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Broedvogelonderzoek Zwaluwmoer
(Landgoed Groote Meer) in 2006 Hidde Bult

Basisgegevens en soortenlijst.

Ton Bakker en Hidde Bult, VWG Bergen op Zoom 02/12/2008

In 2006 zijn ten behoeve van de vijfjaarlijkse monitoring 
van het Grenspark de broedvogels van het Zwaluwmoer 
(Grenspark Sector Vog19) onderzocht tijdens 7 rondes 
(Tabel 1). Dit terrein maakt deel uit van het Landgoed het 
Groote Meer, en het grootste deel is niet vrij toegankelijk. 
Na 25/06 kon alleen het openbare terrein nog bezocht 
worden, waardoor enkele late soorten onderschat 
kunnen zijn. Dit geldt ook voor nachtvogels. Van de 
meest talrijke soorten (Winterkoning, Roodborst, Merel, 
Pimpel- en Koolmees en Vink) is alleen de presentie 
vastgesteld. Bij de interpretatie zijn de criteria van de 
SOVON handleiding toegepast (van Dijk 2004); deze 
zijn niet versoepeld voor minder intensief onderzochte 
delen. De oppervlakte van het terrein (144 ha) is geschat 
met een puntenraster.

De resultaten zijn vergeleken met gegevens uit 1988 
(Teixeira 1990) en de periode 1994-96 (Teixeira & 
Bult 2002), en met de aantallen in de West-Brabantse 
Broedvogelatlas (Samenwerkingsverband Westbrabantse 
Vogelwerkgroepen 2007). De dichtheid (D, aantal/100ha) 
in het Zwaluwmoer wordt ook vergeleken met die van 
referentiegebieden in de omgeving (Dref) onderzocht 
in 2001-06. De referentiegebieden (ref, 514ha) zijn 
de Stoppelbergen (onderzocht in 2001), Bieduinen, 
Bieduinen-West en Verbindingsdreef (onderzocht 
in 2005) en Moretusbosch (onderzocht in 2006). De 
verandering in de referentiegebieden (Vref ) wordt ook 
vermeld, waarbij het aantal tijdens het onderzoek voor 
de West-Brabantse Broedvogelatlas (1990-94) op 100 is 
gesteld.

Satellietfoto onderzoeksgebied omstreeks juli 2005 in late middag. Gesimuleerd uitzicht van ongeveer 1000 m hoogte richting noord (bron Google Earth).
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Tabel 1. Karakteristieken onderzoek 2006

ronde* waarnemer aard datum begin eind duur wind bew. temp. sector, wrnrs.

1 TB 1 19/03 07:30 12:15 04:45 O4  8/8 -1 RT, SdD

2 HB 1 06/04 07:10 08:55 01:45 windstil  0/8  -1 - 5 zuid

2 HB 1 09/04 06:40 09:55 03:15 ZW2 3-5/8  3 - 7 noord

2, b TB 1 09/04 06:55 10:30 03:35 ZW2 3-5/8  3 - 7 midden

3 HB 1 17/04 06:45 09:00 02:15 W1-2  8/8 10 zuid

3, c HB 1 25/04 06:00 09:08 03:08 W1-2  8/8 10 noord

4 HB 1 06/05 05:25 10:00 04:35 windstil  0-3/8  12-17 zuid

4, d TB 1 06/05 05:45 10:15 04:30 windstil  0-3/8  12-17 noord

5 HB 1 27/05 05:30 08:31 03:01 ZW2-3  8/8  12-15 noord

5, e TB 1 28/05 05:46 10:55 05:09 WZW4  7/8 12 zuid, HT

6 HB 1 18/06 05:05 08:45 03:40 windstil  3-5/8  14-18 zuid

6, f TB 1 18/06 05:15 10:30 05:15 windstil  3-5/8  14-23 noord

7 HB 2 25/06 07:25 10:32 03:07 windstil 8/8 hoog  17-19 noord, LB

7, g HB 1 14/07 05:30 06:45 01:15 NO3  0/8  15-17 zuid

h HB 3 23/07 20:30 22:35 02:05 N2  0/8  28-25 zuid, CR

Tijdbesteding: uren, minuten en minuten/ha 51.33 3080 21.4

*Op de soortkaarten zijn letters gebruikt bij mogelijke overlap binnen dezelfde ronde; LB Lucie Bult; RT Ray Teixeira; SdD Simon den Dubbelden; HT: bezoek Meerhuis, e-mail Hubert Tonino. 
CR: cassetterecorder voor Nachtzwaluw.

Tabel 2. Broedvogels Zwaluwmoer in 2006 in vergelijking met vroegere jaren en dichtheid (Dref) en veranderingen (Vref) in de regio in 2001-06. Symbolen: p= paar of territorium;

D= dichtheid; *= onderzoek onvolledig; += soort present; ?= aantal, jaar of locatie onbekend; 0.5= 0-1p, Bronnen: 1988-96: Samenwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerkgroepen 

(2007); 1988: Teixeira (1990); 1994-96: Teixeira & Bult (2002).

Jaar 1988-96 1988 1994-96 2006 D Dref Vref

tijdbesteding (min/ha) ? ? ? 21.4 22.4

Soort p p p p p/km2 p/km2 %

Dodaars 3 1 3 3 2.1 0.0 +1p Groote Meer West
Grote Canadese Gans 1 0 1 2 1.4 0.0 +2p Groote Meer West
Nijlgans 0 0 1 0.7 0.0 +2-3p Groote Meer West
Bergeend 2 ? ? 0.0 0.0 0 +1p Groote Meer West
Wintertaling 1 1 ? 1 0.7 0.0 +2p Groote Meer West
Wilde Eend 7 ? 9 6.3 1.6 38 +7p Groote Meer West
Slobeend 1 0 1 0.0 0.0 Verdwenen
Tafeleend 1 1 ? 0.0 0.0 Verdwenen
Kuifeend 3 7 3 4 2.8 0.0 +1p Groote Meer West
Wespendief* 0 0 0 0.5 0.3 0.0 onderzoek onvolledig
Havik 1 0 1 2 1.4 0.9 225
Sperwer* 1 1 ? 0.5 0.3 0.6 50 onderzoek onvolledig
Buizerd 3 3 3 3 2.1 1.4 140 Opvallend stabiel
Boomvalk* 1 1 0 0.5 0.3 0.0 jagend 28-05, 16-06
Fazant ? ? 1 0.7 0.4 11 Sterk afgenomen
Bankiva/Huishoen 0 0 1 0.7 0.0 "wild type" haan en hen 
Waterhoen 3 ? 0.0 0.0 evenmin Groote Meer West
Meerkoet 1 ? 1 0.7 0.0 +5-7p Groote Meer West
Houtsnip* 0 0 1 0.7 0.0 1961-65 territorium
Zwartkopmeeuw 0 0 0.0 0.0 Over; in 1982-84: 3, 4-5, 4p
Kokmeeuw 50 50 ? 0.0 0.0 overvliegend
Holenduif 8  +  + 6 4.2 6.8 60
Houtduif  +  + 23 16.0 12.8 39
Zomertortel 6 6 ? 0.0 0.0 0 Verdwenen
Koekoek 1 1 1 1 0.7 0.2 50 +1p Groote Meer West
Ransuil* 1 1 0.0 0.4 22 Verdwenen
Nachtzwaluw* 1 0 1 0.0 1.4 117 +1p Groote Meer West
Groene Specht 2 + 2 3 2.1 1.2 75 + mogelijk 1p Meerhuis
Zwarte Specht 2 2 + 2 1.4 1.0 57 +1p Groote Meer West
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Jaar 1988-96 1988 1994-96 2006 D Dref Vref

tijdbesteding (min/ha) ? ? ? 21.4 22.4
Soort p p p p p/km2 p/km2 %
Grote Bonte Specht 18 + 18 39 27.1 14.8 149 Sterke toename
Kleine Bonte Specht 1 0 1 4 2.8 0.6 >100 Sterke toename
Boomleeuwerik 1 0 1 3 2.1 1.2 71 +5p Groote Meer West
Boompieper 14 + 14 25 17.4 11.8 192 Toename
Winterkoning + + + + +
Heggenmus + + 25 17.4 7.6 120
Roodborst + + + + +
Nachtegaal 0.0 - territorium in 1983
Gekraagde Roodstaart 13 + 13 14 9.7 4.6 65 +3p Groote Meer West
Merel + + + + +
Zanglijster 10 ? 10 10 7.0 8.6 330 +1p Meerhuis
Grote Lijster 4 ? ? 1 0.7 1.6 54 +1p Meerhuis
Spotvogel 2 1 1 0.0 0.0 Incidenteel 1988, 1996
Tuinfluiter + + 9 6.3 2.4 100
Zwartkop + + 52 36.2 19.7 150
Fluiter 4 ? ? 1 0.7 0.0 0 zangpost, territorium?
Tjiftjaf + + 26 18.1 +
Fitis + + 36 25.1 +
Goudhaan + + 34 23.7 15.2 125
Vuurgoudhaan 0 0 9 6.3 0.8 400 Sterke toename
Grauwe Vliegenvanger 5 + 5 9 6.3 2.2 55 +1p Meerhuis
Bonte Vliegenvanger 0 0 6 4.2 1.4 700 Sterke toename
Staartmees + + 12 8.4 4.9 122
Matkop + + 8 5.6 6.0 61 +1p Meerhuis
Kuifmees + + 25 17.4 24.5 119
Zwarte Mees + + 19 13.2 14.8 100
Pimpelmees + + + + +
Koolmees + + + + +
Boomklever 9.5 ? ? 15 10.4 9.3 151 +3p Groote Meer West
Boomkruiper 28 + 28 32 22.3 25.1 185
Wielewaal* 2 0 2 0.0 0.4 Verdwenen, 1t Groote Meer 
Vlaamse Gaai + + 20 13.9 11.6 240
Ekster ? ? 0.0 0.4 22 broedvogel vóór 1988 
Kauw ? ? 0.0 2.0 9 Vóór 1988 broedvogel, 4+ n
Zwarte Kraai + + 7 4.9 6.0 100
Spreeuw + + 4 2.8 1.6 25 +2p Meerhuis
Vink + + + + +
Groenling 1 ? 1 4 2.8 1.2 150 +1p Meerhuis
Kruisbek 3 0 3 11 7.7 1.5 113 goed jaar, vaak jongen
Goudvink 3 0 3 6.5 4.5 1.0 >100 Toename
Appelvink 0 0 1 0.7 0.2 >100
Soorten 39 56

Tabel 3. Waarnemingen van mogelijke broedvogels, maar zonder voldoende territoriumindicaties.

Soort Opmerkingen

Brilduiker Vrouw op 18-06-06, een vreemde datum.

Middelste Zaagbek Man met 2 vrouwen, 10-04-06

Waterral Vreemde roep bij de ZW hoek van het ven, 19-03-06

Keep Zang tot en met 25/04, maar niet tussen datumgrenzen

Sijs Zang tot en met 25/04, maar niet tussen datumgrenzen

Kneu Overvliegend

Barmsijs Zang tot en met 25/04, maar niet tussen datumgrenzen
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Tabel 4 Waarnemingen (n) en waarneemfrequentie (n/uur) van zoogdieren, amfibieën, Rode Bosmier en recreanten in Zwaluwmoer. 

Vergelijking met frequentie (Freqref) en veranderingen (Vref) in de referentieterreinen in de regio.

1988 2006 2006 Freqref Vref Opmerkingen

Zoogdieren n n/uur n/uur %

Haas  + 1 0.019 0.038 89

Konijn  + 3 0.058 0.075 20 sterk afgenomen

Ree  + 29 0.565 0.100 75 heel rijk

Eekhoorn  + 8 0.156 0.063 14

Egel*  + 0 0.000 0.013 30 onderzoek onvolledig

Bunzing, spoor 1 0.019 0.000 0

Vos, spoor  + 2 0.039 0.038 38

Huiskat 1 0.019 0.000 Aan zuidwestrand

Rosse Woelmuis  + 3 0.058 0.000

Mol, gang*  + 6 111 Onvolledig gekarteerd

Amfibia, Rode Bosmier

Groene Kikker complex  +  + Groote Meer West

Poelkikker  + + Groote Meer West

Bastaardkikker  + + Groote Meer West

Rugstreeppad - Groote Meer West

Rode Bosmier nest 0 0 1 nest Groote Meer West

Recreanten, exclusief autoverkeer oprit 

Wandelaar, trimmer 5 0.10 2.28 - Heel weinig

Hond 1 0.02 0.91 - Heel weinig

Hond, aangelijnd 1 0.02 0.34 - Heel weinig

Ruiter 0 0.00 0.04 - Heel weinig

Fietser, “mountain bike" 0 0.00 0.77 - Heel weinig

Literatuur
Samenwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerkgroepen 2007. Atlas van de West-Brabantse broedvogels. NPN media, Breda.

Teixeira R. M. 1990. Broedvogelinventarisatie Landgoed Groote Meer 1988. Rapport Vogelwerkgroep Bergen op Zoom, Bergen op Zoom.

Teixeira R. M. & Bult H. 2002. Broedvogels Landgoed Groote Meer en militair oefenterrein Ossendrecht 1985-1998. Vogelwerkgroep Bergen op Zoom en Vereniging Natuurmonumenten, 

's-Graveland.

Van Dijk A. J. 2004. Handleiding Broedvogel Monitoring Project (Broedvogelinventarisaties in proefvlakken).  Tweede, aangepaste druk. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

De Vuurgoudhaan liet een sterke

toename zien. Ton Bakker
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In 2006 zijn voor Staatsbosbeheer (SBB) de broedvogels 
van de boswachterij Moretusbosch (Putte) onderzocht 
tijdens 8 rondes (Tabel 1). Van talrijke soorten (Winterko-
ning, Roodborst, Merel, Pimpel- en Koolmees en Vink) is 
alleen de presentie vastgesteld. Bij de interpretatie zijn de 
criteria van de SOVON handleiding toegepast (van Dijk 
2004). Nachtvogels kunnen onderschat zijn. De opper-
vlakte van het terrein is geschat met een puntenraster. De 
resultaten worden vergeleken met die uit 1990-91 (Bult 
1992) en met dichtheden in regionale referentiegebieden 
(dref) in 2001-05. De referentie (420 ha) omvat Stoppelber-
gen, Bieduinen, Bieduinen-West en Verbindingsdreef.
Na 1990 is de boswachterij uitgebreid met bospercelen op 
de Reeberg en cultuurland op de Hooiweide. Daar is op 
akkers gras ingezaaid, zijn poelen uitgegraven en zijn de 
oevers van de Rijn natuurlijker gemaakt. Daarvan profi-
teerden onder meer Fazant, Roodborsttapuit, Zanglijster, 
Spreeuw, Ree en Konijn. In het bos zelf voerde SBB de laat-
ste jaren heel ingrijpende beheersmaatregelen uit. Eén van 
de doelstellingen was het herstel van de barokke park-
structuur uit de 18de eeuw. Zo zijn langs de hoofdas veel 
oude loof- en naaldbomen gerooid om het uitzicht rich-
ting Hooiweide vrij te maken. Elders werd veel gedund 
en zijn op grote schaal rododendronstruwelen geruimd.

Broedvogelonderzoek Moretusbosch 2006
Hidde Bult

Moretusbosch, hoofdas na ingrepen. De grasranden worden getrimd 
door een vitale populatie Konijnen, het jonge struikgewas lokte Ree, 
Fitis en Tuinfluiter aan. Hidde Bult, 20/01/2007.
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Tabel 1. Karakteristieken onderzoek 2006.
Ronde Deel Aard datum begin Eind duur Wind wolk T, °C opmerkingen

a D 19/02 13:30 14:30 01:00
1 D 12/03 15:10 16:05 00:55 NO2 1/8 2
2 N V 19/03 08:30 11:15 02:45 NO3 8-5/8  1-4
2 Z D 19/03 14:02 15:41 01:39 NO3 8-5/8  1-4
2 V 25/03 10:00 11:30 01:30 ZW3  7/8 8 MD voor MiBo
3 N V 11/04 08:15 10:00 01:45 ZW2  3/8  0-5
3 Z V 12/04 07:55 10:05 02:10 ZW2  2/8  5-8
4 Z V 30/04 05:40 08:04 02:24 ZW1  8/8  4-5 regen
4 N V 01/05 05:42 08:05 02:23 geen  8/8  5-7
5 V 14/05 05:55 09:30 03:35 geen  8/8  12-16
e A 23/05 20:31 22:05 01:34 ZW2  2/8 14 guur na regen
6 Z V 28/05 06:40 08:50 02:10 ZW3-4 7-5/8  15-16
6 N V 05/06 06:30 08:54 02:24 NO2 7-8/8  16-17
7 N V 17/06 04:55 07:55 03:00 geen 0/8  12-16
7 Z V 24/06 07:28 09:00 01:32 geen 7/8  14-18
8 V 10/07 05:47 08:25 02:38 geen 1/8  15-18
H A 19/07 21:20 22:30 01:10 geen 4/8  32-28 CR

Totaal uren, minuten en minuten/ha 34.57 2074 22.4
MD= minidisk voor Middelste Bonte Specht, CR = cassetterecorder voor Nachtzwaluw, A = avond, D = overdag, V= vroeg, N = noordelijke sector, Z = zuidelijke sector.

Bespreking
Het Moretusbosch is een populaire wandelbestemming, 
zeker voor hondenbezitters. Het rooien van zoveel bo-
men door SBB leidde dan ook tot heftige reacties van om-
wonenden en bezoekers in lokale kranten. Wat zijn nu de 
gevolgen geweest als we naar soortgroepen per biotoop 
(Sierdsema 1995) kijken? Al met al nam het aantal bomen 
af en was een terugval te verwachten bij vogels van bos-
biotopen, zoals de Vinkgroep, maar vooral bij de Grote 
Bonte Spechtgroep en Boomklevergroep.
De Vinkgroep omvat soorten die niet kieskeurig zijn 
(Houtduif, Gaai) en in allerlei bos kunnen broeden. Van 
deze groep is het beeld incompleet omdat twee belang-
rijke vertegenwoordigers (Koolmees, Vink) in 2006 niet 
zijn geteld. De afname van de Houtduif rond Putte past 
binnen een algemeen beeld voor soorten die in bossen 
broeden, maar vooral op cultuurland voedsel zoeken. 
Ondanks het verschijnen van de Havik (zie verder) bleef  
de Gaai stabiel. Dat er mogelijk wel een impact was van 
de dunningen, is het gegeven dat Gaaien in omringen-
de bossen steevast in aantal stegen. Tegen de verwach-
ting in was er geen zware terugslag bij de Grote Bonte 
Spechtgroep (Zwarte en Grote Bonte Specht, Boomkrui-
per, Spreeuw), soorten die het van oude bomen moeten 
hebben. Weliswaar daalden Boomkruiper en Zwarte 
Specht, maar dit werd gecompenseerd door de Spreeuw. 
Die profiteerde van de aanleg van vochtig grasland op 
de Hooiweide. Een verslechtering tekende zich wel af 
bij de Boomklevergroep (Holenduif, Bosuil, Boomklever, 
Kauw), broedvogels van zwaar, oud loofhout met veel 
holen, maar die komt bijna volledig op het conto van de 
Kauw. De Boomklever bleef stabiel, en opvallend genoeg 
was dit het enige terrein rond Putte is waar de Holenduif 
niet achteruit ging, maar zelfs licht steeg. De daling van 
Holenduif, Kauw, Houtduif en andere soorten die 

buiten het bos op akkers of grasland voedsel zoeken is 
het gevolg van ongunstige ontwikkelingen in dat cul-
tuurland (Bult 2006). Ook in deze boswachterij liepen 
soorten van die categorie veruit de zwaarste klappen op: 
hun totaalsom daalde van 152 naar 72 broedparen, en 
dit heeft niets te maken met het bosbeheer. In tegendeel, 
het is interessant dat Holenduiven in het Moretusbosch 
leken te profiteren van de dunningen en soms in grote 
groepen op open gekapte kavels onder bomen voedsel 
zochten. Na het open hakken van de hoofdas ontston-
den grazige vegetaties langs de randen die ook Konijn 
en Ree aantrokken. Rond Putte was dit dan ook het enige 
terrein waar het Konijn toenam. Dit ondanks de vele los-
lopende honden en het paar Haviken dat zich na 1991 
in een aangrenzend terrein vestigde en nu dagelijks het 
Moretusbosch onveilig maakt en Holenduif en Konijn 
zeker op het menu heeft staan. Minder goed verging het 
de Appelvinkgroep, met Grote Lijster, Fluiter, Tjiftjaf en 
Wielewaal als vertegenwoordigers, maar het is de vraag 
of dat door de vellingen kwam.

Mandarijneend, paar op de vijver naast het Moretusbosch, Hidde Bult, 
24/03/2008
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Tabel 2. Broedvogels Moretusbosch in 1990-91 en 2006 en dichtheid (dref) in de regio.
Deelgebied Moretusbosch Rb + Hw. Boswachterij d d dref
Jaar 1990 2006 1991 2006 1990-91 2006 1990-91 2006 2001-05
oppervlakte 78.6 78.6 13.9 13.9 92.5 92.5 92.5 92.5 420
Min/ha 22.8 24.2 16.4 12.1 21.8 22.4 22.4 22.4 17.5
Soort p p p p p p p/km2 p/km2 p/km2
Bergeend 1 1 0 1.1 0.0 0.0
Mandarijneend 5 1 0 6 0.0 6.5 0.0
Wilde Eend 10 5 3 1 13 6 14.1 6.5 0.7
Sperwer 1 1 0 1.1 0.0 0.7
Fazant 1 1 1 1 2 1.1 2.2 0.2
Holenduif 13 16 13 16 14.1 17.3 4.3
Houtduif 44 20 1 2 45 22 48.7 23.8 10.5
Zomertortel 7 7 0 7.6 0.0 0.0
Koekoek 1 1 0 1.1 0.0 0.2
Bosuil 1 1 1 1 1.1 1.1 0.0
Groene Specht 2 3 2 3 2.2 3.2 0.7
Zwarte Specht 2 1 2 1 2.2 1.1 1.0
Grote Bonte Specht 16 16 1 16 17 17.3 18.4 13.8
Kl. Bonte Specht 1 0 1 0.0 1.1 0.5
Boomleeuwerik 1 0 1 0.0 1.1 1.2
Boerenzwaluw 1 1 0 1.1 0.0 0.2
Boompieper 1 9 1 1 2 10 2.2 10.8 11.9
Witte Kwikstaart 1 1 0 1.1 0.0 0.0
Winterkoning 59 + + + + + + + +
Heggenmus 15 26 15 26 16.2 28.1 2.9
Roodborst 62 + + + + + + + +
Gekr. Roodstaart 1 3 1 3 1.1 3.2 4.8
Roodborsttapuit 1 0 1 0.0 1.1 0.0
Merel 45 + + + + + + + +
Zanglijster 1 10 1 1 11 1.1 11.9 7.9
Grote Lijster 3 1 3 1 3.2 1.1 1.7
Tuinfluiter 1 7 1 7 1.1 7.6 1.2
Zwartkop 35 35 2 37 35 40.0 37.8 15.0
Fluiter 1 1 0 1.1 0.0 0.0
Tjiftjaf 28 21 1 29 21 31.4 22.7 +
Fitis 4 21 1 2 5 23 5.4 24.9 +
Goudhaan 21 7 21 7 22.7 7.6 16.4
Gr. Vliegenvanger 7 5 7 5 7.6 5.4 1.4
Staartmees 8 5 1 9 5 9.7 5.4 4.6
Matkop 13 5 1 3 14 8 15.1 8.7 6.0
Kuifmees 17 14 2 2 19 16 20.5 17.3 25.7
Zwarte Mees 21 10 1 21 11 22.7 11.9 15.2
Pimpelmees 29 + 29 + + + +
Koolmees 35 + + + + + + + +
Boomklever 16 17 16 17 17.3 18.4 7.0
Boomkruiper 25 20 3 25 23 27.0 24.9 24.3
Wielewaal 1 1 0 1.1 0.0 0.5
Vlaamse Gaai 9 10 9 10 9.7 10.8 11.4
Ekster 5 5 0 5.4 0.0 0.5
Kauw 55 9 55 9 59.5 9.7 0.2
Zwarte Kraai 7 9 7 9 7.6 9.7 5.0
Spreeuw 2 7 2 7 2.2 7.6 0.2
Vink 33 + + + + + + + +
Groenling 3 0 3 0.0 3.2 0.7
Kruisbek 2 3 2 3 2.2 3.2 1.1
Goudvink 1 1 0 2 0.0 2.2 1.0
Rb + Hw = Reeberg en Hooiweide, p= paar of territorium; d = dichtheid; + = soort present.
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Tabel 3. Aantallen per soortgroep (Sierdsema 1995).
Soortgroep Biotoopeisen Enkele andere soorten 1990-91 2006

paren paren
Kuifeendgroep Water Wilde en Mandarijneend 13 12
Grasmusgroep Struweel, open Tuinfluiter, Fitis, Heggenmus 21 56
Winterkoninggroep Struweel, ook in bos Fazant, Zomertortel, Zanglijster, Matkop 69 63
Geelgorsgroep Open bos Groene Specht, Boompieper 5 17
Puttergroep Boomgroepen Ekster, Zw. Kraai, Groenling 12 12
Vinkgroep Allerlei bos Houtduif, Gaai 54 32
Kruisbekgroep Naaldbos Goudhaan, Kuif- en Zw. Mees 63 37
Appelvinkgroep Vochtig bos Grote Lijster, Tjiftjaf 34 22
Grote Bonte Spechtgroep Holenbroeders Boomkruiper, Spreeuw 45 48
Kleine Bonte Spechtgroep Idem, loofbos Grauwe Vliegenvanger 7 6
Boomklevergroep Idem, oud bos Bosuil, Holenduif, Kauw 85 43

Tabel 4 Waarnemingen (n) en waarneemfrequentie (n/uur) van zoog-
dieren en recreanten in de boswachterij Moretusbosch in vergelijking 
met de frequentie (Freqref) in referentieterreinen in de regio.

waarneming frequentie Freqref

1990-91 2006 1990-91 2006 2001-05

n n n/uur n/uur n/uur

Zoogdieren

Konijn 16 30 0.36 0.87 0.04

Ree 5 12 0.11 0.35 0.05

Eekhoorn 28 6 0.63 0.17 0.03

Egel 1 0.00 0.03 0.01

Hermelijn 1 0.02 0.00 0.00

Bunzing 1 0.02 0.00 0.00

Vos spoor 2 2 0.05 0.06 0.02

Recreanten

Wandelaar 130 3.76 2.96

Hond 121 3.50 0.90

Hond aangelijnd 49 1.42 0.33

Ruiter 0 0.00 0.28

Mountain bike 16 0.46 1.14

Die soorten verkiezen loofbos op vochtige bodems en 
nemen rond Putte overal af (Bult 2006), onder andere 
doordat de bossen op de Brabantse Wal sterk verdrogen. 
De Kruisbekgroep met naaldboombewoners (Goudhaan, 
Kuif- en Zwarte Mees, Kruisbek) liep ook een gevoelige 
tik op. Waarschijnlijk is dat wel deels te verklaren door 
grootschalige dunningen van Grove dennen, waardoor 
hun aantal en volume daalden. Wel dient bij de afname 
van Zwarte mees en Goudhaan bedacht te worden dat 
1990 een piekjaar was. In de herfst van 1989 overspoel-
den ongekende irrupties van beide soorten ons land 
(LWVT - SOVON 2002). Een deel van die noordelijke 
vogels bleef achter en begon in onze contreien aan een 
broedpoging, die hun BMP index in 1990 met 30-50% 
deed stijgen (Samenwerkingsverband Westbrabantse 
Vogelwerkgroepen 2007). Bij de daling van de Zwarte 
Mees speelt ook mee dat – om onduidelijke redenen – de 
landelijke populatie al jaren afneemt.
Een positief gevolg van de dunningen was dat de den-
nenopstanden veel opener werden. Daardoor kon een 
onderlaag van jong bos ontkiemen en ontstonden stru-
welen van bramen en andere struiken, onder andere 

Soorten van bosranden
profiteerden van de dunningen.

Hidde Bult
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langs de hoofdas. In overeenstemming daarmee kwa-
men er veel meer vogels van open struikgewas en jong 
bos (Grasmusgroep: Heggenmus, Tuinfluiter, Fitis) en 
deden de soorten van bosranden (Geelgorsgroep: Groe-
ne Specht, Boomleeuwerik, Boompieper, Gekraagde 
Roodstaart) het ook supergoed.
De Wilde Eend kende een sterke terugval, waaraan 
het ruimen van rododendronstruiken mede debet kan 
zijn, omdat die perfecte dekking bieden aan broedende 
vrouwtjes. Tegelijk verscheen de Mandarijneend als 
broedvogel in de talloze holen in beukenlanen. De eerste 
ontsnapten waarschijnlijk uit een vijver in de aangren-
zende villawijk (mededeling Mw. C van Werkhoven), 
inmiddels is er een vrij vliegende populatie gegroeid, 
waarvan niet duidelijk is waar ze de winter door bren-
gen. Een andere exoot, de Fazant, deed het relatief goed, 
gezien het feit dat hij in omringende bossen inmiddels 
bijna is uitgestorven. Ook twee andere vertegenwoordi-
gers van de Winterkoninggroep (Goudvink, maar vooral 
Zanglijster) deden het uitstekend, wat de verliezen bij 
struikbewoners als Zomertortel, Staartmees en Matkop 
compenseerde. Gezien de stabiliteit van de Zwartkop 
lijken er voldoende alternatief struikgewas ontkiemd te 
zijn na het ruimen van de rododendrons. 
Buiten de Groene Specht (toename van twee naar drie 
paren na de dunningen) deden alle soorten van de Rode 
Lijst  (van Beusekom et al. 2005) het slecht. De Matkop 
nam af, Zomertortel, Koekoek en Wielewaal verdwenen 
van het toneel, maar of deze aderlatingen enigszins ge-
relateerd zijn aan het bosbeheer valt sterk te betwijfelen.
Als we alles op een rijtje zetten, dan blijkt er nauwelijks 
tot geen sprake te zijn geweest van een afname van vo-
gels van oud loofbos na de dunningen, terwijl soorten 
van jonge bosstadia wel sterk profiteerden. Dat laatste 
was het gevolg van de spontane verjonging, waardoor 
de boswachterij na de vellingen een groter scala aan ver-
schillende leeftijdstadia en bostypen kent.

Literatuur
Bult H. 1992.
  Broedvogels Stoppelbergen en Moretusbos 1990. 

Staatbosbeheer Regio Brabant-West (12), Tilburg.
Bult H. 2006.
  Bosvogels op de Zuidelijke Brabantse Wal tussen 

1990 en 2004. Veerkracht 13: 4-11.
LWVT - SOVON 2002.
  Vogeltrek over Nederland 1976-1993. Schuyt & Co., 

Haarlem.
Samenwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerk-
groepen 2007.
  Atlas van de West-Brabantse broedvogels. NPN media, 

Breda.
Sierdsema H. 1995.
  Broedvogels en beheer. SBB-rapport 1995-1, SOVON 

Onderzoeksrapport 1995/04, SBB/SOVON, Drieber-
gen/Beek Ubbergen.

van Beusekom R., Huigen P., Hustings F., de Pater K. 
& Thissen J. 2005.
  Rode lijst van de Nederlandse broedvogels. Tirion 

Uitgevers B.V., Baarn.
van Dijk A.J. 2004.
  Handleiding Broedvogel Monitoring Project (Broed-

vogelinventarisaties in proefvlakken).  Tweede, aan-
gepaste druk. SOVON Vogelonderzoek Nederland, 
Beek-Ubbergen.

Hidde Bult, VWG Bergen op Zoom, 25/12/2008

Holenduiven in het Moretusbosch leken te profiteren van de
dunningen en zochten soms in grote groepen op open gekapte kavels 
onder bomen naar voedsel.

Ton Bakker
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1e dag: zaterdag 28 april
Eindelijk kan de reis naar Extremadura beginnen. Om 
04.00 uur uit bed, want om 05.00 zou de taxi komen die 
ons naar Zaventem zou brengen. Jan haalt Leo op uit 
Tholen, Hans wordt door zijn vrouw afgezet in Halste-
ren. Met z’n vijven vertrekken we om exact 05.00 uur: 
Ton, Hans, Leo, Jan en Ria. Marc rijdt op eigen gelegen-
heid naar Brussel. Teus, Albert en Matthew zullen de reis 
per auto afleggen en Hes en Machteld zitten al. In Mon-
fragüe op de camping. De vlucht van Iberia vertrekt om 
08.30 uur.
Na een voorspoedige vlucht arriveren we om 10.45 uur 
op vliegveld Barajas in Madrid. Terwijl het in Nederland 
28°C is, meldt de piloot slechts 10°C voor Spanje. Het is 
er koud en het regent hard. Gelukkig had Hes al via de 
mail laten weten dat we een warme trui mee moesten ne-
men. In het vliegtuig blijken veel mensen op doorreis te 
zijn en we staan met nog een ander groepje als enige bij 
de transportband. We moeten dan ook erg lang wachten 
op onze bagage.
Vervolgens weer lang wachten bij Europcar waar we van 
tevoren twee huurauto’s besteld hebben. Dit lijkt niet 
veel uit te maken want er moest nog het nodige ingevuld 
worden.
Uiteindelijk kunnen we naar de parkeergarage van Eu-
ropcar. Gezien de  vele bagage, telescopen, camera’s, sta-
tieven en koffers hebben we gekozen voor twee auto’s 
met z’n zessen. Het groepje van Ton krijgt een Renault 
Megane mee en wij hebben een kleine Mercedes. Rond 
het middaguur vertrekken we om meteen in de verkeers-
drukte van Madrid terecht te komen. We hadden ech-
ter de TomTom meegenomen (ik denk JuanJuan in het 
Spaans), maar zelfs dit navigatiesysteem had moeite met 
de vele wegen, want we rijden eerst verkeerd. Via de A40 
reden we richting het zuiden. We zagen al snel, net zoals 
de vogelwerkgroep Koudekerk, de door hen omgedoop-
te “draadvogels” zitten (bovengrondse telefoondra-
den, altijd wel bezet met vogels van diverse pluimage). 
We zien onderweg oa. Koereigers, Ooievaars, Zwarte 
Spreeuwen, Zwarte Wouwen, Vale Gieren, Kleine Zilver-
reiger, Klapekster, Dwergarend. Rijdend langs de Sierra 
de Gredos, Monniksgier en Vale Gieren. Rijdend richting 
Plasencia: Blauwe Eksters, Hop en Koekoek.
Rond 15.00-15.30 uur arriveren we op de camping. We 
hadden twee huisjes gehuurd die goedkoper waren dan 
de prijs die we eerst doorgekregen hadden. Euro 45,- per 
huisje voor vier personen per dag. Het ging allemaal heel 
makkelijk je hoeft pas bij vertrek te betalen. Vlakbij de 
huisjes veel Blauwe Eksters. Omdat we ondanks de kou 

erg dorstig geworden waren van de rit, strijken we eerst 
op het terras bij de camping neer om het eerste Spaanse 
goudgele vocht naar binnen te gieten. Even later ver-
schijnen ook Hes en Machteld om ons te begroeten.
Met Hes vertrekken we even later naar de Carrefour in 
Plasencia om wat proviand in te slaan. Geweldige grote 
winkel, iedereen zag wel wat lekkers en het winkelwa-
gentje was snel gevuld. Wel moesten we een extra hoek-
je inruimen voor alle potten Duo-Penotti van Leo. Die 
werkt wel een pot per dag weg bleek later.
Via een route vlakbij de camping worden de eerste vo-
gels gespot en kwam ik er als leek achter hoe de heren bij 
dit gebeuren alles en iedereen vergeten en vastgekleefd 
lijken aan de verrekijkers. De komende dagen heb ik dan 
ook heel wat honger moeten lijden. Hier zal Sonja Bakker 
weinig boeken verkopen. De kilo’s raak je hier vanzelf 
kwijt. Hier en onderweg naar de supermarkt gesigna-
leerd: Grauwe Gors, Pimpelmees, Raaf, Blauwe Eksters, 
Roodkopklauwieren, Bijeneters, Koekoek, Gierzwaluw, 
Huiszwaluw, Buizerd, Zwarte Wouw, Kuif- of Thekla-
leeuwerik, Vink, Hop en Roodborsttapuit. ’s Avonds 
bij de camping de Moorse Moerasschildpad gezien, de 
Dwergooruil, Ransuil en Zuid-Europse Boomkikker.

‘s Avonds in het restaurant van de camping lekker ge-
geten. Stoofvlees (hert- of geit/lam). Moe maar voldaan 
rond 22.00 uur naar bed. De afspraak was om rond 08.00 
uur op te staan.

Excursie Extremadura van 28 april - 6 mei 2007
Ria Hogerwaard

Op de camping bleken Blauwe Eksters algemeen en hondsbrutaal.
Ton Bakker
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2e dag 29 april
We hebben een rustige nacht al zijn de huisjes erg geho-
rig. ’s Nachts hoor je de wc geluiden van je buren. Rond 
09.00 uur hebben we een gezamenlijk ontbijt op het ter-
ras van een van de huisjes. Jan zet koffie in de juspan 
en met een pollepel wordt er opgegoten in het de dag 
daarvoor gekochte koffiepotje. Lekker vers stokbrood 
uit de campingwinkel met Duo-Penotti! Dan is het even 
paniek. We hadden ons huisje open laten staan en Jan is 
ineens al zijn papieren kwijt. Portemonnee, pasjes, pas-
poort, rijbewijs. Iedereen helpt mee zoeken. Uiteindelijk 
blijkt het toch gewoon in zijn koffer te zitten. Rond 10.30 
uur vertrekken we van de camping, op weg naar een mi-
rador op 15 minuten rijden van de camping, een nestel-
plaats voor roofvogels, Salto de Gitano.

Daarna rijden we naar een plek waar al wat Spaanse vo-
gelaars blijken te staan en waar Bonelli’s (Havikarenden) 
en Blonde Tapuiten zouden moeten zitten. Ze worden 
daar niet gezien en we rijden verder. Plotseling stampt 
Ton voor ons op de rem, hij ziet een baltsend paartje Bo-
nelli’s. Aan de andere kant van de weg duikt even later 
een 2e koppel op. Nadat ze zich los weten te rukken van 
dit schouwspel gaan we verder naar een soort picknick-
plek, Mirador de Tajadillo. Hier blijven we zo’n 2,5 uur 

en zien de Zwarte Ooievaar met jong en Vale Gier op 
nest met jongen. Hier gebruiken we ook de meegebrach-
te lunch (uiteindelijk!). Een Engels echtpaar parkeert de 
auto verderop en komt vragen wat er voor bijzonders te 
zien is. Hes legt uit dat het meer is “hopen te zien”.
We zien “en route” ook nog: Monniksgier, Vale Gier, 
Nachtegaal (zingend), Blauwe Kiekendief, Europese Ka-
narie, Zwartkop, Zwarte Roodstaart, Slangenarenden, 
Rotszwaluwen, Merel, Aasgier, Putter, Boomleeuwerik, 
Blonde Tapuit (man en vrouw), Roodkopklauwier, Witte 
Kwikstaart, Baardgrasmus (?onzeker).

Inmiddels krijgen we een telefoontje dat Teus, Matthew 
en Albert aangekomen zijn. Ton geeft telefonisch door 
waar we ongeveer zitten maar ze missen een afslag en 
treffen ons die dag niet.
We rijden nu naar Parque Natural de Monfragüe, La Por-
tilla del Tietar. Een rots vol Vale Gieren. Oehoe met twee 
jongen in een nis. Verder worden gesignaleerd: Spaanse 
Keizerarend, Oeverlopers, Grijze Gors, Rode Patrijs, 
Blauwe Rotslijsters, Cetti’s zanger.
We ontmoeten grote groepen andere vogelaars, oa uit 
Uden zo’n 25 man, Engelsen, Italianen en Spanjaarden. 
We brengen ook nog wat tijd door bij Salto del Gitano, 
waar Monniksgieren, Vale Gieren, Slechtvalken, Aas-
gieren, Spaanse Keizerarenden zouden zitten. We sig-
naleren: Blauwe Rotslijster, Alpenkraaien, Monniksgier, 
Grijze Gors, Europese Kanarie, Putter, Vale Gieren, Aas-
gier, Rode Patrijs, Zwarte Wouw, Dwergarenden, Zwarte 
Oooievaar op nest, Zwarte Ooievaar vliegend.

’s Avonds eten we weer op de camping maar het smaakt 
nu minder.

3e dag 30 april
Na het ontbijt rijden we richting Saucedilla, ego casate-
jada CC17, richting Almaraz. We stoppen bij een water, 
Rio Tajo? Het is 13°C, er staat een koude wind en het 
is bewolkt. Gingen mensen nu niet voor het goede weer 
naar Spanje? We zien Woudaap, Klapeksters, IJsvogel, 
Bruine Kiek (man en vrouw), Purperreigers, Purperkoet, 
Blauwe Reiger, Grauwe Gors, Putter, Boerenzwaluw, 
Roodstuitzwaluw, Ekster, Cetti’s Zanger, Snor, Grote 
Karekiet, Hop, Graszanger, Torenvalk, Roodborsttapuit 
(man en vrouw) en vele Ooievaars en Koereigers. De im-
mer stenenkerende Ton treft een Ribbensalamander en 
een Adderringslang.
We tanken benzine en rijden richting Trujillo op zoek 
naar Trappen.
In vogelvlucht rijden we door het plaatsje, richting Be-
lén. We rijden door nauwe straatjes, zien garages open 
staan waarin grote hammen te drogen hangen. Even bui-
ten Belén tot 16.30 uur gekeken naar Grote Trappen. Ton 
ontdekt onder stenen een aantal Wormhagedissen.
De auto’s staan geparkeerd voor het hek, dat toegang 

Een baltsend paar Havikarenden zorgden voor onverantwoord rem-
gedrag en razendsnel de auto's in de berm gooien...     Ton Bakker
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geeft tot een oud boerderijtje. Dan komt de boer die zijn 
erf op wil draaien maar de auto’s staan ervoor. Gedul-
dig blijft hij wachten tot Machteld terugkomt en een van 
de auto’s wegrijdt. Als we verder rijden wordt een grote 
groep Koereigers getraceerd en een watertje met bomen 
vol Ooievaars en Koereigers, het lijkt wel bloesem zo vol. 
In het veld Grote en Kleine Trappen; de heren kunnen er 
niet genoeg van krijgen.
Naast de Trappen worden nog gesignaleerd: Kleine To-
renvalk, Hop, Kleine Zilverreiger, Buizerd, Klapekster, 
Tapuit, Rode Wouw, Vale Gier, Grauwe Kiekendief, Aas-
gier, Roodkopklauwier, Dodaars met jongen, Steltkluut, 
Duinpieper.
Samen met Teus, Matthew en Albert rijd ik naar Trujillo 
(El Dia) om nog wat voedsel te kopen. Na het ontbijt 
hadden we de hele dag verder niets gegeten. Mijn bege-
leiders stoppen dan ook even bij een wegrestaurantje om 
een bocadillo naar binnen te werken. Terug bij de groep, 
het begint al wat te schemeren, zien we tot verrassing 
van de kenners een baltsend paartje trappen. Ze worden 
met enthousiaste kreten bekeken, alsof er nog geen trap 
gezien was die dag. Er staat ook een Duits echtpaar or-
chideeën te fotograferen. Ze begonnen al van grote af-
stand bijna hysterisch te roepen, vorsicht, vorsicht, bang 
als ze waren dat we op de kostbare bloempjes zouden 
trappen.
Rond 21.00 uur ’s avonds rijden we terug en besluiten 
dicht bij de camping een eetgelegenheid te zoeken. Rond 
22.00 uur arriveren we in Villa Real bij restaurant  Mon-
fragüe Casa Paqui, op slechts 15 minuten rijden van de 
camping. Hier kun je voor weinig euro’s geweldig eten. 

Lekkere soepen, salades en mals vlees. Op de camping 
als afzakkertje nog een wijntje genuttigd en dan ver-
moeid het bed ingerold. Ondanks wat gesnurk links en 
rechts toch goed geslapen.

4e dag 1 mei 
De temperatuur zakt nog verder; 9°C en ’s nachts rond 
het vriespunt. We moeten Ton losbikken van de grond 
in zijn tentje. We vertrekken richting Torrejon el Rubbio.
Eerst rijden we naar Monroy, km paal 48, rechts zandpad 
in, waar een Spaanse Keizerarend op zijn nest zit (bij Ta-
hena). Hoog in een elektriciteitsmast. Gezien: Gierzwa-
luw, Alpengierzwaluw, Bijeneter, Paapje, Hop. Daarna 
nemen we de afslag Caceres, waar we lunchen. We zien 
veel Bijeneters en Arenden. Er ontstaat wat verwarring 
over een arend die slecht zichtbaar bij een groot nest in 
een Eucalyptusboom zit. Spaanse vogelaars staan er naar 
te kijken. Er wordt geroepen Keizerarend, Dwergarend 
en Steenarend en het blijkt die laatste. Ook ontmoeten 
we een Duitse vogelaar die graag uitleg krijgt over de 
broedplaats van de Keizerarend. Nest met twee jongen. 
Gezien werd hoe de jongen gevoerd werden. Dan weer 
een noodstop: Scharrelaars. Parende Steenarenden, zou 
niet graag een Steenarendvrouwtje zijn, wat gaat dat 
snel. Het is in een oogwenk gebeurd. Ton ontdekt een 
Parelhagedis die uitgebreid wordt gefotografeerd.  On-
derweg nog gesignaleerd: Kleine Zwartkop, Roodkop-
klauwier, Grauwe Gors, Roodborsttapuit, Zwarte Wouw, 
Rode Wouw, Paapje, Spaanse Mussen, Grote Karekiet. 
Een Vleermuis op klaarlichte dag aan het jagen (beestje 
leek niet gezond), soort onbekend.

Een deel van de groep GroteTrappen bij Belén Ton Bakker

Omdat het die dag niet warm was liet de Parelhagedis zich gewillig fotograferen. Ton Bakker
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Dan een lange weg, met zeer slecht wegdek, richting 
Santa Marta de Madagaskar. Ook daar worden weer 
Grote Trappen, een 15-tal) gesignaleerd. Er wordt opge-
merkt, we stoppen nu niet meer voor Grote Trappen. Dat 
was ook niet nodig, er was zoveel te zien. Een Rode Pa-
trijs liep rustig over de weg voor de auto’s uit, zich niets 
aantrekkend van het gevaar. Iedereen stopt dan ook. Ton 
trekt een sprintje om snel een foto te maken, maar he-
laas duikt de Patrijs weg. Verder nog gezien:  Zuidelijke 
Klapekster,  Kalanderleeuweriken, Monniksgier, Steen-
uil, Kortteenleeuwerik, Kuifleeuwerik, Zwartbuikzand-
hoen, Witbuikzandhoen, Slangenarend 2x, Grauwe Kie-
kendief (vrouwtje), Buizerd, Blauwe Reiger en Waterra-
nonkel. De hele dag vallen er af en toe wat spatjes regen, 
er staat een koude wind. ’s Avonds na 22.00 uur begint 
het serieus te regenen. We eten weer in het restaurant bij 
Villa Real.

5e dag 2 mei
Grauwe lucht, voor de verandering regen, stortbuien. 
Zelfs flinke hagelbuien worden ons niet onthouden. We 
besluiten met een kleine groep, de vogels met rust te la-
ten. Ton, Marc, Leo, Jan en Ria gaan naar Plasencia. De 
rest besluit toch te gaan vogelen. Eerst bekijken we wat 
winkeltjes. Een Chinees jongetje dat ons tegemoet loopt 
en zijn pad verstoord voelt door ons, heft het middel-
vingertje. Later ziet Jan hem in de winkel van zijn vader, 
klopt hem op de schouder, zegt Hi friend, maar weer 
gaat het middelvingertje omhoog.

We bezoeken het Parador, een voormalig  klooster, late 
gotiek en renaissance, nu omgebouwd tot hotel, prachtig 
ingericht. We maken er een paar mooie foto’s. In het cen-
trum ontdekken we een eettentje, El Gordo. De hammen 
hangen in grote getale boven de bar te drogen. Het is 
er gezellig druk. We gaan naar boven en bestellen twee 
grote borden met tapas. Vier verschillende soorten. Er-
bij krijgen we “pi” te drinken, smaakt een beetje naar 
madeira. De wijn zat in een soort vaasje. Leo had dat niet 
gezien en dacht Jan te foppen door het vaasje te pakken 
en naar hij dacht, bloemenwater in Jan zijn glas te gieten. 
Daar ging ons deel.
Na de lunch bezoeken we het dierenpark, waar ook roof-

vogels achter gaas zitten. Dan toch maar liever de vrije 
natuur. Sommige vogels waren er niet best aan toe. We 
weten niet of het een dierentuin was of een soort vogel-
opvang.
We besluiten ook nog naar Trujillo te gaan. Onderweg 
weer harde slagregens. In Trujillo is een mooie grote 
markt, maar die stond helaas vol met grote witte tenten, 
nog vanwege de 1 mei viering. We beklimmen de kaste-
len waar we van dichtbij de Kleine Torenvalk kunnen ga-
deslaan met prooi in zijn poten. Even later zelfs parende 
Kleine Torenvalken,
Vale Gierzwaluw, Europese Kanarie en Zwarte Spreeuw. 
We staan naast elkaar tegen een muur geleund,  over het 
muurtje met de verrekijkers te kijken, als achter onze 
ruggen een Spaans gezin passeert. Die krijgen de slappe 
lach als we ons omdraaien. In hun ogen stonden we op 
een rijtje tegen de muur te plassen en bij het omdraaien 
blijkt daar dan een vrouw tussen te staan.
‘s Avonds eten we weer in Casa Parqui en de eigena-
resse, die ons inmiddels al kent, deelt prachtige vogel-
posters gratis aan ons uit, voor iedereen een exemplaar. 
‘s Avonds vertellen Teus, Matthew en Albert dat ze de 
volgende dag de terugreis gaan aanvaarden.

6e dag, 3 mei
Hes is ziek. Machteld en hij blijven op de camping. Ont-
bijten met zicht op Blauwe Eksters. We zwaaien Teus, 
Matthew en Albert uit. Toch jammer dat ze eerder weg-
moeten. Net nu het weer beter gaat worden. We rijden 
naar Serradilla, omdat daar een redelijk tamme manke 
Vos moet huizen. De Vos krijgen we niet te zien, wel een 
Rotszwaluw, Slangenarend, Baardgrasmus, Roodkop-
klauwier, Havikarend (2x) Grauwe Gors, Nachtegaal, 
Aalscholver, Huiszwaluwen, Zwarte Wouw, Witte Kwik-
staart, Aasgier, Winterkoning, Spaanse Keizerarend, 
Slechtvalk, Zomertortel, Roodstuitzwaluw, Rotszwaluw, 
Rode Patrijs, Koolmees. Plantjes: Mimosaplant, Kuifla-
vendel, Cistus. Oranjetipje (vlinder). Inmiddels wordt 
het beter weer, 20° en licht bewolkt. In een cafeetje bij 
Torrejon eten we lekkere tosti’s. De vloer is smerig, de 
Spanjaarden gooien alles op de grond. We zien na Tor-
rejon nog Roodkopklauwier, Rode Wouw en Bijeneter.

Hoppen kruisten regelmatig ons pad.     Ton Bakker
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Daarna naar Monroy Los Pinos Parasollos.
Hier worden gezien: Ooievaars (broedend in parasol-
dennen), Grijze Wouw, Kuifkoekoek, Putters, Hop 2x, 
Blauwe Ekster, Ekster, Klapekster 2x, Dwergarend, Kuif-
leeuwerik, Spaanse Mus, Grauwe Gors, Gierzwaluwen.
Onderweg nogmaals gestopt bij Salto del Gitano: Blau-
we Rotslijster, Grijze Gors, Vale Gieren, Winterkoning, 
Zwarte Rodstaart, Zwartkop, Monniksgier, Alpengier-
zwaluw en Europese kanarie.

7e dag, 4 mei 
’s Morgens bij het ontbijt wordt alweer geluisterd naar 
mogelijke nieuwe vogelgeluiden. Alle hoofden draaien 
plotseling naar links, wat was dat voor apart vogelge-
luid? Jan begint te lachten, hij raspte met zijn nagel over 
zijn kam, dat was dus de Bruine Kamvogel. Hes is nog 
steeds ziek, wij besluiten naar Sierra de Gredos te rijden. 
We rijden richting Avila, N110, afslag Barca de Avila. 
Daar is het even zoeken naar de AV 941. We zien veel 
kersen, het heet dan ook niet voor niets de kersenval-
lei. Onderweg Puerto Del Pico: Rode Wouw, Alpenkraai, 
Zwarte Wouw, Monniksgier, Gierzwaluw, Boerenzwa-
luw, Zwarte Kraai. Na Hoyo de Espino zien we Plata-
forma de Gredos. Espacios Naturales Junta de Castilla. 
Hier zien we de Waterspreeuw. Hoewel ik al aardig wat 
vogels leer kennen, zijn de meeste vogels voor mij gro-
te mussen met spikkels, middelgrote mussen en kleine 
mussen. Zo heb ik ooit de Grote Mantelmeeuw, Grote 
Dekmantelmeeuw genoemd). Verder zien we daar: 
Vuurgoudhaantje, Kuifmees, Rode Wouw, Koolmees, 
Boomkruiper, Vink, Boomklever, Grote Gele Kwikstaart, 
Draaihals (gehoord), Staartmees, Goudhaantje, Europese 
Kanarie, Kneu (10x) Grote Lijster, Bonte Vliegenvanger 
(gehoord), Tapuit, Roodborst, Roodborsttapuit, Gele 
Kwikstaart, Grasmus, Iberische Gele Kwikstaart, Heg-
genmus, Grijze Gors. En een Eekhoorn.
We lunchen rond 14.00 uur aan een picknicktafel, worst, 
kaas, stokbrood en sinaasappels. Dan vertrekken we 
naar de Sierra de Gredos tot het punt waar je niet verder 
kan met de auto, en klimmen we naar boven. Schitterend 
uitzicht, waterval, rotsen, Steenbokken, mooie bloemen, 
narcissen (Hoepelrokjes), Engelentranen. We zien de Ibe-
rische Gele Kwikstaart, Rode Rotslijster, Rotszwaluw, 
Vale Gier, Torenvalk, Gele Kwikstaart, Waterpieper? (on-
zekere determinatie) Veldleeuwerik, Grijze Gors, Blauw-
borst 2x, Winterkoning, Alpenkraaien (35x), Raaf (2x), 
Tapuit (meerdere), Heggenmussen, Zwarte Roodstaart, 
Zwarte Wouw.
De Steenbokken versperren ons de weg bij de afdaling 
maar zijn toch redelijk schuw. Bij de camping; Rode 
Wouw. We eten ’s avonds op de camping, maar de bedie-
ning is wat chagrijnig, het drinken wordt op de hoek van 
de tafel neergezet, zoek het zelf maar uit..

8e en laatste dag, 5 mei 
Na het ontbijt rijden we richting Villa Real de San Carlos, 
waar ook een natuurcentrum is en een kleine helihaven. 
Onderweg zien we Bijeneters en een zojuist aangereden 
dode Bijeneter. Bij de Rivier de Taag veel Huiszwaluwen 
en Alpengierzwaluwen. We lopen daar wat rond door 
de dehesa: Roodkopklauwier, Steenarend, Kuifleeuwe-
rik, Boomkruiper, Putter, Hop, Grijze Gors, Vink, Dwer-
garend 3x, Kleine Bonte Specht, Gierzwaluwen, Boom-
leeuwerik, Theklaleeuwerik, Pimpelmees, Koekoek, 
Rode Wouw, Wilde Eend, Zwarte Wouw, Grote Lijster, 
Boerenzwaluw, Vale Gier, Monniksgier, Houtduif, Raaf, 
Merel, Zwarte Spreeuw. Bij Villa Real: Roodkopklauwier, 
Grauwe Gors, Bijeneters, Boerenzwaluw Dwergarend, 
Vale Gier, Kleine Plevier. Iberische Watersalamander.
Hes voelt zich toch nog niet helemaal goed en Machteld 
en hij gaan terug naar de camping. Wij rijden naar Cas-
tillo de Monfragüe. Boven op de rots is een kerkje en een 
klein winkeltje waar we wat te drinken kopen. Het is in-
middels bloedheet aan het worden, maar, zich hiervan 
totaal niet bewust, nestelen de heren zich boven op een 
plateau waar ze de gierenrots van bovenaf kunnen be-
kijken en de rondvliegende gieren van bovenaf kunnen 
fotograferen. Het is weekend en tegen de avond komen 
hordes Spanjaarden met kinderen ook naar het kasteel. 
Het parkeerplaatsje boven op de rots is klein, maar ieder-
een wil zo hoog mogelijk per auto komen en al gauw is 
het een lust voor het oog hoe de Spanjaarden tweemaal 
zoveel auto’s geparkeerd krijgen op een plek met de helft 

Wandeling door de dehesa.     Ton Bakker

Leo op gemaskerd bal...     Ton Bakker
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aan capaciteit. Ze parkeren net nog niet op elkaar. Hier 
gespot: Algerijnse Zandloper. Vogels: Vale Gieren, Mon-
niksgier, Zwarte Wouw, Alpenkraai 2x, Huiszwaluwen, 
Roodstuitzwaluwen 20-30, Alpengierzwaluw, Aasgier, 
Winterkoning, Blauwe Rotslijster, Europese Kanarie, 
Rotsduiven, Rotszwaluwen, Gierzwaluwen, Merel, 
Houtduif, Dwergarend.

’s Avonds gaan we voor de laatste keer eten in Casa  Paqui. 
Er is een tafel gedekt voor een grote groep kinderen die zich 
bijzonder rustig gedragen. Alleen als Leo zijn aanstekelijke 
lach laat horen, barst de hele kinderschaar in een spontane 
lach uit. Op weg naar de camping, stoppen we in het don-
ker op een plaats waar we dat eerder ’s avonds deden en 
nu werden we beloond, de Moorse Nachtzwaluw laat zich 
horen. Bij onze huisjes zien we een Muurgekko.

Zondag 6 mei 
Voor de laatste keer samen ontbijten, alles opruimen, af-
scheid van Hes en Machteld en op weg naar het vlieg-
veld met de geitenkazen in onze koffer. In het winkeltje 
op de camping hadden we bij de inkopen voor het ontbijt 
ontdekt dat ze daar lekkere geitenkaas hadden. (Thuis 
smaakte die toch niet zo lekker als op de camping). De 
terugreis gaat voorspoedig dankzij JuanJuan. Bij het 
vliegveld gekomen zien we geen tankstation. Navraag 
levert op dat we terug Madrid in moeten en bij Barajas 
een pompstation moeten zoeken. Dit kost ons een half 
uur extra. Raar geregeld bij de autoverhuurbedrijven, 
dat het zo moeilijk is om de auto volgetankt te krijgen.
Op het vliegveld eten we met z’n allen nog lekkere pael-
la. Er worden nog wat cadeautjes gekocht voor het thuis-
front. Net voor het boarden spurt Leo plotseling weg om 
nog wat lekkere olijfolie in te slaan. We krijgen bij het 
inchecken nog te maken met een Amerikaan die ons het 
hemd van het lijf vraagt, hij vroeg nog net niet naar onze 
pincode. Hij vond het stom dat we onze jassen aan had-
den en hij diende ons ongevraagd van diverse adviezen.
We hadden een plaats echt helemaal achter in het vlieg-
tuig, in het puntje van de staart. Bij aankomst in Brus-
sel was het warme zomerweer net vertrokken richting 
Spanje, het regent!

Bovenop het Castillo de Monfragüe vliegen de gieren op ooghoogte voorbij. Als fotograaf ben je soms snel geneigd een stapje naar voren of naar
achteren te doen. De rode lijn in acht nemen is hier geen overbodige waarschuwing...     Ton Bakker

De plaatselijke eikeltjeslikeur liet zich goed smaken...     Ton Bakker
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SOORTENLIJST - EXCURSIE EXTREMADURA 28 APRIL T/M 5 MEI 2007

 28 april - 10/11° C 29-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei 5-mei

Locatie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Soortnaam

Aalscholver 1

Aasgier 1 1 1 1 1

Alpengierzwaluw  1 1 1

Alpenkraai 2 1 35 2

Baardgrasmus 1 1

Bijeneter m  1 m m m 1†

Blauwborst (zonder ster) 2

Blauwe Ekster 3 8 1

Blauwe Kiekendief 1

Blauwe Reiger 1 1

Blauwe Rotslijster 2 1 1 1

Blonde Tapuit M en V 2

Boerenzwaluw 1 1 1 1

Bonte Vliegenvanger 1

Boomklever 1

Boomkruiper 1 1

Boomleeuwerik 1 1

Bruine Kiekendief  M en V 2

Buizerd 1 1 1 1

Cetti's Zanger 1 1

Dodaars (met jongen) m

Draaihals?gehoord 1

Duinpieper 1

Dwergarend 1 2 1 3 1 1

Dwergooruil 1

Ekster 1 1

Europese kanarie 1 1 1 1 1 1

Gele Kwikstaart 1 1

Gierzwaluw 1  1 1 m 1 m m

Goudhaantje 1

Grasmus 1

Graszanger 1

Grauwe Gors 1 1 1 1 1 1

Grauwe Kiekendief 1 1 vr.

Grijze Gors 1 1 1 1 1 1

Grijze Wouw 1

Grote Gele Kwikstaart 1

Grote Karekiet 1 1

Grote Lijster 1 1

Grote Trap 1

Havikarend 4 2

Heggenmus 1 m

Hop 1 1 1 1  1 2 1

Houtduif 1 1

Huiszwaluw 1 m m

Iberische Gele Kwikstaart 1

IJsvogel 1 1

Kalanderleeuwerik 1 m

Klapekster (Zuidelijke) 1 1 1 1 2

Kleine Bonte Specht 1

Kleine Plevier 1

Kleine Torenvalk  2 m

Kleine Trap  1
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SOORTENLIJST - EXCURSIE EXTREMADURA 28 APRIL T/M 5 MEI 2007

 28 april - 10/11° C 29-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei 5-mei

Locatie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kleine Zilverreiger 1 1

Kleine Zwartkop 1

Kneu 10

Koekoek 1 1 1 1

Koereiger 6 100 100

Koolmees 1 1

Kortteenleeuwerik 1

Kuifkoekoek 1

Kuifleeuwerik 1 1 1 1

Kuifmees 1

Merel 1 1 1

Monniksgier 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Moorse Nachtzwaluw 2

Nachtegaal 1 1

Oehoe 1

Oeverloper m

Ooievaar 12 v m

Paapje  1 1

Putter 1 1 1 m 1

Pimpelmees 1 1

Purperkoet 1

Purperreiger 1

Raaf 1 2 1

Ransuil 1

Rode Patrijs 1 1 1 1

Rode Wouw 1 1 1 1 1 1 1

Roodborst 1

Roodborsttapuit 1 2 1 1

Roodkopklauwier 3 1 1 1 1 1 1 1

Roodstuitzwaluw 1 1 30

Rotsduiven m

Rotszwaluw m 2 1 m

Slangenarend 2 2 1

Slechtvalk 1

Snor 1

Spaanse Keizerarend 1 2 1

Spaanse Mus m m

Staartmees 1

Steenarend 4 1

Steenuil 1

Steltkluut 1

Tapuit 1 1 m

Theklaleeuwerik 1

Torenvalk 1 1

Vale Gier 5 7 1 m m 1 m 1 1 1 v

Veldleeuwerik 1

Vink 1 1 1

Vuurgoudhaantje 1

Waterpieper 1

Waterspreeuw 1

Wilde Eend 1

Winterkoning 1 1 1 1

Witbuikzandhoen 1

Witte Kwikstaart 1 1
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SOORTENLIJST - EXCURSIE EXTREMADURA 28 APRIL T/M 5 MEI 2007

 28 april - 10/11° C 29-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei 5-mei

Locatie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Woudaap 2

Zomertortel 1

Zwartbuikzandhoen 1

Zwartkop 1 1

Zwarte Kraai 1

Zwarte Ooievaar 1 2

Zwarte Roodstaart 1 1 1

Zwarte Spreeuw m 1 1

Zwarte Wouw 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Amfibieën en Reptielen

Zuid-Europese Boomkikker 1

Moorse Beekschildpad 1

Ribbensalamander 1

Adderringslang 1

Moorse Wormhagedis 1

Parelhagedis  1

Algerijnse Zandloper 1 1

Iberische Watersalamander 1

Muurgekko 1

m = meerdere ex. (niet geteld)  vr. = vrouwtje

a Onderweg richting camping E90 richting Merida 28-apr  10-11°C, half bewolkt

b Riidend voorlangs Sierra de gredos  

c Rijdend richting Plasencis/Trujillo

d Tussen supermarkt Plasencia en Camping

e Terugkomst in de avond bij de camping

f Op weg naar Vale Gierenkolonie 29-apr warmer, licht bewolkt

g Mirador de Tajadilla

h Mirador de la Portilla de Tietar

i Salto del Gitano Penafalcon

j Op weg naar Saucedilla ego casatejada CC17 richting Almaraz 30-apr 11°C zwaar bewolkt,droog

Namiddag 18°C, half bewolkt, meer zon

k Torregon El Rubio 01-mei 7°C, zonnig fris, licht bewolkt

l Tahéna

m Caceres, onderweg richting Talavan 18°C, zonnig

n Santa Marta de Madagaskar, hobbelige weg 36 km. l

o Plasencia stad, daarna Trujillo 02-mei zwaar bewolkt, regen-hagelbuien

p Richting Park Monfraque 03-mei 10°C half bewolkt, fris, nat

q Torrejon El Rubio 19°C, licht bewolkt

r Monroy Los Pinos Parasollos

s Salto del Gitano Penafalcon

t Op weg naar Sierra de Gredos, richting Puerto Del Pico 04-mei licht bewolkt, zonnig

u Richting Plataforma de Gredos, Espacios Naturales Junta de Castilla 11°C half bewolkt

v Sierra de Gredos,hoog 1910 m. half bewolkt, 14°C

w Terug op camping 05-mei zonnig 14°C

x Wandeling door de dehesa

y Villa Real 27°C, erg warm

z Castillo de Monfrague
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Inleiding
Panta rhei (vrij vertaald: alles verandert voortdurend) 
wisten de oude Grieken al en die waren duidelijk niet 
van de straat. Tot voor kort was er bij roofvogelpopula-
ties als geheel namelijk nog een duidelijke samenhang 
zichtbaar tussen legbegin en broedsucces, in die zin dat 
een relatief vroege start van de eileg steevast een relatief 
hoge opbrengst aan eieren en jongen betekende. Tegen-
woordig lijkt het gemiddelde paar echter - onafhanke-
lijk van het uiteindelijke broedresultaat - op een betrek-
kelijk vroeg tijdstip met de voort plantingsactiviteiten te 
beginnen. Met de nadruk op ‘lijkt’ want het verschijnsel 
is mis schien slechts van tijdelijke aard en doet zich waar-
schijnlijk niet bij alle roofvogels in dezelfde mate voor. 
Tussen de afzonderlijke paren binnen dezelfde soort is er 
overi gens nog steeds wel een verband tussen legdatum 
enerzijds en het aantal eieren en jongen anderzijds.
Het ligt voor de hand de huidige opwarming van het 
klimaat verantwoordelijk te stellen voor de vervroeging 
van het broedseizoen. Deze komt het duidelijkst tot ui-
ting bij de Havik maar dat zal vooral komen door het 
feit dat van deze soort de meeste gegevens zijn verza-
meld. De geringe hoeveelheid onderzoeksmateriaal dat 
dit jaar van de Boom valk is verkregen wijst evenwel 
in dezelfde richting. Bij roofvogels die wat voedsel be-
treft voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van sterk 
in aantal fluctuerende prooien (wespen larven, muizen) 
kunnen structurele veranderingen in het gemiddelde 
legbegin als gevolg van klimaatinvloeden gemakkelijk 
versluierd worden door jaarlijkse schommelingen in het 
voedselaanbod. De weinige broedgevallen van Wespen-
dief (één), Bruine Kiekendief (twee) en Torenvalk (één) 
waarbij dit seizoen de aanvang van de eileg redelijk tot 
goed kon worden ingeschat voltrokken zich niettemin 
allemaal vóór of rond het langjarige gemiddelde. Dat-
zelfde ging op voor de Sperwer (twee) maar die kan als 
vogeljager putten uit een betrouwbaardere voedselbron. 
De Buizerd (vijf) ondervond wellicht meer last van de 
veronderstelde muizenschaarste in 2008 en toonde een 
wat wisselender beeld. Of al deze soorten inderdaad het 
voorbeeld van Havik en Boomvalk (gaan) volgen, zal 
aan de hand van de landelijke gegevens moeten worden 
gestaafd.
Verder begint het verslag over de roofvogels in RBR 
steeds meer weg te hebben van een havikenverslag. 
Onder het motto “beter één soort goed onderzocht dan 
meerdere soorten matig” staat tegenwoordig het eerste 
deel van het broedseizoen bijna volledig in het teken 
van de Havik. De overige roofvogels waarvan het gros 

vóór 15 mei begint te broeden, moeten het doen met pa-
ren die in speciaal geïnventariseerde gebieden huizen of 
met toevallig gedane nestvondsten. Bij Wespendief en 
Boomvalk, die met name in juli en augustus intensief be-
studeerd worden, is de makke dat er nog maar weinig 
broedparen resteren.
Hoewel minder extreem dan de boterzachte winter van 
2006/07 was die van 2007/08 toch ook niet bepaald koud 
te noemen. Vorst van betekenis vond eigenlijk alleen 
rond half december plaats. Behoudens een korte ople-
ving in februari bleven de temperaturen in het vroege 
voorjaar echter aan de lage kant en werd pas in de twee-
de helft van april de kaap van 15°C genomen. De eerste 
helft van mei was bijzonder zonnig, warm en natuurlijk 
droog maar daarna nam de westcirculatie geleidelijk de 
touwtjes in handen. In juni bleven de neerslaghoeveel-
heden nog beperkt en de temperaturen op een vrij hoog 
niveau; juli en augustus verliepen daarentegen erg wis-
selvallig.

Wespendief
Het blijft voorlopig huilen met de pet op wat de Wespen-
dieven in RBR betreft. Met uitzondering van Buitenlust 
werden in 2008 nergens broedende of broedverdachte 
vogels waargenomen. Nu valt het ook niet mee om het 
gehele bosareaal in het werkgebied (ca. 8000 ha) gron-
dig te onderzoeken en sommige plaatsen waar de soort 
de afgelopen jaren is weggekwijnd zijn niet eens meer 
bezocht. Er bestaat derhalve een reële kans dat een en-
kel succesvol paar is gemist. Daar staat tegenover dat 
in tal van terreinen (o.a. Rucphense Bossen Zuid, Buis-
sche Heide, Pannenhoef, Wouwse Plantage en Hoe zaar/
Seppe) de Wespendief vertegenwoordigd was maar geen 
enkel exemplaar vertoon de gedragingen die op het bezit 
van een nest met jongen zouden kunnen wijzen. Boven-

Roofvogelonderzoek in de regio Bergen op Zoom/
Roosendaal (RBR) in 2008

Hans Potters

Wespendief, BorgvlietseDuinen.     Ton Bakker
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dien werd het gedeelte van de Brabantse Wal ten zuiden 
van de A58, waar ruim de helft van de totale bosopper-
vlakte in de regio is te vinden, eind juli en begin augus-
tus speciaal op Wespendieven afgezocht door Henk-Jan 
Ottens (HJO) in opdracht van de Provincie Noord-Bra-
bant. Dat onderzoek leverde zes territoria op maar ner-
gens werden prooidra gende vogels gezien.
Veldervaringen in het zeer wespenrijke 2007 toonden 
aan dat een groot voedselaanbod niet per definitie leidt 
tot veel succesvolle broedparen. Het omgekeerde lijkt 
echter wel op te gaan. Dit jaar was de wespenstand na-
melijk een stuk lager en daalde het aantal nestvondsten 
van twee naar één. Die bewoonde horst bevond zich op 
de traditionele plek te Buitenlust. Na drie seizoenen ach-
tereen hetzelfde nest te hebben gebruikt, fabriceerde het 
paar nu een nieuw bouwsel iets verderop maar weder-
om in een Grove Den. Dat de Wespendieven gebukt gin-
gen onder een gebrek aan wespenlarven werd bevestigd 
door de vondst van een Mol op het nest bij een controle 
op 16 juli. Zoogdieren figureren slechts uiterst zelden in 
de prooienlijst van deze roofvogel. Desondanks werden 
net als anders twee jongen grootgebracht en grote af-
wijkingen op het normale groeischema deden zich niet 
voor. Het legbegin, berekend op 19 mei, vond zelfs nog 
een fractie eerder plaats dan in voorgaande jaren.

Bruine Kiekendief
Na enkele jaren zonder nestelende Bruine Kiekendie-
ven te hebben doorgemaakt, was het in 2008 eindelijk 
weer eens raak met de registratie van drie succesvolle 
broedgevallen. Een paar op de Molenplaat hield er een 
merkwaardig lage prooiaanvoerfrequentie op na en 
mede daardoor lukte het niet om het nest te lokaliseren. 
De oudervogels moeten toch het nodige voedsel hebben 
aangesleept want in juli hingen er bij de broedplaats vier 
uitgevlogen jongen rond. Nog twee 4-broedsels werden 
aangetroffen in een rietveldje in de Hogerwaardpolder 
en een met riet dichtgegroeide kreek op de Slikken van 
de Heen Oost. In het eerstgenoemde gebied zijn alle jon-
gen ook na het uitvliegen gezien, in het andere geval kon 
tevens de legselgrootte (vier eieren) worden vastgesteld. 
Beide paren moeten tussen 20 en 25 april met de leg zijn 
gestart.
Het poldercomplex ten westen van Woensdrecht en Os-
sendrecht is diverse malen doorgefietst maar zonder 
veel resultaat. Verdacht was wel een rietveldje in de 
Völckerpol der met onder meer een kortstondig alarme-
rend mannetje. Wellicht is een eventueel nest hier leegge-
haald omdat het terreintje voor publiek gemakkelijk is te 
bereiken en tegen de openbare weg ligt. In de omgeving 
van de Agger werden alleen wat vage waarnemingen ge-
daan van jagende Bruine Kiekendieven. Uit het recente 
verleden zijn wel broedgevallen van de soort bekend in 
de rietkragen die langs dit water staan.

Havik
Zoals al in de inleiding uiteen werd gezet waren de broe-
dende Haviken er in 2008 net als in 2007 als de kippen 
bij, ondanks het feit dat de tussenliggende winter een 
stuk minder zacht was dan zijn voorganger. Sterker nog, 
gemiddeld genomen begonnen de bestudeerde paren dit 
jaar zelfs nog eerder met de eileg: op 28 nesten werd het 
modale legbegin bepaald op 25.7 maart! Deze waarde 
was overigens deels een gevolg van de aanwezigheid 
van een bijzonder vroeg broedgeval in het onderzoeks-
materiaal. De Haviken van Buitenlust presteerden het 
om reeds op 10 maart het eerste ei te produceren en dat 
betekent op een haar na een evenaring van het nationale 
record. Maar ook indien de verrichtingen van dit paar 
buiten beschouwing worden gelaten valt de gemiddelde 
legdatum net iets vóór die van 2007.
De schijnbare contradictie dat de vervroeging van het 
broedseizoen parallel loopt aan een verslechtering van 

Bruine Kiekendief, baltsende man.     Ton Bakker

Havik.     Ton Bakker
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het broedsucces zette zich eveneens voort want de regi-
onale haviken populatie bereikte wat dit laatste betreft in 
2008 een all time low. De doorsnee legsel- en broedsel-
grootte bedroegen namelijk maar 3.44 eieren (n=34) en 
2.73 jongen (n=30). Desondanks werden toch weer drie 
5-legsels opgetekend, waarvan twee op locaties waar dat 
al eerder is geconstateerd, maar geen enkele resulteerde 
in een 5-broedsel. Beden kelijk laag was ook het aandeel 
eieren dat halfwas jongen opleverde (70.1%) wat trou-
wens vooral werd veroorzaakt doordat in vier geval-
len de legsels niet uitkwamen of spoorloos verdwenen. 
Het geringe gemiddelde volume van de eieren (56.33 cc, 
n=88) ten opzichte van vorig seizoen (57.13 cc, n=90) liep 
in de pas met de verminderde oogst aan nakomelingen. 
Tamelijk revolutionair was verder de geslachtsverhou-
ding onder de nestjongen want daar was voor het eerst 
sprake van een licht overschot aan vrouwtjes (51.2%) 
maar hoe dat geïnterpreteerd moet worden, is voorals-
nog onduidelijk.
Er zijn wel wat verzachtende omstandigheden aan te 
voeren ter verklaring van de povere broedprestaties. 
Op de eerste plaats zijn er altijd (deels onverklaarbare) 
jaarlijkse schommelingen in deze variabele te noteren 
en 2008 was toevallig een daljaar. Ten tweede zijn ha-
vikparen die de grote bosgebieden op de zandgronden 
bewonen nog steeds verantwoordelijk voor een belang-
rijk deel van het totale aantal gevolgde broedge vallen. 
Deze territoria bestaan doorgaans al lange tijd en de kans 
dat ze door oude, minder jachtactieve en/of vruchtbare 
vogels zijn bezet wordt steeds groter. Daarnaast blijken 
ook de Haviken die op de zeeklei in RBR resideren niet 
bepaald hoogvliegers te zijn wat voortplantingssuc-
ces aangaat en deze categorie was dit seizoen eveneens 
sterk vertegenwoordigd in het onderzoek. Ofschoon de 
kolonisatie van de holocene gronden in West-Brabant 
pas tamelijk recent heeft plaatsgevonden en de gemid-
delde leeftijd van de broedvogels daarom niet hoog zal 
zijn, doen ze het beduidend slechter dan die op pleisto-
cene bodems. Een duidelijke oorzaak voor dit verschil 
kan niet worden aangewe zen maar opmerkelijk genoeg 
scoort de soort in het aangrenzende, holocene Zeeland 
evenmin fantastisch.
Dat een tekort aan voedsel de Haviken in RBR tegen-
woordig parten speelt, is niet aannemelijk want dat zou 
in tegenspraak zijn met het vroege legbegin. Tegen die 
verklaring pleit ook het uitblijven van predatie van (nest-
jongen van) andere roofvogels op grote schaal, iets wat 
in het noorden van Nederland wel schering en inslag 
blijkt te zijn. Een fraai staaltje van vreedzaam nabuur-
schap werd dit jaar in het Markiezaat geleverd. Een Bui-
zerd nestelde daar op slechts 55 m van een havikshorst 
maar bracht drie jongen groot die alle zijn uitgevlogen.

Tabel 1. Broedbiologische gegevens van de Havik in RBR in 2008.

Paar Nest Eieren Jongen

boomsoort hoogte legbegin aantal
gem. 

volume (cc)
aantal geslacht

  1 douglas 15 m 10 maart (4)    ? 4 2 M, 2 V

  2 zeeden 14 m 17 maart 4 61.8 3 1 M, 2 V

  3 douglas 11 m 17 maart 4 57.0* 2 2 M

  4 zwarte den 14 m 17 maart 3 63.7 3 2 M, 1 V

  5 zeeden 12 m 18 maart 4 66.9 3 1 M, 2 V

  6 berk   7 m 18 maart 4 53.8* 3 1 M, 2 V

  7 berk 10 m 19 maart 5 60.0* 4 3 M, 1 V

  8 grove den 14 m 20 maart 3 60.8 3 3 V

  9 grove den 14 m 20 maart 3 54.5 3 2 M, 1 V

10 douglas 16 m 21 maart 4 54.9 3 3 V

11 douglas 12 m 21 maart 4    ? 4 3 M, 1 V

12 grove den 13 m 21 maart 5 47.2* 3 2 M, 1 V

13 grove den 14 m 22 maart 5 54.5 4 3 M, 1 V

14 zwarte den 12 m 23 maart 3    ? 3 1 M, 2 V

15 grove den 12 m 25 maart 4 54.6 4 2 M, 2 V

16 douglas 13 m 26 maart 4 63.0 3 3 M

17 grove den   8 m 27 maart 3 54.8* 3 3 M

18 grove den 12 m 28 maart 4 57.0 3 3 V

19 grove den 13 m 29 maart 3 54.4 1 1 M

20 zwarte den 12 m 30 maart 3 48.9 3 1 M, 2 V

21 fijnspar   7 m (30 maart) 2    ? 1 1 V

22 wilg   6 m 31 maart 3 49.4 2 1 M, 1 V

23 douglas 13 m 2 april 4 52.1 3 3 V

24 grove den 10 m 3 april 3 61.7 1 1 V

25 grove den 13 m 4 april 4 58.7 2 1 M, 1 V

26 populier   7 m 5 april 3 54.4 3 1 M, 2 V

27 zwarte den 12 m 5 april 3 50.4 3 1 M, 2 V

28 douglas 10 m 8 april 2 58.0 2 2 M

29 wilg   6 m (10 april) 3    ? 1 1 V

30 douglas 16 m 16 april 3 55.4 2 1 M, 1 V

31 berk   7 m ? 3 53.8 - -

32 berk   7 m ? 2 56.6 - -

33 douglas 13 m ? 4 56.2 - -

34 douglas 12 m ? (2) 51.3 - -

*van paren nrs. 7 en 17 is slechts 1 ei gemeten, van paren nrs. 3, 6 en 12 zijn slechts 2 eieren 

gemeten.

Buizerd
In 2008 zijn vijf broedgevallen, waarvan vier middels 
één of twee nestcontroles, van de Buizerd redelijk tot 
goed onderzocht. De verkregen gegevens zijn in tabel 2 
samengevat. Zowel het kleine aantal als de beperkte ver-
spreiding van de gevolgde paren (drie zaten in de voor-
malige getijdegebieden Markiezaat en Heense Slikken, 
twee op de zeeklei nabij Willemstad en Steenbergen) 
laten een extrapolatie van de broedresultaten naar de 
gehele populatie in de regio niet toe. Globaal opgedane 
indrukken elders in West-Brabant wijzen op een bedui-
dend lagere jongenproductie dan in 2007. Illustratief is 
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wellicht de situatie in de polders ten westen van Woens-
drecht en Ossendrecht waar van de elf aanwezige paren 
er slechts zes succesvol waren.

Paar Nestboom Nesthoogte Legbegin Legsel-
grootte

N jongen 
nest

N jongen 
uit

   1. wilg   4 m 27 maart 3 3 3

   2. wilg 12 m 3 april (2) 1 1

   3. populier 11 m (5 april) ? 2 2

   4. populier 8 m 9 april (3) 3 3

   5. berk   8 m (13 april) 3 3 (1)

Torenvalk
Alleen de bekende broedplaats van de Torenvalk ten 
oosten van Roosendaal werd van nabij bekeken. In de-
zelfde nestkast legde dit paar net als vorig jaar zes eie-
ren en bracht het zes jongen groot. De start van de eileg 
geschiedde echter al op 4 april, anderhalve week eerder 
dan in 2007. De West-Brabantse populatie als geheel 

was dit seizoen vermoedelijk een stuk minder goed op 
dreef. In de buurt van de Molenplaat hing langdurig 
een paar rond bij een hoogspanningsmast maar als er al 
een broedpoging heeft plaatsge vonden was die in ieder 
geval niet succesvol. Een nestkast nabij de Kreekrakslui-
zen is eveneens regelmatig bekeken maar verder dan de 
vaststelling van een solitair vrouwtje reikten de waarne-
mingen hier niet. In het ca. 3000 ha grote poldergebied 
ten westen van Woensdrecht en Ossendrecht zijn slechts 
twee locaties gevonden waar Torenvalken jongen groot-
brachten.

Boomvalk
Er gebeuren vreemde dingen in boomvalkenland. De 
soort leek voorgoed te hebben afgerekend met het broe-
den in grote naaldbossen op de zandgronden maar in 
2008 werden plotsklaps twee succesvolle paren gevon-
den op landgoed Wouwse Plantage, amper 1.5 km van 
elkaar verwijderd. Beide broedplaatsen bevonden zich 
weliswaar helemaal langs de buitenrand van het terrein 
maar de (vermoedelijke) nesten zaten op de voor naald-
bosgebieden karakteristieke wijze in de top van hoge 
dennen.
Aangezien onvoldoende rekening werd gehouden met 
de hernieuwde vestiging van Boomvalken in dit terrein-
type speelde het toeval een belangrijke rol bij de lokali-
saties. Het paar dat de oostkant van de Wouwse Plantage 
bewoonde werd tijdens het karteren van wespendieven-
territoria door HJO ontdekt. Bij mijn eerste bezoek op 8 
augustus bleken daar al twee aardig vliegvaardige jon-
gen rond te hangen. Op grond van dit gedrag zouden 
ze het nest al een dag of vijf terug verlaten kunnen heb-

Buizerd op wormenjacht.     Ton Bakker

Vrouwtje Torenvalk.     Ton Bakker
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ben en zou de eileg er rond 3 juni moeten zijn aangevan-
gen. Langdurige vervolgobservaties leverden eveneens 
steeds twee jongen op en het gebruikte (kraaien)nest 
hing waarschijnlijk in een Corsi caanse Den. De gedeter-
mineerde plukresten, hoofdzakelijk afkomstig van Witte 
Kwik staarten, en de richting waaruit de meeste prooien 
werden aangevoerd maken aanneme lijk dat dit hetzelfde 
paar was dat in 2007 bij Hopmeer succesvol opereerde.
De Boomvalken die hun broedplaats aan de noordzijde 
van het landgoed nabij de Zure Heide hadden gekozen 
werden eveneens getraceerd tijdens een poging genoemd 
bosgedeelte op de aanwezigheid van Wespendieven te 
scannen. Hier vond wel een zekere nestvondst plaats in 
een uit de kluiten gewassen Grove Den op 22 m hoogte. 
Van een beklimming werd wijselijk afgezien omdat het 
benutte kraaienbouwsel in een erg dunne uitloper van 
de hoofdstam zat. De waarnemingen vanaf de grond wa-
ren echter kwalitatief goed genoeg om de leeftijd van de 
jongen bij benadering in te schatten en derhalve ook het 
legbegin: ca. 8 juni. Deze en latere observaties wezen uit 
dat twee nestjongen zijn grootgebracht die na het uitvlie-
gen nog ruim een maand in de omgeving van de thuisba-
sis zijn blijven plakken. Niet bekend is of het paar van de 
Zure Heide vorig jaar ook een broedpoging heeft onder-
nomen en waar dat dan eventueel geweest zou kunnen 
zijn. Vooral het dorp Wouwse Plantage en de hoek ten 
noord(west)en daarvan schenen als jachtgebied te fun-
geren en dat zou op Zoomland als mogelijke herkomst 
kunnen duiden. In dat terrein is de Boomvalk de laatste 
tijd echter niet meer als broedvogel aangetroffen.
Opzienbarend in deze voor Boomvalken armoedige tij-
den was tevens de vondst in Kortenhoef van een nest 
met vier jongen. Of eigenlijk drieënhalf want het klein-
ste jong was een misbaksel met een enorme groeiachter-
stand. Het zou een wonder geweest zijn als dit mormel 
nog zou zijn uitgevlogen en dat gebeurde dan ook niet. 
Achteraf bezien was deze manhaftige broedpoging veel 
te hoog gegrepen want twee weken na uitvliegen bleef 
er slechts één jong over. Met 6 juni als getaxeerd legbegin 
was het paar er echter wel vrij vroeg bij. Als nestboom 
diende een dunne, slecht vertakte en daardoor zeer lastig 
te beklimmen Grove Den. Waarnemingen werden daar-
om uitsluitend vanaf de grond verricht.
Dit laatste gold eveneens voor de traditionele broedloca-
tie bij Achtmaal waar de derde nestvondst werd gedaan, 
vanzelfsprekend in een rij met Zomereiken. De volwas-
sen vogels presteerden hier redelijk door twee jongen op 
te voeden die in ieder geval de eerste drie weken na het 
uitvliegen overleefden. De eileg zal rond 7 juni zijn ge-
start en dat is eveneens ruim vóór het langjarige gemid-
delde in RBR (13 juni).
In het gebied ten zuiden van Roosendaal zijn reeds di-
verse malen Boomvalken op een succesvol broedgeval 
betrapt. Dit jaar zaten ze er wederom maar mede door 
het uithuizi ge gedrag van het vrouwtje kon het nest 

niet tijdig worden opgespoord. Half augustus bleek er 
toch één uitgevlogen jong rond te fladderen maar dat 
is voor dit paar in dat stadium ongekend slecht. Op an-
dere (voormalige) broedplaatsen was het echter nog be-
droevender gesteld met alleen nog nietsnuttende paren 
(Vlietdijk, Van der Duijnspol der) of solitaire exemplaren 
(o.a. Oud-Gastel/Kruisland, Pannenhoef, Hoeven).
De op geslacht gebrachte jongen zijn met negen stuks, 
zes mannen en drie vrouwen, niet groot in aantal maar 
geven wel dezelfde scheve sex-ratio te zien als de afge-
lopen jaren. In de frequentie van prooiaanvoer naar de 
nesten is evenmin een verbetering merkbaar dus teke-
nen van een structureel herstel van de broedpopulatie 
zijn er nog steeds niet. Een laatste strohalm is misschien 
de waarneming op 8 september van een groep van 13 op 
libellen azende Boomvalken, waaronder vermoedelijk 
een flink deel tweedejaars vogels, boven het ven van het 
Grote Meer.

Slechtvalk
Dit voorjaar werden de Slechtvalken die in hoogspan-
ningsmasten in en rond het Markiezaat vertoefden ex-
tra goed in de gaten gehouden. Het enige paar dat in 
dit gebied werd gelokaliseerd, prefereerde inderdaad 
de mast die in 2007 als waarschijnlijke broedplaats 
werd aangewezen (Ray Teixeira, Ton Bakker). Een suc-
cesvol broedgeval is dit seizoen echter uitgebleven. Na 

verschillende waarnemingen in het (vroege) voorjaar te 
hebben verricht waren op 20 mei zowel het mannetje, dat 
een prooi afleverde, als het vrouwtje nog aanwezig. Op 6 
juni werd samen met Erik de Jonge van Brabants Land-
schap de verdachte mast geïnspecteerd. De Slechtvalken 
waren toen nergens meer te bekennen en restanten van 
eieren of jongen ontbraken eveneens. Wel werd er een 
dood exemplaar aangetroffen maar aan de staat van ont-
binding te zien kan dit beest niet tot het waargenomen 
paar hebben behoord.

Adulte Slechtvalk.     Ton Bakker
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De bouw begon op 30 augustus 1996 met het slaan van 
de eerste heipaal. De eerste vogel die ik noteerde is de 
Spreeuw. De tweede genoteerde vogel is de Veldleeuwe-
rik. Tot de bouwperiode begon, associeerde ik het geluid 
van de Veldleeuwerik altijd met heerlijke zonnige lente- 
of zomerdagen, maar daar ben ik geheel op terug geko-
men. Het beest zingt ook als het regent, waait en heel 
koud is. De lijst gaat verder met Torenvalk, die we regel-
matig muizen zien vangen. De Torenvalk heeft ook een 
tijdje de nok van ons dak gebruikt als rustplaats en dat 
had als gevolg dat er steeds braakballen op het balkon 
lagen. Eerst dacht ik dat dit uilenballen waren, maar Ton 
Bakker zag meteen dat het Torenvalkbraakballen waren. 
Torenvalken maken braakballen die voornamelijk uit ha-
ren bestaan, omdat ze geen moeite hebben met het ver-
teren van botjes.
Nu volgen er een stel meeuwen op de lijst: Zilver-, 
Storm- en Kokmeeuw. Roland-Jan Buijs heeft in het ver-
leden tellingen gehouden om te kijken hoeveel Zilver-
meeuwen dagelijks heen en weer vliegen tussen het ei-
land de Spuitkop in het Markiezaatsmeer en de Kragge. 
Het waren er enkele duizenden als ik mij goed herinner. 
Wij zien er dagelijks dan ook heel wat voorbij komen.
De Witte kwikstaart en de Zwarte Roodstaart zijn gek 
op kale zandvlaktes en braakliggende terreinen. Beide 
soorten lieten zich dan ook al gauw zien. Later heeft de 
Zwarte Roodstaart enkele malen met succes gebroed in 
de nestkast die eigenlijk bedoeld was voor een Bonte 

Vliegenvanger. Die nestkast hing ik op met het idee van: 
hier zal wel nooit iets in komen. Soorten die tijdens de 
bouw konden worden genoteerd waren verder nog: Pa-
trijs, Fazant, Blauwe Reiger, Bergeend, Tafeleend, Wilde 
Eend, Kuifeend, Fuut, Knobbelzwaan, Brandgans, Grau-
we Gans, Aalscholver, Tapuit, Kramsvogel, Ekster, Gras-
pieper en last but not least Lepelaar.
Eind mei 1997 werden we in plaats van (hulp)bouwvak-
kers ineens bewoners van het huis. Nu werden ook al 
gauw de verrekijker en de telescoop uitgepakt en dat 
leverde al snel nieuwe soorten op. Natuurlijk speelde 
ook de wisseling van de seizoenen een rol. De zwaluwen 
lieten zich volop zien: Boeren-, Huis- en Oeverzwaluw. 
Hoewel het in feite een heel andere vogel is, noteerde ik 
hierbij ook de Gierzwaluw.
Een van de meest algemene broedvogels van Nederland, 
de Merel, zag ik voor het eerst op 27 november 1997. 
Tot dan toe vond hij de grotendeels braakliggende Lo-
benpolder niet aantrekkelijk. De Koolmees inspecteerde 
op 29 november het vogelhuisje. Tot nu toe hebben wij 
geen broedende Koolmezen gehad, wel onze buren en 
dat huisje kunnen we prachtig zien vanuit ons huis. De 
winter 1997-1998 volgde met soorten als Smient, Blauwe 
Kiekendief, Middelste Zaagbek, Meerkoet, Brilduiker, 
Geoorde Fuut, Kleine en Grote Mantelmeeuw.
Het voorjaar 1998 diende zich aan met soorten als Put-
ter, Baardman, Zwarte Kraai (niet eerder waargenomen, 
tenminste niet bewust), Sprinkhaanzanger en Kleine Ka-
rekiet. De laatste twee soorten zien we vanuit huis eigen-
lijk nooit, maar als we in de tuin zijn, horen we er diverse 
in het voorjaar. De lijst kon verder worden uitgebreid 
met soorten als Waterhoen, Cassarca, Koekoek, Zwarte 
Stern, Kneu en Blauwborst. Ik zat net te telefoneren, toen 
de Blauwborst op 3 juni 1998 landde in de oevervegetatie 
rond de vijver. Het telefoongesprek kon niet snel genoeg 
worden beëindigd en de verrekijker kwam dan ook te 
laat, maar er zat er echt één in de tuin. 
De Merel was nog zo bijzonder dat ik ze nog steeds no-
teerde. In 1998 zag ik in totaal 5 Merels. Nieuwe soor-
ten in 1998 waren ook nog Fitis, Rietgors, Grote Cana-
dese Gans (8 stuks, overvliegend op 16 augustus 1998), 
Kraanvogels (2 stuks, overvliegend op 20 augustus, 
echt een sensatie), Koperwiek, Sperwer en dan eindelijk 

Vogels kijken in de Lobenpolder op de Bergse Plaat 
te Bergen op Zoom

Marike de Haan

Vanaf het moment, zeg maar augustus 1996, dat ik wist dat ons nieuwe stekje de Lobenpolder 7 zou worden ben 
ik gaan noteren welke vogels er rond ons huis zouden (hier staat “zouden”, omdat er in het begin nog geen huis 
stond) vliegen, lopen enz. Ik had ooit bij een vogelaar een zogeheten huislijst zien hangen en dat leek mij ook wel 
wat. Nu kijken wij uit op een deel van het soortenrijkste Atlasblok  van Nederland en het beloofde dus een lange 
lijst te worden.
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op 22 september 1998 de eerste Huismus. Op 29 okto-
ber volgde ook de eerste Vink en in november 1998 zag 
ik vanuit huis voor het eerst een Pimpelmees en  een 
Groenling. De Blauwe Kiekendief noteerde ik op 26 no-
vember. De laatste vogel die ik in 1998 opschreef was de 
Zanglijster (27 december). Met de telescoop zagen we 
op 11 januari een Nonnetje (vrouwtje) op het Markie-
zaat. Een bijzonder waarneming vond ik twee overvlie-
gende Flamingo’s (soort weet ik niet) op 9 januari 1999.  
Op 5 februari 1999 schreef ik een Wulp in mijn 
boekje op. Zo’n 30 Scholeksters zochten naar voed-
sel in het grasveld achter ons huis op 26 febru-
ari 1999. In mei vlogen er twee Kluten over ons 
huis en op 25 mei zag ik een Zwartkopmeeuw. 
In de omgeving zag ik ook van alles, zoals Roer-
domp, IJsvogel, Zomertaling, Watersnip en Vis-
arend, maar ik probeer een overzicht te geven van 
de huislijst en dus ga ik hier maar niet verder op in.  
Op 30 oktober 1999 zaten er bij onze buren een Winter-
koning en een Roodborst in de tuin, twee zeer algemene 
vogels, maar ik had ze hier nog niet eerder gezien en dus 
werden ze genoteerd. In die periode hoorde ik ook voor 
het eerst het geluid van Kleine Zwanen in het Markie-
zaat en ook deze werden toegevoegd aan de lijst. Op 27 
november 1999 zat er een Buizerd op een paal bij de slag-
boom voor het schouwpad langs de Plaatvliet.
Begin 2000 zat er enige tijd een Roodkeelduiker op de 
Snoekplas (geen waarneming vanuit huis). Er was dui-
delijk iets niet in orde met het beest en later vond ik hem 
dood langs de kant. De huislijst werd aangevuld met 
de Turkse Tortel op 22 februari, de Krakeend (Markie-
zaat), Kleine Zilverreiger (overvliegend, op 6 augustus), 
Bruine Kiekendief (9 september, waarom heb ik deze 
niet eerder gezien?), Tjiftjaf (1-10) en Velduil. Deze heb 
ik ook één keer in het zuidelijk schor van het Markie-
zaat waargenomen en daarna nooit meer tot nu toe.  
In 2001 gaat het niet zo snel meer met nieuwe soor-
ten. In de naaste omgeving zag ik een Gaai, een Wa-
terral en een Grote Bonte Specht, maar ik kon ze niet 
bijschrijven op de huislijst. De lijst kon wel worden 

uitgebreid met Heggenmus, Ringmus en Keep (trek). 
Een Ruigpootbuizerd liet zich op 25 november 2001 
vanuit huis uitgebreid bekijken, terwijl hij zich in een 
klein wilgje in evenwicht probeerde te houden. Dit 
was echt een schitterend gezicht. Toen Ruigpootbui-
zerd nummer twee verscheen, vlogen ze samen weg.  
Op 29 november 2001 zag ik voor het eerst Ringmussen 
die op het gestrooide zaad af kwamen aan de voorkant 
van het huis. De Ringmus broedt inmiddels sinds en-
kele jaren met minstens twee paar in onze nestkastjes 
en vaak ook nog een paartje bij de buren. Een IJsvogel 
zat op 17 december 2001 op de vegetatie rond de vijver 
om te kijken of er kleine visjes in onze vijver zaten. In 
2002 zat op 17 februari de Staartmees in onze tuin, een 
maand later vloog er vlak langs ons huis een Roerdomp 
voorbij. Voor onze neus zat op 27 maart in de tuin een 
Sperwer een Spreeuw  te plukken en op te eten. Op 28 
december 2003 zag ik vanuit huis een Slechtvalk voorbij 
vliegen. Op 12 april 2005 kon ik de Zwartkop, die op de 
pergola was gaan zitten, op de huislijst noteren. Op 13 
mei 2005 zat er een Braamsluiper in onze tuin en hoorde 
ik een Grasmus in de buurt van ons huis. Houtduif  kon 
worden opgeschreven en op 9 juli 2005 vloog er achter 
de tuin een Grote Bonte Specht. In de omgeving had 
ik ze al veel eerder gezien, maar nu had ik een waar-
neming vanuit huis. Op 8 januari 2006 zag ik met tele-
scoop zo’n 50 Pijlstaarteenden zitten op het ijs van het 
Markiezaatsmeer. Op 2 oktober 2007 zag ik een vrouwtje 
Gekraagde Roodstaart die onze tuin bezocht. Nu volgt 
de juveniele Zeearend die ik op 7 november 2007 voor 
het eerst zag en daarna nog op 12 en 15 november. Op 15 
november zat de Zeearend te eten op de Spuitkop en er 
zaten drie Zwarte Kraaien toe te kijken. Na een half uur 
zat te Zeearend bij te komen van de maaltijd en deed een 
Zwarte Kraai zich te goed aan de restjes. In vergelijking 
met de Zeearend waren de kraaien maar kleine vogels.  
Op 29 juli 2008 zag ik, terwijl ik bij een poldergenoot 
op het terras zat, een Purperreiger statig voorbij vlie-
gen, voor de huislijst telt hij niet mee, maar een leuke 
waarneming vond ik het wel. De Grote Zilverreiger 
vloog op 21 augustus achter ons huis voorbij, ook dat 
blijft een schitterend gezicht. Op 23 november 2008 zag 
ik er nog één vanuit huis. De laatste nieuwe soort voor 
de huislijst, die ik  heb gezien, is de Goudhaan. Op 3 de-
cember 2008 zat deze enige tijd tussen de vegetatie bij 
de vijver op zoek naar voedsel. Bijzonder vond ik ook 
nog dat op 7 december maar liefst 15 Ringmussen zaten 
te eten van het zaad dat we voor de vogels hadden uit-
gestrooid aan de voorkant van het huis. In 2009 blijf ik 
noteren wat ik aan vogels waarneem, waarbij ik me reali-
seer dat er voortdurend van alles ongezien voorbij vliegt.  

Lobenpolder 7
4617 MP  Bergen op Zoom 
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Evolutie van broedvogels in het Markiezaat in 
relatie tot begrazing

Hidde Bult

Tabel 1: Overzicht vogelrichtlijnsoorten en gebruiksfunctie Markiezaat.

Broedvogels* Foerageren en rusten Rusten**

Dodaars
Lepelaar
Kluut#
Bontbekplevier#
Strandplevier#

Fuut
Geoorde Fuut
Aalscholver
Kleine Zwaan#
Grauwe Gans#
Brandgans#
Bergeend#
Smient#
Krakeend
Wintertaling#
Pijlstaart
Slobeend
Meerkoet#

Kluut#
Bontbekplevier#
Zilverplevier#
Kanoet#
Bonte Strandloper#
Zwarte Ruiter

*  Broedvogels foerageren en rusten ook in het Markiezaat gedurende de broedperiode.
**  Het betreft vogels die foerageren in de Oosterschelde en het Markiezaat als hoogwater-

vluchtplaats gebruiken. 
#  Soort is afhankelijk van, of gebaat bij de aanwezigheid van open, grazige oeverzones als 

broed-, foerageer- of rustgebied.

Om deze instandhoudingdoelstellingen te verwezenlij-
ken is er voor de oeverzones van het Markiezaat slechts 
één instrument beschikbaar: begrazing. In de eerste be-
heersvisie is in 1988 gekozen voor een compartimentering 
met beweide en onbeweide delen ten behoeve van de 
ontwikkeling van een gevarieerd landschap en het begun-
stigen van rietmoeras of moerasbos in onbeweide delen 
(Loenen 1988). De begrazing geschiedde door inscharing 
van vee aan de hand van pachtcontracten. De begrazings-
intensiteit nam toe van compartiment 1 naar 4. 

Tabel 2. Begrazingsbeheer in het Markiezaat in de periode 1988-2003 
en de vanaf 2004 geplande veranderingen die in 2009 gerealiseerd 
hadden moeten zijn.

Periode, seizoen R R P P GVE/ha GVE/ha

Comp. Opp. (ha) Min Max Min Max Min Max

1988-2003 zomer  1+2 157 60 0 0.38

3 98 50 0 0.51

4 104 40 15 0.53

winter  1+2 157 0 0 0.00

3 98 0 0 0.00

4 104 0 15 0.14
2004-09, 
te berei ken in 2009
zomer 1+2+3 255 75 15 30 0.35 0.41

4 104 50 0 0 0.48

winter 1+2+3+4 359 30 50 15 30 0.13 0.22

Comp = compartiment, GVE = grootvee-eenheid, R = runderen, P = IJslanders

In compartiment 6 (in feite een deel van de oorspron-
kelijke Molenplaat, gelegen aan de noordzijde van het 
Markiezaatsmeer en met een begraasbare oppervlakte 
van circa 35 hectare) zijn sinds 2002 na het broedseizoen 
15 stuks jongvee ingeschaard om te sterke verruiging en 
verbossing tegen te gaan (Buskens 2004). Dit omdat deze 
plaat een belangrijk broedgebied is voor steltlopers en 
hier een relatief open landschap gewenst is.
In het beheerplan 2004 werd de omvang van het begra-
zingsgebied gehandhaafd, maar werd er naar gestreefd 
om op termijn aan het einde van de planperiode (uiter-
lijk 2009) te komen tot jaarrondbegrazing en het laten 
vervallen van de rasters (Buskens 2004). De inscharing 
van pachtvee zou worden gecontinueerd zolang geen 
eigen grazers beschikbaar waren. Dit om te voorkomen 
dat een te lage bezetting of het wegvallen van grazers 
optreedt en moeilijk omkeerbare verbossing plaats heeft. 
Tabel 2 geeft de geplande veedichtheden, de werkelijke 
aantallen zijn niet bekend. De doelstelling was dat aan 
het eind van de planperiode ‘s winters in het Markie-
zaat ten minste 50 grote grazers aanwezig zouden zijn. 
De verwachting was dat dit te zijner tijd ‘eigen dieren’ 
van Brabants Landschap zouden zijn. In het zomerhalf-
jaar kunnen deze dieren in deelgebied 4 grazen, zodat 
geen menging plaatsvindt met dieren van een andere 
eigenaar. Het begrazingsbeheer op het natuurlijke deel 
van de Molenplaat (compartiment 6) werd voortgezet. 

In het concept beheerplan voor het Markiezaat zijn een aantal vogelrichtlijnsoorten aangewezen die van belang 
zijn bij de instandhoudingdoelstellingen voor Natura2000 gebieden (zie bijlage 1). Deze instandhoudingsoorten 
(IHSn) gebruiken het Markiezaat als broed-, voedsel- en/of foerageergebied. In tabel 1 is een overzicht gegeven 
welke van deze drie functies relevant zijn voor de vogelrichtlijnsoorten waarvoor het Markiezaat belangrijk is.

Paartje Kluut.   Ton Bakkeer
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Na drie jaar en aan het eind van de planperiode zouden 
de effecten van de begrazing worden geëvalueerd en 
zo nodig zou de dichtheid van de runderen en paarden 
worden bijgesteld. Tot zover een samenvatting van de 
relevante passages uit Beheerplan 2004 (Buskens 2004). 
De beide evaluaties van de begrazing die in het beheer-
plan 2004 waren gepland, zijn nooit uitgevoerd. De laat-
ste globale vegetatiekaart is gebaseerd op een luchtfoto 
uit 1997 (Van der Hut et al. 2002) en sindsdien ontbreken 
harde gegevens over de vegetatieontwikkeling. Maar, 
ook broedvogelgegevens zijn zeer geschikt voor de kwa-
liteitsbepaling van vegetatie- en landschapsstructuren 
(Sierdsema 1995). Daarnaast geven ze globale gegevens 
over abiotische kenmerken, zoals de aan- of afwezigheid 
van predatorvrije eilanden. In het Markiezaat broeden 
veel broedvogels. Hun soortsamenstelling en aantallen 
volgen veelal de successie van de vegetatie, en daarmee 
het aanbod van voedsel en/of broedgelegenheid. Dat 
was de aanleiding de beschikbare broedvogelgegevens 
te gebruiken om de evolutie van landschapstypen en ve-
getatiestructuren te toetsen. 
De analyse is gebaseerd op de classificatie van broedvo-
gels in ecologische vogelgroepen  (Sierdsema 1995). Hij 
onderscheidt een aantal hoofdecotopen (tabel 3), die ver-
der kunnen worden onderverdeeld in ecologische vogel-
groepen (tabel 4). Voor de IHSn zijn de hoofd ecotopen 
pioniervegetaties (300) en grazige vegetaties (500) van 

belang. Er zitten een aantal voordelen aan deze ecolo-
gische, niet soortgerichte benadering. Ze geeft een beter 
globaal overzicht van eventuele landschapsveranderin-
gen of beheersmaatregelen. De analyse wordt minder 
verstoord door toevallige factoren, zoals territoria van 
een soort die door slechte telcondities in een bepaald jaar 
onderschat kunnen worden.

Tabel. 3. Overzicht van de hoofdecotopen en nummering van 
de vogelgroepen (Sierdsema 1995). 
100 Open water 

200 Riet- en andere verlandingsvegetaties 

300 Pioniervegetaties, ruigten en akkers

400 Heidevegetaties (dwergstruiken) 

500 Grazige vegetaties 

600 Struiken en struwelen, heggen 

700 Boomgroepen, open bos en bosranden, opgaande lijnvormige begroeiingen

800 Opgaand gesloten bos 

900 Bebouwing en overig 

Methode
Als basismateriaal dienden de resultaten van integrale 
broedvogelkarteringen  (Teixeira 2009), en van de mo-
nitoring van de proefstrook (Teixeira 2008) door Ray 
Teixeira en andere leden van de Vogelwerkgroep Bergen 
op Zoom. Tot 1989 is de proefstrook onderzocht door 
medewerkers van RWS. De proefstrook is een 200 m 

Figuur 1. Ligging van de 
compartimenten en van de 
proefstrook (bij benadering). 
Compartiment 5 wordt gedeeld 
met de heer Oerlemans. 
Compartiment 6 betreft
de Molenplaat.
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brede raai, die in het zuiden in de smalle onbegraasde 
rand langs de dijk van de Hogerwaardpolder start, door 
compartiment 1en2 gaat (Hogerwaardschor), dan in het 
midden raakt aan compartiment 3, en vervolgens via 
compartiment 4 eindigt tussen Hildernisse en de Kraai-
enberg (Figuur 1). 

Tabel 4. Namen en soortsamenstelling van de ecologische vogelgroepen die in het Markiezaat zijn aangetroffen.

Ecologische Vogelgroep Naam Soorten

101  Voedselarm tot matig voedselrijk open water  Dodaarsgroep Dodaars, Geoorde Fuut, Wintertaling

102  Kleinschalig ondiep (matig) voedselrijk open water  Slobeendgroep Roodhalsfuut, Grauwe Gans, Tamme Gans, Smient, Krakeend1, Pijlstaart, Tafeleend, IJsvogel

103  Voedselrijk open water Kuifeendgroep
Fuut, Knobbelzwaan, Zwarte Zwaan, Zwaangans, Kolgans, Indische Gans, Canadese 
Gans, Nijlgans, Bergeend, Wilde Eend1, Kuifeend, Brilduiker, Middelste Zaagbek, Rosse 
Stekelstaart, Meerkoet

201  Nat, overjarig riet  Roerdompgroep Roerdomp, Kleine Zilverreiger, Kleine Karekiet, Baardman

202  Zeggen/riet, nat tot verlandend  Rietzangergroep Bruine Kiekendief, Waterral, Rietzanger, Rietgors

203  Natte, lage vegetaties met ondiep water  Porseleinhoengroep Kwartelkoning1, Waterhoen

301  Schaars begroeide zandplaten  Strandpleviergroep
Steltkluut, Kluut, Bontbekplevier, Strandplevier, Bonte Strandloper, Visdief, Noordse Stern, 
Dwergstern

302  Oevers Kleine pleviergroep Kleine Plevier, Oeverzwaluw

303   Kolonievogels op kustduinen, foerageren vaak buiten 
het Markiezaat, behalve Brandgans, Holenduif en Kauw.

Kolonievogels
Lepelaar2, Brandgans2, Zwartkopmeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, 
Zilvermeeuw, Grote Mantel–meeuw, Holenduif, Kauw

304  Open zand met zeer schrale vegetatie Tapuitgroep Kuifleeuwerik, Tapuit

305  Ruigten, vochtig/nat Fazantgroep Blauwe Kiekendief, Fazant, Velduil, Graszanger

306  Open, lage grazige vegetaties Kievitgroep Patrijs, Kwartel, Scholekster, Kievit, Wulp, Gele Kwikstaart, Engelse Kwikstaart

501  Drassig structuur rijk grasland, plaatselijk open water  Zomertalinggroep Zomertaling, Slobeend, Watersnip

502  Vochtig open grasland Gruttogroep Grutto, Tureluur

503  Ruige grassen met open plekken Veldleeuwerikgroep Veldleeuwerik, Graspieper

601  Natte vochtige ruigtes en struwelen  Rietgorsgroep Blauwborst, Paapje1, Sprink haanzanger, Rietgors

602  Hoge grazige ruigtes, lage struwelen, uitkijkposten Roodborsttapuitgroep Roodborsttapuit, Kneu

603  Opslag, jong bos, struiken Grasmusgroep
Heggenmus, Nachtegaal, Bosrietzanger, Spotvogel, Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, 
Fitis, Roodmus

604  Jong bos  Winterkoninggroep Zomertortel, Winterkoning, Roodborst, Merel, Zang lijster, Zwartkop, Staartmees

702  Bosranden, open bos  Geelgorsgroep Groene Specht, Boompieper, Gekraagde Roodstaart

703  Boomgroepen, vrij voedselrijk Puttergroep Ekster, Zwarte Kraai, Putter

801  Opgaande bomen / bos  Vinkgroep Houtduif, Koolmees, Gaai, Vink

803  Opgaand loofbos, vochtig  Appelvinkgroep Grote Lijster, Tjiftjaf, Wielewaal

804  Ouder bos met dood hout, holen  Grote Bonte Spechtgroep Grote Bonte Specht, Boomkruiper, Spreeuw

805  Ouder loofbos met dood hout, holen Kleine Bonte Spechtgroep Grauwe Vliegenvanger, Pimpelmees

807  Roofvogels van bossen  Havikgroep Wespendief, Havik, Sperwer, Buizerd

808  Roofvogels van open gebied met bos(jes)  Torenvalkgroep Torenvalk, Boomvalk, Slechtvalk, Ransuil

901  Erven, bebouwing  Zwarte Roodstaart groep Turkse Tortel, Boerenzwaluw, Witte Kwikstaart, Zwarte Roodstaart, Huismus, Ringmus

999  Overige (waardvogels) Koekoek Koekoek

1 Kunnen ook toegekend worden aan 502 Grutto groep. 2 Hier toegekend aan kolonievogels op kustduinen, komen naar Markiezaat vanwege een predatorvrij eiland.

Het meerpeil is afgelezen tijdens de integrale meitellin-
gen, in de eerste jaren bij de steiger, de laatste jaren bij 
de overlaat. De vogelsoorten zijn toegekend aan een eco-
logische vogelgroep (Tabel 4). Daarna zijn overzichten 
gemaakt per onderzoeksperiode voor de integrale tellin-
gen, en per jaar voor de proefstrook. Tenslotte zijn voor 
de Kievit de gegevens uit het Markiezaat vergeleken met 
de BMP trend voor Nederland.
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Resultaten
Integrale broedvogeltellingen
Deze laten zien dat de broedvogels van de verschillende typen open water toenamen tot 1994, en sindsdien min of 
meer stabiel bleven (Figuur 2). Per soort kunnen er wel afwijkingen zijn. Zo profiteerde de Tafeleend waarschijnlijk 
van de toegenomen voedselrijkdom, maar vielen Wilde Eend en Kuifeend in 2004/05 flink terug.

Figuur 2. Evolutie van broedvogels van open water en Riet en moeras. 

Figuur 3. Evolutie van pioniervogels en kolonievogels. 

Figuur 4. Evolutie van weidevogels en vogels van grazige struwelen.

101 = Voedselarm tot matig voedselrijk open water, 102 = Kleinschalig ondiep (matig) voedselrijk open water, 103 = Voedselrijk open water, 201 = Nat, overjarig riet, 202 = Zeggen/riet, nat 
tot verlandend, 203 = Natte, lage vegetaties met ondiep water.

301 = Schaars begroeide zandplaten, 302 = Oevers, 303 = Kolonievogels op kustduinen; foerageren vaak buiten het Markiezaat, behalve Brandgans, Holenduif en Kauw.

306 Open, lage grazige vegetaties, 501 = Drassig structuur rijk grasland, plaatselijk open water, 502 = Vochtig open grasland, 503 = Ruige grassen met open plekken, 601 = Natte vochtige 
ruigtes en struwelen, 602 = Hoge grazige ruigtes, lage struwelen, uitkijkposten.
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Figuur 5. Evolutie van broedvogels van struwelen en jong bos.

Na een trage start, komt de vorming van rietvelden en 
moerassen goed opgang (Figuur 2). De vorming van riet 
loopt parallel aan de ontzilting, maar ook de toegeno-
men voedselrijkdom vanaf 1995 kan een stimulans zijn 
geweest voor groei van waterriet.
De pioniervogels bereikten hun maximum in de eerste 
jaren na afsluiting en namen daarna geleidelijk af (Fi-
guur 3). Na 1998 is er een trendbreuk met een heel ster-
kere afname, die inmiddels wat geleidelijker verloopt. 
De kolonievogels vestigden zich snel na sluiting van de 
Markiezaats kade en zijn als globale groep min of meer 
stabiel. Wel wisselde de soortsamenstelling zeer sterk: de 
Kokmeeuw is nu bijna van het toneel verdwenen, maar 
daar tegenover staat het verschijnen van Lepelaar en 
Brandgans.
De weidevogels weerspiegelen de beschikbaarheid van 
open landschappen (Figuur 4). Ze verschenen snel en be-
reikten rond 1998 een maximum. In 2004/05 bleek hun 
aantal onverwacht sterk te zijn gedaald. De Kievitgroep 
(306), die tot 1999 opmerkelijk stabiel bleef, was zelfs 
meer dan gehalveerd. Ook de Zomertalinggroep (501), 
die in 1994-1998 een maximum bereikte, viel zwaar te-
rug. Dankzij de matige afname van de Tureluur bleef de 
Gruttogroep (502) nog het best op peil, hoewel de Grutto 
zelf het Markiezaat inmiddels bijna heeft verlaten. Ook 
soorten als Wilde eend en Kuifeend met een voorkeur 
voor de nabijheid van open grasland namen sinds na 
de eeuwwisseling sterk af. Tegelijk met de afname van 
soorten van open, lage grazige vegetaties steeg het aan-
tal broedvogels van ruige grassen en vooral van grazige 
struwelen. 
Bewoners van struwelen (603-604), jong bos en bosran-
den (702-703) en opgaand loofbos (801-805) tonen vanaf 
1993 een exponentiële groei: per onderzoeksperiode ver-
dubbelt hun aantal (Figuur 5).

Broedvogels in de proefstrook
De broedvogels van de proefstrook geven in grote lijnen 
een zelfde beeld. Het is wel belangrijk om te bedenken 

dat de monitoring voor 1990 door de RWS werd uitge-
voerd, wat eventuele trendbreuken kan verklaren. 
Watervogels bereikten rond 1998 een maximum in de 
proefstrook. Vanaf 1992 zijn fluctuaties deels verklaar-
baar door peilschommelingen. In natte jaren worden 
eenden uit lagere delen de proefstrook binnen gedron-
gen. Ook de Kievitgroep kent tussen 1986 en 1998 flinke 
fluctua ties. Toch lijkt de situatie redelijk stabiel: ook deze 
schommelingen komen door het gevolg dynamische 
meerpeil. In natte jaren (1988) staan de lage slikken on-
der water en bereikt de populatie een minimum. In jaren 
met een laag meerpeil (bijv. 1990/91, 1996/97) gebeurt 
het omgekeerde: er is meer habitat beschikbaar in de 
proefstrook waardoor hun aantal stijgt. Vanaf 1998 is het 
meerpeil vier jaar achtereen erg hoog en als de vogels 
zich in maart / april vestigen ligt dat zelfs nog hoger. 
Sindsdien neemt de Kievit groep structureel af. 

603 = Opslag, jong bos, struiken, 604 = Jong bos, 702-3 = Bosranden, open bos, 801 = Opgaande bomen / bos, 803 = Opgaand loofbos, vochtig, 804-5 = Ouder bos met dood hout en holen.

Kievitkuiken. Ton Bakker
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Figuur 6 Verloop van broedvogels van open water

Figuur 7 Verloop van weidevogels en van broedvogels van struwelen en van jong bos in de in de proefstrook in de jaren 1986-2007.

 Figuur 8 Verloop van vogels van grove grassen en grazige struwelen en van bosvogels in de proefstrook in de jaren 1986-2007.

(101 = Voedselarm tot matig voedselrijk open water, 102 = Kleinschalig ondiep (matig) voedselrijk open water, 103 = Voedselrijk open water) en van een weidevogelgroep (306 = 
Kievitgroep) in de proefstrook in de jaren 1986-2007 in relatie tot het meerpeil in mei. In maart-april, als de broedvogels zich vestigen, ligt het peil hoger. Tot 1997 is er een omgekeerde 
relatie tussen meerpeil en weidevogels. Als het water erg hoogstaat (bijv. 1988, 1992, 1995) zijn er minder weidevogels, omdat een deel van voormalige slikken onder water staat; in droge 
jaren (1990, 1991, 1993) komen er meer. Tussen 1997 en 2007 blijft het peil bijna continu hoog (boven +50 cm NAP) en nemen weidevogels sterk af.

306 Open, lage grazige vegetaties, 501 = Drassig structuur rijk grasland, plaatselijk open water, 502 = Vochtig open grasland, 603 = Opslag, jong bos, struiken, 604 = Jong bos.

503 = Ruige grassen met open plekken, 601 = Natte vochtige ruigtes en struwelen, 602 = Hoge grazige ruigtes, lage struwelen, uitkijkposten. 702 = Bosranden, open bos, 703 = 
Boomgroepen, vrij voedselrijk, 801 = Opgaande bomen / bos, 803 = Opgaand loofbos, vochtig, 804 = Ouder bos met dood hout, holen, 805 Ouder loofbos met dood hout, holen; Groep 804 
en 805 zijn hier samengevoegd. 
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De aanhoudende afname van de Kievitgroep sinds 1998 
staat niet op zichzelf, maar is ook zichtbaar bij de twee 
andere weidevogelgroepen (Figuur 7). 
Na een kwakkelende start stijgt het aantal struweelvo-
gels vanaf 1995 geleidelijk. In 1996 vestigen zich ook de 
eerste vogels van jong bos, maar tussen 1999 en 2003 blij-
ven beide groepen stabiel. Vanaf 2004 gaat het crescendo 
met deze ecologische vogelgroepen.
De “echte bosvogels” volgen vrijwel perfect het patroon 
van de soorten van struwelen en jong bos, al lopen ze 
in aantal voorlopig behoorlijk achter (Figuur 8). Bij de 
vogels van grove gras sen is het aantal in absolute zin vrij 
constant tussen 1988 en 2007. Maar, deze habitat heeft 
zich in de loop der jaren wel grofweg van hoog naar laag 
door de proefstrook verplaatst. Broedvo gels van natte 
ruigtes en struwelen namen sinds 1995 geleidelijk toe in 
de proefstrook.

Trends in landelijk perspectief
Een nadeel van de huidige en een vorige analyse (Van 
der Hut et al. 2002) is dat ze geen rekening houden met 
algemene populatieveranderingen van broedvogels. 
Daarom zijn de aantallen van de Kievit uitgezet tegen 
het landelijk verloop van die soort. Eigenlijk zou dat 
voor alle soorten en ecologische vogelgroepen moeten 
gebeuren. Uit beide reeksen blijkt dat de Kievit in het 
Markiezaat tot 1999 de landelijke trend min of meer 
volgt, maar het sindsdien slechter doet. Dit verdient nog 
een kanttekening. De Nederlandse index weerspiegelt 
zowel agrarisch terrein als natuurgebieden. Die laatste 
categorie is de beste referentie voor het Markiezaat, en 
daar was de afname beduidend minder sterk dan de glo-
bale landelijke trend. Kortom, de Kievit doet het sinds 
1997 in het Markiezaat veel slechter dan in de rest van 
Nederland. 

Figuur 9 Territoria van de Kievit bij integraal broedvogelonderzoek en 
in de proefstrook in relatie tot de globale (= natuur en agrarisch gebied) 
landelijke BMP index (via Website SOVON). Tot 1989 werd de proef-
strook onderzocht door RWS.

Bespreking
De resultaten van de ecologisch broedvogelgroepen 
schetsen een beeld van de vegetatie- en landschapsont-
wikkelingen in het Markiezaat. Daaruit blijkt dat vogels 
die afhankelijk zijn van open water en soorten die (riet)
moerassen bewonen het goed doen.
Ook de kolonievogels, die zich voornamelijk concentre-
ren op de Spuitkop, floreren. Dit verdient wel een kantte-
kening. Die gunstige evolutie zal onmiddellijk omslaan 
zodra predatoren als Bruine rat, Egel, marterachtigen 
of Vos zich permanent op dit eiland zullen vestigen. In 
dit opzicht is doorgraving van de landengte, op termijn 
mogelijk een structurele oplossing. Als de vrijkomende 
de specie gebruikt kan worden om eilandjes aan de voet 
van de hoogspanningsmasten op te spuiten, dan kun-
nen die uitwijkmogelijkheden bieden wanneer er alsnog 
grondpredatoren op de spuitkop verschijnen.
Voor bewoners van open oeverzones is het beeld on-
gunstig. Voor pioniervegetaties lag dit in de lijn der ver-
wachting. Geleidelijk raakten de kale slikken begroeid, 
waardoor er voor pioniersoorten niets meer te zoeken 
was, en dit los van de mate van ontzilting. Dit proces 
is in 1988/89 tijdelijk in een stroomversnelling geraakt.
Maar ook de weidevogels doen het nu slecht. Alleen 
door middel van begrazing kunnen open grazige over-
gangen naar het meer behouden blijven. Ook wat betreft 
de IHSn is behoud van deze ecotopen van belang: als de 
openheid van het gebied teloor gaat, zullen verschillen-
de overwinterende of overtijende IHSn afnemen, som-
mige zullen zelfs geheel verdwijnen. 
Nu dalen de populaties van vrijwel alle weidevogels 
al decennia sterk, maar uit het voorbeeld van de Kievit 
blijkt dat na 1989 de daling in het Markiezaat veel sterker 
is dan in de rest van Nederland. Kortom, er veranderde 
wat in het Markiezaat zelf. Dat blijkt ook uit de gegevens 
van de andere ecologische vogelgroepen: de open gra-
zige vegetaties worden sinds 1989 in snel tempo vervan-
gen door achtereenvolgens grove grassen, grazige stru-
welen, struwelen, jong bos en tenslotte bos. Nu was deze 
ontwikkeling te verwachten voor de hoge, voedselrijke 
voormalie schorren. Maar het fenomeen treedt op in alle 
begraasde delen. Zelfs in het meest intensief begraasde 
compartiment 4 rukken grove grassen en struwelen zo 
snel op, en dit tot vlakbij de waterlijn, dat het in rap tem-
po te besloten wordt voor weidevogels. 
Wat zijn mogelijk verklaringen voor de versnelde succes-
sie vanaf 1988/89. Allereerst zullen struwelen en houtige 
gewassen sneller groeien naarmate de ontzilting voort-
schrijdt. Dat is alleen te compenseren door (in deelge-
bieden) de begrazing (tijdelijk) te verhogen. Maar als dat 
de enige factor zou zijn, waren geleidelijke evoluties te 
verwachten, terwijl er af en toe trendbreuken optraden. 
Zo is de afname van de Kievitgroep in de proefstrook 
het meest uitgesproken in de jaren 1998-2001, een peri-
ode die samenviel met aanhoudend hoge water standen. 
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Tezelfdertijd maken de ecologische vogelgroepen van 
struwelen, jong bos of echt bos een eerste groeispurt in 
de proefstrook. De verhoging van het stuwpeil 50 naar 
60 cm in 1998 had onder meer als doel de kreken water-
voerend te maken  (Van Vugt 1999). Dat lukte perfect en 
dat leidde ertoe dat het rundvee soms honderden meters 
moest omlopen om een doorwaadbare plaats te vinden. 
Het gevolg daarvan was dat ze op de hoge schorren ble-
ven en lagere gronden gingen mijden (Van Vugt 1999). 
Dit verklaart waarom op de lage slikken het begraasbare 
areaal weliswaar afnam, zonder dat de begrazingsdruk 
toenam. De plotse peilverhoging had nog een gevolg. 
Het gebeurde in de periode dat het meer de grootste 
voedselrijkdom en algenbloei kende, waardoor de lage 
voedselarme, zandige slikken werden bemest. Na het te-
rugschroeven van het stuwpeil bleef er overal een laagje 
slib achter.
Na het inwerkingtreden van het beheerplan 2004 ver-
snelt de successie opnieuw. Uit tabel 1 blijkt dat de be-
grazingsdruk sindsdien voor alle compartimenten is 
verlaagd. Gegevens over de effectieve aantallen runde-
ren en paarden in de verschillende compartimenten zijn 
niet beschikbaar. Waarschijnlijk speelt ook de verlaging 
van het stuwpeil van 50 naar 40 cm NAP een rol. Daar-
door zal neerslag in de winter op hogere slikken minder 
afvloeien via het maaiveld, waardoor de toplaag door 
percolatie sneller ontzilt.

Enkele besluiten
Met de indeling van broedvogels in ecologische groepen 
kan er een globaal overzicht worden verkregen van ve-
getatie- en landschapsontwikkelingen in het Markiezaat.
Voor de meeste habitats lijken de ontwikkelingen over-
wegend gunstig.
Echter, het areaal open landschap en open grazige over-
gangen naar het meer neemt vanaf eind vorige eeuw snel 
af. Deze habitats zijn ook van belang voor de overwinte-
rende en rustende IHSn. Het ligt in de lijn der verwach-
ting dat daardoor ook de IHSn zullen afnemen.
Het peilbeheer beïnvloedt de begrazingsdruk doordat 
het niet alleen de oppervlakte, maar ook de toeganke-
lijkheid van de lagere, open habitats bepaalt. Dit laatste 
was niet voorzien in de predicties voor 2004/05 (Van der 
Hut, 2002).

Opmerkingen en vragen
•  Zijn deze evoluties eventueel bij te sturen?
•  Hoe groot was de effectieve veebezetting in de afgelo-

pen 10 jaren?
•  In tabel 2 en in Buskens (2003) zijn runderen en pony’s 

allen gelijk gesteld aan 1 GVE. Is dit juist of moet bij 
bepaalde groepen een lagere waarde worden aange-
houden?

•  Wat is de begrazingsdruk in gelijkaardige, voedselrijke 
voormalige buitendijkse natuurgebieden? 

Het vervolg 
De begrazingsnotitie is op 22/02/2009 naar alle leden 
van het gebiedsteam Markiezaat verzonden die betrok-
ken waren bij de voorbereiding van het concept beheer-
plan Natuur2000. Naar aanleiding daarvan is op 19 juni 
2009 een deskundigenoverleg gevoerd over de begra-
zing in combinatie met een veldbezoek. Deelnemers 
waren Hans Schep en beheerder Klaas Koopmans (Bra-
bants Landschap), Harm Piek (begrazingsdeskundige 
van Natuurmonumenten), Ronald Buskens (opsteller 
beheerplan Markiezaat Natura2000, Royal Haskoning) 
en Hidde Bult (Vogelwerkgroep Bergen op Zoom).
Er werd opgemerkt dat een belangrijke wens binnen 
het beheerplan is dat er voldoende kort gras aanwezig 
is langs het Markiezaatsmeer op de oostelijke oeverlan-
den (voormalige schorren) ten gunste van de vogelsoor-
ten met een instandhoudingdoel. Het gaat hierbij om 
compartiment 4 (ongeveer 100 ha). In de zomer is daar 
inscharing van rundvee, en ’s winters begrazing met 
paarden. Daarnaast wordt gesignaleerd dat de begrazing 
door ganzen in de winter toeneemt.

Enkele besluiten van het overleg en het veldbezoek: 
1.  Het aandeel kort gras hangt tot op zekere hoogte af 

van begrazingsintensiteit. Intensivering leidt echter 
niet zomaar tot vergroting van het areaal met kort 
gras. Intensief begraasde delen worden nog intensie-
ver begraasd, voordat een verschuiving zal optreden 
naar iets minder intensief begraasde delen. De meest 
extensieve delen in een begrazingsgebied worden dus 
het laatst ‘aangepakt’.

2.  Een weinig intensief begraasd deel, geeft aanleiding 
tot ontstaan van ruigte en daarmee op termijn de kans 
tot vorming van struweel en bos. Deze kans doet zich 
vooral voor in het voorjaar (mei/juni) wanneer de 
grasproductie het grootst is en er kans is op tijdelijke 
onderbegrazing.

3.  Een graasgebied zonder bosopslag (100% open) vraagt 
een behoorlijke dichtheid aan vee met jaarrond 1 : 2 of 
1 : 1,5; m.a.w. 50 a 60 stuks op 100 ha. In compartiment 
4 wordt deze dichtheid zomers gehaald. De inperking 
van ruigtevorming is het beste te bereiken door een 
voldoende hoge dichtheid van grazers in de periode 
vóór het voorjaar (’s winters).

4.  Compartimentering (zoals die nu bestaat in het Mar-
kiezaat) heeft als voordeel dat de structuurverdeling 
van de vegetatie goed kan worden gekozen en beter 
beheersbaar blijft.

5.  Bij het veldbezoek (aan het meest intensief begraasde 
compartiment 4) merkt Harm Piek op dat zelfs in dit 
deel de grasmat sterk vervilt is, en daarmee feitelijk 
ongeschikt is geworden voor weidevogels. Dit stemt 
overeen met het verdwijnen van Grutto en de sterke 
achteruitgang van de Kievit in het reservaat in de laat-
ste jaren.
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6.  Periodiek maaien, bij voorbeeld om de drie jaren, is 
een effectieve manier om een grasmat opener te hou-
den. Machinaal maaien lijkt geen optie voor het Mar-
kiezaat vanwege de kwetsbare bodemstructuur. Bo-
vendien zijn de kosten hoog.

Voor de gesignaleerde problematiek is de volgende op-
lossing besproken. Een gestuurde begrazing waarbij:
1.  Compartimentering gehandhaafd blijft;
2.  Veedichtheid in de zomer zo mogelijk* nog wat ver-

groot wordt; 
3.  Runderen in het zomerhalfjaar eerder worden inge-

schaard (inspelen op tendens dat het groeiseizoen 
steeds vroeger begint);

4.  In de winter meer paarden worden ingezet (runderen 
hoeft niet).

De kans op vertrapping van nesten neemt dan onvermij-
delijk toe en zal geaccepteerd moeten worden, wil een 
deel van het graasgebied voldoende kort gras bieden in 
mei en juni. 
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Bijlage 1: doelstellingen Natura2000
De volgende instandhoudingdoelstellingen gelden in al-
gemene zin voor Natura2000 gebieden. Behoud van de 
bijdrage van het Natura2000-gebied aan de biologische 
diversiteit en aan de gunstige staat van instandhouding 
van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese 
Unie:
Behoud van de bijdrage van het Natura2000-gebied aan 
de ecologische samenhang van het Natura2000-netwerk 
zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samen-
hang met de omgeving ten behoeve van de duurzame 
instandhouding van de in Nederland voorkomende na-
tuurlijke habitattypen en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmer-
ken en van de samenhang van de ecologische structuur en 
functies van het gehele gebied voor alle soorten waarvoor 
instandhoudingdoelstellingen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische ver-
eisten voor de duurzame instandhouding van de soorten 
waarvoor instandhoudingdoelstellingen zijn geformu-
leerd.

Figuur 10  Een beeld zegt soms meer dan cijfers of woorden. Dit is het 
noordelijk deel van compartiment 4, de meest intensief begraasde sector. 
Foto genomen op 09/02/2008. Bedekking door grove grassen meer dan 
50% en her en der opslag van struiken en bomen, vooral meer uitgespro-
ken nabij de oeverlijn. 

Figuur 11 Ter vergelijking een gelijksoortig habitat nabij de Vlinderbalg 
in het Lauwers-meer, 05/11/2008. Ongeveer 40 jaar na afsluiting zijn er 
nog altijd open overgangen met lage grassen van meer naar oever.
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Figuur 12  Begrazing met koeien in compartiment 1-2 Hidde Bult 

Figuur 13  Begrazing met koeien in compartiment 4 Hidde Bult 

Figuur 14  Begrazing met IJslandse pony's in compartiment 4 Hidde Bult 
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Bijzondere broedvogels regio Bergen op Zoom in 
2007 en 2008

Ray Teixeira

SOVON houdt zich vanaf haar oprichting in 1973 bezig 
met het registreren van de avifauna in Nederland door 
vrijwilligers. Aanvankelijk werd het Atlasproject voor 
Broedvogels ter hand genomen (Teixeira 1979), gevolgd 
door het Atlasproject voor Winter- en Trekvogels (SOVON 
1987). Na deze landdekkende inventarisaties werd de 
aandacht meer gericht op de aantalsontwikkelingen 
binnen de vogelwereld. Voor de broedvogels leidde dit 
tot een aantal projecten. Voor de algemene en schaarse 
soorten werd het Broedvogel Monitoring Project (BMP) 
ontwikkeld (van Dijk 2004). Daarbij worden broedvogels 
geïnventariseerd in proefvlakken. Wij doen daar al 
jaren aan mee met de inventarisatie van de proefstrook 
in het Markiezaat (zie oa Teixeira & Bult 1991, Teixeira 
2008). Voor kolonievogels en zeldzame broedvogels 
werd het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB) 
ontwikkeld (van Dijk & Hustings 1996, van Dijk et al. 
2004). Wij doen ook daar al jaren aan mee, maar daarover 
werd in de Veerkracht nog nauwelijks als zodanig 
gerapporteerd. SOVON maakt jaarlijks een overzicht van 
de kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland 
(oa van Dijk et al. 2003, 2008). De landelijke LSB gegevens 
over 2007 en 2008 werden reeds gepubliceerd in van Dijk 
et al. 2009 en 2010. In het verslag van 2007 zijn onze 
gegevens goed verwerkt, maar die van 2008 werden 
slechts ten dele opgenomen, hoewel ze destijds wel aan 
de Districtscoördinator werden aangeleverd.
In 2007 is SOVON gestart met het project MUS, (Meetnet 
Urbane Soorten), met als doel de aantalsontwikkelingen 
in bebouwd gebied te volgen (zie in dit nummer Bult 
2009). 
In een poging de gevonden aantalsontwikkelingen 
te kunnen verklaren werd een tweetal specialistische 
projecten ontwikkeld, het Nestkaartenproject, waarbij 
gegevens van nesten kunnen worden doorgegeven en 
een ringproject met vaste mistnetten, de zogenaamde 
Constant Effort Sites.

Al jaren wordt geprobeerd zo veel mogelijk kolonievogels 
en zeldzame broedvogels, alsmede enkele lokaal 
schaarse soorten in de omgeving van Bergen op Zoom 
op te sporen.
In 2007 werd alleen Kortenhoeff volledig onderzocht 
(Teixeira 2007). Het Markiezaat, Molenplaat en 
Plaatvliet werden slechts gedeeltelijk en zeer onvolledig 
onderzocht. Landgoed Groote Meer kreeg alleen een 
enkel bezoek aan de vennen. Mattemburgh werd zeer 
onvolledig bekeken, vooral de zuidrand. Het RIKZ 
onderzocht het Markiezaat en de Prinsesseplaat op 

kustbroedvogels. Elders werden alleen incidentele 
waarnemingen verricht. Een en ander met dank 
aan leden van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom, 
Vogelwerkgroep de Kempen (België), Delta Vogelnet, 
Brabants Landschap, Frans Woord en Peter Verkauteren.
In 2008 werd getracht het landgoed Zoomland intensief 
op broedvogels uit te kammen. Daarnaast werden het 
Markiezaat, de Molenplaat, de Slikberging (Plaatvliet) en 
de Prinsesseplaat slechts gedeeltelijk en zeer onvolledig 
onderzocht. Landgoed Groote Meer werd beloond 
met een enkel bezoek aan de vennen in het vroege 
voorjaar. Van Mattemburgh werd alleen zuidrand en 
het deel achter het landhuis zeer onvolledig onderzocht. 
Het RIKZ onderzocht weer het Markiezaat en de 
Prinsesseplaat op kustbroedvogels. Elders werden alleen 
incidentele waarnemingen aangereikt van verschillende 
leden van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom, Brabants 
Landschap en van Frans Woord (waarvoor veel dank). 

Gebruikte afkortingen: ex = exemplaar, juv = juveniel, 
kj = kalenderjaar, p = paar, RIKZ = Rijksinstituut voor 
Kust en Zee, terr = territorium of territoria.

Overzicht broedvogels

Geoorde Fuut
2007 Kreekrak-NO natuurbouw: 9 paar, diverse jongen. 
Markiezaat: 2 paar, geen jongen gezien. 
Groote Meer-West: 3 paar + territoriale man; Groote 
Meer-Oost ook een territoriale vogel. Het Groote Meer-
Oost later uitgedroogd. Kleine Meer geen water. 
Vliegbasis Woensdrecht: geen gegevens.
2008 Kreekrak-NO natuurbouw: 10 paar, diverse jongen. 
Markiezaat: maximaal 2 paar; weer geen jongen gezien.

Aalscholver 2007 en 2008
Kolonie op de Speelmansplaten, circa 50 paar.

Roerdomp
2007 Kreekrak-NW en Lange Water: eenmalige waar-
nemingen van roepende vogel binnen datumgrens.
Zuidpolder onder Ossendrecht: 1 terr. 

Lepelaar
2007 Spuitkop Markiezaat: 38 nesten met pullen en 
soms nog eieren op 12-6.
2008 Spuitkop Markiezaat: 65 bezette nesten met pullen 
en soms nog eieren op 9-6-08.
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Kwak
2007 Juv ex 3-6 Molenplaat-Zoommeer. Geen indicatie 
voor broeden.
2008 2e kj vogel Zeezuiper (Zoomland) 7-6 en 24-6. 
Geen indicatie voor broeden.

Kleine Zilverreiger
2007 Geen duidelijke indicatie voor broeden. Meer 
dan 10 waarnemingen van 1-5 vogels op Markiezaat, 
Prinsesseplaat en Augustapolder. Driemaal gezocht in 
kolonie Vrederust; geen resultaat.
2008 Door Mark Hoekstein werden vanuit een vliegtuig 
5 vogels op nesten ontdekt op de Speelmansplaten.

Zwarte Zwaan
2007 Prinsesseplaat 1 paar.
Markiezaat: circa 12 paar, waarvan twee succesvol 
(hetgeen wijst op een laag broedsucces) + onbekend 
aantal ongepaarde vogels (<10). 
Zoommeer-West 1 en Philipsdam 2 paar.
2008 Prinsesseplaat 1 paar.
Markiezaat: circa 6 paar + onbekend aantal ongepaarde 
vogels. Geen jongen waargenomen. 
Philipsdam 2 paar met jongen.

Kolgans
2007 Markiezaat zeker 8 paar, waarvan diverse met 
jongen.
2008 Markiezaat zeker 7 paar; diverse met jongen.

Grauwe Gans
2007 Molenplaat: circa 9 paar, waarvan er 3 jongen 
wisten groot te brengen.
Markiezaat: 11 paar, waarvan 6 met jongen.
Kreekrak-NO 5 paar, waarvan 3 met jongen.
2008 Molenplaat: 8-13 paar, waarvan 7 jongen wisten 
groot te brengen.
Markiezaat: 7-22 paar (waarschijnlijke ±14), waarvan 
zeker 2 met jongen.
Kreekrak-NO 8 paar, waarvan 6 met jongen.
Oosterschelde Rak: 3-16 paar, waarvan 3 met jongen.

Tamme Gans
2007 Markiezaat: 0 paar (soort neemt af in dit natuur-
gebied).
Kreekrak NO: 6 paar, geen jongen!

Indische Gans
2007 Kreekrak NO: alleen 1 ex gepaard met Grauwe 
Gans.

Brandgans
2007 Zeer onvolledige telling. Markiezaat: 555 paar, 
waarvan ruim 300 succesvol hebben gebroed.
Molenplaat: enkele paren, waarschijnlijk niet gebroed. 
Prinsesseplaat: circa 10 paar. Geen zekerheid over 
broeden.
Kortenhoeff: 1 ex gepaard met Canadese Gans.
2008 Spuitkop niet betreden; daardoor geen telling. Wel 
zeker enkele honderden (500-600) paren aanwezig.

Canadese Gans
2007 Prinsesseplaat ≥1 paar.
Markiezaat: 26 paar.
Bergse Plaat Slikberging: 12 paar (veel nesten).
Mattemburgh: zeker 1 paar (nest).
Kortenhoeff: 6 paar, waarvan 4 nesten.
Kleine Meer: uitgedroogd.
Zwaluwmoer: 2 paar.
Kreekrak NO: ≥ 5 paar, waarvan 2 met jongen.
Hogerwaardpolder: 2 paar met jongen.
Moseven: uitgebaggerd.
Hopmeer: in naseizoen diverse paren met jongen.
2008 Prinsesseplaat zeker 3 paar met jongen.
Markiezaat: 25 paar.
Oosterschelde Rak: zeker 3 paar
Bergse Plaat Slikberging: circa 15 paar (veel nesten en 
jongen).
Mattemburgh: 1 nest (Meeven).
Kortenhoeff: aanwezig, circa 4 paar.
Kreekrak NO: 6 paar, waarvan 3 met jongen.
Hogerwaardpolder: 1 paar met jongen + diverse paren.
De Stok Roosendaal: mogelijk 2 paar.
Hopmeer: 6-7 paar.
Zeezuiper Zoomland: circa 12 paar, waarvan diverse 
met jongen.
Rammegors: zeker 3 paar

Mandarijneend
2007 Mattemburgh: verschillende keren in maart 1 paar. 
Daarna niet onderzocht. 
2008 Gemeentevijver Putte: 3 paar. 

Indische Gans. Ton Bakker
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Smient
2007 Markiezaat: 0-1 paar; afnemend.

Pijlstaart
2007 Markiezaat: 2 paar, alarmerend.
Natuurbouw Kreekrak NO: 1 paar idem.
2008 Markiezaat: 2 mannen 15-5.

Krooneend
2007 Plaatvliet: 6-5 1 man; Molenplaat-Zoommeer 
18-5 1 man. Mogelijk zelfde ex; zou dan als “paar” of 
territorium tellen.
2008 Kleine Markiezaat: 14-5 en 17-5 1 man.
Witoogeend
2007 13-5 1 ex Markiezaatsmeer NW; geen broedbiotoop 
in nabije omgeving. 

Middelste Zaagbek
2007 Kreekrak-NO haven, op de kant 1 man 13-5.

Rosse Stekelstaart
2007 Boskreek/Kreekrakschor: zeker 8, mogelijk 
echter meer, gezien het grote aantal vogels in voor- en 
naseizoen. Klein Markiezaat, mogelijk 1 paar.
Kreekrak-NO Natuurbouw: 1-2 p.
2008 Boskreek/Kreekrakschor: circa 5 paar, afnemend. 
Kreekrak-NO Natuurbouw: 1 paar. 

Wespendief
2007 Buitenlust: nest, 2 jongen.
Daarnaast waargenomen als mogelijke broedvogel in 
Mattemburgh-Oost (1); Kortenhoeff en omgeving (1); 
landgoed Groote Meer (waarschijnlijk 2 paar).
2008 Buitenlust: nest. Daarnaast 7 territoria op 
Brabantse Wal ten zuiden van de A58 (Ottens 2008).

Blauwe Kiekendief
2008 Hogerwaardschor: man met prooitransport over 
grote afstand; een half uur later vrouw aanwezig. Moet 
ergens in de buurt broeden.

Bruine Kiekendief
2007 Markiezaat: 4 paar
Molenplaat: 2 paar.
Prinsesseplaat: 1 paar.
Oosterschelde Rak (Zeeland): 1 paar.
Hogerwaardpolder: 1 paar met jongen.
Lange Water-Zuid: ≥ 1 paar.
Rammegors: ≥ 1 paar.
Kreekrak-NO natuurbouw: 1 paar.
Kreekrak-NW: ≥ 1 paar.
Noordpolder (Ossendrecht): 1 paar.
2008 Markiezaat: 2 paar
Molenplaat: 1 paar.
Prinsesseplaat: 1 paar.

Oosterschelde Rak: 1 paar.
Hogerwaardpolder: 1 paar.
Lange Water-Zuid: ≥ 1 paar.
Rammegors: ≥ 1 paar.

Slechtvalk
2007 Zoommeer-Oost: diverse malen 1 paar.
Markiezaat (in masten langs Markiezaatskade): 1 paar, 
balts, alarm, één jong en voeren.
2008 Zoommeer-Oost: enkele waarnemingen in 
broedtijd in grote hoogspanningsmast.
Markiezaat in masten langs de kade: 1 paar (balts, 
prooiaanvoer, geen nest kunnen ontdekken).

Kwartel
2007 Markiezaat, Duintjes-midden: 1-2 terr, Hoger-
waardschor-Oost: 1 terr.
Kooiweide-Noord (Hoogerheide, 494523): 25-5 roep, 
geen vervolgwaarnemingen.
Caterspolder: 20-5 roep. Valt binnen datumgrens.
2008 Hogerwaardpolder: 1 terr.

Waterral
2007 Markiezaat: zeker 8 terr bij onvolledig onderzoek.
Molenplaat-NO: 1 terr.
Molenplaat-Zoommeer: 2 terr.
Kreekrak-NO natuurbouw: 1 terr.
Plaatvliet (Slikberging): ≥ 1 terr.
Bergse Plaat (Reimerswaalpark): 1 terr.
Lange Water: zeker 1 terr.
Retentiebekken de Kooi: 1 mogelijk terr.
Kortenhoeff: 2 terr.
Boudewijngroeve: 1 terr.
Zuidpolder onder Ossendrecht: 1 terr.
Een aantal potentiële gebieden werden niet ’s nachts 
onderzocht (Groote en Kleine Meer, Zoomland). De 
soort neemt duidelijk toe rond Bergen op Zoom.
2008 Markiezaat: zeker 8 terr (onvolledig).
Molenplaat-Zoommeer: 1 terr.
Plaatvliet (Slikberging): ≥ 1 terr.
Zoomland Zeezuiper: circa 8 terr.

Porseleinhoen 2007
Kleine Meer: roep 18-7; net na datumgrens (incidenteel 
bezoek, zou er dus al ook al eerder kunnen zitten).

Kleinst Waterhoen (?)
2007 Retentiebekken de Kooi (494533): van 25 tot en 
met 29-5 iedere nacht tussen 22.30 en 24.00 roepend en 
eenmaal heel kort een zeer kleine ral gezien; zou tellen 
als terr. Na 29-5 niet meer gehoord. Dit gebied vrijwel 
iedere avond bezocht tijdens hondenuitlaten.
Een geluidsopname werd door Mark Hoekstein echter 
herkend als afwijkende roep van de Waterral. Dit werd 
gemeld aan de DC van SOVON, maar desondanks 
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gepubliceerd in van Dijk et al. 2009. Deze vermelding 
zou beter gecorrigeerd kunnen worden. 

Kwartelkoning
2007 Hogerwaardschor-midden (494413): 1 ex roepend 
op 17, 18 en 20-5 en 2 gelijktijdig roepend op 25 en 28-5. 
Telt dus mee als terr.
Kreekrak-ZW: 20-5 roepend, telt net mee.
2008 Hogerwaardschor-midden (494413): roepend op 
1-6. Telt mee als terr.

Steltkluut
2007 Groote Meer: 2 ex 20-5 (daarna niet bezocht).
Schakerloopolder, karrevelden: 1 nest. 
Kluut 2007
Markiezaat: Molenplaat-slik: 7 paar (RIKZ). Spuitkop 
3 paar op 17-5 en 1 nest op 12-6 (volgens RIKZ 0 paar). 
Hogerwaardschor: nauwelijks onderzocht; circa 5 paar 
(cf SOVON-criteria) plus 10 exemplaren met weinig 
broedindicatief gedrag; totaal Markiezaat derhalve 15 
paar.
Molenplaat natuurbouw: 5 paar (RIKZ).
2008 Markiezaat: te weinig eigen waarnemingen om 
conclusies te trekken Hogerwaardpolder: 3 paar (2 
nesten + 1 paar met 4 pullen: RIKZ 2 paar).

Kleine Plevier
2007 Molenplaat slik: 1 (alarmerend) paar.
Molenplaat-natuurbouw: 1 paar, twee jongen (volgens 
RIKZ 0).
Kortenhoeff: 1 ex 2 en 3-5, te weinig voor een territorium.
2008 Hogerwaardpolder natuurbouw: 3 paar (SOVON-
codes C3, 5 en 7; cf RIKZ). 
Akkerenven Kortenhoeff: 2 terr.
Soort ook waargenomen op de Stok-Noord 
(Roosendaal, 5 ex 2-4) en de Augustapolder ( 2 ex 21-4).

Bontbekplevier
2007 Molenplaat-slik 1 paar (RIKZ).

Strandplevier
2007 Molenplaat-slik 3 paar (RIKZ).
2008 Hogerwaardschor 1 man (RIKZ: 1 paar).

Bonte Strandloper
2007 Molenplaat-natuurbouw: 17-5 2 ex in broedkleed 
vlak bij elkaar. Daarna hetzelfde op 13-7. In de 
tussentijd gebied niet bezocht. Onvoldoende voor terr.

Watersnip
2007 Kortenhoeff: 1 terr.
Markiezaat, Duintjes-midden: 1 terr vastgesteld bij 
extreem vroeg ochtendbezoek.
2008 Markiezaat, geen vroeg ochtendbezoek.

Houtsnip
2008 Kleine Meer-Noord: 1x baltsvlucht.

Witgat
2007 Markiezaat, Hogerwaardschor-midden: 28-4 
alarm, opgejaagde vogel keert terug naar plaats waar 
deze door ons werd verstoord. In 2005 op zelfde 
plaats zelfde gedrag, maar dan gedurende het gehele 
broedseizoen. De soort gold toen nog niet als potentiële 
Nederlandse broedvogel.
2008 Hogerwaardschor-midden: 26-4 opgejaagde vogel 
vliegt naar plaats waar in 2007 een broedgeval werd 
vermoed. Een op 14-6 elders opgejaagde vogel vliegt 
naar precies dezelfde plaats. 
Kokmeeuw
2007 Kreekrak-NO natuurbouw: kolonie verlaten.
Molenplaat natuurbouw: 1 paar (alleen RIKZ).

Zilvermeeuw
2007 Spuitkop (Markiezaat) 577 paar (RIKZ).
2008 Spuitkop 693 paar (RIKZ; schatting lijkt hoog).

Kleine Mantelmeeuw
2007 Spuitkop 60 paar (RIKZ).
2008 Spuitkop 131 paar (RIKZ).

Visdief
2007 Molenplaat-slik 2 paar.

Dwergstern
2007 Molenplaat-slik 1 paar. 

Kerkuil
2007 Hoogerheide-Oost (494532): 1 terr. Man ook 
regelmatig in tuin Wouwbaan 172.

Steenuil
2007 Wolfshoeve Huybergen: 1 terr. Soort is heel schaars 
geworden op de Brabantse Wal.

Kleine Plevier. Ton Bakker
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Ransuil
2007 Goed jaar; terr/jongen in Staartse Heide Noord + 
midden, Heipolder, Kooiheide, Woensdrechtsche Heide, 
Prins Karel Polder, Tholen-stad. 
2008 Slecht jaar; alleen jongen op vliegbasis 
Woensdrecht-ZW. 

Nachtzwaluw
2007 Lievensberg, waterwingebied: 2 terr (eindelijk 
weer sedert jaren).
Kooiheide: 5 terr (cf 2006). 
Staartse Heide: 16 terr (meer dan ooit).
Kortenhoeff: 2 terr (nieuw).
Boudewijngroeve (Ossendrecht 495513) 1 terr (nieuw).
Heipolder (Onze Lieve Vrouwe ter Duinen 494552): 1 
terr (meestal 2). 
Vliegbasis Woensdrecht-Oost (494514): 1 terr (nieuw).
Boslust: 1 terr.
Wouwse Plantage, 1e kapvlakte bij de Nieuwe Kloof: 2 
terr en kapvlakte zuidwest van Borgvlietse Duinen: 1-2 
terr.
Gemeentebos ten zuiden van Boslust: 0-1 terr 
Woensdrechtse Heide: 3 terr.
2008 Zoomland: 0
Staartse Heide: 9 terr (voornamelijk recente kapvlakte 
bezocht).
Kortenhoeff: 0 terr (slechts 1 bezoek).
Boudewijngroeve (Ossendrecht 495513) 1 terr.
Kriekelare Duinen: 10 terr.
Kooiheide, Lievensberg, Heipolder, en Vliegbasis 
Woensdrecht-Oost niet bezocht.

IJsvogel
2008 Kop van ’t Hoofd: 1 nest.
Zeezuiper, Zoomland: 1 paar, waarschijnlijk succesvol.

Middelste Bonte Specht
2007 Mattemburgh-West: 1 terr. 
Andere potentiële gebieden niet of nauwelijks bezocht. 
Zeezuiper (Zoomland): geen resultaat.
2008 Mattemburgh-West: 1 terr.
 Zoomland: niet waargenomen. 

Oeverzwaluw
2007 Molenplaat natuurbouw: kolonie gestart in 2006: 
nu ≥28 bezette nesten (waarschijnlijk echter duidelijk 
meer).
Vliegbasis Woensdrecht: niet bezocht, maar 
waarschijnlijk een kleine kolonie van ≥2 paar
2008 Hogerwaardpolder: nieuwe kolonie: circa 60 
nesten (mededeling BL).
Bergse Plaat, Markiezaatsweg in sleuf: circa 50 paar.

Grote Gele Kwikstaart
2008 Man, vrouw + 2 jongen 13-7 Zeezuiper, Zoomland. 

Broeden ter plaatse of in omgeving (Zoom!) niet 
uitgesloten.

Rouwkwikstaart
2008 Man prachtkleed bij Schor van Ossendrecht 27-4.

Nachtegaal
2008 Eindelijk weer territorium Hogerwaardschor.

Paapje
2007 Markiezaat: 1 terr.
2008 Molenplaat: 2 paar 18-5. Geen verdere indicatie 
voor broeden; kan nog trek zijn. 

Cetti’s Zanger
2007 Markiezaat Boskreek: gehele jaar 2 terr. Na de 
datumgrenzen: Kreekrakschor-Noord: 15-9 en 7-10 
roepend.
Lange Water-Zuid: 1 territoriaal paar. Twee vogels 
bijeen zingend, een ex luider dan het ander, hetgeen 
wijst op zingende man en vrouw.
2008 Markiezaat Boskreek: gehele jaar 3 terr. 
Lange Water-Zuid: 2 terr.
Kop van ’t Hoofd (Bergen op Zoom): 1 terr. 
Prinsesseplaat: 1 terr.

Snor
2007 Lange Water-Noord en Zuid: 2 terr (zeldzaam in 
West-Brabant).
2008 Plaatvliet: 1 terr.

Grote Karekiet
2007 Molenplaat-Zoommeer: 1 terr.

Spotvogel
2007 Lange Water-Zuid: 2 terr (zeer schaars geworden 
in westelijk West-Brabant).
Rammegors: 1 paar.
2008 Zang gehoord Molenplaat, Prinsesseplaat, 
Zoomland en Hoogerheide-Oost; steeds 1.

Baardman
2007 Molenplaat-Zoommeer: ≥ 1 paar
Molenplaat: 2 paar
Markiezaat: ≥ 4 paar; waarschijnlijk veel meer.
Bergse Plaat Slikberging (Plaatvliet): 5 paar (eenmalig 
onderzoek).
Prinsesseplaat: ≥1 paar (niet onderzocht; gehoord op 
afstand).
Rammegors: ≥ 2 paar.
2008 Broedend Molenplaat-Zoommeer, Molenplaat, 
Markiezaat, Bergse Plaat, Slikberging (Plaatvliet), 
Prinsesseplaat en Rammegors. Aantallen onbekend.
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Buidelmees
2007 Molenplaat: 1 terr van 14-4 tot en met 30-4, nest 
gevonden en gefotografeerd, begin bouw tweede nest. 
Mogelijk op 17-5 in omgeving waargenomen.
Markiezaat Kreekrakschor bij steigertje: roepend op 
17-5 en 15-9. In tussenliggende periode gebied niet 
onderzocht.
2008 Molenplaat: wel gezocht, niet aangetroffen.

Grauwe Klauwier
2007 Kleine Meer: 1 vrouwtje 21-5. Telt niet als terr.

Roodmus
2007 Kortenhoeff: langdurig zingende vogel 22-5. Op 
23-5 en daarna niet meer gehoord.

Appelvink
2007 Kortenhoeff/Camping Familyland: 1 terr.
Vliegbasis Woensdrecht/Kooiweide en omgeving: 1 
terr.
2008 Zoomland: waarschijnlijk 1 terr.

Literatuur
van Dijk A.J. 2004.
  Handleiding Broedvogel Monitoring Project (Broed-

vogels inventariseren in proefvlakken). SOVON Vo-
gelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

van Dijk, A.J., A. Boele, F. Hustings, Koffijberg K. & 
C. Plate. 2008.
  Broedvogels in Nederland in 2006. SOVON-monito-

ring-rapport 2008/01. SOVON Vogelonderzoek Ne-
derland, Beek-Ubbergen.

van Dijk, A.J., A. Boele, F. Hustings, Koffijberg K. & 
C. Plate. 2009.
  Broedvogels in Nederland in 2007. SOVON-monito-

ring-rapport 2009/01. SOVON Vogelonderzoek Ne-
derland, Beek-Ubbergen.

van Dijk, A.J., A. Boele, F. Hustings, Koffijberg K. & 
C. Plate. 2010.
  Broedvogels in Nederland in 2008. SOVON-monito-

ring-rapport 2010/01. SOVON Vogelonderzoek Ne-
derland, Beek-Ubbergen.

van Dijk A.J. & F. Hustings. 1996.
  Broedvogelinventarisatie kolonievogels en zeldza-

me soorten. (handleiding landelijk soortonderzoek 
broedvogels) SOVON, Beek-Ubbergen.

van Dijk A.J., F. Hustings, K. Koffijberg, M. van der 
Weide, D. Zoetebier & C. Plate. 2003.
  Kolonie¬vogels en zeldzame broedvogels in Neder-

land in 2002. SOVON, Beek-Ubbergen.
van Dijk A.J., F. Hustings & M. van der Weide. 2004.
  Handleiding Landelijk Soortonderzoek Broedvogels 

(Kolonievogels en zeldzame broedvogels) SOVON. 
SOVON, Beek-Ubbergen.

Ottens, H.J. 2008. Wespendieven op de Brabantse Wal 
in 2008.
  SOVON-inventarisatierapport 2008/21. SOVON Vo-

gelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
SOVON. 1987.
  Atlas van de Nederlandse vogels. Jellema, Almelo.
Teixeira, R.M. (red.). 1979.
  Atlas van de Nederlandse broed¬vogels. Natuurmo-

numenten, 's Graveland.
Teixeira, R. 2008.
  Broedvogels in het Markiezaat 2000-2003. Veerkracht 

14: 6-16.
Teixeira, R. & H. Bult. 1991.
  Inventarisatie proefstrook Markiezaat 1990. Veer-

kracht 3 (2): 2-8.

Huybergseweg 12, 4631 GE Hoogerheide,
tel 0164-660305, e-mail teixe14@planet.nl



V e e r k r a c h t  1 5  [ 2 0 0 9 ]  144

Slechtvalk 2 5/18/2008 Prinsesseplaat-Zuid 492355 HB    
Slechtvalk 1 5/31/2008 Hogerwaardschor-waterlijn-Oost 493453 HT AdV   
Slechtvalk 1 8/3/2008 Kijkhut Hildernisse 493434 HB    juv vr plukt Postduif
Slechtvalk 1 9/13/2008 Markiezaat, “driehoek” 493453 RT JJ SdD PdJa ad vrouw
Slechtvalk 1 11/15/2008 Markiezaatskade-Zuid 493345 PDja HDja HSie  
Waterral 8 1/22/2008 Boskreek 494411 RT    
Waterral 4 4/22/2008 Zeezuiper 492553 RT PDja HDja SdD 2xO, 2xW
Waterral 7 6/7/2008 Zeezuiper-W 492553 TB RT   5 man, 3 vr roepend 
Kwartelkoning 1 6/1/2008 Proefstrook Mz-Z 494413 TB    man roepend 
Kraanvogel 3 1/6/2008 Groote Meer-West 494555 FW    foeragerend in de ochtend
Steltkluut 2 4/27/2008 Rammegors 435302 RM    paar
Steltkluut 1 5/11/2008 Rammegors 435302 PBas    
Steltkluut 2 5/21/2008 Schakerloopolder, karrevelden-O 492332 HT AdV   vr op nest
Bontbekplevier 48 9/13/2008 Markiezaat, “driehoek” 493453 RT JJ   
Strandplevier 2 5/25/2008 Prinsesseplaat 492345 TB    
Strandplevier 1 6/9/2008 Prinsesseplaat 492345 PLM    
Goudplevier 330 2/16/2008 Hogerwaardpolder-m 494422 RT    
Goudplevier 143 11/15/2008 Hogerwaardschor-waterlijn-Oost 493453 TB RT MGer  
Aziatische Goudplevier 1 13/11/08 Noordpolder, Tholen 491133 HB    in vlucht + 30 GoPl, iets kleiner
Kanoet 300 10/29/2008 Hogerwaardschor-M 494413 HB    met 1000den BoStrl
Kleine Strandloper 1 3/15/2008 Duintjes, traject 493404 TB JH   
Kleine Strandloper 17 7/26/2008 Lagebroekerweg 492213 TS    
Temmincks Strandloper 1 5/4/2008 Scherpenissepolder-mN 492212 MT    
Krombekstrandloper 5 7/26/2008 Lagebroekerweg 492213 TS    
Paarse Strandloper 1 2/18/2008 Oesterdam 493304 HT AdV   
Calidris spec. 8500 11/12/2008 Hogerwaardschor-M 494413 HB    verrstoord door Pilatus
Kemphaan 85 1/20/2008 Noordpolder 495415 HB LB   opvallend veel
Kemphaan 5 8/31/2008 Rammegors 435302 HDon    
Kemphaan 1 9/13/2008 Prinsesseplaat 492345 MT    
Kemphaan 5 11/13/2008 Schakerloopolder 492331 HB    
Bokje 2 1/19/2008 Kleine Meer-Noord 494554 RT    
Bokje 1 3/15/2008 Duintjes, traject 493404 TB JH   
Bokje 1 4/22/2008 Zeezuiper-O 492553 RT PDja HDja SdD 
Bokje 1 8/29/2008 Auvergnepolder 492000 MT    
Bokje 1 11/15/2008 Hogerwaardschor-O 494414 TB RT MGer  
Houtsnip 1 1/18/2008 Zeezuiper 492553 TB RT PdJa  opgejaagd
Houtsnip 1 2/23/2008 Hogerwaardschor-W 494412 RT HSie HB  

De vogelen des velds (vervolg)

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. 
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Rosse Grutto 40 5/31/2008 Schakerloopolder, karrevelden 492300 HT AdV   
Rosse Grutto 300 10/29/2008 Hogerwaardschor-M 494413 HB    100-den te ver om te tellen
Regenwulp 14 4/20/2008 Mattemburgh-O, bouwland Z 493552 TS MT MdHa  12+2 over
Regenwulp 18 8/14/2008 Begoniastr. 31 551612 HB LB   Grote groep. NW 16.30
Wulp 1091 8/2/2008 Mattemburgh-O, bouwland Z 493552 TS MdHa   over O
Wulp 1450 9/18/2008 Kraaijenberg 493434 TS    s morgens uitvliegend O
Zwarte Ruiter 86 9/14/2008 Bergse Diepsluis-O 492342 RT    
Poelruiter 1 5/7/2008 Bergse Diepsluis 492340 TS    zie mail TS
Poelruiter 1 6/7/2008 Scherpenissepolder 492000 HT AdV   
Groenpootruiter 11 5/17/2008 Hogerwaardschor-waterlijn-Oost 493453 RT JH   
Witgat 5 6/19/2008 Scherpenissepolder 492000 HT AdV   
Bosruiter 3 7/6/2008 Kraaijenberg-plas 493444 TS    
Bosruiter 1 9/13/2008 Markiezaat, “driehoek” 493453 RT JJ   
Steenloper 80 3/2/2008 Oesterdam-ingang 493344 RT    
Steenloper 16 11/13/2008 Oesterdam-Noord 493324 HB    
Kleine Jager 1 7/10/2008 Oesterdam-midden 493334 TS    
Meeuw spec 9230 11/8/2008 Mattemburgh-O, bouwland Z 493552 TS    over
Zwartkopmeeuw 2 2/24/2008 Begoniastr. 31 551612 HB LB   1600, W
Zwartkopmeeuw 26 4/8/2008 Schakerloopolder, karrevelden 492300 HT AdV   
Zwartkopmeeuw 12 4/20/2008 Mattemburgh-O, bouwland Z 493552 TS MT MdHa  10+2 over
Zwartkopmeeuw 1 4/27/2008 Zeezuiper 492553 TB RT LP  over
Dwergmeeuw 50 4/20/2008 Rammegors 435302 RM    
Dwergmeeuw 11 5/3/2008 Molenplaat-slik 493411 HB    
Dwergmeeuw 196 5/4/2008 Markiezaatsmeer-NW 493325 RT     lastig tellen; bij Kokmeeuwen
Reuzenstern 1 7/26/2008 Hogerwaardschor-waterlijn-Oost 493453 TS    
Reuzenstern 1 8/17/2008 Markiezaatsmeer-ZO 493453 TB    
Reuzenstern 1 8/24/2008 Landtong-West 493452 RT    
Grote Stern 4 5/4/2008 Schakerloopolder, karrevelden 492300 MT    
Noordse Stern 2 5/31/2008 Schakerloopolder, karrevelden 492300 HT AdV   paar
Witwangstern 2 5/2/2008 Molenplaat-slik 493411 TS    
Zwarte Stern 50 5/7/2008 Markiezaatsmeer-Noord 493421 MH    
Stadsduif 1141 4/26/2008 Mattemburgh-O, bouwland Z 493552 TS MdHa   over
Houtduif 2875 1/4/2008 Brug A58 S-Rverbinding 494335 TS    
Zomertortel 2 5/31/2008 Hogerwaardpolder-m 494422 HT AdV   
Kerkuil 1 9/1/2008 Kooiweide-Zuid 494533 RT PS   
Bosuil 1 1/1/2008 NKG de Kooi 494522 PS RT   roepend circa 22.00
Bosuil 2 4/22/2008 Zeezuiper 492553 RT PDja HDja SdD avond
Bosuil 1 8/4/2008 Begoniastr. 31 551612 HB    man roep 03.30, ook 6/8
Ransuil 1 2/8/2008 Begoniastr. 31 551612 HB LB   vr, kekkerend rondvliegend
Nachtzwaluw 4 5/29/2008 Staartse Heide, vlakte 494555 RT    4 man roep, balts
Nachtzwaluw 1 6/1/2008 Boudewijn 495513 CKel    man; idem 2-6 en 3-6
Nachtzwaluw 10 6/9/2008 Kriekelare duinen 495620 TLui IMeu   t Hupke
Nachtzwaluw 1 8/6/2008 Begoniastr. 31 551612 HB LB   vr boven tuin en bos
IJsvogel 1 1/12/2008 Hogerwaardpolder-m 494422 TB    
IJsvogel 1 1/12/2008 Hoogerheide-Oost 494532 LdH    steekt Huybergseweg over
IJsvogel 2 4/20/2008 Kop van het Hoofd 493412 HB    paar bij nest
IJsvogel 1 5/23/2008 Zeezuiper-O 492553 TB JH RT  alarm?
IJsvogel 1 7/27/2008 Bergse Plaat-Zuid 493430 MT    gehoord
IJsvogel 1 9/21/2008 Bergse Plaat-ZW 493433 MdHa    
IJsvogel 1 9/23/2008 Bergsche Water 491541 MdHa    
IJsvogel 1 9/23/2008 Dassenberg-ZO 491541 MdHa    bij landhuis
Zwarte Specht 1 4/27/2008 Begoniastr. 31 551612 HB    Cd achter huis ontschorsend
Zwarte Specht 2 5/23/2008 Zeezuiper-W 492553 TB JH RT  paar, roep
Zwarte Specht 2 6/8/2008 Mattemburgh, Bloempjesvenroute 493550 TS MT MdHa  man, roep
Middelste Bonte Specht 1 2/24/2008 Lindonk 493050 TS FKvG   
Middelste Bonte Specht 1 2/24/2008 Mattemburgh-ZW 493455 M.Asp    die dag ook in Lindonk
Middelste Bonte Specht 1 3/1/2008 Bloempjesvenroute 493550 TS    geluid
Kleine Bonte Specht 4 3/15/2008 Bloempjesvenroute 493550 TS MT   4 terr
Kleine Bonte Specht 4 5/23/2008 Zeezuiper-W 492553 TB JH RT  paar + 2 roepend ex
Boomleeuwerik 8 3/1/2008 Hemeltje 495533 HB LB   op akker
Boomleeuwerik 18 10/18/2008 Mattemburgh-O, bouwland Z 493552 RT    tp
Roodkeelpieper 1 4/20/2008 Mattemburgh-O, bouwland Z 493552 TS MT MdHa  
Roodkeelpieper 1 5/7/2008 Molenplaat 493000 MH    opgejaagd
Waterpieper 20 3/28/2008 Molenplaat-NO 492451 HP    
Waterpieper 1 11/15/2008 Steiger 493451 PDja HDja HSie  
Oeverpieper 1 11/13/2008 Oesterdam-Noord 493324 HB    
Oeverpieper 1 11/15/2008 Markiezaatskade-Zuid 493345 PDja HDja HSie  
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Oeverpieper 2 12/6/2008 Oesterdam 493304 HT  AdV   
Engelse Gele Kwikstaart 1 8/30/2008 Kooiweide-Noord 494523 RT    
Noordse Gele Kwikstaart 1 4/16/2008 Mattemburgh-O, bouwland Z 493552 TS    
Grote Gele Kwikstaart 4 7/13/2008 Zeezuiper-Z 492553 RT    man, vr + 2 juv, broed?
Grote Gele Kwikstaart 3 9/20/2008 Begoniastr. 31 551612 HB    1 tuin, 2 De Biezen
Rouwkwikstaart 1 4/27/2008 SRV bij Schor Ossendrecht 495432 HB    man in prachtkleed
Pestvogel 1 11/14/2008 Surfplas, parkeerplaats 494421 HP    
Nachtegaal 1 4/27/2008 Rammegors 435302 RM    man, zang
Nachtegaal 1 5/3/2008 Proefstrook Mz-Z 494413 HB    
Paapje 4 5/18/2008 Molenplaat, zand 493000 PdJa HdJa SdD  2 man, 2 vr
Tapuit 3 5/18/2008 Molenplaat, haven 492355 PdJa HdJa SdD  1 man, 2 vr
Groenlandse Tapuit 1 5/4/2008 Hogerwaardpolder-W 494421 TS    vrouw
Beflijster 1 4/12/2008 Proefstrook Mz-Z 494413 TB    man
Beflijster 1 4/20/2008 Mattemburgh, Bloempjesven eo 493552 TS MT MdHa  
Beflijster 3 4/30/2008 Mattemburgh-O, bouwland Z 493552 TS    2x1 langsvliegend en 1 tp
Cetti’s Zanger 1 1/22/2008 Kreekrakschor-Z 1e dwarskreek 494411 RT    man, luide zang
Cetti’s Zanger 1 1/29/2008 Molenplaat-Zoommeer 492451 SBro    DB lijn
Cetti’s Zanger 2 2/9/2008 Boskreek 494411 RT    zeker uitsluitend
Cetti’s Zanger 3 3/14/2008 Boskreek 494411 HP    mogelijk 4 zangposten
Cetti’s Zanger 1 3/15/2008 Kreekrakschor-Z 1e dwarskreek 494411 HB    zang
Cetti’s Zanger 2 4/6/2008 Lange Water-N 492422 TB    zang
Cetti’s Zanger 1 4/11/2008 Kop van ‘t Hoofd 493412 HP    
Cetti’s Zanger 1 4/11/2008 Prinsesseplaat-Oost 492441 HP    
Cetti’s Zanger 1 4/20/2008 Kop van ‘t Hoofd 493412 TB HB   zang
Cetti’s Zanger 1 4/23/2008 Kop van ‘t Hoofd 493412 LP    
Cetti’s Zanger 1 4/24/2008 Kop van ‘t Hoofd 493412 LP    
Cetti’s Zanger 1 4/26/2008 Kreekrakschor-Z 1e dwarskreek 494411 RT    
Cetti’s Zanger 1 5/4/2008 Kop van ‘t Hoofd 493412 RT    zang
Cetti’s Zanger 1 5/18/2008 Boskreek 494411 HB    zang
Cetti’s Zanger 1 5/25/2008 Lange Water-Z 492431 TB    
Cetti’s Zanger 1 5/25/2008 Prinsesseplaat-Oost 492441 TB    
Cetti’s Zanger 1 6/12/2008 Lange Water-N 492422 HT AdV   zang
Cetti’s Zanger 1 6/19/2008 Lange Water-N 492422 HT AdV   zang
Cetti’s Zanger 1 6/24/2008 Lange Water-Z 492431 ABra    
Cetti’s Zanger 1 6/29/2008 Lange Water-midden 492432 HT AdV   datum niet zeker
Cetti’s Zanger 1 9/13/2008 Hogerwaardschor-WW 494411 RT    
Cetti’s Zanger 1 9/13/2008 Lange Water-N 492422 MT    
Cetti’s Zanger 1 9/13/2008 Prinsesseplaat-Oost 492441 MT    
Cetti’s Zanger 1 9/25/2008 Kreekrakschor-Z, n dwarskreek 494411 RT    
Cetti’s Zanger 1 10/12/2008 Kreekrakschor-N 493451 RT    
Cetti’s Zanger 1 10/19/2008 Kreekrakschor-Z 1e dwarskreek 494411 RT    
Cetti’s Zanger 1 11/15/2008 Kreekrakschor-Zuid 494411 SdD PdJa HdJa HSie 
Cetti’s Zanger 1 12/14/2008 Hogerwaardschor-WW 494411 RT    schemer
Graszanger 1 9/19/2008 Kortenhoeff-West 494543 HP    zang
Sprinkhaanzanger 1 4/27/2008 Nieuwe Zuidpolder 551524 HB    op grens
Sprinkhaanzanger 3 4/27/2008 Rammegors 435302 RM    zang
Sprinkhaanzanger 1 4/27/2008 Zeezuiper-O 492553 TB RT LP  later niet meer
Snor 1 5/3/2008 Plaatvliet-West 493412 MH    idem 4, 7 en 10-5 RT
Spotvogel 1 5/23/2008 Zoomland, Jagershoek 492553 TB JH RT  zang
Orpheusspotvogel 1 6/1/2008 Kraaijenberg 493434 TS    alleen geluid
Braamsluiper 1 4/20/2008 Leempad 492424 HB    zang
Braamsluiper 1 4/20/2008 Molenplaat 493000 TB    
Braamsluiper 1 4/26/2008 Bloempjesvenroute 493550 TS MdHa   zang
Braamsluiper (Vale) 1 12/26/2008 Rode Schouw 492424 JH    oostelijke ondersoort
Fluiter 1 5/3/2008 Bloempjesvenroute 493550 TS    
Fluiter 2 5/4/2008 Zoomland, hoofdlaan-N 492552 RT    mogelijk 3
Fluiter 1 5/11/2008 Zoomland, Jagershoek-Z 493513 TB    zang
Vuurgoudhaan 1 3/22/2008 Mattemburgh-West 493551 RvD RT   vrouw
Vuurgoudhaan 1 3/24/2008 Gloriette 495555 HB LB   zang
Vuurgoudhaan 1 4/19/2008 Zoomland, Goeree 493513 TB PDja HDja  
Vuurgoudhaan 2 6/11/2008 Mattemburgh, Bloempjesvenroute 493550 TS MT MdHa  zang
Grauwe Vliegenvanger 6 4/26/2008 Bloempjesvenroute 493550 TS MdHa   zang
Grauwe Vliegenvanger 2 8/31/2008 Schenkeldijk-midden 494455 HB LB   in dood boompje
Bonte Vliegenvanger 12 4/26/2008 Bloempjesvenroute 493550 TS MdHa   zang
Bonte Vliegenvanger 15 5/7/2008 Bloempjesvenroute 493550 TS    
Baardman 1 4/27/2008 Rammegors 435302 RM    aantal niet opgegeven
Baardman 3 6/2/2008 Molenplaat 493000 HT AdV   
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Baardman 4 9/13/2008 Prinsesseplaat 492345 MT    
Baardman 15 10/11/2008 Duintjes-Noord 493434 RT    zeker 4 groepen
Wielewaal 1 6/8/2008 Mattemburgh, Bloempjesvenroute 493550 TS MT MdHa  ook andere data
Wielewaal 1 6/19/2008 Molenplaat-NO 492451 HT AdV   div data en waarnemers
Klapekster 1 1/6/2008 Groot Molenbeek 493531 TB    daar steeds aanwezig
Klapekster 4 1/12/2008 Hogerwaardschor 494410 RT TS   uitsluitend
Klapekster 1 2/9/2008 Duintjes-midden 493444 RT TB   
Klapekster 3 2/18/2008 Tramhuisje, dijk Markiezaat 494414 HT AdV   tegelijk
Klapekster 1 4/12/2008 Rammegors 435302 RM    “Klauwier”
Notenkraker 1 8/15/2008 Bergse Plaat-ZW 493433 MdHa    via buurtbewoners
Europese Kanarie 1 11/8/2008 Mattemburgh-O, bouwland Z 493552 TS    man over
Frater 4 2/18/2008 Oesterdam 493304 HT AdV   div data en waarnemers
Grote Barmsijs 1 2/9/2008 Kijkhut, riet in sloot 493434 HB LB   in berk
Kruisbek 20 1/6/2008 Buiten Gebent 493543 TB    
Kruisbek 4 6/24/2008 Zoomland, Jagershoek 492553 RT    paa3 2 juv, broed?
Kruisbek 6 7/24/2008 Hogerwaardschor-O 494414 TS    over O
Grote Kruisbek 1 1/27/2008 Mattemburgh, Bloempjesven eo 493552 TS    geluid; niet geheel zeker
Goudvink 5 1/9/2008 NKG de Kooi 494522 RT    
Goudvink 14 2/16/2008 Mattemburgh, Bloempjesven eo 493552 TS    
Goudvink 4 4/4/2008 Zoomland-Zuid 493512 TB JH   
Appelvink 1 3/29/2008 Zoomland, “natuurgebied” 492552 RT SdD   tikkend
Appelvink 2 11/8/2008 Mattemburgh-O, bouwland Z 493552 TS    over
Sneeuwgors 4 1/6/2008 Oesterdam-midden 493334 TB    idem 11-1 RT
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De praktijk
De uitvoering van het onderzoek is heel simpel. 
Aanmelding gebeurt op de webstek van SOVON, en is 
gebaseerd op postcodes. Daarna selecteert de computer 
12 punten die willekeurig verdeeld zijn over bebouwde 
kom, industrieterreinen, begraafplaatsen, sportvelden, 
campings en militaire kazernes. Die punten mag je 
wat verplaatsen, zodat je vanaf een openbare weg of 
brandgang kan tellen. Onhandig gekozen telpunten mag 
je ook laten vervallen, als je maar minimaal acht locaties 
overhoudt. Voor Putte prikte de computer als telpunten 
woonwijken van verschillende leeftijd (vier), het 
centrum, een villawijk, , kazerne- en industrieterreinen 
(drie) en begraafplaatsen (twee) en tenslotte een punt op 
de grens van recreatiewoningen en sportvelden.
Er zijn slechts 3 telrondes per jaar nodig. De eerste is 
op een ochtend tussen 1 en 30 april, de tweede telling 
op een ochtend tussen 15 mei en 15 juni, maar dan in 
omgekeerde richting en de derde telling op een avond 
tussen 15 juni en 15 juli. Een ochtendtelling begint een 

half uur voor zonsopkomst. Op de 12 telpunten noteer 
je gedurende precies vijf minuten welke vogels te zien 
of te horen zijn, als ze tenminste binding hebben met 
het terrein. Met geslacht of leeftijd hoef je geen rekening 
te houden. Het rondje Putte is 12 km lang en duurt per 
fiets iets meer dan 2 uur. Het invoeren van de aantallen 
gebeurt via de webstek van Sovon, en dat gaat heel vlot 
en je kunt daar meteen bellenplots oproepen die het 
landelijke beeld laten zien. Daarmee komt de jaarlijkse 
belasting op ongeveer 8 uren. 

Tabel 1. Som van het aantal waarnemingen per jaar.

Soort 2008 2009 Soort 2008 2009

Mandarijneend   2 Goudhaan 1 1

Wilde Eend 3 14 Staartmees   1

Sperwer 1   Kuifmees 3 3

Fazant 2 5 Zwarte Mees 3 1

Stadsduif 32 25 Pimpelmees 17 13

Holenduif 5 9 Koolmees 28 28

Houtduif 76 86 Boomklever 7 7

Turkse Tortel 35 37 Boomkruiper 13 7

Koekoek 1 2 Gaai 2 4

Gierzwaluw 48 64 Ekster 30 27

Groene Specht 4 2 Kauw 64 73

Grote Bonte Specht 8 6 Zwarte Kraai 28 28

Boerenzwaluw 1 2 Spreeuw 14 1

Witte Kwikstaart 2 3 Huismus 21 13

Winterkoning 25 16 Vink 40 37

Heggenmus 19 22 Groenling 20 17

Roodborst 13 18 Sijs   2

Zwarte Roodstaart 2 2 Barmsijs   1

Merel 99 82 Kruisbek   2

Zanglijster 7 13 Huishoen 2  

Zwartkop 18 25

Tjiftjaf 26 16

Ervaringen met project MUS in Putte in 2008-2009
Hidde Bult

Inleiding
Project MUS (= meetnet urbane soorten) is door SOVON in 2007 gestart met de bedoeling om het wel en wee van 
vogels in steden en dorpen te volgen. Bij stadsvogels denkt iedereen aan Stadsduif, Turkse Tortel, Gierzwaluw, 
Zwarte Roodstaart en Huismus. Zij zijn dan ook een belangrijke doelgroep omdat over hun aantalontwikkelingen 
of veranderingen in verspreiding hoegenaamd niets bekend is. Maar stedelijk gebied is ook van toenemend belang 
voor sommige soorten die vroeger vooral in agrarisch gebied voorkwamen. Denk aan Braamsluiper, Spotvogel, 
Kauw, Spreeuw, Putter en Groenling. Verschillende bosvogels zoeken ook steeds meer hun toevlucht in bebouwd 
gebied. Klassieke voorbeelden zijn Merel en Heggenmus, die zo’n eeuw geleden nog als strikte bosbewoners te 
boek stonden. Maar bij het onderzoek voor de Broedvogelatlas van West-Brabant, bleken onder meer Houtduif, 
Winterkoning, Zanglijster, Grauwe Vliegenvanger, Staartmees, Pimpelmees en Koolmees opvallend sterk 
vertegenwoordigd te zijn in stedelijk gebied. Of, en in welke mate hun verhuizing van bos naar stad nog altijd 
plaatsvindt, is niet bekend; en dat is één van de vragen waarop het project MUS een antwoord kan geven.

Huismus vrouwtje.     Hidde Bult



V e e r k r a c h t  1 5  [ 2 0 0 9 ]  1 49

Wat resultaten
Het aantal soorten varieerde sterk tussen telpunten: van 
2 tot 18 per telling. In het eerste geval duren vijf minuten 
erg lang, in het tweede geval vliegt de tijd om. Merel, 
Houtduif, Kauw en Gierzwaluw werden het meest 
gezien. Merel en Vink kwamen gaven als enige op alle 
punten acte de présence. De tabel geeft de som van de 
waarnemingen voor de drie rondes in 2008 en 2009.
Tussen 2008 en 2009 zijn een paar opmerkelijke verschillen 
te noteren. Sommige standvogels lieten in 2009 een 
afname zien: Merel, Boomkruiper en Winterkoning. Voor 
die laatste was dat, na het strenge winterweer in januari 
2009, te voorspellen. Mogelijk kenden beide andere 
soorten ook meer wintersterfte. Overigens was alleen 
voor de Winterkoning de daling statistisch significant 
(gepaarde Wilcoxon test), omdat veel telpunten bezet 
zijn en die liepen bijna allemaal terug. In de omgeving 
nam de Winterkoning tussen 2008 en 2009 behoorlijk af 
in de MUS plots binnen Roosendaal, maar werd hij zelfs 
vaker genoteerd in Ossendrecht (Figuur 1). Of het drietal 
soorten ook landelijk afnam, zal pas uit het totaalbeeld 
blijken.
Andere (semi-)standvogels, zoals Turkse Tortel, 
Houtduif, Heggenmus, Koolmees, Boomklever, Ekster 
en Zwarte Kraai bleven opvallend stabiel, of werden 
wat vaker genoteerd, zoals de Roodborst. Dat gold ook 
voor de Kauw, terwijl de kolonies in het aangrenzende 
Moretusbosch tussen 1990 (55 paren) en 2006 (9 paren) 
een forse aderlating ondergingen (Bult 2010).

Een opmerkelijke daler was de Spreeuw: in 2008 14 vogels 
verspreid over zes telpunten gezien, in 2009 slechts één 
vogel. Wat de reden is voor het grote verschil blijft gissen: 
mogelijk speelde het kurkdroge voorjaar een rol in 2009. 
Spreeuwen kunnen dan moeilijk regenwormen en 
emelten vinden in gazons, en hebben misschien daarom 
het gortdroge Putte gemeden. Ik ben erg benieuwd 
hoeveel Spreeuwen er komende seizoenen te noteren 
zullen zijn. De Tjiftjaf deed het eveneens matig. Ook 
hier speelt verdroging mogelijk een rol, en zijn afname 
stemt overeen met dalingen in omringende bossen  
(Bult 2006). Daarentegen steeg het aantal waargenomen 
Zanglijsters en Zwartkoppen heel behoorlijk in 2009. 
Ook dat komt goed overeen met de ontwikkelingen 
in Putse bossen. Aan de spectaculaire stijging van de 
Wilde Eend mag geen waarde worden gehecht: het is 

Ekster.     Hidde Bult

Figuur 1. Bellenplots van de Winterkoningen waargenomen in Roosendaal, Ossendrecht en 
Putte in 2008 en 2009 bij onderzoek voor project MUS. 
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lastig om stiekeme paren van niet-zangvogels binnen 
5 minuten op te merken en als dat een paar keer lukt, 
dan drijft dat het jaartotaal op. Positief waren in beide 
jaren waarnemingen van Koekoek en Fazant, soorten die 
nauwelijks in bebouwing, maar wel bij begraafplaatsen 
en sportvelden voorkomen, en die het landelijk heel 
slecht doen.
Huismus en Gierzwaluw konden in beide jaren slechts 
op vier punten worden genoteerd. De Huismus leek 
in 2009 afgenomen, de Gierzwaluwen bleef stabiel. 
Het hogere totaal in 2009 komt doordat de meitelling 
iets later viel, toen er al meer vogels uit Afrika waren 
teruggekeerd. De julirondes vielen met 48/46 vogels in 
2008/09 bijna perfect samen. Waarschijnlijk was 2009 een 
ideaal broedseizoen voor de Gierzwaluw: tussen mei en 
augustus bleven gure natte periodes, die het voedsel 
zoeken belemmeren, uit. In 2009 werden de nesten in de 
Begoniastraat op 24 juli voor het laatst bezocht. Dat was 
uitzonderlijk vroeg: van 1993 tot 2008 viel die datum, 
die aangeeft wanneer de laatste jongen het nest verlaten, 
steeds tussen 26 juli en 2 augustus, gemiddeld op 28 juli, 
en vooral na kille zomers wat later. Kortom, in 2009 zijn 
jonge Gierzwaluwen gezwind opgegroeid en konden 
snel uitvliegen. Naar men aanneemt beginnen ze pas 
in hun vierde jaar aan een eerste broedpoging (Cramp 
1985), en het blijft dan ook spannend om na te gaan of 
Gierzwaluwen ook de komende jaren in groten getale 
naar Putte blijven terugkeren.

Besluit
Bij het onderzoek voor de West-Brabantse Broedvogel-
atlas bleek hoe moeilijk het is om in stedelijk gebied 
territoria te karteren (Samenwerkingsverband West-
brabantse Vogelwerkgroepen 2007). Zo zou een kwanti-
tatieve territoriumkartering van stedelijk gebied in Putte 
met zeven rondes jaarlijks alleen aan teltijd al 35-40 uur 
kosten. Daar komt dan nog eens 50% bij om de gegevens 
uit werken, waarna de interpretatie van veel soortkaar-
ten uiteindelijk ook nog niet meer dan nattevingerwerk 
blijft. Voor soorten als Gierzwaluw, Stadsduif, Witte 
Kwikstaart, Boerenzwaluw, Heggenmus, Merel, Groen-

ling en Huismus, zijn betrouwbare tellingen zelfs bijna 
ondoenlijk. In project MUS is met die tekortkomingen en 
knelpunten rekening gehouden en dat biedt flinke voor-
delen. Allereerst is het dogma verlaten dat een kwanti-
tatieve kartering van alle soorten, zo dat überhaupt al 
mogelijk is, de beste manier is om broedvogeltrends be-
trouwbaar in kaart te brengen. Daardoor is er veel min-
der tijd nodig om de tellingen uit te voeren, maar an-
derzijds zijn seizoensperiode, telpunten, teltijden en in-
terpretatie (geen) veel strikter gestandaardiseerd. Verder 
kiest niet de vogelaar, maar de computer de telpunten 
en die worden verspreid over alle beschikbare habitatty-
pen. Daardoor wordt vermeden dat vooral “leuke” plek-
jes als parken, villawijken of lokale kolonies van Gier- en 
Huiszaluwen worden geselecteerd. Een ander pluspunt 
is dat er geen rekening wordt gehouden met territorium-
gedrag, geslacht of leeftijd. Voor sommige soorten, denk 
aan Stadsduif, Gierzwaluw, Kauw, Huismus, Ekster, is 
territoriaal gedrag lastig vast te stellen, of kunnen beide 
geslachten het vertonen, zoals bij Heggenmus en spech-
ten. Voor andere vogels, zoals de Merel, duurt de och-
tendaubade zo kort, dat je territoria mist als je het alleen 
maar van de zang moet hebben. 
Kortom, in vergelijking met een territoriumkartering is 
het een verademing om met simpele tellingen het wel 
en wee van de broedvogels in je woonplaats te kunnen 
volgen. Als voldoende vogelaars dat een aantal jaren 
volhouden, dan zullen de landelijke vogelontwikkelin-
gen in stad en dorp, waarover we nu hoegenaamd niets 
weten, uitstekend in kaart worden gebracht. Wat dat be-
treft liggen er in het werkgebied van de VWG Bergen op 
Zoom trouwens nog wel wat postcodegebieden braak. 
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Om half tien verrichte Ray Teixeira het openingswoord. 
Daarna was het de beurt aan Hidde Bult die een 
presentatie hield over de gevolgen voor de vogelstand 
van 25 jaar afsluiting van het Markiezaat door aanleg van 
de Oesterdam en van het sindsdien toegepaste beheer. 
Aanvankelijk broedden grote aantallen pioniervogels 
als Kluut, plevieren en sterns in het gebied. Ook werden 
grote ruiconcentraties van visetende vogelsoorten 
vastgesteld. Een toename van de waterplantenmassa 
deed vervolgens ook het aantal Knobbelzwanen 
toenemen. Door eutrofiering, vanwege het vrijkomen 
van fosfaten uit de bodem, vertroebelde het water. 
Ongunstig voor viseters maar positief uitwerkend op 
de stand van de Geoorde Fuut. Veel aandacht werd 
geschonken aan het waterpeilbeheer: door peilverhoging 
om broedende Lepelaars op de Spuitkop te beschermen 
tegen de Vos én de plaatsing van een overlaat met een 
te kleine afvoercapaciteit waardoor het waterpeil nog 
verder kon stijgen dan gepland, nam de broedpopulatie 
van onder andere de Strandplevier dramatisch af. Het 
verhaal eindigde met een positieve strekking. Jaarlijks 
verblijft van meerdere vogelsoorten meer dan 1% van de 
West-Europese populatie in het gebied.
In de volgende lezing hield Ray een warm pleidooi voor 
het digitaliseren van waarnemingsarchieven. Minimaal 
dienen genoteerd te worden: soort, aantal, datum, 
plaats en waarnemer van (lokale) zeldzaamheden, 
Rode Lijstsoorten en grote aantallen van “gewone” 
vogelsoorten. Er ontstond enige discussie rond het begrip 
“gewone soorten”. Een sterk veranderend landschap kan 
leiden tot grote wijzigingen in de vogelstand, denk maar 
de Veldleeuwerik. Voor beperkingen van de gebruikte 
software hoeft men niet te vrezen, de nieuwste versie 

van Excel biedt ruimte aan een miljoen waarnemingen.
Na de pauze was het de beurt aan Henk Sierdsema. Hij 
gaf uitleg over zijn functie als SOVON-ambassadeur. 
Met alle vragen en adviezen die de SOVON-projecten 
overstijgen kan men bij hem terecht. 
Wiel Poelmans gaf een actueel overzicht van de getelde 
aantallen kolonievogels en zeldzame broedvogels in 
West-Brabant in 2007. Het vermelden waard zijn onder 
andere 3 Woudaapterritoria, 83 paar Lepelaars op de 
Sassenplaat en 38 paar in het Markiezaat, Pijlstaart, 
Krooneend en Middelste Zaagbek in het Markiezaat, 8 
paar Slechtvalken, 3 territoria van de Kwartelkoning, 
toename van Storm- en Kleine Mantelmeeuw en afname 
bij Kok- en Zilvermeeuw, 80 Nachtzwaluwterritoria, 
diverse Cetti’s Zangers en Buidelmezen.
De laatste lezing was van de hand van Glenn Vermeersch. 
Hij toonde ons een diapresentatie van vogels welke hij 
gemaakt had op de Kalmthoutse Heide. De prachtige 
opnames van eenden en waadvogels, veelal gemaakt 
vanuit zeer lage camerastandpunten, vielen zeer in de 
smaak bij de aanwezigen.
De dagvoorzitter besloot het ochtendprogramma met 
een dankwoord aan allen die hadden bijgedragen aan 
de totstandkoming van de Atlas van de West-Brabantse 
broedvogels. Om dit heuglijke feit te vieren werd alle 
aanwezigen door het SWEV een presentje en een gratis 
lunch aangeboden. Tot slot volgde een aankondiging 
voor een overleg in het najaar van 2008 waar met alle 
West-Brabantse vogelwerkgroepen van gedachten zal 
worden gewisseld over de toekomst van het SWEV.
Na de lunchpauze vertrok een ieder naar het Markiezaat. 
De meesten bezochten het Hogerwaardschor (normaal 
gesproken niet vrij toegankelijk), enkelen kozen voor 
een wandeling over de Molenplaat. Waargenomen 
werden onder andere Brilduikers, Rosse Stekelstaarten, 
Slechtvalken, een Houtsnip en twee Klapeksters. Rond 
half vijf waren we terug bij de auto’s en kon iedereen 
tevreden huiswaarts keren.

Verslag SWEV-contactdag 2008
John Frijters

Op zaterdag 23 februari 2008 vond voor de twintigste keer de SWEV-contactdag plaats. De dag werd georganiseerd 
door enkele leden van de vogelwerkgroep Bergen op Zoom. Plaats van handeling voor het ochtendprogramma was 
café Non Plus Ultra aan de rand van Woensdrecht. Het middagprogramma omvatte een excursie naar het Markiezaat. 

Een goede opkomst in Non Plus Ultra.     Henk Clarijs

De succesvolle excursie in het Hogerwaardschor. Henk Clarijs






