. 
Tijdens bezoeken aan de Molenplaat in de jaren dat geen 
speciaal onderzoek werd gedaan werden nog een aantal 
belangwekkende broedvogelsoorten geconstateerd. Dit 
waren onder meer Smient en Pijlstaart (beide mogelijk 
in verschillende jaren), Steltkluut (1989 2, 1990 6, 1991 4, 
1992 12 en 1993 3-4 paar), Ransuil (2001) en de Grauwe 
Gors (1995). 

Rode Lijst
Zie tabel 2. Het aantal soorten van de Rode Lijsten van 
1994 (Osieck & Hustings 1994), 2004 (van Beusekom et 
al. 2005) en van beide lijsten samen nam van meet af aan 
toe, bereikte rond 1993 een top en bleef nadien vrijwel 
constant. Enkele kustbroedvogelsoorten zoals de Zwart-
kopmeeuw en de Noordse Stern verdwenen, maar Roer-
domp, Slechtvalk en Groene Specht kwamen ervoor in 
de plaats. Het gesommeerde aantal paren Rode Lijst-
soorten steeg gestaag tot 2006. Ook hier moesten vooral 
kustbroedvogels inleveren, maar hun aantallen werden 
ruimschoots gecompenseerd door vooral Oeverzwaluw, 
Veldleeuwerik, Graspieper en Rietzanger.

Populierenbosje op de Molenplaat-Oost
 Ray Teixeira

Tureluur Ton Bakker
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Tabel 2. Aantal soorten en territoria van de Rode Lijst van 1994, 2004 
en van beide lijsten samen in de onderzoeksjaren, alsmede het percen-
tage van 2006 ten opzichte van 1993. 

Mp Mp Mp Mp M-Z Mps Totaal %

1977 1978 1993 2006 2006 2006 2006

Paren Rode Lijst totaal 146 184 171 296 64 57 417 245

Paren Rode Lijst 1994 133 50,5 121 189 42 35 266 221

Paren Rode Lijst 2004 142 184 114 131 18 49 198 174

Soorten Rode Lijst totaal 9 8 21 16 9 11 22 105

Soorten Rode Lijst 1994 6 5 17 10 6 7 15 88

Soorten Rode Lijst 2004 8 8 15 12 6 9 18 120

Trend
De trendberekening is weergegeven in tabel 1. De Mo-
lenplaat in totaal scoort hoog in vergelijking met West-
Brabant: +45 punten, gemeten over 76 soorten.

Discussie
Het is zonneklaar dat de Molenplaat met omliggende 
platen zich aan het ontwikkelen zijn tot een natuurge-
bied van de eerste orde. Voor een gebied van deze om-
vang, dat midden jaren zeventig nog een zandplaat in 
een zoute Oosterschelde was, is de broedvogelbevolking 
momenteel opmerkelijk. Vooral gezien het langdurig 
gebruik van de Molenplaat als zanddepot, waardoor 
van een natuurlijke en ongestoorde ontwikkeling geen 
sprake was. 
Het gebied was eind jaren zeventig vooral van belang 
voor kustbroedvogels als Kluut, plevieren, meeuwen en 
sterns. Ook de vogels van open veld zoals weidevogels, 
eenden, Patrijs, Veldleeuwerik, Graspieper en Gele Kwik-
staart konden zich meteen vestigen. In speciaal aange-
legde steile wanden in enkele dijken vestigde zich al snel 
Oeverzwaluwen. Doordat de verzoeting meteen op gang 

kwam, kon in de jaren tachtig in enkele meertjes riet op-
schieten. De bijbehorende avifauna als de Kleine Kare-
kiet en Rietgors liet niet op zich wachten. Later kwamen 
daar Bruine Kiekendief en Baardman bij. Met de toena-
me van de successie rond deze meertjes en in enkele niet 
begraasde of hernieuwd opgespoten gedeelten konden 
zich ook struweelvogels vestigen. Naast de Blauwborst 
kwamen ook soorten als Winterkoning, Bosrietzanger, 
Grasmus en Fitis en wat later de Roodborsttapuit. Na 
de aanleg van het populierenbos ontstond biotoop voor 
bosvogels en in 1993 broedden er al Staartmees, Ekster en 
Zwarte Kraai. Het volgende anderhalf decennium zette 
de ontwikkeling richting bos- en struweelvogels krach-
tig door. Momenteel broeden er Buizerd, Grote Bonte en 
Groene Specht, Wielewaal en Vink.
Maar in die periode kwamen de eerste barsten in het 
voorkomen van de kustbroedvogels. In 2006 resteer-
den nog slechts enkele tientallen paren en in 2008 nog 
maar een handvol. Ook een andere pionier als de Gele 
Kwikstaart verdween. De weidevogels zijn nog steeds 
goed vertegenwoordigd, hoewel ze nu voornamelijk 
op het Mps broeden, waar de ontzilting wat langzamer 
verloopt. De eenden als groep handhaven zich, hoewel 
de ene soort toeneemt (Krakeend) en de ander af (Kuif-
eend).

Anno 2006 is de Molenplaat met omgeving tot een afwis-
selend natuurgebied geworden met laaggelegen strand-
jes, meertjes, uitgebreide rietvegetaties, open gevarieerde 
terreinen met grassen en wat struiken, alsmede opgroei-
ende bosschages, braamstruwelen en een populierenbos. 
En uiteraard trekt dat vogels van verschillend pluimage. 
Ook het aantal soorten van de verschillende Rode Lijs-
ten is indrukwekkend voor een dergelijk middelgroot 
gebied. 
Sommige soorten voelen zich op de Molenplaat opval-
lend goed thuis en broeden in hoge dichtheden. Zo be-
droeg het aantal territoria van de eens in West-Brabant 
zo schaarse Rietzanger maar liefst 135. De gemiddelde 
dichtheid komt daarbij op 61,4 paar/100 ha. Aangezien 
zeker de helft van het terrein ongeschikt is (gemaaide dij-
ken, ganzenwei, bos, braamstruweel) bedraagt de wer-
kelijke dichtheid in het voorkeursbiotoop (rietland) circa 
120 paar/100 ha; zeer hoog voor Westbrabantse begrip-
pen. Oorzaken van deze extreem snelle groei (13.500% in 
13 jaar) zijn de ontwikkeling van uitgestrekte rietvegeta-
ties en de afwezigheid van populatie-inzinkingen, welke 
zich in 1975, 1984 en 1991 door droogte in de overwinte-
ringgebieden in de Sahel voordeden (Foppen 2002). Niet 
verwonderlijk doen andere rietbewoners als Sprinkhaan-
zanger, Kleine Karekiet en Rietgors het ook goed. 
Opmerkelijk echter is de afwezigheid van de Snor, even-
eens een rietbewoner. In de jaren negentig werd nog re-
gelmatig een territorium opgespoord. Waarom de soort 
niet heeft kunnen profiteren van de explosieve toename 

Uitgebreid braamstruweel op de Molenplaat-Oost
 Ray Teixeira
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van de rietvegetaties is onduidelijk. Misschien ligt het 
studiegebied te ver af van grote goed bezette gebieden 
als de Biesbosch, de oostelijke Vechtplassen en de Oost-
vaardersplassen (cf. Ellenbroek 2002). Mogelijk geldt dit 
ook voor de Grote Karekiet, waarvan in 2007 enige tijd 
een territorium werd vastgesteld.

Trend
De trend van de broedvogels op de Molenplaat in verge-
lijking met West-Brabant bedroeg +45 punten, gemeten 
over 76 soorten over de periode 1993-2006. Dit is een op-
vallend goed resultaat en geeft aan dat de broedvogels 
en waarschijnlijk ook de biodiversiteit in dit gebied het 
beter doen dan in de rest van West-Brabant. Precies de-
zelfde analyse werd uitgevoerd voor Mattemburgh over 
de jaren 1990-2003 (Teixeira 2007b) en Kortenhoeff over 
1989-2007 (Teixeira 2007a) met respectievelijk +20 pun-
ten met 73 soorten en −49 punten met 71 soorten. Hieruit 
blijkt dat gebieden die in ontwikkeling zijn positief kun-
nen scoren. Op de Molenplaat is de ontwikkeling nog 
maar enkele decennia aan de gang en kan daardoor ho-
ger scoren dan Mattemburgh, waar het bos al meer dan 
een eeuw oud is, maar waar niemand de ontwikkeling 
serieus stoort. Op Kortenhoeff is een ander proces aan 
de gang. Daar hebben de beheerders gekozen om diep 
in het systeem in te grijpen en het terrein om te vormen 
van een kleinschalig cultuurland, naar een grootschalig 
open natuurgebied. In feite streeft men er naar een niet 
in ons land van nature thuishorend landschap, de zoge-
naamde gewenste natuur. De beheerders worden er via 
deze analyse geconfronteerd met een negatieve score en 
een achteruitgang van de biodiversiteit.

Beheer
De Molenplaat is voor het grootste deel in beheer bij het 
BL, maar de delen die eigendom zijn van de gemeente 
Bergen op Zoom worden door hen beheerd. Het BL volgt 
een vrij consequent en succesvol beheer, gericht op het 
open houden van het terrein, het in stand houden van 
een wei die door ganzen als foerageergebied gebruikt 
kan worden en het geschikt maken of houden van ge-
bieden voor kustbroedvogels. Het rietveld in van het 
door paarden begraasde deel van de Molenplaat heeft 
wel heel erg te lijden van de begrazing en zou mogelijk 
periodiek uitgerasterd kunnen worden.
Om de M-Z te scheiden van de Molenplaat zou overwo-
gen kunnen worden de ondiepe kreek ertussen uit te gra-
ven. Dat zal betreden voorkomen en loslopende honden 
weren. Door een uitgekiend beheer zouden de moeras-
vogels nog verder kunnen toenemen. Voorwaarde daar-
voor is het creëren en onderhouden van nieuwe meertjes 
met zowel open strandjes als rietoevers, liefst van een 
verschillende omvang en diepte en waarvan de water-
hoogte kan variëren. Globaal de westelijke helft van het 
gebied zou daarvoor gedeeltelijk kunnen worden afge-

graven. Behoud van biodiversiteit is ermee gediend als 
niet alles afgegraven gaat worden. Essentieel is dat op 
de hogere delen bos van enige omvang tot ontwikkeling 
kan komen om niet alleen als broedbiotoop te dienen 
voor bosvogels, maar ook voor reigers en mogelijk de 
Aalscholver. De natuur is dan minder afhankelijk van de 
grillen van de politiek, want nu is het enige echte bos 
zwaar bedreigd, omdat het in handen is van de gemeen-
te Bergen op Zoom en niet van een natuurbeschermings-
instantie.
Van de gemeente Bergen op Zoom kan niet worden ge-
zegd dat het beheer traditioneel gericht is op natuuront-
wikkeling. Deze organisatie kent een lange geschiedenis 
op het gebied van natuurvernietiging, zowel in laaggele-
gen klei en veengebieden, als op de hoge zandgronden 
van de Brabantse Wal. In de door de gemeente beheerde 
terreinen komen stelselmatig minder belangwekkende 
vogels voor, dan in nabij gelegen en door natuurbescher-
mingsinstanties beheerde terreinen (Teixeira 2007e).  
Voor wat betreft de Molenplaat lijkt men vooral gefixeerd 
op de aanleg van een jachthaven met bijbehorende na-
tuuronvriendelijke activiteiten in de toekomst. Daarbij 
zou het huidige bos verloren gaan, hetgeen een gevoelige 
klap voor de plaatselijke biodiversiteit zou betekenen. 
Helaas worden de sloten (afwateringskanalen) langs de 
Mps te regelmatig geschoond, waardoor de rietgroei 
ernstig wordt belemmerd. Periodiek schonen, waarbij 
steeds delen worden gemaaid en andere gespaard, zodat 
riet van alle leeftijdsklassen overblijft, zou een positieve 
bijdrage aan de natuur opleveren. Dit geldt eveneens 
voor de Plaatvliet, waar de aangelegde snoekenpaai-
plaats niet functioneert, omdat men er de waterstand 
veel te laag houdt.
Wel positief is het braamstruweel in het uiterste oosten 
van de Molenplaat. Het mag zich ongestoord ontwik-
kelen en biedt broedgelegenheid aan tal van struweel-

Rietveld op de Molenplaat Ray Teixeira
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vogels waaronder de zeldzaam geworden Braamsluiper. 
Waarschijnlijk gaat dit echter ook verloren bij de aanleg 
van de geplande jachthaven.

Natura2000
Ondanks enkele positieve punten is het beleid van de 
gemeente Bergen op Zoom niet in overeenstemming 
met de doelstellingen van de aangrenzende Natura2000 
gebieden het Markiezaat en het Zoommeer. Daar staat 
behoud en ontwikkeling van de natuur voorop en is 
mede om rust te garanderen jacht uitgesloten waardoor 
er kwetsbare en schuwe dieren kunnen verblijven. Het 
beleid staat daar zelfs lijnrecht tegenover en kan wat dat 
betreft gerust als een ecologische blunder worden be-
schouwd.
Het is onbegrijpelijk dat de Rijksoverheid heeft meege-
werkt het uitermate natuuronvriendelijke beleid van de 
gemeente Bergen op Zoom op de Molenplaat te sancti-
oneren, in plaats van te streven tot aaneensluiting van 
twee grote natuurgebieden als het Markiezaat en de 
Zoommeer/Prinsesseplaat. Waarschijnlijk spelen hier 
economische motieven een hoofdrol, maar ook vriend-
jespolitiek (ten aanzien van jagers) valt niet uit te slui-
ten.

Jacht
Er wordt al jaren extreem veel jacht toegestaan, zowel 
op konijnen, als op waterwild. Daardoor wordt regelma-
tig de rust verstoord en vluchten ganzen naar jachtvrije 
gebieden in de omgeving. Dit doorkruist ernstig het of-
ficiële nationale beleid juist ganzen aan te trekken in na-
tuurterreinen en zo omliggende landerijen vrij te houden 
van vraat, waardoor agrariërs niet klagen en hoeven te 

worden gecompenseerd voor schade aan hun gewassen. 
In de jachttijd wordt nu de ganzenwei op de Molenplaat 
vaak juist niet door ganzen gebruikt, omdat zij er hun 
leven niet zeker zijn. Bovendien lijdt ook de vegetatie 
onder de door de jagers gebruikte 4x4 voertuigen, waar-
mee zij zich soms ongestoord door het terrein bewegen 
en zodoende eigen paden aanleggen. Soms zijn de jagers 
zo ongegeneerd en intimiderend, dat je als vogelteller de 
hagel rond je heen terecht hoort komen en als je hen erop 
aanspreekt stellen zij zich zelfs licht dreigend op, doen 
ze alsof dat allemaal normaal is en zij zich perfect aan de 
jachtwet houden. 
Tenslotte heeft de jacht op Konijnen en Hazen een extra 
negatief effect op de vegetatie. Het beleid op de Molen-
plaat is gericht op het gedeeltelijk openhouden van het 
terrein. Men voorkomt bos en struweelvorming door 
grote grazers (paarden en rundvee) in te zetten. Maar als 
je constateert dat er te weinig natuurlijke grazers aanwe-
zig zijn om het terrein open te houden, is het uiteraard 
absurd om de enige natuurlijke grazers die er wel zijn af 
te schieten.
Daarnaast nog de merkwaardige denktrant ook roofdie-
ren zoals vossen “klein te houden”. Deze dieren zijn bij 
uitstek in staat een natuurlijk evenwicht te bewerkstelli-
gen, iets waartoe de mens nog nooit in staat is gebleken. 

Dankwoord
Enkele leden van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom 
leverden losse gegevens.
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Inleiding
Toen in 1983 het meest oostelijke deel van de Ooster-
schelde door de Markiezaatskade van de
getijdenbeweging werd afgesloten, ontstond het Mar-
kiezaat (Mz). De zandplaten spoelden niet meer twee-
maal daags onder en het Markiezaatsmeer begon aan 
een langzame ontzilting. Dit trok meteen grote aantallen 
vogels aan. De pas opgerichte Vogelwerkgroep Bergen 
op Zoom (VWG Bergen op Zoom) realiseerde zich dat er 
een unieke mogelijkheid ontstond om de ontwikkeling 
van de vogelwereld tijdens dit proces van verzoeting op 
de voet te volgen. Besloten werd een aantal vogelonder-
zoeken op te zetten, waaronder het monitoren van de 
broedvogels.
Dit beknopte overzicht is bedoeld om inzicht te geven 
in de aantallen broedvogels die in het Mz zijn vastge-
steld en welke daarvan voorkomen op de Rode Lijsten 
van bedreigde of kwetsbare broedvogelsoorten van Ne-
derland (O sieck & Hus tings 1994, van Beusekom et al. 
2005). Daarnaast wordt een korte uitleg gegeven bij die 
aantallen, zonder dat intensief op de achtergronden van 
het voorkomen wordt ingegaan. Deze worden mogelijk 
in een uitgebreider overzicht naar aanleiding van het 
25-jarig bestaan van het Mz worden besproken.

Voor een beschrijving van het Mz en de belangrijkste pro-
cessen tot en met 1992 zie het inmiddels gedateerde rap-
port van Röling (1994). Voor de jaren daarna oa Teixeira 
& Bult 1991, Teixeira 1998, 2002, 2003, 2008a en b.

Methode
Het eerste broedvogelonderzoek vond plaats in 1978 in 
het toen nog niet afgesloten Mz door het Rijksinstituut 
voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van de Deltawer-
ken (Baptist & Meininger 1979). Vanaf 1984 werd het on-
derzoek uitgevoerd door één of meer leden van de VWG 
BoZ. Aanvankelijk vond het onderzoek gezamenlijk 
plaats, maar al vanaf 1986 kwam het meer en meer op de 
schouders van de auteur terecht. Die had op dat moment 
het meeste ervaring met broedvogelinventarisaties; voor 
veel van de overige leden van de vogelwerkgroep gold 
dat in mindere mate.
Al meteen werd gebruik gemaakt van de uitgebreide ter-
ritoriumkartering, zojuist vastgelegd in de Handleiding 
Broedvogel-monitoringproject (CBS & SOVON 1983, 
Hustings et al. 1985). Later kwamen betere en meer ver-
fijnde handleidingen beschikbaar (van Dijk 1985), waar-
na ook het begrip fusieafstand werd ingevoerd (van Dijk 
1993, 1996, 2004, van Dijk & Hustings 1996, van Dijk et al. 

2004), die meteen werden toegepast. 
In 1984 werd een integrale kartering uitgevoerd en uitge-
werkt door Ton Bakker. Het aantal broedparen van voor-
al kustbroedvogels was toen nog beperkt. Toen dat toe-
nam, lukte het al snel niet meer een goede vlakdekkende 
inventarisatie uit te voeren. Besloten werd genoegen te 
nemen met een reeks van jaren met vrij oppervlakkig 
onderzoek en in andere jaren de inventarisaties te inten-
siveren (1988, 1992 en 1998). Roofvogels en kustbroedvo-
gels werden ieder jaar integraal geïnventariseerd, hoe-
wel vanaf 2006 dat voor de roofvogels door tijdgebrek 
niet meer geheel lukte. Helaas ontstond in de jaren van 
intensiever onderzoek nog steeds een onvolledig beeld 
van de broedvogels. Daarom werd alleen voor die drie 
jaren beoordeeld welke deelgebieden onvoldoende wa-
ren onderzocht en gekeken of in het jaar ervoor of erna 
betere gegevens van die delen beschikbaar waren. Die 
werden vervolgens in het jaar van meer uitgebreid on-
derzoek ingevoegd. Voor de meeste zangvogels vormde 
deze techniek nauwelijks een probleem. Alleen voor 
soorten met een groter territorium of leefgebied kan dit 
geleid hebben tot overschatting van onbekende grootte 
van het aantal broedparen. Bij een aantal vooral algeme-
ne soorten heeft ook deze aanvulling nog niet geleid tot 
een goede schatting, zoals achteraf aan het licht kwam, 
toen met meer regelmaat integrale tellingen werden uit-
gevoerd. 
In 1994 werd het gehele Mz integraal, doch vrij opper-
vlakkig onderzocht (Potters 1994). In 1999 werd weer 
gepoogd een integrale telling te houden, die uiteindelijk 
vrijwel volledig was (Teixeira 2003). Die kostte echter zo-
veel tijd dat in 2004 werd besloten alleen de oostelijke 
helft intensief te inventariseren en in 2005 de westelijke 
(Teixeira 2008b). In de overige jaren vond alleen beperkt 
en soms zeer onvolledig onderzoek plaats.

Naast tellingen voor alle soorten werd door het RIKZ 
van meet af alle kustbroedvogels onderzocht. Hun ge-
gevens werden in dit verslag ingebracht. Daar waar de 
RIKZ-gegevens afweken van de eigen waarnemingen, 
werd gekozen voor wat het meest logisch leek. 
Bovendien werd sedert 1986 onderzoek gedaan naar de 
broedvogels in een proefstrook van 3.200 bij 200 m, mede 
in het kader van het Broedvogelmonitoringproject (BMP) 
van SOVON Vogelonderzoek Nederland (van Dijk 1996, 
Esselink & Terpstra 1989, Teixeira 1998, 2008a, Teixeira & 
Bult 1991). In de jaren dat geen integraal broedvogelon-
derzoek werd gedaan, vormen de gegevens uit deze pro-
jecten de hoofdmoot van wat er over die jaren bekend is.

Beknopt overzicht broedvogels Markiezaat 1977-2008
Ray Teixeira 
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Resultaten
Het grootste aantal broedvogels per periode van vijf jaar 
is aangegeven in tabel 1, alsmede het hoogste aantal in 
de totale onderzoeksperiode. Per periode werd ook de 
volledigheid van het onderzoek aangegeven.  

Tabel 1. Aantal paren in het Mz per periode van vijf jaar, met het hoog-
ste aantal dat in de jaren 1984-2008 is vastgesteld. Afkortingen: g = 
goed, max = maximum, v = volledig, zg = zeer goed; 1 = Rode Lijst 
1994, * = Rode Lijst 2004 (Osieck & Hustings 1994, van Beusekom 
et al. 2005).
Soort   /     jaren 78 84-88 89-93 94-98 99-03 04-08 max

volledigheid v g g v g zg

Dodaars1 1 1 17 33 32 33

Fuut 10 22 58 37 31 58

Roodhalsfuut* 1 1

Geoorde Fuut1 5 7 7 7

Roerdomp* 1 2 1 2

Kleine Zilverreiger* 0,5 0,5

Lepelaar1 6 26 60 60

Zwarte Zwaan 4 16 14 12 16

Knobbelzwaan 1 18 23 19 22 23

Zwaangans 1 0,5 1

Kolgans 7 11 13 13

Grauwe Gans 4 6 7 11 11

Tamme Gans 1 3 5 4 5

Indische Gans 1 1 1,5 1,5

Keizergans 1 1

Canadese Gans 1 2 8 43 43

Brandgans 4 24 160 365 658 658

Nijlgans 1 5 8 8 8

Bergeend 4 61 71 98 97 74 98

Smient 1 3 6 5 4 6

Krakeend 12 30 80 96 100 100

Wintertaling* 5 10 12 9 11 12

Wilde Eend 7 79 98 190 219 142 219

Pijlstaart* 1 6 6 5 6 6

Zomertaling* 4 11 20 12 9 20

Slobeend* 16 51 80 76 39 80

Tafeleend 7 20 26 43 43

Kuifeend 57 87 141 169 104 169

Brilduiker* 1 0,5 1

Middelste Zaagbek* 2 2 2 2

Rosse Stekelstaart 2 2 9 9

Wespendief 0,5 0,5

Bruine Kiekendief 8 10 7 7 6 10

Blauwe Kiekendief* 4 4

Havik 1 3 3

Sperwer 1 2 2

Buizerd 1 3 4 5 5

Torenvalk 1 1 2 2 2 2

Boomvalk* 1 1 0,5 1

Slechtvalk* 1 1 1 1

Patrijs* 2 5 5 6 4 0,5 6

Kwartel 3 1 6 6

Fazant 128 104 165 125 46 165

Waterral 1 3 10 21 21

Kwartelkoning* 1 1

Soort   /     jaren 78 84-88 89-93 94-98 99-03 04-08 max

volledigheid v g g v g zg

Waterhoen 1 1 5 10 9 24 24

Meerkoet 16 45 61 107 94 107

Scholekster 16 97 119 105 94 60 119

Steltkluut* 2 1 2 2

Kluut1 300 269 273 67 51 300

Kleine Plevier 1 20 9 9 7 4 20

Bontbekplevier* 18 12 13 6 3 18

Strandplevier* 42 44 52 20 14 52

Kievit 9 162 113 150 157 57 162

Bonte Strandloper* 1 1

Watersnip* 2 1 4 4

Grutto* 1 4 10 14 2 14

Wulp 0,5 0,5

Tureluur* 82 77 133 159 144 107 159

Zwartkopmeeuw 1 60 1 60

Kokmeeuw 110 845 1010 41 10 3 1010

Stormmeeuw 1 2 2

Kleine Mantelmeeuw 20 75 40 136 136

Zilvermeeuw 243 266 850 565 856 856

Grote Mantelmeeuw* 1 1 1

Visdief* 281 183 96 22 35 281

Noordse Stern1 2 6 8 5 8

Dwergstern* 10 5 4 8 3 10

Holenduif 6 4 3 1 4 6

Houtduif 4 11 36 64 45 64

Turkse Tortel 1 1

Zomertortel* 4 7 8 23 19 23

Koekoek* 5 10 13 17 16 17

Ransuil* 2 3 2 3

Velduil* 4 1 1 1 4

IJsvogel1 1 1 1 1

Groene Specht* 1 3 3

Grote Bonte Specht 2 7 7

Boomleeuwerik 0,5 0,5

Kuifleeuwerik* 1 1

Veldleeuwerik* 29 76 142 150 150 217 217

Oeverzwaluw1 3 12 2 12

Boerenzwaluw* 7 10 5 3 7 10

Boompieper 2 1 1 1 21 21

Graspieper* 39 240 272 360 718 875 875

Gele Kwikstaart* 6 24 12 8 3 24

Eng Gele Kwikstaart* 2 1 2

Witte Kwikstaart 6 5 6 13 17 17

Winterkoning 6 39 85 217 217

Heggemus 4 3 9 8 25 25

Roodborst 2 24 24

Noorse Nachtegaal 0,5 0,5

Nachtegaal* 1 1 1

Blauwborst 62 31 24 21 24 62

Zwarte Roodstaart 1 1 1 1 1

Gekraagde Roodstaart 1 1

Paapje* 1 1 3 3

Roodborsttapuit1 2 13 34 47 61 96 96

Tapuit* 1 1

Merel 2 3 26 46 90 90

Zanglijster 1 7 8 16 16

Grote Lijster 2 2
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Soort   /     jaren 78 84-88 89-93 94-98 99-03 04-08 max

volledigheid v g g v g zg

Cetti’s Zanger 3 3

Graszanger 3 8 8

Sprinkhaanzanger 6 9 31 56 93 93

Rietzanger1 1 1 3 6 55 55

Bosrietzanger 158 92 98 126 216 216

Kleine Karekiet 48 59 136 247 470 470

Spotvogel* 2 3 12 7 3 12

Braamsluiper 3 6 1 6

Grasmus 42 32 74 120 227 227

Tuinfluiter 13 55 80 240 240

Zwartkop 3 12 68 201 201

Tjiftjaf 9 56 72 184 184

Fitis 8 40 168 386 809 809

Grauwe Vliegenvanger* 2 2

Baardman 2 19 19

Staartmees 9 7 9

Pimpelmees 1 1 7 34 34

Koolmees 2 24 90 90

Boomkruiper 1 1

Buidelmees 0,5 0,5

Wielewaal* 1 2 3 3

Gaai 1 5 7 27 27

Ekster 1 6 6 10 14 14

Kauw 1 1 6 4 13 13

Zwarte Kraai 1 1 6 12 17 17

Spreeuw 3 5 2 3 5 5

Huismus* 2 5 5

Ringmus* 6 1 3 1 2,5 6

Vink 4 37 37

Putter 2 1 2 9 23 23

Kneu* 28 37 53 60 87 87

Roodmus 1 0,5 1

Rietgors 17 125 67 142 200 659 659

n territoria 327 3410 3815 4711 5482 8288 10706

n soorten 16 68 82 103 115 118 135

Rode Lijst 1994 4 16 14 21 23 22 27

Rode Lijst 2004 6 23 26 31 35 33 41

Vanaf het begin van het onderzoek nam het aantal waar-
genomen soorten regelmatig toe van 16 in 1978 tot 118 
in de periode 2004-08. In totaal werden liefst 135 soor-
ten broedvogels opgemerkt. Het totaal aantal territoria 
groeide van 327 in het nog zoute 1978 tot 10.706 in de 
laatste vrijwel zoete periode 2004-08. 
Door het bijschatten van territoria in de jaren 1988, 1992 
en 1998 is mogelijke overschatting opgetreden bij de Fuut 
en de Zomertaling in 1998, hoewel dat jaar uitzonderlijk 
was door de plotselinge waterpeil verhoging, waardoor 
een toename van watervogels mogelijk is. In alle andere 
gevallen is overschatting onwaarschijnlijk gezien de con-
tinuïteit in de reeksen getallen.
Tabel 2 geeft een overzicht van het laagste aantal paren 
broedvogels van de jaarlijks volledig onderzochte soor-
ten in het Mz, eveneens per periode van vijf jaar. In com-
binatie met tabel 1 valt hieruit af te lezen hoe het met 
sterk afnemende of fluctuerende soorten in het gebied 
gaat. Uit de tabel valt te voorspellen dat het onwaar-
schijnlijk is dat in de periode 2009-2013 nog plevieren of 
sterns in het Mz zullen broeden. 

Tabel 2. Overzicht minimum aantal paren broedvogels Mz in aangege-
ven perioden. Voor afkortingen zie tabel 1.
Soort   /     jaren 78 84-88 89-93 94-98 99-03 04-08

volledigheid v g g v g zg

Bruine Kiekendief 2 4 5 5 2

Steltkluut* 0 2 1 0 0

Kluut1 65 90 115 30 7

Kleine Plevier 1 4 5 3 2 0

Bontbekplevier* 10 5 5 1 0

Strandplevier* 20 12 27 13 0,5

Zwartkopmeeuw 1 1 1 0 0

Kokmeeuw 110 3 66 2 0 0

Stormmeeuw 0 1 1 0 0

Kl Mantelmeeuw 0 1 20 10 51

Zilvermeeuw 6 198 230 286 577

Gr Mantelmeeuw* 0 0 1 1 0

Visdief* 6 88 15 8 0

Noordse Stern1 0 0 1 0 0

Dwergstern* 0 0 1 0 0

Discussie
Zoals regelmatig geconstateerd, is het Markiezaat zeer 
rijk aan broedvogels (Bult 2002, Teixeira 2002, 2003). Bij 
de tweede broedvogelatlas was Atlasblok 49-34, waar 
het grootste deel van het Markiezaat in ligt, zelfs het 
meest soortenrijke blok van Nederland (SOVON 2002). 
Een totaal van 116 soorten voor 2004-05 en 118 voor de 
gehele periode van vijf jaar in een gebied van 1.800 ha, 
waarvan bijna tweederde water, is voor Nederlandse be-
grippen heel veel. Oorzaak van deze soortenrijkdom is 
de aanwezigheid van een combinatie van water, kreken 
en verschillende soorten open terreinen met gradiënten 
van hoog naar laag, droog naar nat, zout naar zoet en 

Fuut Ton Bakker
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mogelijk ook voedselrijk naar voedselarm, maar ook van 
struwelen en bos, hoewel dat nog vrij jong is. Ook het 
aantal broedparen ligt hoog voor een jong gebied.
Nemen we de broedvogels groepsgewijs onder de loep, 
dan blijken de futen de laatste tijd globaal stabiel te zijn. 
De Dodaars vestigde zich pas midden jaren negentig, 
toen de kreken waren verzoet. De Fuut vestigde zich al 
snel na de afsluiting, maar kwam aanvankelijk niet tot 
broeden. Met de toenemende eutrofiëring namen de aan-
tallen toe, maar door het slechte doorzicht van het water 
namen vanaf 2000 de aantallen sterk af om te stabiliseren 
op een peil van enkele tientallen paren die soms kolonie-
gewijs broeden. De Geoorde Fuut vestigde zich pas laat, 
gebruikt het Mz als voorverzamelplaats en komt zo nu 
en dan in de rustiger open kreken tot broeden.
Na een wat kwakkelend begin en gehinderd door vossen 
op de Spuitkop gaat het momenteel heel goed met de 
Lepelaar, net zoals in de rest van Nederland. De meeste 
vogels foerageren niet of nauwelijks in het Mz. 
De zwanen zijn nu al jaren stabiel. Naast broedvogels 
zijn er nog steeds enkele honderden ruiende Knobbels, 
maar niet meer zo veel als in de jaren negentig, toen de 
voedselrijkdom op zijn maximum was. De ganzen doen 
het steeds beter. Kol-, Tamme, Brand- en Nijlgans zijn al 
jaren gestabiliseerd, maar de Grauwe begint nu pas zijn 
draai te vinden en ook de Canadese Gans kan nog verder 
stijgen. De meeste grondeleenden lopen al een decenni-
um in aantal terug met uitzondering van de Krakeend, 
die maximaal heeft geprofiteerd van de eutrofiering. De 
duikeenden vertonen een wisselend beeld; de Tafeleend 
neemt toe, maar de Kuifeend haalt al lang niet meer zijn 
maximum van de jaren negentig.
Op de Bruine Kiekendief na, die schrikbarend afneemt, 
zijn de roofvogels min of meer stabiel op laag niveau. De 
ralachtigen doen het goed, in tegenstelling tot de hoen-
ders die sterk afnemen. Er is geen enkele aanwijzing dat 
vossen hierin een doorslaggevende rol spelen. Hetzelfde 
geldt voor de weidevogels, die het steeds moeilijker krij-
gen jongen groot te brengen, ook in gebieden met lage 
vegetaties. De kustbroedvogels maakten kort na de af-
sluiting een glorieuze periode door, maar nemen nu sterk 
af. Als oorzaak van de verwachtte teloorgang werd stee-
vast de vegetatiesuccessie genoemd. Maar ook op plaat-
sen waar nog steeds flinke open strandvlaktes zonder 
vee of vossen te vinden zijn, komen vrijwel geen kluten, 
plevieren en sterns meer voor. De oorzaak zal derhalve 
eerder in de voedselsituatie te vinden zijn, die helaas 
niet is gemeten. De grote meeuwen als Kleine Mantel- 
en Zilvermeeuw vormen een uitzondering; zij vinden op 
de Spuitkop nog steeds veilige broedplaatsen en volop 
voedsel op de 10 km verderop gelegen en gedeeltelijk 
overdekte vuilstort De Kragge. Mogelijk zijn hun aantal-
len in de periode 2004-08 wat overschat (Teixeira 2008b). 
De duiven vertonen een wisselend beeld en alleen de 
Houtduif profiteert van het ouder worden van het bos. 

Uiteraard zijn bosvogels als spechten, mezen, Wielewaal 
en Vink in opmars, evenals de Merel, Zang- en Grote 
Lijster, alsmede Winterkoning, Heggemus en Roodborst. 
Opmerkelijk is het voorkomen van de Boompieper op 
open zandige plaatsen in de bossen op de schorren in dit 
voormalige zeekleigebied. Zangvogels van open ruige 
terreinen als Graspieper en Rietgors, maar ook Rood-
borsttapuit, Sprinkhaanzanger, Putter en Kneu bereiken 
ook landelijk gezien hoge dichtheden en kunnen voorlo-
pig op het Mz nog wel even voort. Ongeveer hetzelfde 
geldt voor vogels van struwelen en jong bos als Gras-
mus, Zwartkop, Tuinfluiter, Fitis en Tjiftjaf. Hun aantal 
is in de onderzoeksperiode eveneens sterk toegenomen 
en verdere groei is nog te verwachten, evenals vestiging 
van nog meer bosvogelsoorten. 
Het voorkomen van de Blauwborst en de Bosrietzan-
ger is bijzonder. Deze soorten van jonge struwelen met 
lage struiken bereikten rond 1988 een (voorlopige) top 
met een groot aantal territoria. Meteen daarna begon de 
zomerbegrazing met huisvee op het Hogerwaard- en 
Duintjesschor. De koeien, die voor een hoge graasdruk 
zorgden, aten van de struiken (vooral vlieren), omdat de 
rest van de vegetatie voornamelijk uit lastig te verteren 
harde grassen en Duinriet bestond. Daardoor nam het 
aantal struiken zienderogen af en verdwenen leefmoge-
lijkheden voor de bijbehorende avifauna, die deels naar 
onbegraasde delen uitweek. De Blauwborst heeft zich 
niet van deze catastrofe kunnen herstellen en is, geheel 
tegen de verwachting in, ronduit schaars geworden. De 
Bosrietzanger nam met circa 40% af en kon pas na ruim 
een decennium weer langzaam groeien, omdat vooral op 
het Hogerwaardschor grote velden met Adelaarsvaren 
ontstonden, die door het vee met rust werden gelaten en 
nu een ideaal broedbiotoop vormen. 
Echt goed gaat het met de rietvogels. Kleine Karekieten, 
Rietzangers en Rietgorzen swingen de pan uit en zullen 
nog toenemen als het Markiezaatsmeer verder kan ver-
zoeten. Ook de veel schaarsere Baardman heeft in het Mz 
een groeikern. Vestiging van landelijke zeldzaamheden 
als Grote Karekiet en Snor ligt in de lijn van de verwach-
ting, maar door het ontbreken van goede broedarealen in 
de nabijheid heeft vestiging nog op zich laten wachten. 
Naarmate er meer goede moerassen in de omgeving van 
Bergen op Zoom kunnen ontstaan, nemen hun kansen 
toe. Zoals het er nu naar uit ziet, zal het Krammer-Vol-
kerak op termijn weer zout worden gemaakt. Dan blijft, 
naast de Biesbosch, het Mz als enige grote zoetwater-
moeras in westelijk Noord-Brabant over. Als het Mz ook 
zout of brak wordt, verdwijnen leefmogelijkheden in de 
wijde omgeving en staan de moerasvogels in onze regio 
er weer slecht voor. 
Met de kraaiachtigen gaat het naar verwachting goed. 
Kauw en Ekster zijn gestabiliseerd, maar de Zwarte 
Kraai en vooral de Gaai kunnen nog toenemen, vooral 
door de gestaag toenemende bosvorming. 
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Rode Lijst soorten
Men zou de waarde van een gebied kunnen uitdrukken 
in het aantal Rode Lijst soorten dat er broedt. In dit op-
zicht slaat met Markiezaat geen slecht figuur. Vanaf het 
eerste begin komen er veel soorten van de Rode Lijsten 
van 1985, 1994 en 2004 tot broeden. In vergelijking met 
de rest van Nederland scoort het Mz voor de periode 
1994-2008 steeds in de hoogste categorie van 18-23 soor-
ten per Atlasblok van 2.500 ha (vergelijk SOVON 2002). 
De beste periode voor Rode Lijst soorten van beide lijs-
ten was 1999-2003.
Opmerkelijk is daarbij een duidelijke verschuiving van 
kwetsbare en bedreigde soorten van open gebieden in de 
aanvangsjaren naar die van gesloten terreinen en bos.  
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Vogels in het Markiezaat sinds 1983: een selectie uit 
het waarnemingenarchief

Hidde Bult, 30-11-2008

Aalscholver
De Aalscholver is de laatste decennia spectaculair toege-
nomen, en je komt ze tegen op plaatsen die 10 jaar gele-
den ondenkbaar waren. De trend voor de zoete wateren 
in Nederland is nog altijd stijgend, maar in de zoute Del-
ta zakken de aantallen wat in (van Roomen et al. 2007). 
Hoe zou het ze daarom zijn vergaan in Markiezaat en 
Zoommeer?
De grootste aantallen werden, net als inde rest van Ne-
derland, in de maanden juli – september genoteerd. In de 
periode 1984/95 schommelde het aantal in het Markie-
zaat tussen 200 en 400 vogels in september, zonder dui-
delijke trend. In de eerste jaren waren het vooral vogels 
die kwamen rusten in de hoogspanningsmasten en op de 
Spuitkop na vistochten in de Ooster schelde. In het Mar-
kiezaat zelf werd weinig gevist, maar dat veranderde 
toen het water troebeler werd en er gemeenschappelijk 
werd gejaagd. Vanaf 1995 werd het doorzicht te gering 
en zagen we vooral rustende vogels. In 2000 kenterde de 
trend en stegen de aantallen snel. Dat geldt ook voor het 
landelijke verloop in zoete wateren, maar de toename in 
het Markiezaat is veel sterker. Het waterdoorzicht ver-
beterde en veel Aalscholvers vissen actief in groepen in 
het meer. Met 1500 vogels is de piek van de laatste jaren 
zelfs gelijk aan het gemiddelde van het veel grotere Vol-
kerakmeer. 
Het Zoommeer kent een stijgende tendens na afsluiting, 
maar vanaf 1997 slaat dat om, met uitzondering van 
september 2000. In tegenstelling tot het Markiezaat is 
er daarna geen enkele opleving te bespeuren, en zijn de 
aantallen nu verwaarloosbaar. 
Het aantal overwinteraars ligt vele malen lager dan in 
de nazomer, zonder duidelijke trend. Wat opvalt, is dat 
de januari tellingen voor Markiezaat en Zoommeer equi-
valent zijn. Het al dan niet tellen van de slaapplaats in 
de masten in het Zoommeer is een bron van variatie. De 
vogels die hier komen slapen, vissen overdag in de wij-
de omtrek in poldersloten, vaarten en kreken in de regio 
Steenbergen – Bergen op Zoom.

Figuur 1 Aantallen van Aalscholver in Markiezaat en Zoommeer in 
september en januari. Zoommeer is inclusief Schelde-Rijn Kanaal. 

Brilduiker
Brilduikers leven van bodemdieren, zoals Driehoeks-
mosselen. Het aantal overwinteraars in Nederland daalt 
vanaf eind jaren negentig, in het bijzonder in de Zoute 
Delta (van Roomen et al. 2007). In het Markiezaat arrive-
ren de eerste vogels in september. De hoogste noteringen 
vallen in de periode november/maart, hoewel ook april 
nog behoorlijk wat Brilduikers kan opleveren. In de jaren 
1991/2001 zijn er in mei geregeld Brilduikers (maximaal 
9) geteld, die mogelijk af en toe tot broeden kwamen (Sa-
menwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerk–groe-
pen 2007). De jaren ervoor en erna leverden de meitel-
lingen geen Brilduikers op.

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

aa
nt

al

aa
nt

al

Aalscholver, januariAalscholver, september
1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Zoommeer
Markiezaat

Zoommeer
Markiezaat

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

aa
nt

al

aa
nt

al

Aalscholver, januariAalscholver, september
1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Zoommeer
Markiezaat

Zoommeer
Markiezaat

Inleiding
Met het digitale archief van de maandelijkse vogeltellingen in het Markiezaat is het nu betrekkelijk eenvoudig om 
tijdreeksen per soort of soortgroep te maken. Om dit te illustreren heb ik enkele soorten eruit gepikt uit de periode 
september 1983 tot en met mei 2006.
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Het verloop van de Brilduiker in januari kent grote schom-
melingen (Figuur 2); de lage aantallen in 1985, 1987, 1997 
zijn toe te schrijven aan een volledige of gedeeltelijke 
ijsbedekking. Ook harde wind kan het telresultaat druk-
ken, omdat Brilduikers dan lastig zijn te ontdekken tus-
sen de golven. In de meeste jaren schommelt het aantal 
tussen 175 en 400 vogels, met uitschieters naar boven in 
1991, 1993 en 1998/99, terwijl 2001/02 duidelijk mindere 
jaren waren. In het Zoommeer stijgt het aantal Brildui-
kers de eerste jaren van enkele tientallen naar 374 vogels 
in 1994. Na een drietal mindere jaren worden in 1998/99 
maximaal 454 Brilduikers geteld. Sindsdien is dat aan-
tal nooit meer gehaald en lijkt de trend afnemend. De 
laatste 10 jaren overwinteren in beide gebieden ongeveer 
even veel Brilduikers, zij het dat nu eens het Zoommeer 
dan weer het Markiezaat het hoogst scoorde. De 378 Bril-
duikers in januari 2005 maken ongeveer 3% uit van de 
13.000 Nederlandse overwinteraars in die maand.
Het lijkt erop dat beide randmeren zo´n 10-15 jaren na 
afsluiting het meeste voedsel opleverden voor Brildui-
kers, waarna er een kentering optrad. Maar ook factoren 
buiten de regio, zoals ijsbedekking of juist zachte winters 
ten noorden van West-Brabant, zullen een rol spelen. In 
Groot-Brittannië en Zwitserland zette vanaf 1998 een af-
name in, die wordt toegeschreven aan een noordwaartse 
verschuiving van de overwinteringsgebieden onder in-
vloed van klimaat ver anderingen.

Figuur 2. Aantallen van Brilduiker in Markiezaat en Zoommeer in 
januari. Januari 1985, 1987 en 1997 kenden streng winter weer met 
ijsbedekking. Zoommeer is inclusief Schelde-Rijn Kanaal.

Blauwe Kiekendief
Bij mij bestaat de indruk dat ik de laatste jaren minder 
Blauwe Kiekendieven zie, maar dat zou simpelweg kun-
nen komen doordat ik minder frequent in open en groot-
schalige landschappen op stap ben. Omdat het Markie-
zaat en omringende gebieden wel systematisch zijn ge-
teld, laten die mogelijk zien of er wat aan de hand is.
Als we de januaritellingen van het Markiezaat bekijken, 

dan worden vanaf de allereerste winter na afsluiting 3-6 
vogels geteld, als de strenge winters van 1985 en 1987 
buiten beschouwing blijven (Figuur 3). Vanaf 1992 vol-
gen een aantal superjaren met 7-8 vogels per telling. In 
die periode worden met 3-4 vogels ook de topaantallen 
op de Prinsesseplaat genoteerd. Vreemd genoeg duurde 
het daar tot 1993, dus zeven jaar na het droogvallen, voor 
er een Blauwe Kiekendief werd gezien. Vanaf 1998 is er 
een duidelijke ommekeer en jagen er in het Markiezaat 
zelden meer dan 2-3 Blauwe Kiekendieven, en op de 
Prinsesseplaat nooit meer dan twee. Al met al komen 
de tellingen overeen met de indruk dat er het laatste de-
cennium minder Blauwe Kiekendieven overwinteren in 
onze regio.
Nu kan de daling in het Markiezaat een aantal redenen 
hebben, bij voorbeeld een algemene afname van de po-
pulatie overwinterende Blauwe Kieken in West-Europa, 
het dichtgroeien van de open landschappen in het reser-
vaat, of minder voedselaanbod door een dalend aantal 
zaadetende (zang)vogels. Die laatste optie is te toetsen 
door te kijken naar de winteraantallen van de prooidie-
ren als de Veldleeuwerik (zie verder).

Figuur 3. Blauwe Kiekendief en Buizerd in Markiezaat en Zoommeer 
in januari. Januari 1985, 1987 en 1997 kenden streng winterweer. 
Zoommeer is inclusief Schelde-Rijn Kanaal, maar de meeste vogels zit-
ten op de Prinsesseplaat.
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Buizerd
Dat het zeker niet slecht gaat met alle roofvogels laat de 
Buizerd zien. In het Markiezaat is sprake van een stijging, 
die nu mogelijk aan het stabiliseren is, met in doorsnee 
zo’n 10-15 overwinteraars. Uitgesproken topmaanden 
waren januari 1988, 1992, 2000 en 2005. Als we telartefac-
ten buiten beschouwing laten, dan zijn dat waarschijnlijk 
muizenrijke winters geweest in het Markiezaat. 
Na het droogvallen van de Prinsesseplaat duurde het vrij 
lang (1990) voor ook de eerste Buizerd genoteerd kon 
worden. Dat komt waarschijnlijk doordat het vooral uit 
voormalige slikken bestaat. Hier verliep de ontzilting, en 
daarmee de kolonisatie door planten en dus ook muizen, 
trager dan op de hoge schorren in het zuidelijk Markie-
zaat. Het aantal Buizerds fluctueert daar al jaren tussen 
2-5 vogels, alleen tussen 1997 en 2001 waren er duidelijk 
meer aanwezig. Ook op de Prinsesseplaat was 2000 een 
topjaar, de overige pieken vallen niet zo opvallend sa-
men met het patroon in het Markiezaat.

Scholekster
Het jaar 2008 staat in het teken van de Scholekster; het 
gaat al tijden bergafwaarts met de soort. In de Ooster-
schelde, het belangrijkste gebied in de Zoute Delta, is er 
al decennia een gestage afname door voedseltekort ten 
gevolge van mechanische kokkelvisserij, verplaatsing 
van mosselen naar diepere zones en gebiedsverande-
ringen. Een model voorspelt dat de draagkracht van dit 
bekken voor Scholeksters zal afnemen van 40.000 vogels 
rond 2000 naar een schamele 8000 vogels rond 2045 (van 
Roomen et al. 2007). Hoe verging het de Scholekster in 
het Markiezaat en Zoommeer? 
Anno 2008 is het bijna niet meer voor te stellen, maar 
voor de aanleg van de Oesterdam kwamen van augus-
tus tot april duizenden Scholeksters uit de Oosterschelde 
naar het Markiezaat om te overtijen. Buiten de Spuitkop, 
was er toen ook in de Binnenschelde een zandplaatje met 
een hoogwatervluchtplaats (HVP). In de septemberreeks 
is te zien dat de getijdenvluchten ophielden vanaf 1986, 
toen de Oesterdam gereed kwam (Figuur 4). De HVP 
verplaatste zich naar de platen bij de Bergse Diepsluis 
in het westelijke Zoommeer. Alleen in september 1989 
kwamen nog ongeveer 4500 vogels naar het Markiezaat, 
waarschijnlijk omdat ze op die schitterende dag ver-
stoord werden door recreanten bij de Bergse Diepsluis. 
Daarna ging het snel bergafwaarts, en vanaf 2003 ontbre-
ken ze zelfs soms op de septemberlijsten.
Op de Prinsesseplaat kwamen de eerste jaren na aanleg 
van de Oesterdam nog zo´n 500 Scholeksters overtijen, 
maar alras hield dat op en bleven ze bij de Bergse Diep-
sluis.
De meitelling weerspiegelt de laatste jaren mede de 
stand van de lokale broedvogels. Uit het verloop blijkt 
dat die in beide terreinen daalt. Of dit komt door ongun-
stige lokale ontwikke–lingen of de algehele teloorgang 

van de Scholekster is niet duidelijk. Wel is evident dat de 
lokale broedvogels het gebied snel verlaten: de aantallen 
in september liggen ver onder die van mei, en de laatste 
jaren ontbreken ze dan zelfs geregeld. Blijkbaar biedt het 
Scholeksters onvoldoende voedsel.

Figuur 4. Scholekster in Markiezaat en Zoommeer (Prinsesseplaat) in 
september en mei. In september 1986 is niet geteld vanwege erg slechte 
weersomstandigheden. 

Veldleeuwerik
Sinds de Broedvogelatlas weten we dat er in 1989/96 
5500-7600 broedparen van de Veldleeuwerik present 
waren in West-Brabant en dat populatie in de Provincie 
pijlsnel omlaaggaat (Samenwerkingsverband Westbra-
bantse Vogelwerkgroepen 2007). Over het aantal dat in 
West-Brabant overwintert weten we hoegenaamd niets.
De tellingen van het Markiezaat fluctueren heel sterk. 
Dat heeft allerlei redenen. De vogels vallen weinig op, 
kunnen vrijwel alleen worden opgemerkt op trajecten 
die te voet worden geteld. Ook dan is het louter toeval 
of je wel of niet tegen een groepje aanloopt en niet ie-
dere teller noteerde de “talrijke” kleine zangvogels sys-
tematisch. Kortom, het archief zal ons nooit zekerheid 
geven over het totaal aantal Veldleeuweriken er in het 
Markiezaat. Maar, als tellingen systematisch worden uit-
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gevoerd, zullen ze op termijn het ware aantalverloop in 
grote lijnen toch reflecteren. 
In januari 1986, 1987 en 1996 gingen koude-invallen 
gepaard met vorstvluchten vanuit het Noordoosten; in 
1987 werden zelfs 752 Veld- en 54 Strand leeuweriken 
geteld. Buiten die piekjaren worden er zelden meer dan 
25 vogels geteld (mediaan 1984/2006 20 vogels/telling). 
Het Markiezaat is een veel beter overwinteringsgebied 
dan de akkers in de omgeving, maar het aantal wintervo-
gels valt toch volledig in het niet bij de broedpopulatie, 
die rond 1994 op 300 vogels werd begroot. Ten tweede 
lijkt het erop dat vanaf 2000 minder Veldleeuweriken 
overwinteren (mediaan 2000/06 8 vogels per telling) dan 
in de jaren 1990/99 (mediaan 23 vogels per telling) of 
1984/89 (mediaan eveneens 23 vogels per telling). Oor-
zaken kunnen zijn dat er minder zaadjes, bijv. van zee-
kraal te vinden zijn, of dat het terrein meer en meer be-
groeid raakt. Gezien het dalend aantal Veldleeuweriken 
als wintergast, lijkt het niet vreemd dat ook de Blauwe 
Kiekendief, die het vooral op (kleine) zangvogels heeft 
gemunt, sinds 2000 een afname laat zien. In dit licht zou 
het interessant zijn som van de overwinterende leeuwe-
riken, piepers, gorzen, en vinken in grafiek te zetten.

Blauwborst
Na het afsluiten van het Markiezaat ontwikkelde zich op 
de hoge schorren snel ruigte–stru–welen, die als magne-
ten Blauwborsten aantrokken. Met het invoeren van be-
grazing namen de struwelen en daarmee ook de Blauw-
borsten weer af. We kunnen dit nagaan met de gegevens 
van de proefstrook, maar omdat deze strook weinig on-
begraasde delen bestrijkt, geeft hij niet meteen weer hoe 
het de Blauwborst in het Markiezaat als geheel vergaat. 
Welk beeld komt naar voren uit de integrale tellingen en 
hoe verhoudt zich dat tot de proefstrook?
In 1986, het eerste jaar voor zowel de proefstrook als de 
integrale meitellingen, zijn Blauw–borsten opgemerkt. 
Spoedig ontwikkelde zich een flinke populatie in de 

(vlier)struiken op hogere schorren. De piek in 1988 komt 
doordat er dat jaar een intensieve broedvogel–kar–tering 
plaatsvond waardoor er zo´n 10 vogels extra zijn toe-
gevoegd. Vanaf dat jaar zijn grote grazers ingeschaard 
om de successie terug te zetten, dan wel tot stilstand te 
brengen. Buiten de niet-begraasde delen, zoals rond de 
Boskreek, was het toen met de struwelen en hun broed-
vo–gels snel gedaan. De monitoring van de proefstrook 
laat dit keurig zien, maar ook de integrale meitellingen 
geven – met veel minder telinspanning – dit redelijk 
weer. Daarna haalde de proefstrook nooit meer het oude 
peil, en vanaf 1996 is de Blauwborst zelfs geen jaarlijkse 
broedvogel meer. Volgens de integrale meitellingen is 
er in het Markiezaat als geheel de laatste jaren mogelijk 
sprake van een licht herstel.

Grasmus
Grasmussen zijn al vanaf 1987 bij meitellingen aange-
troffen, maar vestigden zich pas twee jaren later in de 
proefstrook. Daardoor is uit de proefstrookreeks niet 
te zien dat de Grasmus, net als de Blauwborst, een dip 
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onderging na de start van de begrazing in 1988. Vanaf 
1994 gaan beide reeksen crescendo, en lopen daarbij op-
merkelijk goed parallel. De lage aantallen in reeks van de 
integrale tellingen in 1999, 2003 en 2005 zijn te verklaren 
doordat soms vergeten wordt alle vogels, dus ook zang-
vogels, te noteren. Als dit gebeurt bij de telling van het 
Hogerwaardschor, dan drukt dat de aantallen behoorlijk. 
Het lijkt erop dat voor zangvogels eenmalige dieptepun-
ten beter genegeerd kunnen worden om het verloop 
van de populatie in het reservaat te kunnen volgen. Dat 
houdt in dat er in 2004/06 gemiddeld zo´n 45 Grasmus-
sen en 5 Blauwborsten genoteerd werden bij de meitel-
lingen. Voor de Blauwborst komt dat neer op ongeveer 
11% van de populatie (44 territoria), voor de Grasmus 
op 18% van de populatie (249 territoria) die in 2004/06 
bij karteringen van het oostelijke en westelijke schor en 
de Molenplaat werd opgespoord door Ray Teixeira en 
andere leden van de VWG Bergen op Zoom. Kortom, de 
integrale tellingen zullen nooit de exacte aantallen van 
broedvogels kunnen opleveren, maar geven voor som-
mige soorten wel een beeld van hun populatieverloop 
met een minder omslachtige en tijdrovende methode.

Besluit
Al met al hebben de inspanningen van de VWG Bergen 
op Zoom een bestand opgeleverd met een schat aan ge-
gevens. Het is een illusie om te denken dat die dataset 
foutloos zou zijn. De grote waarde ligt er juist in dat die 
gegevens systematisch zijn verzameld. Daardoor weer-
spiegelen ze, ondanks tekortkomingen als dubbel- of 
juist ondertelling, op termijn heel goed het wel en wee 
van de avifauna van het Markiezaat. In dat licht is het 
veel belangrijker om zo weinig mogelijk af te wijken van 

vaste telpatronen, ook al dekken die het gebied onvolle-
dig, dan om zelfs maar te proberen om elke kreek of plaat 
te tellen. Juist de af en toe uitgevoerde “supergoede” tel-
lingen vertroebelen in sterke mate de grote lijnen, alleen 
al doordat de grotere kans is op dubbeltellingen.

Literatuur
Samenwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerk-
groepen 2007.
  Atlas van de West-Brabantse broedvogels. NPN me-

dia, Breda.
van Roomen M. W. J., van Winden E. A. J., Koffijberg 
K., van den Bremer L., Ens B., Kleefstra R., Schop-
pers J., Vergeer J.-W., SOVON Ganzen- en Zwanen-
werkgroep & Soldaat L. 2007.
  Watervogels in Nederland in 2005/2006. SOVON-

monitoringrapport 2007/03, Waterdienst-rapport 
BM07.09, SOVON,Beek-Ubbergen.

* Noot van de redactie. 
Bij de integrale tellingen van mei zijn zeker sedert 1994 de 
gegevens van de proefstrook, die op dezelfde dag werden verza-
meld, toegevoegd. Zou de proefstrook niet meer worden onder-
zocht, dan zouden de integrale tellingen van mei dus niet meer 
zo’n mooi beeld van de ontwikkeling van de broedvogelstand 
van het Markiezaat weergeven als nu het geval is.
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Figuur 6. Blauwborst (links) en Grasmus (rechts) tijdens integrale tellingen in mei en bij broedvogelkarteringen in de proefstrook. In 1994 is de 
proefstrook niet onderzocht, de gegevens van 2004/06 waren nog niet beschikbaar. De schommelingen in de reeksen van zangvogels bij integrale 
tellingen komen vooral doordat niet iedereen hun aantallen consequent noteert en doorgeeft. In het algemeen lijkt het erop dat vooral lage scores in 
een reeks (bijv. Grasmus 1999, 2003, Grasmus en Blauwborst 2005) het gevolg zijn van het niet doorgeven van zangvogels.

** Antwoord HB. Dit begrijp ik niet. Uit figuur 6 blijkt 
dat  de proefstrook maar een fractie van de 
zangvogelaantallen oplevert.
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In 2010 organiseren  SOVON Vogelonderzoek Nederland 
en Vogelbescherming Nederland i.s.m. de Werkgroep 
Roofvogels Nederland en Werkgroep Grauwe Kiekendief 
het Jaar van de Bruine Kiekendief. Van deze charismati-
sche roofvogel is namelijk nog lang niet alles bekend. Er 
wordt een aantal activiteiten georganiseerd om meer be-
kendheid te geven aan (de bescherming van) deze soort 
en om vrijwilligers te betrekken bij vogelonderzoek en 
-tellingen. Dit jaar zal er daarbij speciale aandacht zijn 
voor het betrekken van de jeugd bij deze fraaie roofvo-
gelsoort. 

Enkele onderzoeksvragen die centraal staan en die we 
met behulp van vrijwilligers willen beantwoorden zijn:

-  Waar broeden Bruine Kiekendieven in Nederland? Het 
doel is een compleet landdekkend beeld van de broed-
aantallen te krijgen;

-  Fenologie: wanneer komen en vertrekken onze Bruine 
Kiekendieven? Dit onderdeel leent zich voor  publiciteit 
en het enthousiasmeren van waarnemers. Daarnaast le-
vert het mogelijk informatie op over o.a. de effecten van 
klimaatverandering;

-  Waar slapen Bruine Kiekendieven in de winterperiode, 
hoe zien deze slaapplaatsen er qua samenstelling uit? 
Een bekende slaapplaatsregio is het Verdronken Land 
van Saeftinghe, maar waarschijnlijk zijn er elders nog 
wel meer kleinere slaapplaatsen te vinden.

De soort is als toppredator een belangrijke indicator voor 
ecosystemen (met name moerassen en akkerland) en 
daarmee ook de biodiversiteit. Omdat 2010 tevens het 
Jaar van de Biodiversiteit is, zal dit aspect een belangrijke 
rol spelen bij de communicatie. 
Voor de jeugd gaan we een teken- en fotowedstrijd 
organiseren en zal er in de WILDzoekers Expres veel aan-
dacht zijn voor deze prachtige soort. Tot slot zullen we 
ook scholen gaan benaderen met een lesbrief.
Kijk voor de meest actuele informatie op:
www.jaarvandebruinekiekendief.nl en doe mee.

P.s. Ook de jaarsoort voor 2011 is al bekend en dat zal de boeren-
zwaluw zijn. Maar daarover in de loop van 2010 meer...

2010 - Het Jaar van de Bruine Kiekendief
(en 2011 wordt het Jaar van de Boerenzwaluw)



De vogelen des velds 

Ook ditmaal in de Vogelen des Velds een selectie van bijzondere, vroege of late waarnemingen uit onze regio uit 2008. 
Deze keer kwamen maar weinig meldingen voor de rubriek zelf binnen. Gelukkig kon gebruik worden gemaakt van 
de vele mailtjes, die de leden van de Vogelwerkgroep rondstuurden. Dit resulteerde, naast een aantal foto's, in een 
groot aantal meldingen van heel veel verschillende personen. Zoals steeds was het aantal waarnemingen zo groot, dat 
een zeer sterke selectie moest worden gemaakt. De huidige rubriek is dan ook min of meer willekeurig en sommige 
soorten werden wegens ruimtegebrek niet opgenomen. Omdat in 2008 veel Cetti's Zangers werden gehoord, is deze 
soort dit jaar gekozen om model te staan voor deze rubriek. 

Afkortingen: ABra = Arno Braam, AdV = Wies de Valk, CKel = C. Kelderman, CT = Hubert Tonino, Edjo = Erik de 
Jonge, FKvG = Flip Koster van Groos, FW = Frans Woord, GuD = Guus Dekkers, HB = Hidde Bult, Hdja = Hanneke 
Dujardin, HDon = Huub Don, HP = Hans Potters, HSie = Henk Sierdsema, HT = Hubert Tonino, IMeu = I. Meil-
meester, JJ = Jos Jacobs, KE = Koen Elshout, KK = Klaas Koopmans, LB = Lucie Bult, LdH = Leo den Heijer, LP = Leo 
Plasmans, MdHa = Marike de Haan, MGer = Marcel Gerards, MH = Mark Hoekstein, MT = Matthew Twort, PBas = 
Piet Baselier, PdJ = Pdja = Paul Dujardin, PLM = Peter Meininger, PS = Paranka Surminski, PvKa = P. van Kan, RH = 
Ria Hogerwaard, RJB = Roland-Jan Buijs, Rjoo = Rob Joosse, RM = Rinus Muis, RT = Ray Teixeira, RvD = Ruud van 
Dongen, RW = Richard Wierenga, SBro = Stan Broos, SdD = Simon den Dubbelden, TB = Ton Bakker, TLui = T. Luiten, 
TS = Teus Slagboom, WVee = Willem Veenhuizen. 
Hwschor = Hogerwaardschor, ad = adult, ex = exemplaar, juv = juveniel, vr = vrouw. 

Naam Aantal Datum Piaats Atlas w m l wrn2 wrn3 wnr4 Gedrag 

Roodkeeiduiker 1 4 / 8 / 2 0 0 8 Roosendaal, Tolberg-W 4 9 2 6 3 4 GuD visvijver 
Dodaars 12 4 / 2 7 / 2 0 0 8 Zeezuiper 4 9 2 5 5 3 TB RT LP 8 m a n , 4 vr;balts, a larm 
Kuifduiker 2 1 / 1 1 / 2 0 0 8 Spee lmansp la t en 4 9 2 3 5 2 RT 
Kuifduiker 1 1 / 1 2 / 2 0 0 8 Molenplaat-sl ik 493411 HB 
Kuifduiker 8 2 / 1 8 / 2 0 0 8 Phil ipsdam 4 3 4 3 0 0 HT AdV 
Geoorde Fuut 3 7 9 / 1 3 / 2 0 0 8 Baai-0 493452 RT JJ 
Aalscholver 62 3 / 1 5 / 2 0 0 8 Spuitkop 4 9 3 4 5 0 TB JH HB 
Kleine Pelikaan 1 1 2 / 3 1 / 2 0 0 8 Bergse Plaat 4 9 3 4 2 0 MdHa op huis 
Roerdomp 1 1 / 1 3 / 2 0 0 8 RoodeWeel Complex, De Beek-N 4 3 5 5 5 5 WVee 
Roerdomp 1 1 2 / 1 8 / 2 0 0 8 Hogerwaardpolder-W, kreekrest 494421 EdJo over richting Markiezaat 
Kwak 1 6 / 7 / 2 0 0 8 Zeezuiper-0 4 9 2 5 5 3 TB RT 2 e k j 
Koereiger 1 7 / 1 6 / 2 0 0 8 Markiezaat 4 9 3 4 0 0 TS ove rW 
Kleine Zilverreiger 1 2 5 / 1 2 / 0 7 Scha kerl oopol der 492331 HB LB 
Kleine Zilverreiger 4 7 / 2 / 2 0 0 8 Hogerwaardschor 4 9 4 4 1 0 PLM 
Kleine Zilverreiger 2 7 / 2 7 / 2 0 0 8 Prinsesseplaat 4 9 2 3 4 5 MT RW 
Grate Zilverreiger 6 8 / 1 3 / 2 0 0 8 Boskreek 494411 RJB 
Grate Zilverreiger 14 9 / 2 5 / 2 0 0 8 Boskreek 494411 RT n a a r s l a a p p l a a t s 19.55-20.05 
Grate Zilverreiger 17 1 0 / 1 9 / 2 0 0 8 Boskreek 494411 RT voorverzamelplaa ts 
Purperreiger 2 4 / 1 / 2 0 0 8 M a t t e m b u r g h - 0 , bouwland Z 4 9 3 5 5 2 TS MT over, meeuwente l l ing 
Purperreiger 1 5 / 3 / 2 0 0 8 Zeezuiper-0 4 9 2 5 5 3 RT 
Purperreiger 1 9 / 9 / 2 0 0 8 Kortenhoeff-West 4 9 4 5 4 3 HP 
Ooievaar 1 4 / 1 4 / 2 0 0 8 S teenbergen , r a n d w e g - 0 491512 RM langs de w e g 
Ooievaar 35 8 / 1 6 / 2 0 0 8 De Kroeven-ZO 492731 SdD 30-40 ex over 
Ooievaar 3 8 / 3 1 / 2 0 0 8 Augusta polder-West 493434 TS 
Lepelaar 3 5 9 0 2 / 0 8 / 0 8 Hogerwaardschor-M 494413 HB 
Lepelaar 4 7 5 8 / 1 3 / 2 0 0 8 Markiezaatsmeer-Zuid 4 9 3 4 5 0 RJB 4 5 0 - 5 0 0 ex 
Lepelaar 200 8 / 1 7 / 2 0 0 8 Markiezaatsmeer 493400 TB h o n d e r d e n 
Flamingo 2 8 / 1 7 / 2 0 0 8 Hogerwaardschor-water l i jn-Oost 4 9 3 4 5 3 TB 
Flamingo spec 3 5 / 2 4 / 2 0 0 8 Hogerwaardschor-water l i jn-Oost 4 9 3 4 5 3 TS MT 
Flamingo spec 3 3 1 0 / 6 / 2 0 0 8 Phil ipsdam 4 3 4 3 0 0 HT AdV ver.veel rosseus 
Knobbelzwaan 4 1 0 7 / 1 8 / 2 0 0 8 Markiezaatsmeer 493400 TS variaf Kraaijenberg 
Zwarte Zwaan 2 0 1 / 1 3 / 2 0 0 8 De Krabben 491543 RT PS 
Zwarte Zwaan 2 1 / 1 9 / 2 0 0 8 Kleine Meer-Zuid 4 9 4 5 5 4 RT naar Groote Meer 
Kleine Zwaan 9 1 1 / 1 3 / 2 0 0 8 Hogerwaardpolder 4 9 4 4 2 0 HB 
Kleine Zwaan 285 1 1 / 1 3 / 2 0 0 8 Markiezaa tsmeer 4 9 3 4 0 0 HP 



Toendrar ie tgans 300 1 / 6 / 2 0 0 8 Hogerwaardpo lde r -m 494422 JJ 
Toendrar ie tgans 500 1 2 / 6 / 2 0 0 8 Van Haaf tenpolder-Z 435341 HT AdV > 5 0 0 
Anser spec 3000 1 / 1 2 / 2 0 0 8 Hogerwaardpo lde r -m 4 9 4 4 2 2 TB Kol /GrauwAoendrar ie tgans 
Kolgans 1840 1 / 1 2 / 2 0 0 8 Hogerwaardpolder 4 9 4 4 2 0 TB 
Kolgans 5 5 / 1 7 / 2 0 0 8 Molenplaat-sl ik 493411 PdJa HdJa 
Grauwe Gans 1400 1 / 6 / 2 0 0 8 Hogerwaardpo lde r -m 4 9 4 4 2 2 JJ 
Grauwe Gans 3 3 1 / 1 8 / 2 0 0 8 Zeezuiper 4 9 2 5 5 3 TB RT PdJa 15 paar -h 3 ex 
Grauwe Gans 300 1 / 2 0 / 2 0 0 8 Noordpolder 495415 HB LB winter 
Grauwe Gans 941 1 1 / 1 5 / 2 0 0 8 Duintjes, t ra jec t 4 9 3 4 0 4 TB RT MGer 
Grauwe Gans 1190 1 2 / 7 / 2 0 0 8 Hogerwaardpolder 4 9 4 4 2 0 HB 
Indische Gans 1 1 / 1 3 / 2 0 0 8 Anton van Duinkerkenpark 4 9 2 4 5 5 MT 
Indische Gans 1 6 / 7 / 2 0 0 8 Zeezuiper-0 4 9 2 5 5 3 TB RT 
S n e e u w g a n s 1 2 / 2 3 / 2 0 0 8 Landtong-Oost 4 9 3 4 5 3 RT HB b lauwe fase; onzuiver 
S n e e u w g a n s 1 2 / 2 9 / 2 0 0 8 Schakerloopolder-ZW 492331 LP b lauwe fase ; onzuiver 
Canadese Gans 410 6 / 1 9 / 2 0 0 8 Phil ipsdam 4 3 4 3 0 0 HT AdV 
Canadese Gans 500 8 / 2 0 / 2 0 0 8 Boskreek 494411 RT s avonds inkomend van ZO 
Brandgans 1470 3 / 2 / 2 0 0 8 Schakerloopolder-ZW 492331 RT 
Brandgans 15 5 / 1 8 / 2 0 0 8 Molenplaat , zand 4 9 3 0 0 0 PdJa HdJa SdD 
Roodhalsgans 1 2 / 2 9 / 2 0 0 8 Schakerloopolder-ZW 492331 LP 
Casarca 1 4 / 1 3 / 2 0 0 8 Noordpolder-ZO 495511 HB vrouw bij polderplas 
Casarca 3 9 / 9 / 2 0 0 8 Bergse Diepsluis 4 9 2 3 4 0 HT AdV 
Muskuseend 1 1 0 / 1 8 / 2 0 0 8 Augustapolder-West 4 9 3 4 3 4 RT 
Mandar i jneend 6 3 / 2 4 / 2 0 0 8 Gemeentevi jver 551611 HB LB 3 paa r 
Mandar i jneend 2 3 / 2 4 / 2 0 0 8 Rioolzuivering/beek 495651 HB LB paar 
Smient 1197 1 1 / 1 5 / 2 0 0 8 Duintjes, t ra jec t 4 9 3 4 0 4 TB RT MGer 
Pijlstaart 16 1 / 1 8 / 2 0 0 8 Zeezuiper 4 9 2 5 5 3 TB RT PdJa 8 paar 
Pijlstaart 62 . 9 / 1 3 / 2 0 0 8 Mat temburgh-O, b o uwland Z 4 9 3 5 5 2 TS over 
Zomertal ing 13 4 / 1 1 / 2 0 0 8 Molenplaat-NO 492451 HP 9 m a n , 4 vrouw 
Zomertal ing 1 5 / 4 / 2 0 0 8 Molenplaat-ZW 493315 MdHa g e e n aanta l opgegeven 
Zomertal ing 2 6 / 1 / 2 0 0 8 Duin t jes -midden 4 9 3 4 4 4 PdJa SdD paar 
Slobeend 4 0 1 / 1 3 / 2 0 0 8 Grote Melanen 4 9 2 4 0 4 MT 
Krooneend 1 5 / 1 4 / 2 0 0 8 Duintjes-Noord 4 9 3 4 3 4 PvKa 
Krooneend 1 5 / 1 7 / 2 0 0 8 Duintjes-Noord 4 9 3 4 3 4 RT JH 
Topper 13 1 / 1 1 / 2 0 0 8 Spee lmansp la t en 4 9 2 3 5 2 RT 1 2 o n v o l w a s s e n m a n n e n 
IJseend 1 1 / 2 2 / 2 0 0 8 Phil ipsdam 4 3 4 3 0 0 HT AdV vrouw; idem 18-2 
Grote Zeeeend 2 1 / 6 / 2 0 0 8 O e s t e r d a m - m i d d e n 4 9 3 3 3 4 TB 
Nonne t j e 14 2 / 1 0 / 2 0 0 8 Spuitkop NW 493441 HB LB 2 m a n , 12 vr; bai ts 
Nonne t j e 3 1 2 / 6 / 2 0 0 8 Hogerwaardpo lde r -m, n a t u u r b o u w 4 9 4 4 2 2 HT AdV vrouw 
Grote Zaagbek 8 1 / 1 3 / 2 0 0 8 Grote Melanen 4 9 2 4 0 4 MT 5 m a n , 3 v r 
Rosse Stekels taar t 37 1 / 1 2 / 2 0 0 8 Boskreek 494411 RT TB 
Rosse Stekels taar t 2 4 / 2 0 / 2 0 0 8 Rammegor s 4 3 5 3 0 2 RM 
Wespendief 4 9 / 1 3 / 2 0 0 8 Mat temburgh-O, b o uwland Z 493552 TS over 
Z w a r t e W o u w 1 4 / 2 6 / 2 0 0 8 Mat temburgh-O, b o uwland Z 4 9 3 5 5 2 TS MdHa over 
Z w a r t e W o u w 1 5 / 4 / 2 0 0 8 Molenplaat 4 9 3 0 0 0 MdHa 
Z w a r t e W o u w 1 5 / 2 4 / 2 0 0 8 Hogerwaardpolder -W 494421 TS MT over 
R o d e W o u w 1 4 / 1 / 2 0 0 8 Halsteren, Rode Schouw 492424 TB over NO 
RodeWouw 1 4 / 2 6 / 2 0 0 8 Mat temburgh-O, b o uwland Z 4 9 3 5 5 2 TS over 
RodeWouw 1 9 / 2 1 / 2 0 0 8 Markiezaatsmeer-ZO 4 9 3 4 5 3 HP achtervolgt Visarend m e t vis 
RodeWouw 1 1 2 / 1 5 / 2 0 0 8 Hogerwaardpo lde r -m 494422 MT laag over 
Slangearend 1 7 / 2 3 / 2 0 0 8 A17, afr i t Oudenbosch 491731 TS > 0 ; groot 
Blauwe Kiekendief 1 2 / 1 7 / 2 0 0 8 Hogerwaardschor-W 494412 LdH vrouw 
Grauwe Kiekendief 1 5 / 7 / 2 0 0 8 Mat temburgh-O, b o uwland Z 493552 TS m a n over 
Arendbuizerd 1 6 / 1 0 / 2 0 0 8 Kleine Meer 4 9 4 5 5 4 TB via NM, 3 weken aanwez ig 
Arendbuizerd 1 1 1 / 1 4 / 2 0 0 8 Oos t langeweg, Doelpolder 5 5 2 4 2 2 HB LB 15.15 op l ichtmast 
Ruigpootbuizerd 1 3 / 1 8 / 2 0 0 8 Slikken van de Heen-Oost 434451 HP 
Visarend 1 4 / 2 0 / 2 0 0 8 Markiezaa tsmeer 4 9 3 4 0 0 RJoo 
Visarend 1 5 / 3 0 / 2 0 0 8 Hogerwaardschor-W 4 9 4 4 1 2 EdJo KEIs 
Visarend 8 / 1 9 / 2 0 0 8 Phil ipsdam 4 3 4 3 0 0 HT AdV 
Visarend 1 9 / 1 3 / 2 0 0 8 Baai -0 4 9 3 4 5 2 TB RT JJ JH 
Roodpootvalk 1 5 / 2 4 / 2 0 0 8 Ri jzendeweg 494425 TS MT 
Roodpootvalk 1 9 / 2 5 / 2 0 0 8 Hogerwaardpo lde r -m 4 9 4 4 2 2 RT man uitvliegend 
Smelleken 1 1 / 6 / 2 0 0 8 Hogerwaardpolder 4 9 4 4 2 0 JJ 
Smelleken 4 / 2 0 / 2 0 0 8 Mat temburgh-O, b o uwland Z 4 9 3 5 5 2 TS MT MdHa 2x1 
Smelleken 1 1 1 / 1 5 / 2 0 0 8 Hogerwaardschor -0 4 9 4 4 1 4 TB RT MGer vrouw 
Boomvalk 1 6 / 2 5 / 2 0 0 8 Ma t t emburgh , Bloempjesvenroute 4 9 3 5 5 0 TS MT MdHa 
Slechtvalk 2 2 / 2 3 / 2 0 0 8 Landtong 4 9 3 4 5 0 RT HSie HB LB paar 
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