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Broedvogels en dagzoogdieren in de Bieduinen (Putte) in 1992, 2005 en 2010
Hidde Bult
Inleiding
In 2010 zijn ten behoeve van de vijfjaarlijkse monitoring van het Grenspark De Zoom Kalmthoutse
Heide de broedvogels van het Landgoed Bieduinen en de aangrenzende terreinen Bieduinen-West en
de Verbindingsdreef (Grensparksectoren Vog15, Vog16 en Vog17) onderzocht tijdens 7-8 rondes. De
terreinen liggen op de zuidelijk Brabantse Wal ten noorden van het grensdorp Putte (Figuur 1). De
resultaten worden vergeleken met gegevens uit 1991/92 en 2005, en met de Nederlandse
broedvogelindex.
Gebiedsbeschrijvingen
Bieduinen 128ha
Dit landgoed ligt op reliëfrijke, naar het westen
glooiende zandgronden. Het buitenverblijf
Bieduinenhof met vijvertje werd voor 1900
aangelegd en doet vanwege een toren met
kantelen aan een kasteeltje denken (Balbaert et
al. 1997). Daar rondom liggen enkele huizen,
waaronder de vroegere woning van de
boswachter. Rond de gebouwen, die nu in
gebruik zijn bij de Stichting Titurel, ligt
ongeveer 28 ha bos dat ruim 140 jaar oud is.
Die oude kern bestaat uit Beukenbos, Eiken Berkenbos met veel dood hout, en gemengd
bos met Grove en Oostenrijkse Den.
Holenbroeders als Holenduif en Boomklever

bereiken hier hoge dichtheden. Deze
opstanden stonden al ingetekend op een kaart
uit 1867, toen stuifduinen nog de rest van het
terrein besloegen. Volgens een topografische
kaart uit 1908 zijn daarna bomen geplant ten
westen, noorden en oosten van de oudste kern
(Kuiper 2007). De Zee- en Grove Dennen in
deze percelen hebben een respectabele leeftijd
(100 jaar), maar zijn toch minder vogelrijk. De
oost- en noordrand waren in 1908 nog niet
bebost en bestonden toen nog altijd uit “kale”
duinen. Hier groeit anno 2010 monotoon
vogelarm naaldhout (leeftijden 35 - 55 jaar),
alleen enkele Eikenlanen zorgen voor wat
afwisseling. De westelijke dennenpercelen zijn
in de winter 2009/10 sterk gedund.

Figuur 1. Ligging van de telgebieden in het Grenspark de Zoom Kalmthoutse Heide (Google Maps®)

Bieduinen-West 84.2ha
Percelen met dennen rond een
landbouwenclave. In het westen was het
terrein ooit kletsnat en moesten de dennen op
rabatten worden geplant. In het noorden komt
1

een leemlaag aan de oppervlakte en op die
voedselrijkere bodem is een perceel sparren
geplant, één van de grootste in de regio. Rond
2004 werd de ondergroei van Amerikaanse
Vogelkers verwijderd en in de winter 2009/10
(Veerkracht 16)

zijn in het zuiden op grote schaal dunningen
uitgevoerd, waardoor het bos opener is
geworden. In het oosten ligt een heideveldje
dat rond 2004 door Natuurmonumenten (NM)
werd geschoond en in stroken geplagd om
heideherstel mogelijk te maken.
Verbindingsdreef 40ha
Dit object grenst aan de camping Hazeduinen.
Er staan oude en jonge opstanden van Zeeden,
Corsicaanse den en Grove den. In het westen
staan de oudste opstanden, met Zomereik,
Beuk en Grove Den. Daar zijn omstreeks 1962
houten barakken gebouwd als vakantiehuis en
hersteloord voor kloosterzusters uit
Oudenbosch. Die gebouwen zijn in 1996
overgegaan naar de stichting Titurel (Balbaert
et al. 1997). Rond 1984 teisterde in het voorjaar
een grote bosbrand de noordzijde. De
brandhaarden zijn deels herbeplant met
dennen, maar de rest werd niet ingeplant
waardoor er spontane opslag ontstond.
Bewoners van de aangrenzende camping
Hazeduinen laten in dit telgebied vaak hun
hond uit.
Veranderingen sinds 1979
In de loop der jaren is het gebied door
drinkwaterwinning in steeds sneller tempo
uitgedroogd. Twee voorbeelden ter illustratie.
In de jaren 50 van de vorige eeuw was de
vijver bij Bieduinenhof in trek als zwembad
(Balbaert et al. 1997), anno 2005 was het een
poel waar nauwelijks water in stond. Rond
1979, toen ik de terreinen voor het eerst
bezocht, stonden de greppels tussen de
rabatten aan de westzijde iedere winter vol
water. Anno 2005 was dat al nooit meer het
geval. Aanvankelijk was alleen de
Verbindingsdreef vrij toegankelijk, en waren
de overige terreinen gesloten voor publiek. In
1999 zijn alle delen, met uitzondering van de
directe omgeving van het landhuis,
opengesteld en is de recreatie sterk gestegen.
Nu maken de drie terreinen deel uit van het
Grenspark De Zoom Kalmthoutse Heide en
van het Natura2000 gebied De Brabantse Wal.

Het onderzoek gebeurde in alle jaren door
middel van uitgebreide territoriumkartering
(Bult 1995, Samenwerkingsverband
Westbrabantse Vogelwerkgroepen 2007). Voor
de West-Brabantse Broedvogelatlas onderzocht
Ray Teixeira in 1991 het noordelijk deel van
Bieduinen-West op schaarse broedvogels,
terwijl Hidde Bult in 1992 alle soorten in de
Bieduinen, de Verbindingsdreef en de
zuidpunt van de Bieduinen-West
inventariseerde. In 2005 zijn de terreinen
opnieuw onderzocht in het kader van de
Grensparkmonitoring (Bult 2006, Ledegen
2006). Vanaf 2005 zijn de zes talrijkste soorten
(Winterkoning, Roodborst, Merel, Pimpel- en
Koolmees en Vink) niet meer gekarteerd. Het
opsporen en uitwerken van hun territoria
kostte in 1992 ruim de helft van de tijd, terwijl
hun voorkomen weinig informatie oplevert
over het wel en wee van een bos. Door het
weglaten van die zes soorten konden in 2010,
net als in 2005, vogelarme dennenplantages
per fiets bezocht, wat grote tijdwinst
opleverde.
In 2010 werden acht vlakdekkende rondes
gemaakt bij in totaal 28 bezoeken. De directe
omgeving van de Bieduinenhof en de andere
gebouwen werd om privacy redenen in alle
jaren gemeden. Klanknabootsing is gebruikt
om Nachtzwaluw en Middelste Bonte Specht
op te sporen, voor de laatste overigens zonder
succes. De interpretatie van de soortkaarten
gebeurde in 1992 volgens het
Samenwerkingsverband Westbrabantse
Vogelwerkgroepen (2007), omdat de
toenmalige SOVON criteria niet voldeden
(Bult 1995). Sinds 2005 worden de nieuwe
SOVON richtlijnen gehanteerd (van Dijk 2004),
maar dit geeft niet veel vertekening omdat
daarin de meeste West-Brabantse
aanbevelingen integraal waren overgenomen.
Bij de veranderingen tussen 1991/92 en 2010
worden volgende criteria gebruikt: sterke
toename: meer dan 100% stijging; toename: 33100% stijging; stabiel: tussen 25% afname en
33% stijging; afname: 25-50% daling en sterke
afname: meer dan 50% daling.

Onderzoeksmethode
Tabel 1. Tijdbesteding en aantal paren broedvogels in 1991/92, 2005 en 2010. Bij totalen tussen haakjes zijn de gegevens van de
Bieduinen-West niet meegerekend. R= Rode Lijstsoort; G = aandachtssoort Grenspark; x = soort present maar niet geteld; ? =
trend onbekend; 0.5= 0-1p. Trend tussen 1991/92 en 2010: ++ sterke toename (>100%); + toename (33-100%); ~ stabiel minder dan
25% daling of 33% stijging; - afname (25-50%) en -- sterke afname (51% of meer).
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Tijd en soort
tijdbesteding, min/ha
Wilde Eend
Havik
Sperwer
Buizerd
Fazant
Holenduif
Houtduif
Zomertortel R
Koekoek R
Steenuil R
Bosuil
Ransuil R
Nachtzwaluw R G
Groene Specht R G
Zwarte Specht G
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Boomleeuwerik G
Boerenzwaluw R
Boompieper G
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Gekraagde Roodstaart G
Roodborsttapuit G
Merel
Zanglijster
Grote Lijster
Zwartkop
Fluiter
Tjiftjaf
FitisG
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Grauwe Vliegenvanger R
Bonte Vliegenvanger G
Staartmees
Matkop R
Kuifmees G
Zwarte Mees G
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever G
Boomkruiper
Gaai
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai
Spreeuw
Vink
Groenling
Sijs
Kneu R G
Kruisbek G
Goudvink
Appelvink
Aantal soorten
Territoria aandachtssoorten

Bieduinen
1992 2005 2010
25.8 14.7
16.0
2
1
1
1
1
2
1
2
1
3
1
18
15
13
24
19
18
4
1
1
1
2
1
2
2
2
1
3
2
1
20
26
23
2
2
1
1
2
35
2
62
9

4
x
3
x
15

5
x
11
x
11

37
1
5
12
5
11
7
13
1
9

x
11
1
21

x
6
1
26
1
14
16
19
4
7
10
7
2
22
15
x
x
18
27
6

5
10
28
28
37
59
17
22
8
1
11
8
2
68
1
2

46
306

x
x
26
3
5
7
3.5
4
29
32
x
x
21
40
12
1
8
1
x
3

1
6
x
3

1
1

1
1
4
1

43
349

43
308

Bieduinen-West
Verbindingsdreef
Totalen
1991 2005 2010 1992 2005 2010 1991-92 2005
? 20.1
17.5 16.2 16.0
14.7
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
3
2
2
2
1
1
4
4
1
1
1
4
0
2
1
8
1
2
21
16
x
10
10
4
12
16
(28
31
4
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1
4
6
1
2
2
1
4
2
7
5
7
4
5
5
31
36
1
0
2
3
2
2
1
5
3
1
0
1
11
9
6
4
1
17
14
x
x
x
9
x
x
(44
x
x
6
5
2
5
4
(4
8
x
x
x
16
x
x
(78
x
11
3
4
24
18
1
0
0
x
x
x
10
x
x
(47
x
2
7
5
2
5
4
5
23
2
2
1
1
8
3
x
15
19
6
13
10
(18
34
5
0
x
x
10
7
x
11
(18
x
x
x
15
18
x
7
(25
x
x
14
16
1
4
8
(14
30
1
2
1
4
1
9
5
1
0
7
x
3
6
1
2
3
(6
5.5
x
3
2
3
1
(13
5
x
16
13
3
6
7
(31
35
x
12
7
6
4
5
(34
36
x
x
x
9
x
x
(46
x
x
x
x
10
x
x
(69
x
1-2
2-3
5
1
3
3
19.5
26.5
9
11
9
4
7
5
35
58
x
8
6
2
6
2
(10
18
2
3
0
1
11
2
x
6
7
3
5
2
(11
13
x
2
3
(2
1
x
x
x
21
x
x
(89
x
1
1
1
3
1
3
0
3
3
2
3
3
3
1
0.5
3
2.5
1
4
1
0
2
0
0
36
>62
3

40
179

39
179
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33
85

28
107

26
98

49

47

Trend
2010
0
2
1
1
3
23
34)
0
1
0
2
0
2
0
1
35
3
2
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1
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15
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6
8
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0
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9
1
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Resultaten
In 2010 was het meestal gunstig weer tijdens
de inventarisaties, al was het in mei soms
guur. Er werden 48 soorten opgespoord die
voldeden aan de SOVON criteria voor een
territorium (Tabel 1), de meeste op het
Landgoed Bieduinen. Dit aantal komt overeen
met inventarisaties in 1992 (49) en 2005 (47). In
totaal zijn tussen 1991 en 2010 57 soorten als
broedvogel vastgesteld. Wel is er een continue
daling van de soorten die op de Rode Lijst van
de Nederlandse broedvogels (van Beusekom et
al. 2005) zijn vermeld: in 1991/92 acht, in 2005
zeven en in 2010 nog slechts vijf soorten. Van
die laatste vijf namen bovendien Nachtzwaluw
(matig) en Matkop (sterk) af. Het aantal
territoria van de aandachtssoorten was in 2010
gelijk aan dat van 1992, maar lag wat lager dan
in 2005. Tussen 1991 en 2010 kenden 18 soorten

een sterke afname, vier soorten een matige
afname, bleven 19 soorten gelijk of ontbraken
gegevens, namen twee soorten matig toe en
leefden 13 soorten sterk op. Van de vijf soorten
waarvoor de Brabantse Wal als Natura2000
gebied is aangewezen, komen Zwarte Specht,
Nachtzwaluw en Boomleeuwerik voor, maar
Dodaars en Wespendief ontbreken.
Nieuwkomers bij de kartering van 2010 waren
Bosuil (al zeker vanaf 1999 aanwezig, maar in
2005 niet gevonden), Roodborsttapuit en
Appelvink. Anderzijds werden Wilde Eend,
Ransuil, Groene Specht en Boerenzwaluw niet
teruggevonden, terwijl ze in 2005 nog wel
present waren. De broedvogels zijn toegekend
aan soortgroepen (Sierdsema 1995) waarvan
de belangrijkste categorieën voor bosgebieden
in tabel 2 staan vermeld.

Tabel 2. Evolutie per vogelgroep. Bij groepen tussen haakjes is Bieduinen-West buiten beschouwing gebleven omdat gegevens
uit 1991 ontbraken. Trend als in tabel 1.
Vogelgroep
Soort
1991/92
2005
2010 Trend
(603. Grasmusgroep: struwelen, opslag en zeer
Heggenmus
4
8
15
jong bos, of bosranden met struiken)
Fitis
25
?
23
KneuRG
1
Totaal 603
29
?
39
+
(604 Winterkoninggroep: jong bos, of struiklaag in
Fazant
4
2
bossen)
ZomertortelR
4
Zanglijster
3
16
10
Zwartkop
18
34
36
Staartmees
6
5.5
10
13
5
2
MatkopR
Goudvink
1
5
Totaal 604
48
61.5
65
+
702. Geelgorsgroep: open bos, bosranden of
RansuilR
3
1
boomgroepen met kale, zandige bodem.
NachtzwaluwRG
4
6
2
Groene SpechtRG
2
2
5
3
2
BoomleeuwerikG
BoompieperG
17
14
11
24
18
11
Gekraagde RoodstaartG
Totaal 702
55
44
26
-(802. Kruisbekgroep: opgaand bos met naaldGoudhaan
14
30
27
bomen)
Vuurgoudhaan
1
3
4
KuifmeesG
31
35
29
Zwarte MeesG
34
36
20
Sijs
2
KruisbekG
1.5
1
Totaal 802
82
105.5
81
~
(803. Appelvinkgroep: opgaand bos met loofGrote Lijster
8
3
2
bomen, liefst vochtig)
Fluiter
5
1
Tjiftjaf
18
?
25
Appelvink
1
Totaal 803
30
?
39
~
804. Grote Bonte Spechtgroep: oud, opgaand loof4
2
1
Zwarte SpechtG
of naaldbos met dood hout (holenbroeders)
Grote Bonte Specht
31
36
35
Boomkruiper
35
58
41
Spreeuw
1
3
3
4
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Tabel 2. Evolutie per vogelgroep. Bij groepen tussen haakjes is Bieduinen-West buiten beschouwing gebleven omdat gegevens
uit 1991 ontbraken. Trend als in tabel 1.
Vogelgroep
Soort
1991/92
2005
2010 Trend
Totaal 804
71
99
80
~
805 Kleine Bonte Spechtgroep: opgaand bos met
Kleine Bonte Specht
2
3
loofbomen en veel dood hout (holenbroeders)
9
5
8
Grauwe VliegenvangerR
Bonte VliegenvangerG
7
11
Totaal 805
9
14
22
++
806. Boomklevergroep: zwaar loofhout.
Holenduif
21
16
23
Bosuil
2
BoomkleverG
19.5
26.5
26
Kauw
11
2
1
Totaal 806
51.5
44.5
52
~
807. Havikgroep: roofvogels van bossen
Havik
2
3
2
Sperwer
3
2
1
Buizerd
4
4
1
Totaal 807
9
9
4
-R= Rode Lijstsoort; G = aandachtssoort Grenspark; ? = geen gegevens. Trend 1991/92 en 2010: ++ sterke toename (>100%); +
toename (33-100%); ~ stabiel (minder dan 25% daling of 33% stijging); - afname (25-50%) en -- sterke afname (51% of meer).

603. Grasmusgroep: struwelen, opslag en zeer jong
bos, bosranden met struiken.
Deze groep nam toe, maar met grote
verschillen per sector. De Bieduinen kenden
tussen 1992 en 2010 een opvallende toename
van Fitis en Heggenmus, die voor de laatste
veel sterker was dan de landelijke trend
(Figuur 2). Dit duidt erop dat er in de

Bieduinen meer struwelen in open bos
ontstonden. Juist het omgekeerde gebeurde bij
de Verbindingsdreef, waar het aantal Fitissen
daalde door het dichtgroeien van open
plekken die waren ontstaan na de bosbrand en
veroudering van aanplanten uit midden jaren
tachtig.

Figuur 2. Aantal territoria van Staartmees, Heggenmus, Zwartkop en Matkop (symbolen). De lijn geeft de Nederlandse broedvogelindex
tussen 1990 en 2010, waarbij 1990 gelijk aan 100 is gesteld (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, SOVON Vogelonderzoek Nederland &
CBS, www.sovon.nl).

604 Winterkoninggroep: jong bos, struiklaag in
bossen.
Het verschil met de vorige groep is dat deze
vogels struikgewas onder een aaneengesloten
5

kroonlaag kunnen bewonen. De talrijkste
vertegenwoordigers, Winterkoning, Roodborst
en Merel zijn alleen eind vorige eeuw
onderzocht. De toename van Staartmees,
(Veerkracht 16)

ontwikkelingen in de landbouw (maïsteelt en
minder “onkruiden”) en verdroging. Daardoor
slagen Zomertortels er niet meer in om twee
broedsels per jaar groot te brengen en
rekruteren onvoldoende jongen. Bovendien is
er extra wintersterfte door voedselschaarste in
de Sahelzone en in doortrekgebieden (Zwarts
et al. 2009), en worden ze ook nog steeds
bovenmatig bejaagd in Mediterrane landen.
Kortom, een terugkeer van deze mooie duiven
valt de eerste jaren niet te verwachten.
Anders dan de Zomertortel is de Fazant een
standvogel, maar ook zijn overleving staat
sterk onder druk door diezelfde negatieve
ontwikkelingen in de landbouw en de
aanhoudende verdroging van de bossen (Bult
2006). Eigenlijk was het verrassend dat er in
2010 weer wat Fazanten aanwezig waren, in
2005 hoorde ik geen enkele haan kraaien. Het
zou me niet verbazen als die vogels in de
omgeving clandestien werden uitgezet voor de
plezierjacht, hoewel dat al jaren verboden is,
maar de dans ontsprongen door uit het
jachtterrein weg te vluchten.

Zwartkop, Zanglijster en de vestiging van
Goudvinken wijzen op een sterke
ontwikkeling van de struiklaag, vooral tussen
1992 en 2005, daarna lijkt er wat stagnatie op te
treden. Voor zover na te gaan, kenden de drie
sectoren eenzelfde evolutie. Bij de Zwartkop
loopt de toename geheel in de pas met de
Nederlandse trend. Voorlopig lijkt de
Staartmees het beter in de Bieduinen te hebben
gedaan dan elders in Nederland.
De andere clanleden deden het ronduit slecht.
De frappante afname van de Matkop in 2005
zette in 2010 verder door en lijkt nog sneller te
gaan dan in de rest van Nederland (Figuur 2).
Als dat zo doorzet dan is de Matkop
binnenkort verdwenen. Predatie van nesten en
broedende vrouwtjes door Grote Bonte
Spechten, of zachte, vochtige winters
(waardoor zijn wintervoorraden verrotten) zijn
als verklaringen geopperd (Bult 2002). Bij de
sterke afname in Putse bossen speelt
veranderd bosbeheer mogelijk een rol. Eind
jaren negentig waren veel 15-25 jaar oude
dennenbestanden opvallend goed bezet. Die
aanplanten zijn nu te oud geworden voor de
Matkop, en omdat er na 1975 nauwelijks
grootschalige vellingen plaatsvonden, zijn er
nu weinig uitgestrekte jonge opstanden
voorhanden. Ook verdroging, waardoor er
minder rottende boomstronken achterblijven
om een nest in uit te hakken, kan een rol
spelen, maar het fijne weten we er niet van.
De Zomertortel is na 1992 helaas niet meer
waargenomen. Wat dat betreft staan de
Bieduinen niet alleen: op zandgronden in Putte
en Ossendrecht lijken ze uitgestorven.
Zomertortels zoeken voedsel op cultuurland,
liefst op vochtige bodems. Hun landelijke
trend is sterk negatief door ongunstige

Tabel 3. Territoria van Nachtzwaluwen
jaar
BieduiBieduiVerbinnen
nen
dings–
West
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3
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Figuur 3. Aantal territoria van Boompieper en Gekraagde Roodstaart (symbolen). De lijn geeft de Nederlandse broedvogelindex tussen 1990
en 2010, waarbij 1990 gelijk aan 100 is gesteld (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, SOVON Vogelonderzoek Nederland & CBS,
www.sovon.nl).
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(Veerkracht 16)

De Gekraagde Roodstaart liep tot 2005 nog wel
in de pas met de rest van Nederland, maar viel
in 2010 sterk terug (Figuur 3). Van deze
Afrikaganger wordt de jaarlijkse
broedpopulatie in West-Europa sterk bepaald
door het aantal vogels dat in het voorjaar
terugkeert uit de Sahel (Zwarts et al. 2009).
Maar het indexcijfer voor 2010 lag op het
niveau van 2005, dus er was geen extra
wintersterfte in de Sahelzone. Kortom, de
terugval duidt erop dat buiten de Bieduinen
de terreinen minder geschikt worden voor
Gekraagde Roodstaarten. Ten slotte de Groene
Specht. Dat zijn standvogels, maar ze
sneuvelen bij bosjes in strenge winters. De
twee voorafgaande winters waren matig tot
streng en dat zorgde waarschijnlijk voor hun
absentie in 2010. Aan de rand van Putte
hielden wel enkele paren stand en het is te
hopen dat van daaruit hervestiging zal
plaatsvinden.

702. De Geelgorsgroep: open bos, bosranden en
boomgroepen met kale, zandige bodem.
Een goed vertegenwoordigde groep, waarvan
de helft op de Rode Lijst staat. Helaas was dit
gilde in 2005 al behoorlijk afgenomen, een
daling die sindsdien nog versnelde. Kortom,
open plekken en bosranden groeien in snel
tempo dicht, waardoor deze vogelgroep het
veld moet ruimen ten gunste van de
struweelvogels. De Ransuil is in 2010 niet meer
aangetroffen, terwijl Boomleeuwerik en
Nachtzwaluw fel terugvielen. De
Nachtzwaluw bewoont jonge aanplanten en
heideveldjes. De soort was in 1980 al present,
en is in verschillende jaren goed onderzocht
(tabel 3). De laatste jaren neemt de stand in
Nederland toe, terwijl de telgebieden na 2005
juist een negatieve ontwikkeling tonen. In 2012
werden na intensief onderzoek 4 territoria van
de Nachtzwaluw opgespoord. Ook de afname
van de Boompieper contrasteert met de
landelijke stijging van hun aantal (Figuur 3).
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Figuur 4. Aantal territoria van Goudhaan, Vuurgoudhaan, Kuifmees en Zwarte Mees (symbolen). De lijn geeft de Nederlandse
broedvogelindex tussen 1990 en 2010, waarbij 1990 gelijk aan 100 is gesteld (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, SOVON
Vogelonderzoek Nederland & CBS, www.sovon.nl).

802. Kruisbekgroep: opgaand bos met naaldbomen.
Het dennengilde kende ten opzichte van 2005
een lichte terugval, en zit nu weer op het
niveau van 1992. Twee vertegenwoordigers
(Goudhaan en Vuurgoudhaan) namen na 1992
wel sterk toe. De stand van de Goudhaan
verdubbelde sinds 1992, maar dat liep perfect
parallel met de landelijke index (Figuur 4).
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Omdat Goudhanen te lijden hebben van
strenge vorst, hield ik voor 2010 rekening met
een terugval. Die viel uiteindelijk mee, maar
mogelijk had hun aantal anders nog wat hoger
gelegen. Ook van de Vuurgoudhaan is het
landelijke populatieverloop grillig, maar in het
onderzoeksgebied is er gestage toename
(Figuur 4). Voor Vuurgoudhanen zijn de
Bieduinen een belangrijk terrein in Putte.
(Veerkracht 16)

Hun territoria zijn meestal geassocieerd met
sparren, en die zijn buiten dat landgoed nogal
schaars.
De Kuifmees bleef min of meer constant, al
daalde hun aantal sinds 2005. Dunningen
kunnen hierbij een rol spelen, omdat ze bij
voorkeur oude dennen opzoeken. Toch lijkt
het erop dat hun verloop boven het landelijke
peil ligt, dat sinds 1990 met 40% kelderde. De
Zwarte Mees, die ook gebaat is bij opstanden
van oude coniferen, nam sinds 2005 in
Bieduinen en Bieduinen-West met 50% of meer
af. Alleen bij de Verbindingsdreef, waar
nauwelijks gedund werd, bleef hun aantal
stabiel. De veranderingen rond de Bieduinen
lijken identiek aan de landelijke indexcijfers,
die in 2010 ruim 50% was gezakt sinds 1990.
Ook waarom de Zwarte Mees het zo beroerd
doet is een raadsel.
Op de invasiegasten Sijs en Kruisbek valt
moeilijk een peil te trekken. Hun voorkomen is
uitermate wisselvallig op de Brabantse Wal en
2010 was typisch een daljaar voor beide
soorten. Landelijk waren 1992, 1998 en 2000
topjaren voor de Sijs en toen zijn ook steeds
territoria (resp. 3, 2 en 1) vastgesteld in de
Bieduinen. Voor de Kruisbek waren er in 2010
net voldoende aanwijzingen om één
territorium op te voeren, maar het is onzeker
of er daadwerkelijk werd genesteld. Dat aantal
komt wel perfect overeen met de gemiddelde
dichtheid op de Brabantse Wal (0.5 territoria
per 100 ha naald- en gemengd bos) in magere
jaren (Samenwerkingsverband Westbrabantse
Vogelwerkgroepen 2007). In invasiejaren (1991,
1994, 1998, 2003, 2005, 2006) loopt de stand
sterk op en kunnen 3-5 territoria per 100ha
naaldbos aanwezig zijn.
803. Appelvinkgroep: opgaand bos met loofbomen,
liefst op vochtige bodem.
Deze groep steeg 30%, maar met grote
verschillen per soort. De Appelvink is in WestBrabant heel zeldzaam en was een verrassende
nieuwkomer. De eerste waarneming was een
roepende vogel die tussen de datumgrenzen
voor de villa langs vloog. Later in het seizoen
werden achter de Bieduinenhof uitgevlogen
jongen opgemerkt. Ook de Tjiftjaf deed het
hier goed en nam licht toe, wat waarschijnlijk
samenhangt met de uitbreiding van de
struiklaag. Maar beide andere
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vertegenwoordigers, Grote Lijster en Fluiter,
doen het ronduit slecht. De Grote Lijster zoekt
voedsel in open terrein met korte, grazige
vegetaties. Tapijten van Pijpenstrootje en
Bochtige Smele die sterk zijn toegenomen en
anno 2010 de kruidlaag op veel plaatsen
bepalen, zijn ongeschikt voor Grote Lijsters.
Aanhoudende uitdroging, waardoor
regenwormen verdwijnen of onbereikbaar
worden, kan ook meespelen (Bult 2006).
Bij de Fluiter speelt nog iets anders; hij verkiest
loofbomen met een ijle struiklaag en een
onbegroeide bodem, een habitat die in de
Bieduinen nog steeds aanwezig is. Vanaf
middenjaren 90 kent de soort een dramatische
terugval volgens de landelijke BMP-index. Die
catastrofe verliep zo snel dat het
onwaarschijnlijk is dat de ellende alleen in
West-Europa gezocht moet worden. Mogelijk
treedt er meer wintersterfte op in Oost-Afrika
of tijdens de trek. Sinds 1998 nam ik geen
Fluiters meer waar, en daarom was de
territoriale vogel in 2010 een aangename
verrassing. Omdat hij weinig plaatstrouw was
en veel bleef zingen vermoed ik dat dit
mannetje helaas geen partner vond. Achteraf
bleek dat heel Nederland in 2010 een grote
invasie van Fluiters kende (Boele et al. 2012).
804. Grote Bonte Spechtgroep: oud, opgaand bos
met holen, met voorkeur voor loofhout.
Gezien de toenemende ouderdom van de
onderzochte bossen lag een stijging in de lijn
der verwachtingen. En inderdaad steeg deze
groep tussen 1992 en 2005 met 28 territoria,
maar leverde daarna weer 19 territoria in. De
daling komt vooral op het conto van de
Boomkruiper die bijna terugviel tot het niveau
van 1991/92. Die dip van de Boomkruiper is
mogelijk veroorzaakt door sterfte in de
voorafgaande strenge winter, die ook in de
landelijke trend tot uiting komt. Al met al
verloopt hun aantal parallel aan de index
(Figuur 5). De andere
hoofdvertegenwoordiger, de Grote Bonte
Specht, lijkt in het onderzoeksgebied een punt
van verzadiging te hebben bereikt, zeker als
we hun aantallen tegen de landelijke index
afzetten (Figuur 5).
De Spreeuw is voor zijn voedsel afhankelijk
van de nabijheid van grasland of gazons, en
aaneengesloten bossen zijn eigenlijk
(Veerkracht 16)

ongeschikt. Vroeger broedden Spreeuwen bij
de gebouwen en oprit van de Bieduinenhof,
maar daar zijn ze verdwenen. Spreeuwen
broeden nu nog alleen in holle beuken en
berken langs de Putse Weg (Bieduinen-West)
en zoeken voedsel op graslanden aan de
overkant.
Ook de Zwarte Specht doet het rondom Putte
al jaren beroerd (Bult 2006) en in 2010 was er
nog maar één territorium present. Het paar
bracht waarschijnlijk zelfs geen jongen groot.
Er werd balts en nestbouw vastgesteld, maar
daarna werd het doodstil, en ontbraken
aanduidingen voor een gelaagd broedgeval.
Waarom het niet goed gaat met de Zwarte
Specht in de Bieduinen is onduidelijk:
onvoldoende voedsel, te hoge wintersterfte of
te weinig rekrutering van jongen, het blijft

gissen. Predatie door Haviken is ook een optie,
al zijn daar geen aanwijzingen voor.
Bovendien waren Haviken eind vorige eeuw
ook al actief in de Bieduinen. Mogelijk was de
stand in 1992 extreem hoog na de januaristormen in 1990. Hele dennenakkers werden
toen omvergeblazen en rond 1992 was het
dode hout nog niet overal opgeruimd en
zochten Zwarte Spechten juist daar vaak naar
insecten, en zien we nu de terugkeer naar een
normaler peil. Als die hypothese juist zou zijn,
dan zouden de veranderingen in bossen met
minder stormschade kleiner moeten zijn. In dit
opzicht is het interessant dat de stand in het
nabijgelegen Landgoed Groote Meer
nauwelijks afnam tussen 1988 en 2011 (Bult &
Teixeira, ongepubliceerde tellingen).

Figuur 5. Aantal territoria van Grote Bonte Specht en Boomkruiper (symbolen). De lijn geeft de Nederlandse broedvogelindex tussen 1990
en 2010, waarbij 1990 gelijk aan 100 is gesteld (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, SOVON Vogelonderzoek Nederland & CBS,
www.sovon.nl).

Kleine Bonte Specht

David Verdonck

805. De Kleine Bonte Spechtgroep: opgaand bos met
loofbomen.
Deze holenbroeders zoeken vooral voedsel in
loofbomen. Anders dan de leden van het
Boomklevergilde kunnen ze goed
vertegenwoordigd zijn in bossen zonder dikke
bomen. De aanwezigheid van veel dood hout
(liefst berken) heeft een sterk positieve invloed.
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Van deze kleine clan ontbreekt de Glanskop op
de Brabantse Wal (Bult 1999), de overige leden
waren vooral in de Bieduinen goed
vertegenwoordigd. Kortom, met dit bostype
lijkt het voor de wind te gaan. Van de Kleine
Bonte Specht werden net als in 2005 twee
territoria opgespoord in Eiken-Berkenbos in de
Bieduinen. Op 13/06/2010 zong een mannetje
in berken in de Bieduinen-West. Deze
eenmalige waarneming is volgens de SOVON
criteria voldoende om van deze lastige soort
een territorium in de boeken op te nemen. De
Bonte Vliegenvanger was in 2005 een andere
nieuwkomer in de Bieduinen en nam verder
toe (Figuur 6). Op dit landgoed hangen
nauwelijks nestkasten en in die situatie is de
Bonte Vliegenvanger een kritische soort voor
bos met een overvloed aan natuurlijke
nestholten. Een andere vertegenwoordiger van
die groep, de Grauwe Vliegenvanger,
(Veerkracht 16)

herstelde zich van de dip in 2005. De soort
belandde op de Rode Lijst vanwege de
negatieve landelijke trend (Figuur 6), die

waarschijnlijk mede door problemen in de
doortrek- of wintergebieden in Afrika wordt
veroorzaakt.

Figuur 6. Aantal territoria van Grauwe en Bonte Vliegenvanger (symbolen). De lijn geeft de Nederlandse broedvogelindex tussen 1990 en
2010, waarbij 1990 gelijk aan 100 is gesteld (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, SOVON Vogelonderzoek Nederland & CBS,
www.sovon.nl).

806. Boomklevergroep: zwaar loofhout.
De Bieduinen zijn ook voor deze soortgroep
een bolwerk, ze moeten het hebben van
loofhout met een stamdiameter van minstens
40 cm. In de Bieduinen is bij de Boomklever
verzadiging opgetreden, de populatie was
terug op het niveau van begin jaren 90, terwijl
de landelijke trend nog stijgt (Figuur 7). Alleen
in de Bieduinen-West verdubbelde hun aantal,
ze zitten vooral in beuken langs de Putse Weg.
Voor Holenduif en Kauw, twee andere
liefhebbers van dit bostype, is de nabijheid van
geschikt cultuurland als voedselgebied vereist.
Dat is inmiddels grotendeels verdwenen (Bult
2006). De Holenduif nam dan ook weer wat
verder af in de Bieduinen, maar in de

Bieduinen-West vlogen minstens acht paren
rond waardoor de totale score stabiel bleef. Die
paren voldeden weliswaar aan de SOVON
criteria, maar mogelijk zochten ze er alleen
voedsel; ze kunnen evengoed ten westen van
de Putse Weg hebben gebroed. De Bosuil is
een betrekkelijke nieuwkomer op de zuidelijk
Brabantse Wal. Hij is zeker sinds 1999
broedvogel van de Bieduinen, maar bij het
onderzoek in 2005 is de soort gemist. In 2007
en 2012 zijn bij zoektochten naar
Nachtzwaluwen territoria en geslaagde
broedgevallen gevonden in elk telgebied,
zodat vast en zeker meer Bosuilen huizen dan
het tweetal dat bij het onderzoek in 2010 werd
gevonden.

Figuur 7. Aantal territoria van Boomklever en Holenduif (symbolen). De lijn geeft de Nederlandse broedvogelindex tussen 1990 en 2010,
waarbij 1990 gelijk aan 100 is gesteld (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, SOVON Vogelonderzoek Nederland & CBS, www.sovon.nl).

807. Roofvogels van bossen.
Bij de predatoren was het beeld in 2010
somber. De Sperwer, die deels afhankelijk is
van zangvogels op en rond cultuurland, nam
verder af. In de Bieduinen waren wel Sperwers
present, maar zonder territoriumindicaties, tot
bij toeval na afloop van de inventarisatie vanaf
10

de Noordweg bedelende jongen werden
gehoord tussen het Joodse kerkhof en de villa.
Net als vorige jaren was het Havikenpaar in de
Bieduinen succesvol en bracht minstens drie
jongen groot. In het territorium in de
Bieduinen-West werden weliswaar prooiresten
gevonden en kekkerde aanvankelijk een man,
(Veerkracht 16)

maar aanwijzingen voor een broedpoging
ontbraken evenals in 2005. Bij Nachtzwaluw
onderzoek werd op 12/07/2012 hier wel een
alarmerende adulte vogel met minstens één
vliegvlug jong waargenomen. Het enige paar
Buizerds in dit terrein ging in 2010 vrijwel
zeker niet tot broeden over, maar ook hier
werd 15/07/2012 wel een alarmerende
volwassen vogel genoteerd. In de
Verbindingsdreef bracht een paar Buizerds in
2005 minstens één jong groot, maar ze
ontbraken in 2010. Al met al zijn dit
aanwijzingen dat het met het voedselaanbod
voor Buizerd en Havik niet al te best is gesteld.
De voorspoedjaren voor de Havik lijken
voorbij; niet vreemd gezien de afname van
Fazant, Houtduif (buiten Verbindingsdreef),
Kauw (Tabel 1) en Konijn (Tabel 4), qua
biomassa de belangrijke prooien (Potters 1996).
Overige broedvogels
Wilde Eenden werden in het verleden rond de
vijver van de Bieduinenhof opgemerkt, maar
werden in 2010 niet teruggevonden. Bij de
Bieduinenhof is ook in 1994 en 1996 nog de
roep van een Steenuil gehoord, maar sindsdien

nooit meer. Boerenzwaluwen vlogen in 2005
bij de stallen op de landbouwenclave, maar
ontbraken in 2010. Het landelijke broedbestand
van de Ekster daalt al jaren en de weinige
paren die in 1992 aan de rand van Bieduinen
en Verbindingsdreef nestelden waren in 2005
al verdwenen. Houtduif en Gaai zijn
vogelsoorten van opgaand bos, zonder
duidelijke voorkeur voor een bepaald type.
Het aantal Houtduiven lijkt stabiel, maar er
was een sterke verschuiving vanuit de
Bieduinen naar de Verbindingsdreef, waar
vooral de rand langs de camping druk bezet is.
De duiven profiteren daar van voedsel dat
campinggasten achterlaten. Daardoor is hun
aantalverloop in het onderzoeksgebied
mogelijk wat gunstiger dan de landelijke BMPindex (Figuur 8). Daarentegen vond ik in 2010
veel minder Zwarte Kraaien terug, al dient
daarbij wel gezegd te worden dat de
Bieduinen-West, waar bijna de helft van het
aantal paren broedt, buiten beschouwing
bleven omdat gegevens uit 1991 ontbreken. De
Gaai nam tussen 1992 en 2005 behoorlijk toe,
maar anno 2010 was de stand weer terug bij af.

Figuur 8. Aantal territoria van Houtduif en Zwarte Kraai (symbolen). De lijn geeft de Nederlandse broedvogelindex tussen 1990 en 2010,
waarbij 1990 gelijk aan 100 is gesteld (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, SOVON Vogelonderzoek Nederland & CBS, www.sovon.nl).

Voormalige of onregelmatige broedvogel
Bij het karteren van Nachtzwaluwen begon op
10/08/2012 een Boomvalk fel te alarmeren bij
de open plek in de noordpunt van BieduinenWest. Gezien het alarm is het waarschijnlijk
dat er jongen in de buurt zaten. Op 20/09/2012
vloog een Boomvalk vanuit de Pannenhoef
over de Putse weg naar diezelfde locatie. Ook
in 1994 werden vanaf de Koningin
Wilhelminakazerne nestelende Boomvalken
opgemerkt bij de noordpunt van BieduinenWest, vlak naast de Putse weg. De eerste
waarneming betrof een vogel die in het bos
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landde op 08/05/1994. Op 12/06/94 werd
aanvoer van een prooi gezien vanuit de
richting van de Pannenhoef. Een
overvliegende Zwarte Kraai werd toen fel
geattaqueerd door een tweede Boomvalk. Bij
een bezoek op 21/07/1994 werd opnieuw een
prooi aangevoerd uit de richting van
Ossendrecht. Dit alles duidde op een bewoond
nest, maar dat lag waarschijnlijk net ten
noorden van de Bieduinen-West.
Tenslotte was er tot 1985 jaarlijks een
territorium van de Wielewaal nabij de
Bieduinenhof, maar deze sterk afnemende
(Veerkracht 16)

zomervogels zijn daarna nooit meer
waargenomen.

uitgestorven in de Bieduinen en de
Verbindingdreef, en alleen bij de
landbouwenclave in de Bieduinen-West was
nog een kleine kolonie. In 2010 was ook die
bijna uitgestorven en kon ik slechts één maal
twee Konijnen noteren.
Sinds eind vorige eeuw nam de Ree flink toe,
vooral in de Bieduinen. De Ree leeft nabij
overgangen van loofbos naar open terrein. Pas
bij toenemende populatiedichtheid wordt ook
het bos zelf bewoond. Reeën hebben een
relatief kleine pens en zijn meer dan andere
herkauwers aangewezen op licht verteerbaar,
energierijk voedsel. Ze eten dan ook bij
voorkeur kruiden, jonge twijgen en knoppen
(Broekhuizen et al. 1992). De toename in de
Bieduinen hangt dan ook waarschijnlijk samen
met de toename van de struiklaag, waardoor
meer van dat voedsel beschikbaar is.
Voor de Vos zijn de onderzochte bossen
weinig optimaal. De waarneemfrequentie
fluctueert opmerkelijk, al naar gelang er een
bewoonde burcht in de buurt is. In 1992 lag ten
Westen van de Verbindingsdreef een burcht en
werden veel sporen gevonden. In 2010 was dat
het geval in de Bieduinen-West, terwijl er 2005
bijna geen sporen werden gevonden. De
ongefundeerde jagersverhalen in de lokale
pers over explosieve toenames van Vossen
gaan in ieder geval voor bossen in Putte en
Ossen-drecht niet op. De Eekhoornstand in de
Bieduinen lijkt redelijk stabiel, voor de
schommelingen is geen duidelijke verklaring,
maar ze worden elders ook vaak geconstateerd
(Broekhuizen et al. 1992).

Zoogdieren
Alle zichtwaarnemingen van zoogdieren en
onmiskenbare sporen van sommige soorten,
zoals geurvlag en uitwerpselen van de Vos,
werden genoteerd. Omdat hun territoria
moeilijk zijn vast te stellen, zijn die
waarnemingen uitgedrukt als aantallen per
uur (tabel 4). In 2010 werden geregeld één tot
twee Hazen gezien in de Bieduinen-West, in
de jaren daarvoor waren waarnemingen
uitzonderlijk. Ook in de Stoppelbergen (2009)
en het Moretusbosch (2006) werden vaker
Hazen gezien dan eind vorige eeuw. Waarom
de Haas, die van oorsprong een
steppebewoner is (Broekhuizen et al. 1992), nu
vaker in de Putse bossen wordt aangetroffen,
is onduidelijk. Mogelijk wordt cultuurland
door veranderingen in de landbouw steeds
onaantrekkelijker waardoor ze
noodgedwongen uitwijken naar bossen.
In schril contrast met het verloop van de Haas
staat de afname van het Konijn. Het viraal
hemorrhagisch syndroom (VHS), een ziekte
die sinds 1988 in Nederland woedt, leidde tot
een ware slachting onder Konijnen. Wilton de
Dooij, boswachter van het Landgoed Groote
Meer, vertelde dat hij in januari 1990 voor het
eerst een dood Konijn met bloedneus vond in
het Militairoefenterrein ten noorden van de
Bieduinen. Sindsdien sloeg het virus zwaar toe
en nam de Konijnenstand op de Brabantse Wal
pijlsnel af. Nu resteren alleen lokaal nog kleine
kolonies. In 2005 leken Konijnen al

Tabel 4.Waarnemingen (n) of waarneemfrequentie (n/uur) van zoogdieren en Rode Bosmier. Van de Vos werden ook
uitwerpselen en geurvlaggen genoteerd.
Bieduinen
Bieduinen-West
Verbindingsdreef
gemiddelde
1992
2005
2010
1991
2005
2010
1992
2005
2010 1991-92
2005
Naam

2010

Ree, n/uur
Eekhoorn, n/uur
Haas, n/uur
Konijn, n/uur
Vos, sporen/uur
Mol, gang/hoop
Bunzing, n/uur
Egel, n/uur
Bosmierkolonies
Huiskat, n/uur

0.29
0.18
0.07
0.03
0.11
9
0.00
0.00
1
0.01

0.05
0.05
0.05
0.09
2
0.09
1

0.16
0.16
0.03

1

0.37
0.20

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

0.03
5

0.03
1
0.03

Van de andere zoogdieren zijn de
waarnemingen te fragmentarisch om er veel
uit te kunnen besluiten. In 2005 en 2010
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0.28
0.04
0.42

0.20
0.04
0.20
0.08
0.29
4

0.25
0.87
0.37
0.49
1

0.07
1

0.09
0.10

0.09

(0.08)
(0.15)
(0.00)
(0.09)
(0.14)
(3)
(0.00)
(0.08)
(2)
(0.00)

0.14
0.12
0.01
0.17
0.01
1
0.03
0.02
0
0.00

werden minder vaak Egels genoteerd. Dat kan
duiden op een afname van het aantal
regenwormen, bij voorbeeld ten gevolge van
(Veerkracht 16)

verdroging. Daar staat dan wel tegenover dat
van een andere liefhebber van regenwormen,
de Mol, het aantal gangen niet leek af te
nemen. Omdat Egels vooral in de
avondschemer actief zijn, zou dat ook komen
door een geringer aantal avondbezoeken ten
opzichte van 1992.

nu veel meer hondenbezitters aan nadat ze
voor het publiek werden opengesteld. Iets
meer dan de helft van de hondenbezitters
komt uit België. Wat opvalt, is dat de meeste
honden meteen in het terrein worden
losgelaten, en dat dit steeds vaker gebeurt. Het
aantal honden dat netjes aan de lijn werd
gehouden daalde tussen 2005 en 2010 met
meer dan de helft.
In 2005 liep een druk bezocht
mountainbiketraject door de bossen, anno 2010
werd de route nog steeds gebruikt maar was
de frequentie gehalveerd. Ruiters werden
weinig vastgesteld: de terreinen zijn eigenlijk
verboden gebied voor paardenliefhebbers en
de meeste blijven ook keurig op de
doorgaande verbindingsdreven. Maar, een
beperkt aantal ruiters stoort zich aan geen
enkele regel en vertrappelt de paden in bossen.
Van de lawaaierige recreatievormen als jacht
en motorcross werd niets vernomen in 2005 en
2010. Daarbij dient wel aangetekend dat zelfs
in gebieden waar intensief wordt gejaagd, de
jagers meestal pas actief worden als vroege
inventarisatie–bezoeken al uren voltooid zijn.

Recreanten
Van de recreanten werd het aantal registraties
per uur berekend, maar alleen voor de vroege
en late bezoeken. De aantallen bij dagbezoeken
werden buiten beschouwing gehouden, omdat
ze tot uitbijters leiden. Op een zonnige 2e Paasof Pinkstermiddag kan het aantal wandelaars
en honden de som van alle vroege bezoeken
ver overtreffen. Tot de categorie wandelaars
zijn ook trimmers gerekend. Globaal nam hun
frequentie licht af in de Bieduinen en de
Verbindingsdreef, en bleef gelijk in de
Bieduinen-West.
Er was een lichte stijging van het aantal
honden dat werd uitgelaten, maar er was wel
een belangrijke verschuiving tussen de
sectoren. Vooral de Bieduinen-West trekken

Tabel 5. Waarneemfrequentie (aantal/uur) van recreanten in 2010 in vergelijking met 2005.
Categorie
Bieduinen
Bieduinen-West
Verbindingsdreef
Wandelaar
Hond
Aangelijnde hond
Ruiter
“Mountain bike”

Gemiddelden

2005

2010

2005

2010

2005

2010

2005

2010

0.74
0.74
0.12
0.00
1.05

0.56
0.35
0.00
0.07
0.42

0.84
0.39
0.26
0.19
0.39

0.83
0.93
0.05
0.00
0.28

1.30
0.20
0.20
0.00
0.50

0.76
0.86
0.43
0.00
0.00

0.88
0.53
0.18
0.06
0.74

0.69
0.64
0.08
0.03
0.30

Bespreking
Binnen het huidige Grenspark onderscheidt
het landgoed Bieduinen zich door een flink
areaal oud parkbos met een hoge dichtheid
aan holenbroeders, waaronder Boomklever
(Figuur 9) en Holenduif. In de afgelopen 20
jaar is de broedvogelbevolking van dit zware
loofhout gestabiliseerd. Rondom dit oude
parkbos liggen percelen eiken-berkenbos. Dit
is het bostype dat zich van nature op
voedselarme zandgronden zou moeten
ontwikkelen, maar in het recente verleden
werden meestal Grove of Corsicaanse Dennen
aangeplant. Op de zuidelijke Brabantse Wal is
eiken-berkenbos daarom niet wijd verspreid.
In de Bieduinen zijn door veroudering steeds
meer holen ontstaan in het zachte berkenhout
van dit bostype. Daarvan profiteren een aantal
13

betrekkelijke zeldzame holenbroeders, zoals
Bonte Vliegenvanger en Kleine Bonte Specht
(soortgroep 805), maar ook Gekraagde
Roodstaarten zaten vooral in dit bostype. Dit is
een positieve ontwikkeling omdat in
boswachterijen in de omgeving
(Stoppelbergen, Moretusbosch) deze soorten
veel zeldzamer of zelfs geheel afwezig zijn.

Boomklever
(Veerkracht 16)

Tenslotte zaten veel struikbewoners in de lift,
wat aangeeft dat de diversiteit en omvang van
struwelen en struikgewas in de laatste twintig
jaar flink is toegenomen. Kortom, de
onderzochte bossen zijn ouder en meer
besloten geworden en hun struiklaag nam
sterk toe. Gezien die ontwikkelingen is het niet
vreemd dat populaties van de meeste soorten
van open bos en bosranden op zandige bodem,

zoals Boompieper, Boomleeuwerik en andere
leden van de Geelgorsgroep in de afgelopen
twee decennia halveerde. Maar deze
habitattypen zijn in centrale delen van het
Grenspark heel sterk vertegenwoordigd, zoals
uit de verspreiding van de Boompieper in 2005
is te zien (Figuur 9). Daarom lijkt het verlies
van deze soorten voorlopig niet op te wegen
tegen de winst bij de bos- en struweelvogels.

Figuur 9. Verspreiding van een soort van open bosranden en heiden (Boompieper, links) en een liefhebber van zwaar loofhout (Boomklever,
rechts) in 2005. Elke stip is een territorium. De kern met oud parkbos in de Bieduinen is rechts duidelijk zichtbaar (Ledegen 2006).

Literatuur
Balbaert R., van den Bergh R., van Donschot J., Joppen W.,
Keukelinck R., Koolen-Lint L. & Peeters J. 1997. Putte
750 jaar in woord en beeld. Stichting Putte 750 jaar,
Putte.
Boele A., Van Bruggen J., van Dijk A. J., Hustings F.,
Vergeer J.-W., Ballering L. & Plate C. 2012.
Broedvogels in Nederland in 2010. SOVONmonitoringrapport 2012/01. SOVON Vogelonderzoek
Nederland, Nijmegen.
Broekhuizen S., Hoekstra B., van Laar V., Smeenk C. &
Thissen J. B. M. 1992. Atlas van de Nederlandse
zoogdieren. 3e Ed. Uitgeverij KNNV, Utrecht.
Bult H. 1995. Trefclus: een model om interpretatie van
soortkaarten te controleren. Limosa 68: 29-34.
Bult H. 1999. Glanskop Parus palustris perikelen in WestBrabant. Limosa 72: 85-88.
Bult H. 2002. Matkop Parus montanus. pp. 418-419 in Red.
Sovon Vogelonderzoek Nederland, Atlas van de
Nederlandse broedvogels 1998-2000. - Nederlandse
Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum
Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate
Survey-Nederland, Leiden.
Bult H. 2006. Bosvogels op de Zuidelijke Brabantse Wal
tussen 1990 en 2004. Veerkracht 13: 4-11.

Kuiper M. 2007. Atlas van historische topografische
kaarten Noord-Brabant. Uitgeverij 12 Provinciën,
Landsmeer.
Ledegen I. 2006. Broedvogelinventarisatie 2005.
Deelgebied Grenspark: Militair Oefenterrein en
Bieduinen grondgebied Putte en Ossendrecht,
gemeente Woensdrecht. Grenspark De Zoom Kalmthoutse Heide, Essen.
Potters H. 1996. Roofvogelonderzoek in de regio Bergen
op Zoom / Roosendaal 1995. Veerkracht 7: 27-32.
Samenwerkingsverband Westbrabantse
Vogelwerkgroepen 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, Driebergen/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 (Broedvogelinventarisaties in proefvlakken).
Tweede, aangepaste druk Ed. SOVON
Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
Zwarts L., Bijlsma R. G., van der Kamp J. & Wymenga E.
2009. Living on the edge: wetlands and birds in a
changing Sahel. 2nd Ed. KNNV Publishing, Zeist.

Hidde Bult, Begoniastr. 31, 4645 CA Putte,
Nederland.Hidde.Bult@home.nl

14

(Veerkracht 16)

Kinderziekten, foutjes van en basale problemen met Autocluster van SOVON
Ray Teixeira

Inleiding
In 2001 heb ik ervaring opgedaan met de eerste uitvoering van het programma Autocluster van
SOVON bij drie, qua afmeting totaal verschillende gebieden in West-Brabant. Dit waren de
proefstrook Markiezaat (67 ha), het gehele Markiezaat (1814 ha) en het Groote Meer (170 ha). Doel van
deze inventarisaties is vooral het zo zuiver mogelijk vaststellen van de broedvogelbevolking ten
behoeve van advisering van en controle op de resultaten van het gevoerde beheer. Doel van deze
studie is het vaststellen van de bruikbaarheid van het programma Autocluster van SOVON voor het
berekenen van het aantal territoria in het onderzoeksgebied en de bruikbaarheid ervan voor
ecologisch onderzoek. Getracht werd de resultaten te vergelijken met het op papier uitwerken van de
waarnemingen.
De resultaten daarvan zijn voorlopig, maar nu is al wel duidelijk dat het programma sterk wisselend
scoort in verschillende situaties.
in een enkele dag, maar meestal moest het
Gebieden en onderzoekstechniek
onderzoek in twee tot drie dagen worden
Het onderzoek werd waar mogelijk uitgevoerd
uitgevoerd. Bij uitzondering waren twee
conform de laatste richtlijnen van
onderzoekers beschikbaar.
broedvogelinventarisaties in ons land (van
2. Gehele Markiezaat (Figuur 2), circa 1814 ha,
Dijk 2004, van Dijk & Boele 2011).
waarvan ongeveer tweederde water. In het
midden een eiland (Spuitkop), van globaal 100
ha. Onderzoek 2009 en 2010; gedeeltelijk
verwerkt.
Dit voormalige slikken en schorrengebied is
zeer lastig begaanbaar. Er zijn talloze niet
doorwaadbare kreken en het aantal plaatsen
van waaruit kan worden begonnen met
inventariseren is zeer beperkt. Sommige delen
zijn pas na drie kwartier sjouwen bereikbaar.
Veelal konden per bezoek slechts stroken van
200-300 m worden geïnventariseerd. Bij het
volgende bezoek werd de ernaast liggende
strook onderzocht.
3. Vennen Groote Meer (Figuur 3), circa 170 ha;
onderzoek 2011 en geheel verwerkt. Het ven
zelf met zijn uitdrogende oevers is ongeveer
100 ha groot. Langs de randen staat vaak oud
dennen- en gemengd bos. Het gebied is slechts
vanaf het uiterste westen (het Meerhuis) met
de auto te bereiken. Het ven kan niet worden
Figuur 1. Ligging proefstrook Markiezaat.
overgestoken, waardoor 2-3 (soms 4) bezoeken
nodig zijn voor één ronde.
1. Proefstrook Markiezaat; 3.200x200 m groot
Doordat het oostelijk deel van het ven tijdens
(Figuur 1; 67 ha), waarvan ongeveer een derde
de onderzoeksperiode vrijwel uitdroogde,
water. Onderzoek 2010; gedeeltelijk verwerkt.
moesten veel watervogels dat deelgebied
De strook wordt doorsneden door twee niet
verlaten. Zij gingen naar het westelijk deel
doorwaadbare kreken en moet derhalve in
(Dodaars en Meerkoet) of verlieten het gebied
drieën worden geïnventariseerd. Soms lukt dat
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(veel eenden). Deze verplaatsingen hebben het
clusteren uiteraard verstoord.

Figuur 2. Ligging gehele Markiezaat.

Invoeren gegevens
Het invoeren van de gegevens gaat vlot en
gemakkelijk, maar zeker niet sneller dan op
papier. Zeker voor de grotere gebieden moet
bij iedere soort veel worden “gescrold” en
talloze malen worden geklikt.
Het programma is verder duidelijk. De op te
roepen inventarisatierichtlijnen per soort zijn
veelal van hoge kwaliteit.
De luchtfoto’s zijn vaak zo donker, dat details
niet zijn te zien. Daardoor zijn zij slechts
beperkt bruikbaar.
Controle van de ingevoerde gegevens
Dit gaat onverwacht moeilijk en lukt alleen
goed bij soorten met ver uiteen liggende
territoria. Bij Fitis en Tuinfluiter, die op het
Markiezaat regelmatig zangposten op 10 meter
van elkaar hebben, loopt de kaart al heel snel
dicht. Bovendien is het niet mogelijk op het
PDF de grote en soms storende territoriumstip
weg te laten. Ook niet als je bij dat onderdeel
“Nee”aan hebt geklikt. Helaas zijn ook de
lettergrootte en kleuren niet in te stellen,
waardoor het lezen van de getallen lastig en
16

vaak onmogelijk is. Dat geldt zeker bij meer
dan 9 bezoeken in gebieden met veel
waarnemingen in het Markiezaat (groot
onderzoeksgebied).
Bovendien is niet te zien welke code werd
ingevoerd en of de waarneming voor, tussen of
na de datumgrens werd verricht.
Beoordeling clustering
De clustering van de gegevens van de
proefstrook Markiezaat ziet er goed uit. Er
werd veel tijd per oppervlak besteed en
aanvullend incidenteel onderzoek gedaan. Bij
algemene soorten lijkt het programma te
komen tot een sommering van het hoogste
aantal zangposten per deelgebied en heeft
daardoor veel kenmerken van de
Turfmethode.
Door de ongunstige lengte-breedte verhouding
van het plot is de clustering altijd al lastig en
discutabel.
Bij het gehele Markiezaat voldoet de eerste
versie van Autocluster vaak slecht. In de vele,
niet al te grote aan elkaar grenzende gebieden
die per bezoek konden worden bekeken,
worden de waarnemingen van de uiteraard
verschillende bezoeken consequent over de
grenslijn getrokken, zeker voor soorten met
een wat grotere fusieafstand als de Graspieper.

Figuur 3. Ligging Groote Meer.

De regel “zo veel mogelijk waarnemingen in
zo min mogelijk territoria onder te brengen”
leidt hier tot ernstige onderschatting. Alleen
soorten met een fusieafstand (FA) van 100 m
leden daar veel minder onder.
Ook voor soorten met een groot territorium, of
soorten met een groot leefgebied werkt
(Veerkracht 16)

Autocluster in deze situatie slecht, gewoon
omdat per bezoek een te klein deel van het
totale gebied kon worden onderzocht en het
programma bezoeken en niet bezoekrondes
scheidt.
Bij het Groote Meer, waarvan de gegevens
meteen na ieder bezoek werden verwerkt, lijkt
het programma redelijk te werken, hoewel
regelmatig volstrekt vreemde, zelfs zeer
onnatuurlijke, territoria werden geconstrueerd.
Het berekende centrum van veel territoria is
niet conform de realiteit; ook hier is het eerste
programma Autocluster wat dat betreft
ongeschikt voor ecologisch detailonderzoek.
Bovendien worden veel waarnemingen niet
gebruikt.

Figuur 4. Vuurgoudhaan, clustering nog volgens maximale
territoriumcirkel is 1½ FA. Waarneming bezoek 19 wordt over
drie andere territoria samengevoegd.

Zo werd bij de Vuurgoudhaan (Figuur 4, FA =
200 m) een waarneming (bezoek 19) over bijna
300 m over drie andere territoria heen
getrokken. Geen enkele vogel zou een
dergelijke zangposten durven benutten. Toch
was het eenvoudig mogelijk de waarnemingen
in een even groot aantal territoria onder te
brengen, zonder de FA te overtreffen. Nadat
de territoriumcirkel op maximaal 1FA was
ingesteld waren de waarnemingen veel
logischer over de territoria verdeeld, zonder
dat het aantal berekende territoria toenam.
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Ook bij het Groote Meer bleek dat bij sommige
territoria waarnemingen van verder dan de
fusieafstand tot het centrum van de cluster
toch tot het territorium werden getrokken.
Daarnaast zijn de fusieafstanden van algemene
soorten veelal erg groot (cf Bult 1995),
waardoor territoria worden berekend met een
oppervlak ver boven hetgeen uit de literatuur
bekend is.
De regel “zo veel mogelijk waarnemingen in
zo min mogelijk territoria onder te brengen”,
samen met een (te) grote fusieafstand leidt ook
hier tot turven en te lage aantallen van
algemene soorten. Dat de eindresultaten toch
redelijk zijn komt vooral doordat zeer veel
bezoeken werden gebracht (35, circa 10
rondes) en bij het bepalen van de route in het
terrein rekening werd gehouden hoe
Autocluster waarnemingen samenvoegt tot
een territorium.
Duidelijke voorbeelden van veel te ruime
clusterafstanden zijn te vinden bij de mezen.
De gemiddelde territoriumgrootte van de
Pimpelmees is volgens Cramp et al. (1993) in
België slechts 0,53 ha gemiddeld en nauwelijks
afhankelijk van de dichtheid. In Engeland
werden groottes van 0,16 tot 0,81 ha gemeten,
terwijl de meeste activiteiten van de vogels in
het territorium plaatsvond, inclusief het
vergaren van voedsel voor de jongen.
Autocluster berekende (na territoriumcirkel
maximaal 1FA) bij het Groote Meer regelmatig
territoria met een doorsnede van bijna 300 m
en een theoretisch berekend oppervlakte van
circa 1,45x1,45x3,14= 6,6 ha (in homogeen
terrein). Dit staat niet meer in relatie met de
biologische werkelijkheid; de schatting van het
aantal territoria is alleen al daardoor te laag.
Bovendien is de kans de soort in de broedtijd
buiten het territorium aan te treffen maar klein
(Cramp et al. 1993). Soms worden zelfs nesten
in één boom betrokken, iets wat bij een
normale territoriumkartering niet zal opvallen.
Een fusieafstand van 300 m voor de
Pimpelmees is dus te groot. Op grond van dit
argument zou 100 m voldoende zijn. Echter
rekening houdend met de kans op fouten bij
het intekenen van registraties en het
overnemen ervan op de soortkaart plus de
mogelijkheid van lijnvormige
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landschapselementen is een fusieafstand van
150 m voor de overgrote meerderheid van de
gevallen voor deze soort ruim voldoende.
Hetzelfde geldt voor de verwante Koolmees.
Bij de weinig territoriale Startmees werkt
territoriumkartering slecht. Een FA van 500 m
is onrealistisch groot. Een “territorium” zou
dan 19,6 ha groot kunnen zijn. Dat is bijna net
zo groot als een gemiddeld winterterritorium
van 25 ha in gemengd bos in Engeland met
zo’n 8 tot 10 vogels, die na de winter 4-5 paar
in dat gebied vormen (zie voor gegevens
Cramp et al. 1993). Een fusieafstand van 300 m
is genoeg voor deze toch al stille en weinig
opvallende soort, die een gemiddelde trefkans
van slechts 19% heeft (Hustings et al. 1985).
Handmatige clustering met een FA van 300 m
zou het aantal “territoria” verhogen van 9 tot
12-13.

Figuur 5. Groene Specht na territoriumcirkel maximaal 1FA.

Bij de Dodaars werden aanvankelijk twee
territoria, die in het veld gedurende de gehele
onderzoeksperiode te herkennen waren,
verdeeld over buurterritoria. Oorzaak: de
onmogelijkheid het gehele ven in een enkel
bezoek geheel te inventariseren. Bij de nieuwe
clustering (na territoriumcirkel maximaal
1FA), komt het beeld veel beter met de
werkelijkheid overeen. Mogelijk is nu sprake
van overschatting door uitdroging van het
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oostelijk ven en verplaatsing van de
broedvogels maar het westelijk deel.

Figuur 6. Zwarte Specht na territoriumcirkel maximaal 1FA.

Bij een enkele soort (Wespendief, Buizerd,
Groene en Zwarte Specht, Grote Lijster) lijkt de
al forse fusieafstand soms toch nog te klein. Zo
is bij de Groene Specht (Figuur 5) in de nieuwe
situatie (dwz territoriumcirkel maximaal 1FA)
het aantal territoria in het onderzoeksgebied
rond de hoofdgebouwen eenvoudig te
reduceren tot één stip. Nu wordt daar een
tweede territorium aangenomen, op grond van
twee waarnemingen ten zuiden van het
onderzoeksgebied. Er werden rond de
hoofdgebouwen nimmer twee Groene
Spechten waargenomen gedurende de 33
bezoeken aan dat deel van het terrein.
Ook bij de Zwarte Specht werd een te groot
aantal territoria berekend. Dit zou mede
kunnen worden veroorzaakt door verkeerde
interpretatie in het veld van territoriale
uitingen, maar dat probleem is al jaren bekend
en daar werd duidelijk op gelet. Probleem was
dat over grote afstand vliegende vogels op
begin, of eindpunt moesten worden
ingetekend. Bovendien blijken waarnemingen
van niet territoriale vogels ten onrechte te
worden gebruikt voor het scheiden van de
territoria. Dat mag alleen als kan worden
vastgesteld om welk geslacht het gaat, anders
kan het zijn dat de waarnemingen van een
man en de vrouw niet tot een paar worden
gerekend maar toegedeeld aan twee territoria.
Er is ten noorden van het Groote Meer-West
met bijna zekerheid slechts sprake van een
enkel territorium, dat nog deels buiten het
onderzoeksgebied ligt.
(Veerkracht 16)

Om te voorkomen dat slaapplaatsen en
nestplaatsen als verschillende
“territoria”worden gerekend omdat in beide
gebieden de regenroep ten gehore wordt
gebracht, zou het misschien beter zijn de
fusieafstand weer groter te maken dan de
huidige 600 m. De oude afstand van 2000 m
(van Dijk 1993) is uiteraard te groot.

handmatige clustering zou dat ook meteen zo
zijn gebeurd.
Experiment
Om te beoordelen wat het programma
Autocluster doet met waarnemingen van voor
de datumgrens werd een klein experiment met
het programma gedaan. Doel was na te gaan of
waarnemingen van voor de datumgrens wel
werden gebruikt om territoria te scheiden,
zoals bij de introductie van de uitgebreide
territoriumkartering werd aangegeven en door
mij ook altijd is toegepast.
Daarvoor werd bij Koolmees en Pimpelmees
(FA is 300 m) op een kaart twee fictieve
waarnemingen ingevoerd van voor de
datumgrens (in dit geval 14 maart).

Figuur 7. Buizerd na territoriumcirkel maximaal 1FA.

Tenslotte de Buizerd. Deze soort werd door
mij tot in detail gecontroleerd. Autocluster
berekent 5 territoria, waarvan 4 binnen het
onderzoeksgebied. Dat is met zekerheid te
veel. In het onderzoeksgebied zijn twee
territoria herkenbaar, waarvan in één jongen
werden grootgebracht. Rondom het gebied
vertoeven overal Buizerds, die regelmatig zijn
waar te nemen en waarvan de territoria van
vroeger onderzoek bekend zijn. De scheiding
van de territoria gebeurt in Autocluster naast
territoriale vogels ook door niet op geslacht
gebrachte individuen en door waarnemingen
van buiten het onderzoeksgebied mee te
rekenen.
Bovendien wordt onvoldoende rekening
gehouden met de aanwijzing “Plaats onzeker”.
Dat wreekt zich vooral als de waarneming net
binnen de grens van het onderzoeksgebied
werd ingetekend. De soort zou dan
gemakkelijk buiten het gebied kunnen leven,
maar nu, tijdens territoriale activiteit van de
plaatselijke broedparen, naar het
onderzoeksgebied zijn gekomen om mee te
doen in het spektakel. Rekening houdend met
deze factoren is het opvallend gemakkelijk de
waarnemingen terug te brengen tot twee
territoria ten noorden van het Groote Meer en
één buiten het onderzoeksgebied. Bij
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Figuur 8. Fictieve inventarisatie Koolmees. De twee clusters
worden gescheiden door de waarnemingen op verschillende data
binnen de datumgrenzen. Uitkomst Autocluster: twee territoria.

Bij de Koolmees werden de waarnemingen op
<300 m uit elkaar geplaatst en bij de
Pimpelmeer op >300 m. Daarna werd voor
beide soorten twee bezoeken aangenomen (1
april en 20 april), dus binnen de datumgrenzen
van 15 maart-30 juni. Bij deze bezoeken werd
steeds slechts één registratie van beide soorten
ingetekend. Bij de Koolmees lagen deze op
>300 m, maar bij de Pimpel op <300 m. Beide
soorten hebben dus een vrijwel vergelijkbaar
cluster van twee registraties. Vervolgens werd
van beide soorten door Autocluster geclusterd.
Resultaat: bij de Koolmees werden twee
territoria berekend (zie Figuur 8), precies op de
plaatsen van de clusters. Logisch, de
registraties binnen de datumgrenzen lagen
>1FA uiteen en werden derhalve gescheiden.
In beide territoria werd een trefkans van 67%
bereikt. Dat is hoog, maar in overeenstemming
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met de aannames van dit voorbeeld (3
bezoeken met in totaal 4 registraties).
Maar bij de Pimpelmees (zie Figuur 9) werd
één territorium aangenomen. In dit geval
omdat de registraties van binnen de
datumgrenzen binnen de fusieafstand lagen en
daarom werden samengetrokken. De
waarnemingen op afstand >1 FA (van voor de
datumgrenzen), telden dus niet mee bij het
scheiden van territoria. In het enige berekende
territorium werd een extreme trefkans van
100% bereikt. Dat moet te denken geven, zeker
in combinatie met een niet gebruikte
waarneming (1 op de 6, ook zeer hoog). Dit
voorbeeld geeft aan dat het logisch is de
territoriale registraties van voor de
datumgrens wel mee te tellen bij het scheiden
van territoria.

Figuur 9. Fictieve inventarisatie Pimpelmees. De twee clusters
worden niet gescheiden door de waarnemingen op één bezoek van
voor de datumgrens. Uitkomst Autocluster: één territorium.

Discussie
De kwaliteit van de clustering blijkt sterk
samen te hangen met de omvang van het
geïnventariseerde gebied en het aantal
bezoeken dat nodig is om het geheel te
dekken.
Als een onderzoeksgebied in een enkel bezoek
kan worden onderzocht, werkt ook het
oorspronkelijke programma het best. Alléén in
die situatie zou de uitgebreide
Territoriumkartering een absolute methode
genoemd kunnen worden (contra Hustings et
al. 1985). Voor soorten met een lage trefkans en
voor algemene soorten is ook dan de
uitgebreide Territoriumkartering dat niet.
Bij zeer grote onderzoeksgebieden die soms
pas in zo’n 20 bezoeken konden worden
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geïnventariseerd om tot een volledige ronde te
komen (zoals in het Markiezaat), komt de
eerste uitvoering van het programma tot zeer
ernstige onderschattingen. Vooral de regel “zo
veel mogelijk waarnemingen in zo min
mogelijk territoria onder te brengen”, samen
met de grote fusieafstanden leidt tot het
onterecht samenvoegen van waarnemingen
(wegclusteren) en onderschattingen tot >50%
bij algemene soorten. In deze situatie blijkt de
trefkans in het onderzoeksgebied steevast te
liggen ruim boven het gemiddelde, dat in het
uitgebreide onderzoek in Hustings et al. (1985)
is gepubliceerd. Er is dan geen sprake meer
van territoriumkartering, maar van turven.
Voor de nadelen van de Turfmethode
(relatieve methode en sterk afhankelijk van de
hoogste waarnemingskans in het seizoen) zie
Hustings et al. 1985.
Een voorbeeld kan dat verduidelijken. Stel een
vierkant telgebied met zijden van 2FA. Het
plot is in een noordelijke en een zuidelijke helft
verdeeld door een onneembare barrière. Per
bezoek wordt een van de deelgebieden van
1x2FA geheel bezocht. Stel ook dat soort x met
y paren ruimtelijk egaal over het gehele
telgebied is verdeeld. In de noordelijke helft
zal bij een bezoek maximaal ½ y zangposten
worden opgemerkt. Op een andere dag in de
zuidelijke helft idem. Gezien de afmetingen
van het telgebied zal het steeds mogelijk zijn
iedere zangpost in noord te koppelen aan een
zangpost in zuid, zonder dat daarbij de
fusieafstand wordt overschreden.
Eindresultaat na clusteren via de strikte regel
“zo veel mogelijk waarnemingen in zo min
mogelijk territoria onder te brengen”, derhalve
½ y berekende territoria. Onderschatting in dit
geval 50%, maar wel een zeer hoge
waarnemingskans (100%).
Voeg daarbij de voor Zuidwest-Nederland
vaak te late datumgrenzen (vooral van
standvogels), waardoor Autocluster slechts
waarnemingen gebruikt van na de periode dat
de soorten hun maximale waarnemingskans
hebben en de onderschatting zal verder
toenemen. In dergelijke gevallen worden
onderschattingen van boven de 50% bereikt.
Opvallend is ook het grote aantal
waarnemingen waar Autocluster niets mee
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doet. In veel gevallen zijn die wel degelijk
samen te voegen tot een of meerdere extra
territoria, maar Autocluster streeft consequent
naar zo min mogelijk berekende territoria. Bij
uitwerking op papier lukt het vrijwel altijd alle
waarnemingen in meer (bio)logische territoria
onder te brengen.
In de eerste BMP handleiding (van Dijk 1985)
is een goede beschrijving te vinden hoe met de
BMP-criteria om te gaan, zowel voor “zo veel
mogelijk waarnemingen in zo min mogelijk
territoria onder te brengen”, als voor de
datumgrenzen. De teneur is ze toe te passen,
maar wel met beleid. Het gaat erom het juiste
aantal broedparen vast te stellen. In latere
handleidingen zijn deze relativeringen
geleidelijk naar de achtergrond verschoven en
uiteindelijk geheel verdwenen. Regels horen
nu strikt te worden toegepast en daar is wel
iets voor te zeggen als het alleen om
monitoring gaat. Maar niet als we een bepaling
van het absolute aantal broedparen nastreven.
De natuur zit veel te ingewikkeld in elkaar om
zich in strikte regels te laten vangen. Het zal
niet meevallen dat in een computerprogramma
te vatten.
Ook in Hustings et al. (1985, pagina 83), waarin
de wetenschappelijke achtergronden van de
noodzaak van de interpretatiecriteria aan de
hand van de trefkans worden besproken, gaat
men ervan uit dat “de interpretatiecriteria
slechts een globaal karakter” hebben.
Verabsoluteren is dus uit den boze. Ook in
Engeland gaat men ervan uit dat de criteria
voor monitoring niet algemeen toepasbaar zijn
(Bibby et al. 1992).
Gezien het feit dat het rigide toepassen van de
clusterregels leidt tot turven, kan momenteel
gesproken worden van een zeer bewerkelijke
methode om tot matige resultaten te komen.
Bij het gehele Markiezaat werd het totaal
aantal territoria nauwelijks hoger nadat bij een
soort de datum met de hoogste trefkans
eenmaal was gepasseerd. De na dat moment
ingevoerde waarnemingen werden consequent
weggeclusterd, ook van niet eerder
opgemerkte zangposten, zolang ze binnen de
FA van een buurterritorium liggen. Dus heel
veel werk en weinig opbrengst. Als dat
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verschijnsel bij waarnemers bekend wordt,
zullen zij minder geneigd zijn in de tweede
helft van het broedseizoen hun telgebied te
inventariseren, aangezien dat voor de meeste
soorten nauwelijks tot een groter, door
Autocluster berekend, aantal territoria zal
leiden.
Bovendien worden registraties van voor de
datumgrenzen nauwelijks bij de kartering
betrokken en van daarna al helemaal niet. Je
kunt jezelf daarom heel veel werk besparen en
alleen de waarnemingen van tussen de
datumgrenzen intekenen. Alleen
waarnemingen van soorten die twee
registraties behoeven voor een territorium,
moeten voor de datumgrens wel worden
ingetekend. Dat kan gemakkelijk achteraf
worden gedaan en scheelt ook veel
uitwerktijd.
De grote fusieafstanden van veel grotere
soorten zijn vaak wel terecht, zeker voor
onderzoeksgebieden die in een enkel bezoek
worden bestreken.

Gaai

Ton Bakker

Eindconclusie
Door het rigide toepassen van regels die op
zich al dubieus zijn en geen biologische
achtergrond hebben, is Autocluster sterk
afhankelijk van het aantal bezoeken dat aan
een telgebied moet worden gebracht om een
volledige ronde te lopen. Het programma
werkt redelijk bij kleine gebieden en vooral bij
sterk territoriale soorten met een kleine
fusieafstand. Territoriumkartering werkt altijd
al slecht bij weinig territoriale soorten;
Autocluster lijdt daar uiteraard ook onder.
Bij algemene soorten wordt steevast een (soms
veel) te laag aantal territoria berekend. Bij
schaarse soorten worden de aantallen
daarentegen regelmatig te hoog opgegeven.
Daarnaast is het programma ongeschikt voor
(Veerkracht 16)

gedetailleerd ecologisch onderzoek naar de
relatie broedvogels en landschap of vegetatie,
omdat het om berekende territoria gaat en niet
om wat vogels werkelijk doen. Veel van deze
problemen met Autocluster worden
voorkomen bij uitwerking op papier, waarbij
de regels met intelligentie worden toegepast.
Ondanks al deze nadelen is het toch van
belang met Autocluster te gaan werken, alleen
al omdat de basisgegevens dan zijn
gedigitaliseerd en voor een ieder beschikbaar
kunnen komen. Later, als het programma is
verbeterd, kunnen deze gegevens alsnog op
een veel betere en mogelijk zelfs de juiste
manier worden geïnterpreteerd.

Winterkoning

Ton Bakker

Aanbevelingen algemeen
In het algemeen zou de kans op overschatting
net zo groot (of klein) behoren te zijn als op
onderschatting. Onterecht samenvoegen van
waarnemingen is net zo erg als onterecht
scheiden ervan. Er is geen wetenschappelijk
criterium de ene kans belangrijker te achten
dan de ander. Misschien zijn er wel politieke
argumenten om deze kansen ongelijk te
beoordelen. Het lijkt erop dat door velen de
kans op overschatting rampzalig wordt
gevonden, maar over onderschatting haalt
men veelal de schouders op. De regel “zo veel
mogelijk waarnemingen in zo min mogelijk
territoria onder te brengen” werkt
onderschatting in de hand en behoort dus met
beleid, en niet rigoureus, te worden toegepast.
Het mag zeker niet leiden tot biologisch gezien
onrealistische territoria.
Deze regel zou kunnen worden aangevuld met
een beoordeling of de berekende territoria niet
onwaarachtig groot zijn en de berekende
trefkans hoger is dan mag worden verwacht.
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Dat zou kunnen gebeuren door per territorium
de afstanden tot het centrum van het
territorium te kwadrateren en vervolgens te
sommeren. Mogelijk is het juiste aantal
territoria dan dat aantal, waarbij deze som het
kleinst is zoals dat ook gebeurt om een
regressielijn in een puntenwolk te berekenen
(som van de kleinste kwadraten).
Ook de datumgrenzen behoren met
intelligentie te worden bezien. Als een twee tot
drieweeks bezoekschema wordt gevolgd, zoals
veelal gebeurt, kan het veel uitmaken of een
bezoek net voor of op een datumgrens
plaatsvindt. Bij alle soorten is de trefkans
namelijk niet gelijk, maar afhankelijk van de
datum. En de trefkans is een belangrijke factor
bij de reguliere territoriumkartering. Slechts
weinig waarnemers zijn in staat hun trefkans
per soort te maximaliseren. Iets dergelijks
wordt ook niet omschreven of aangeraden in
de huidige handleidingen (van Dijk 2004, van
Dijk & Boele 2011). Dat zou ook de
standaardisatie, benodigd voor monitoring,
niet ten goede komen.
De huidige criteria, zeker na het invoeren van
de maximale territoriumcirkel = 1FA, leidt bij
schaarse, grotere soorten (ook die met een
grote fusieafstand) waarschijnlijk tot
overschatting, zeker in kleine plots als men
ook waarnemingen van buiten het telgebied
heeft ingetekend. Het zal een uitdaging
worden deze twee uitersten met elkaar in
evenwicht te brengen. Mogelijk zal het nodig
blijken voor verschillende groepen soorten
verschillende manieren van clusteren te
bedenken. Het komt over het algemeen in de
natuur weinig voor dat een enkele regel alles
dekt. Er moet zeker een verschillende
fusieafstand komen voor territoriaal- en overig
gedrag, omdat er verschil is tussen de grootte
van een territorium en dat van een leefgebied.
Dit geldt voor soorten waarbij waarneming
van een individu meetelt, hetgeen nu al
mondjesmaat gebeurt. Dat zal de
interpretatiecriteria wel weer ingewikkelder
maken.
Bovendien mag voor het scheiden van
territoria een enkel niet op geslacht gebracht
individu niet meetellen. Het is beter deze tot
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“gemaakte paren”te verwerken en die bij de
clustering te laten meetellen.
Ten slotte is het voor de controle van de
soortkaarten eenvoudig als de waarnemingen
door een kleurmarkering worden gescheiden
op voor, tussen of na de datumgrens. Bij
voorbeeld door respectievelijk de kleuren
blauw, rood of groen en tenslotte zwart aan te
wenden. Als bovendien wordt aangegeven wat
werd waargenomen (territorium of
nestindicerende waarnemingen; dus de
broedzekerheidscode), zou dat de handmatige
clustering en de controle van de soortkaart
vergemakkelijken.

De Buizerd werd door Autocluster gemakkelijk overschat
Duncan Usher

Aanbevelingen concreet
- Bij het invoeren van een nieuwe soort meteen
deze kaart tonen. Dat scheelt veel klikjes.
- Bij invoeren nieuwe telling cursor laten
verspringen naar invoerscherm nieuwe telling.
- Bij groepen (bv eenden) de mogelijk
scheppen de groepsgrootte in te vullen.
- Herkenbare individuen een merkje geven.
- Maak het mogelijk zich verplaatsende vogels
als zodanig in te tekenen.
- Maak (de helderheid van) de luchtfoto
instelbaar.
- Territoriumcirkels reduceren tot fusieafstand
(in ieder geval voor algemene soorten). Is
inmiddels gebeurd.
- Fusieafstand instelbaar maken.
- Datumgrenzen instelbaar maken.
- Registraties van voor de datumgrenzen
betrekken bij het scheiden van territoria.
- Maak het mogelijk voor grote gebieden, die
niet in een bezoek kunnen worden bestreken,
een aantal bezoeken tot een ronde te benoemen
(is inmiddels gebeurd).
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- Maak het mogelijk eerdere jaren met de
nieuwste set criteria uit te werken. Met andere
woorden: ontkoppel het jaar van
inventariseren met de op dat moment
toegepaste criteria. Van belang voor bepalen
van het absolute aantal territoria.
- Maak de tabel (bekijk de) totalen inleesbaar
in Excel en direct beschikbaar voor het te
schrijven verslag.
- Geef in de tabel totalen aan hoeveel territoria
in en hoeveel er buiten het onderzoeksgebied
liggen.
- Maak in deze tabel een extra kolom in te
vullen door de waarnemer voor het aantal
territoria dat er naar zijn mening is. Vooral van
belang voor soorten die door Autocluster
overschat worden.
- Toon in deze tabel ook het eindtotaal
waarnemingen en sommering van het aantal
territoria.
- Toon het aantal minuten waarneming per
ronde en het totaal per seizoen. Bereken het
aantal minuten per ha.
- Maak het mogelijk een niet geïnterpreteerde
soortkaart af te drukken ter controle van de
clustering.
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Broedvogels landgoed Zoomland 1896-2009
Ray Teixeira

Inleiding
Het landgoed Zoomland, eigendom van het Brabants Landschap, is een belangrijk onderdeel van het
vrijwel aaneengesloten bos- en heidegebied op de overgang van hoger gelegen zandgrond en
laagveen. Het maakt een belangrijk deel uit van het Natura 2000 gebied de Brabantse Wal. Veel va de
daarbij beschreven habitattypen komen er voor en het herbergt een substantieel deel van de
beschermde doelsoorten als Wespendief, Zwarte Specht en Dodaars.
Zoomland is momenteel een gevarieerde natuurgebied met veel bos, nog maar weinig heide en enige
landbouwgebieden. Bovendien is er de Zeezuiper, een groot moeras met open water. Door deze
verschillende landschapstypen komen er tal van broedvogels voor. Het landgoed werd al zeker vanaf
1896 door top-vogelaars bezocht, getuige de vondst van een dode man Klein Waterhoen op 11 mei
van dat jaar. Bovendien werd het al vanaf 1975 meerdere keren geïnventariseerd, zij het niet op steeds
dezelfde manier. Desondanks is een lange termijn vergelijking van de broedvogelbevolking in de tijd
mogelijk. Daarnaast zijn verschillende heel bijzondere waarnemingen bekend, die op broeden zouden
kunnen wijzen.

Figuur 1. Topografische kaart Zoomland.

Materiaal en methoden
Gebiedsbeschrijving
Het huidige natuurgebied Zoomland is een
samenvoeging van vier 17e en 18e eeuwse
landgoederen, aangelegd op de zandgronden
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te oosten van Bergen op Zoom en lopend naar
de in het oosten gelegen voormalige
veengebieden. Het resultaat is een zeer
gevarieerd natuurterrein met veel naald-, maar
ook loofbossen, statige eiken- en beukenlanen,
grachten en een vijver, eikenhakhout,
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versnipperde restanten van heideterreintjes,
een voormalige zandafgraving en tal van
landbouwenclaves in de vorm van weilanden
en enkele boerderijen.

De Zeezuiper met veel verdronken bomen

elkaar en vormen een ondoordringbare en ook
onbevaarbare wildernis die aan de Oertijd doet
denken. Door de waterstandverhoging
ontstonden ook broekbossen en bloemrijke,
natte graslanden met natuurlijke afscheidingen
van doornstruiken. In het moeras treft men
maar weinig riet. Wel groei aan de oostzijde
veel Pitrus.

Ray Teixeira

De verwachte statige landhuizen treft men er
niet aan; wel een aantal gewone woonhuizen.
Het meest waardevol is de Zeezuiper, een
groot moeras met veel open water aan de rand
van natuurlijk ogend oud bos. De
zandgronden lijden aan verdroging door
drinkwaterwinning in het nabijgelegen
Lievensberg en waterafvoer in het algemeen.
Naaldbos Zoomland

Spontane moerasvorming na waterstandverhoging
Ray Teixeira

Daardoor zijn waardevolle plantensoorten
verloren gegaan. Maar het moeras onderging
een uitbreiding, doordat afvoerende sloten
konden worden afgedamd en stuwen werden
geplaatst. Daarbij kwam loofbos onder water
te staan en stierven veel bomen af. Hun
stammen liggen nu kris-kras door en over
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Ray Teixeira

Op Zoomland vindt men veel verschillende,
vooral aangeplante naaldbomen, waaronder
Bergdennen en verschillende niet inheemse
sparren, alsmede ook spontaan opgegroeide
inlandse loofbomen, waaronder wilde kersen.
Deze variatie geeft de fauna veel kansen.
Het onderzoeksgebied wordt in het westen en
noordwesten begrensd door de A58, in het
oosten het pad ten oosten van de Zeezuiper, in
het zuidoosten de leidingstraat en in het
zuidwesten de Balse Dreef. Het Keutelmeer
werd bij de inventarisatie betrokken, maar de
kinderboerderij en de landbouwgronden op de
hoek van de Balse Dreef en de A58 niet.
Zoomland-Noord, ingeklemd tussen de A58,
de Zoom, de Canadese erebegraafplaats en het
recreatieoord werd eveneens onderzocht
Daarmee is het onderzochte gebied circa 250
ha groot.
Kartering
Het geïnventariseerde gebied is niet bij alle
karteringen precies hetzelfde geweest;
daardoor zijn kleine verschillen ontstaan in de
resultaten. Het terrein werd voor het eerst
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geïnventariseerd in 1975 en nogmaals in 1983
(Bakker & van Loon 1975, 1983). De
inventarisatietechnieken stonden nog in hun
kinderschoenen, waardoor de schattingen van
algemene soorten veelal te laag uitkwam.

Heiderestant Zoomland

Ray Teixeira

De volgende systematische inventarisatie vond
plaats door Ton Bakker in de periode 1990-94
voor het onderzoek in het kader van het
Atlasproject van West-Brabant (zie SWEV
2007). Hierbij werden alleen zeldzame en
schaarse broedvogels gekarteerd. Algemene
soorten, die voor dit project alleen kwalitatief
per km-hok dienden te worden genoteerd,
kregen derhalve minder aandacht.
Het laatste systematische
broedvogelonderzoek van 2008 was zeer
volledig en systematisch. Het gebied ten
zuiden van de A58 werd in drie delen van
vrijwel gelijke grootte opgesplitst. Daarnaast
werd het terrein ten noorden van de A58 apart
onderscheiden. Ieder gebied werd negen maal
volledig geïnventariseerd in de periode 2
maart tot en met 25 juli. In februari werd een
proefronde gelopen om het terrein te
verkennen. Over het algemeen werd,
afhankelijk van het aantal deelnemers, per
ochtend één deelgebied geheel of gedeeltelijk
lopend of fietsend onderzocht. Daarnaast werd
aan de beste delen nog extra bezoeken
gebracht (ook ’s middags voor roofvogels),
alsmede vijf avondbezoeken. In augustus en
begin september werd gezocht naar (jongen
van) laat broedende soorten.
Aan het onderzoek werd 245 uur besteed
(exclusief avond bezoeken), verdeeld over 66
bezoeken. De inventarisatie-inspanning
bedroeg 30,6 minuten per ha, hetgeen hoog is.
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In 2008 werd geprobeerd een zo volledig
mogelijk beeld te krijgen van de gehele
broedvogelbevolking en werd de in het terrein
gevolgde route wel op de algemene soorten
aangepast. Dit kostte extra tijd, maar leverde
ook veel meer registraties per gebied op. De
grote percelen werden systematisch lopend
doorkruist. Daarbij werden vooral de
algemene soorten aangezet tot alarmeren,
waardoor hun trefkans toenam. De circa 50 ha
grote Zeezuiper kon niet worden betreden en
slechts vanaf een enkele plek en zeer
gedeeltelijk worden overzien. Enkele
verborgen levende moerasvogels met weinig
territoriale uitingen zijn daardoor onderschat.
Dit geldt vooral voor 2008; daarvoor was het
moeras kleiner er beter toegankelijk en
daardoor eenvoudiger te inventariseren.

Restant bruggetje naar het voormalige landhuis Goeree
Ray Teixeira

De interpretatie van de soortkaarten gebeurde
met behulp van de Handleiding Broedvogel
Monitoring Project SOVON (van Dijk 2004),
met dien verstande dat als maximale
territoriumgrootte de fusieafstand werd
gehanteerd.
Historisch onderzoek
Hiervoor werden historische bronnen
doorzocht op broedvogels in Zoomland,
voornamelijk aan de hand van de Avifauna
van Noord-Brabant (van Erve et al. 1967) en de
Avifauna van Nederland 1. Dit leverde slechts
enkele, maar wel bijzondere soorten op.
Afkortingen
Ex = exemplaar of exemplaren , m = meter, terr
= territorium of territoria.
(Veerkracht 16)

Tabel 1. Aantal paren broedvogels in Zoomland in 2008 per deelgebied met dichtheid per 100 ha, 1990-94 en 1983 en voorkomen op
Rode Lijst van 1994 en 2004, plus de trend in West-Brabant (WB). N = Noord, RL = Rode Lijst, x = niet van toepassing, + = toename, ++
= sterke toename, - = afname en -- = sterke afname, * = RL 2004, ** RL 1994 en niet op 2004, *** RL 2004 en 1994.
Deelgebied

1

2

Dodaars **
Blauwe Reiger
Grauwe Gans

10
0,5
6

Canadese Gans
Nijlgans
Bergeend
Mandarijneend
Krakeend
Wintertaling *
Wilde Eend
Slobeend *
Kuifeend
Wespendief

9
2

Bruine Kiekendief
Havik
Sperwer
Buizerd

N

2
1

Totaal

Dichtheid

10
0,5
6
11
3

overige

Totaal

90-94

1983

4,0
0,2
2,4

10
0,5
6

6

2

4,4
1,2

11
3

6
7
3

1
1

0,5
1
1

Torenvalk
Boomvalk *
Patrijs ***
Fazant
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Watersnip ***
Houtsnip
Grutto ***
Holenduif
Houtduif

3

7
5
15
0,5
2
0,5

2
4

0,5
1

1

3

1

10
5
20
0,5
2
0,5

4,0
2,0
8,0
0,2
0,8
0,2

10
5
20
0,5
2
0,5

x
1
1
1

0,5
2,5
1
5

0,2
1,0
0,4
2,0

0,5
2,5
1
5

1
5
4

1

0,4

1
1
4
10

3,5

7,5
10

3,0
4,0

15
15
1

2
1

17
16
1

6,8
6,4
0,4

1

0,4

1

14
39

12
26

12
20

1
5

2
5

2
2

1
3

1
1
2
12,5
10
17
16
3
2
1

39
90

15,6
36,0

40
93

0,5
2
1

0,2
0,8
0,4

0,5
2
1

8

3,2

8

0,5

0,2

0,5

7
3
54

2,8
1,2
21,6

Turkse Tortel
Zomertortel *
Koekoek ***
Steenuil ***
Bosuil
Ransuil *
IJsvogel **

0,5

Groene Specht **
Zwarte Specht
Grote Bont Specht

2
1
21

2
1
17

2
1
12

Klein Bont Specht
Veldleeuwerik ***
Boerenzwaluw ***
Boompieper
Graspieper *
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Heggemus

2

5

3

10

4,0

4

7

8

19

7,6

2
1

2
20

78
3

0,5
1
100
19

49
11

10
3

0,5
1
237
36

0,2
0,4
94,8
14,4

2
3
1

0,5
3
240
37

136

105

76

18

335

134,0

3

338

1

0,4

Roodborst
Nachtegaal *
Blauwborst

2
1
1

4

3

0,5
1
4

1

27
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1

2
4

14
1
1
32

1
1

x

2
16

x
x
3
4

9
9
1
4

2
1
34
x

15
31

10
3
2
1
4

7
9
2

6

Trend
WB
+
+
++
++
++
0
++
++
+
+
+
0
++
0
+
-+
0
+
+
0
0
0
+
+

8
3
54

6
4
27

7
4
32

+
0
+

10

4
3
x
5
2

2
1
3
8
1

x
x
x

3
63
4

+
-0
+
x
0
+
0

x
10

80
24

1

+
++

Zwarte Roodstaart
Gek Roodstaart
Roodborsttapuit **
Merel
Zanglijster
Grote Lijster
Sprinkhaanzanger
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel *
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Fluiter
Tjiftjaf

1
10
68
7
3

4
2
63
12
3
1

8
2
46
9
2

13

22
4
190
28
8
1

8,8
1,6
76,0
11,2
3,2
0,4

8
27
3
1
12
47
190
0,5
173

3,2
10,8
1,2
0,4
4,8
18,8
76,0
0,2
69,2

67
60
6
23
15
33
13

3
55
0,5
51

7
22
75

2
1
1
5
19
50

3
10

8
27
3
1
13
52
196
0,5
177

5
5
1
3
6
x
x
4
x

26,8
24,0
2,4
9,2
6,0
13,2
5,2

67
60
6
23
15
33
13

x
x
2
3
1
x
x

49
21

19,6
8,4

49
21
195
453
48
115

73

39

10

12
23
2
9
6
12
5

35
21
1
9
2
11
6

18
16
3
5
6
8
2

2

22
9

16
6

11
6

Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Boomkruiper
Wielewaal *
Vlaamse Gaai
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai

80
179
20
43

51
147
11
38

49
97
16
29

14
28
1
5

194
451
48
115

77,6
180,4
19,2
46,0

15
3
2
7

14
1
13
6

10

4
2

4
7

2

43
6
19
22

17,2
2,4
7,6
8,8

28

19

1

48

19,2

90

64
1
1
1

10

254
2
7
3
0,5
14

101,6
0,8
2,8
1,2
0,2
5,6

1,5
11

0,6
4,4

Appelvink
Rietgors
aantal soorten
aantal territoria

1
11
1
x
14
7

1
15
35
21
10

1
8
25
2

Fitis
Goudhaantje
Vuurgoudhaantje
Grauw Vliegenvang *
Bonte Vliegenvang
Staartmees
Matkop *
Glanskop
Kuifmees
Zwarte Mees

Spreeuw
Huismus *
Ringmus *
Vink
Groenling
Putter
Kneu ***
Kruisbek
Goudvink

6
5

1
22
10
195
28
8
1

90
1

4

6
2
0,5
5

1

1
2

5
0,5

11
46
75
1.049 1.241

55
777

23
150

81
3.216

Resultaten
Algemeen
Zie tabel 1. Het aantal broedvogelsoorten liep
op van 69 in 1983 tot 83 begin jaren negentig.
Dit verschil wordt veroorzaakt door een
hogere inventarisatie inspanning in die laatste
periode, alsmede de sommering van gegevens
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1
5
6
4

3
1
3
19
26
4
38

+
++
-+
+
+
-+

x
x

13
15
1
8
25

+
+
0
+
+
0
x
+
0

1

43
6
19
23

x
x
17
36
6
x
x
x
x

44
53
17
11
5
25
20
85
14

+
+
+
++
+
0

1

49

x

2
4
1
1
1

2
258
3
8
4
0,5
14

x
x
2
2
3
3
4

28
1
7
47
1
1

+
0
+
-+
-

1,5
11

1

87
3.287

83
305

1
2

30
71

70
28
1
2

+
+
+
+
0
0
++
+

1

++
+
69
1.094
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over verschillende jaren. Daarna nam het
aantal soorten in 2008 licht toe tot 87,
voornamelijk door nieuwe (waarschijnlijke)
broedvogels in het moeras van Zoomland.
Verdwenen zijn Bergeend, die vrijwel nergens
meer op de Brabantse Wal broedt,
Mandarijneend (neemt af rond Bergen op
(Veerkracht 16)

Zoom), Houtsnip (mogelijk gemist tijdens de
vijf avondbezoeken), Steen- en Ransuil (gaan
overal in West-Brabant sterk achteruit),
Graspieper (opmerkelijk, gaat in West-Brabant
vooruit, maar niet op de zandgronden),
Nachtegaal (had eens een bolwerk in
Zoomland, maar daar is niets meer van over,
nu de soort vrijwel overal op de zandgronden
rond Bergen op Zoom verdween), Rietzanger
en Glanskop (waren slechts incidentele
broedvogels) en Wielewaal (gaat overal
achteruit, maar leed op Zoomland ook
biotoopverlies door het verwijderen van veel
oude populieren).
De Torenvalk broedt niet meer in het
natuurgebied zelf en neemt overal in
Nederland af. Hetzelfde geldt voor de Patrijs,
Kievit, Grutto, Veldleeuwerik en Huismus.

Figuur 2. Verspreiding Buizerd (vierkant) en Boomvalk (stip) in
2008.

Het aantal vastgestelde territoria
verdrievoudigde tussen 1983 en 2008. Dit is
vooral te verklaren door een veel grotere
inventarisatie-inspanning in 2008, alsmede
meer ervaring met inventariseren en nieuwe
richtlijnen, waardoor momenteel eerder een
territorium wordt aangenomen dan vroeger.
Rode Lijst
In 2008 nam het aantal territoria van soorten
op de oude Rode Lijst van 1994 (Osieck &
Hustings 1994) ten opzichte van 1990-94 toe van
28 naar 39 (+ 39 %); het aantal aanwezige
soorten bleef gelijk op 9. Voor de nieuwe Rode
Lijst van 2004 (van Beusekom 2005) nam het
aantal territoria af van 79 naar 60 (- 24 %) en de
gevonden soorten van 18 naar 13 (- 28 %).
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Hieruit blijkt het belang van de vernieuwde
Rode Lijst en een verdere afname van de daar
genoemde soorten. Deze zou nog ernstiger zijn
geweest als in 2008 niet zoveel Grauwe
Vliegenvangers waren gevonden.
Voor beide lijsten gecombineerd werd een
afname geconstateerd van 92 naar 88 territoria
(-4 %) en het aantal soorten van 21 naar 17 (-19
%).
Historische en bijzondere broedgevallen
Behalve de in de tabel genoemde soorten
hebben op Zoomland (vermoedelijk) gebroed:
Roerdomp (1991, mededeling BL), Visarend:
seizoen 2004 aanwezig en vrouw slepend met
takken in Zeezuiper op 31-7 (Sliwinski 2005),
Klein Waterhoen: dood gevonden op 11-5-1896
in de Zeezuiper (Eykman et al. 1944 in Ardea
33: 30) en roepend 17-6-2009 aldaar
(mededeling Vincent Nederpel), Nachtzwaluw
(1964, 1965), Hop: 28-4-1974 Zeezuiper (archief
Westbrabantse Vogelwerkgroep) en 29-5-1975
langdurig roepend, inspecteert hol in
Beukenlaan (mededeling Ton Bakker),
Middelste Bonte Specht (2006, 22-2 en 2-4
roepend ex Zeezuiper) en Boomleeuwerik
(1973, 1974, 1975 2 paar).
Bespreking bijzondere (waarschijnlijke)
broedvogels seizoen 2008
Dodaars 10 paar.
Deze soort kon goed worden geïnventariseerd
door de hoge roepfrequentie. Een enkel paar
kan zijn gemist.
Blauwe Reiger 0,5 paar.
Gehele broedseizoen waren enkele tot
maximaal twaalf exemplaren aanwezig,
waarvan een deel in broedkleed. Sommige
vogels lijken te komen aanvliegen vanuit de
kolonie op Vrederust, waar in 2008 101 nesten
werden geteld. Op 5-6 vloog een exemplaar in
broedkleed met een middelgrote donker
gekleurde prooi in z’n bek naar de Zeezuiper
en landde tussen de bomen, waar later in het
seizoen een nest bleek te zitten. Door de
ontoegankelijkheid van het gebied was niet
vast te stellen of van een broedpoging sprake
is geweest.
Grauwe Gans (6), Canadese Gans (11) en Nijlgans
3 paar.
Ondanks de onoverzichtelijkheid van het
belangrijkste broedgebied de Zeezuiper, waren
(Veerkracht 16)

deze soorten goed te inventariseren, doordat
ze vooral foerageerden op de weilanden in de
directe omgeving. De bepaling van het aantal
paren van de Canadese Gans werd bemoeilijkt
door de vele verplaatsingen van vooral niet
broedende paren. Daardoor is een lichte
onderschatting mogelijk.
Krakeend (10), Wintertaling (5), Wilde Eend (20),
Slobeend (0,5) en Kuifeend 2 paar.
Voor alle eenden geldt, dat zij zeer lastig te
inventariseren waren in het grote en
ontoegankelijke moeras van de Zeezuiper, dat
slechts vanaf een enkele plek en zeer
gedeeltelijk kon worden overzien. De
opgegeven aantallen zijn aan de lage kant en
veelal gebaseerd op de waarneming van paren
en vooral vrouwtjes met jongen.
Wespendief 0,5 terr.
Vanaf 25-4 tot en met 24-7 werd zes keer een
Wespendief gezien. Verschillende vogels
konden niet op geslacht worden gebracht,
maar op 6-6 werd een man gezien boven
Zoomland-West en op 13-6 een vrouw bij de
Jagershoek. Op 24-7 werden drie vogels
tegelijk laag bij de grond verrast, waarvan
twee in vrouwtjeskleed. Aanvankelijk werd
gedacht aan pas uitgevlogen jongen, maar dat
werd verworpen, omdat in ons land jongen op
zijn vroegst begin augustus uitvliegen (Bijlsma
1993). In Ottens (2008) wordt de waarneming
van een vogel boven Zoomland beschreven,
die in het zuidelijker gelegen Lievensberg het
centrum van zijn territorium zou hebben.
Bruine Kiekendief 0,5 paar.
Gedurende het broedseizoen werden in en
rond de Zeezuiper vijf maal een vrouwtje en
twee maal een jong mannetje waargenomen en
op 24-7 een heel donkere jonge vogel. Geen
enkele keer werd balts gezien of aanvoer van
prooien. Aangezien het gebied heel vaak en
zeer langdurig werd bezocht, is een
broedgeval ter plaatse niet erg waarschijnlijk.
Havik 2,5 paar.
Er werden twee bewoonde nesten gevonden
en in een groot perceel regelmatig de roep
waargenomen. Ondanks naarstig speuren
werd daar geen nest aangetroffen, zodat moet
worden aangenomen dat het om een solitair,
mogelijk nog jong mannetje betrof.
Desondanks werd op 24-7 twee recent
uitgevlogen jongen gezien in de voormalige
zandgroeve. Hoewel aanvankelijk werd
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gedacht dat een Gaai ons mogelijk om de tuin
had geleid, mag een derde broedgeval niet
worden uitgesloten.
Sperwer 1 paar.
In een jong perceel Grove Dennen werd een
bewoond nest gevonden. Elders werd nog
negen maal een jagend exemplaar gezien.
Meestal was dat een 2e kalenderjaar vrouwtje.
Buizerd 5 paar.
Zoals altijd bij uitgebreid onderzoek was de
kaart van de Buizerd zeer lastig te
interpreteren. Er werden drie bezette nesten
gevonden en op zeker twee plaatsen
uitgevlogen jongen gezien. De vele overige
waarnemingen konden met deze
broedgevallen worden samengevoegd, maar
een extra paar of broedpoging moet niet
worden uitgesloten.
Boomvalk 1 paar.
In totaal werden vijf waarnemingen gedaan,
waarvan een maal een heftig alarmerend
exemplaar en een keer transport van een pas
gevangen Boerenzwaluw naar buiten het
onderzoeksterrein.
Patrijs 2 paar.
Beide territoria lagen net buiten het echte
natuurgebied.
Waterral 10 terr.
Aan deze soort, die uitsluitend in en rond de
Zeezuiper broedt, werd veel aandacht besteed
en doordat ze erg vocaal zijn, was het mogelijk
een goed inzicht in het aantal paren te krijgen.
Op veel plaatsen werden ook jongen gehoord.
Watersnip 1 terr.
Op 22 en 27-4 werden twee gelijktijdig
baltsende Watersnippen gezien net ten oosten
van de Zeezuiper. Dit werd geïnterpreteerd als
een paar, maar het kan ook zijn dat twee
territoriale mannen gelijktijdig baltsten om een
wijfje (zie Cramp & Simmons 1983).
IJsvogel 0,5 paar.
Vanaf 23-5, dus net na de vrij strikte
datumgrenzen, regelmatig een exemplaar
waargenomen, soms twee en een maal drie.
Zwarte Specht 3 terr.
Traditiegetrouw werden de geluiden van de
Zwarte Specht van elkaar onderscheiden om
niet de fout van overtelling te maken (zie van
Manen 1995). Uiteindelijk konden drie ruime
territoria worden onderscheiden. Het lukte
niet een nest te vinden.
Kleine Bonte Specht 10 terr.
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Vooral in het zachte, soms rottende loofhout
rond de zeezuiper kon de Kleine Bonte Specht
gemakkelijk nesten excaveren en aan de kost
komen. Het totaal aantal registraties bedroeg
59, opvallend veel voor een dergelijke lastige
soort.

Figuur 3. Verspreiding Zwarte Specht (vierkant) en Kleine
Bonte Specht (stip) in 2008.

Grote Gele Kwikstaart 0,5 paar.
In het open moeras van de Zeezuiper, waar
veel bomen zijn doodgegaan, was op 13-7 een
paar met twee vliegvlugge jongen aanwezig.
De vogels foerageerden op de over elkaar
liggen boomstammen. Dit gebied kon eerder
niet goed worden overzien. Op 19-9 2-3 ex
aldaar. Een broedgeval in de directe omgeving
lijkt mogelijk.
Blauwborst 1 terr.
Territorium aan de zuidwest zijde van de
Zeezuiper gebaseerd op een enkele
waarneming van een zingende vogel op 15-4,
ruim binnen de datumgrenzen.

Figuur 4. Verspreiding Grote Lijster (vierkant) en
Roodborsttapuit (stip) in 2008.

Roodborsttapuit 10 terr.
Acht territoria van deze ogenschijnlijk
eenvoudig te inventariseren soort lagen aan
elkaar grenzend langs de randen van de
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leidingstraat. Bij oppervlakkig onderzoek
leken daar circa 4 paar aanwezig; langdurige
observatie wees uit dat het aantal twee maal zo
hoog was.
Grote Lijster 8 terr.
De Grote Lijster bleek lastig te inventariseren,
daar de zang ver draagt maar de zanger niet
zo gemakkelijk is te lokaliseren. Alle territoria
hadden een doorsnede van meer dan 400 m.
Sprinkhaanzanger 1 terr.
Aan de noordzijde van de Zeezuiper werd een
territorium bezet, waarvan de houder zich
slechts aan het begin en het eind van het
seizoen liet horen.
Spotvogel 3 terr.
Het was een aangename verrassing deze rond
Bergen op Zoom zo zeldzaam geworden soort
te horen.

Figuur 5. Verspreiding Spotvogel (stip) en Vuurgoudhaan
(vierkant) in 2008.

Braamsluiper 1 terr.
Slechts één waarneming op 2-5.
Fluiter 0,5 terr.
De bescheiden golf goed zingende Fluiters, die
het landgoed begin mei overspoelde, deed het
vogelaarshart sneller kloppen. Meestal zijn dit
echter ongepaarde mannen en dat was ook op
Zoomland waarschijnlijk het geval. Laatste
waarneming: 12-5, nog voor de datumgrens.
Vuurgoudhaan 6 terr.
De interpretatie van deze soortkaart is
discutabel. Drie territoria berusten op een
enkele waarneming en één op twee
waarnemingen van net voor en na de
datumgrenzen, maar wel in eerste klas
biotoop.
Grauwe Vliegenvanger 23 terr.
In totaal werden 55 registraties verricht van
deze lastig te inventariseren en vrij stille soort.
(Veerkracht 16)

Bonte Vliegenvanger 15 terr.
Slechts drie territoria berusten op een enkele
registratie; de overigen op twee of meer. De
meeste paren broeden in natuurlijke holten,
die gelukkig nog in ruime mate aanwezig zijn
voor deze laat in het voorjaar arriverende
soort. In de kinderspeeltuin het Appeltje, net
buiten het onderzoeksgebied, broedden nog
drie paar, maar dan in nestkasten.
Matkop 13 terr.
Deze onlangs op de Rode Lijst geplaatste (van
Beusekom 2005) en sterk achteruitgaande soort
bleek nog volop aanwezig. De ingetekende
territoria zijn groot: veelal van 150 tot 400 m.
Boomklever 48 terr.
Algemene en opvallende broedvogel van de
lanen met zware beuken, maar ook van oudere
percelen gemengd en Grove dennenbos.
Ekster 6 terr.
Alleen broedvogel langs de randen van het
natuurgebied, waar in het agrarisch gebied
gefoerageerd kan worden.
Kauw 18 en Spreeuw 49 terr.
Vooral broedvogel in enkele concentraties bij
beuken met oude holen.
Putter 7-8 paar.
Broedt vooral aan de zuidoost zijde van de
Zeezuiper, waar in voormalig agrarisch land
nu veel distels groeien; een ideale plaats om
met de jongen te gaan foerageren.

Appelvink 1,5 terr.
Het voorkomen van de Appelvink op
Zoomland is nog onvoldoende ontrafeld. Er
werd één echt territorium gevonden en elders
een waarneming verricht die op broeden zou
kunnen duiden.
Niet broedvogels 2008
Aalscholver: gedurende het gehele seizoen
werden 3-7 vogels waargenomen, maar de
meeste daarvan waren niet in broedkleed. Op
5-7 zat een vogel op een nest, dat door de
lagere waterstand net zichtbaar was geworden.
Op het nest waren geen poepsporen zichtbaar.
Kwak: op 7 en 24-6 werd in de Zeezuiper een 2e
kalenderjaar Kwak waargenomen. Broeden ter
plaatse is niet waarschijnlijk.

’s Winters bezoeken ook Pijlstaarten de Zeezuiper
Landschap

Lepelaar en Wilde Eend

Brabants Landschap

Kruisbek 0,5 paar.
Op 8-3 3 mannen bij Goeree en 2 bij de
Jagershoek en op 14-3 4 mannen en 1 vrouw bij
Weltevreden. Na het broedseizoen op 24-6 een
familie met twee vliegvlugge jongen bij de
Jagershoek. 2008 was een slecht jaar voor deze
soort (van Dijk et al. 2010).
Goudvink 14 terr.
De meeste territoria zijn zeer groot, maar in
goede gebieden met veel sparren broeden ze
dicht bij elkaar.
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Brabants

Grote Zilverreiger: 12-5, 6-6, 7-6 en 25-7 1 ex
Zeezuiper.
Purperreiger: 3-5 1 ex Zeezuiper-Oost.
Ooievaar: op 20-6 vloog een Ooievaar over,
richting noord. De trek is dan al ruimschoots
voorbij. Het ooievaarsnest bleef onbezet.
Lepelaar: van 14-3 tot 14-8 bij vrijwel ieder
bezoek 3-11 ex aan de zuid- en oostzijde van
de Zeezuiper. Op 13-7 leverde een moeizame
zoektocht naar nesten niets op. Een jonge
vogel, dat jaar geringd op de Spuitkop in het
Markiezaat, hield vliegoefeningen in de top
van een lage wilg.
Indische Gans: 1 ex 7-6.
Smient: op 18-1 één paar in de Zeezuiper.
Pijlstaart: 8 paar op 18-1 in de Zeezuiper
Houtsnip: één ex opgestoten bij de Zeezuiper
op 18-1.
(Veerkracht 16)

Witgat: regelmatig waargenomen, en in juli
vaak met meerdere exemplaren in de
Zeezuiper in potentieel broedgebied.
Bosruiter: 25-7 1 ex Zeezuiper.
Oeverloper: vooral in juli met enkele ex in de
Zeezuiper.
Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw:
afkomstig van de nabijgelegen vuilstort de
Kragge; komen regelmatig en met tientallen
drinken in de Zeezuiper.
Gierzwaluw: 20-6 10 ex en 5-7 1 ex boven
Zeezuiper (potentieel broedgebied), samen
met Boerenzwaluwen.
Graspieper: 15-4 1 ex in weiland oost van de
Zeezuiper.
Gele Kwikstaart: 23-5 1 ex in weiland oost van
de Zeezuiper.
Koperwiek: 10-2 7 ex Zeezuiper en 23-3 15 ex
omgeving Kikkerplas.
Sijs: tot half april regelmatig in groepjes op
plaatsen met veel els en berk.
Discussie
De broedvogelinventarisatie van 2008 heeft
bewezen dat Zoomland nog steeds een heel
goed gebied is voor vogels. Het aantal
waargenomen soorten waarschijnlijke
broedvogels nam sedert 1975 toe, vooral in de
Zeezuiper, dat door een uitgekiend beheer
enorm aan waarde won. Verliezen werden
geleden bij soorten die overal in ons land
afnemen, alsmede vogels van het agrarische
gebied en bij soorten van open heide, een
biotoop dat op Zoomland niet meer voorkomt
en is vervangen door bos of ruigte, hetgeen een
natuurlijk proces ter plaatse is. In deze periode
werden in totaal 105 soorten broedvogels
vastgesteld, hetgeen hoog is voor een gebied
van beperkte omvang. Vanaf 1896 gaat het om
107 soorten.

Nijlganzen in boom in de Zeezuiper

Ton Bakker
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Ook de kwetsbare en bedreigde soorten van de
Rode Lijst zijn goed vertegenwoordigd.
In hoeverre het toegenomen aantal territoria
tussen 1983, 1990-94 en 2008 moet worden
toegeschreven aan uitgebreider en
deskundiger onderzoek of aan een werkelijke
groei van de betreffende vogelpopulaties zal
altijd een punt van discussie blijven. De
inventarisatie van 1990-94 was vooral gericht
op zeldzame en schaarse broedvogels. Die
groepen kwamen dan ook goed uit de verf. De
bij die soorten gevonden verschillen en
overeenkomsten moeten de werkelijkheid
goed te representeren.

Laan met beplanting van eiken

Ray Teixeira

De broedvogelbevolking van 2008 wordt in de
eerste plaats gekenmerkt door bosvogels.
Daaronder bevinden zich ook de schaarse,
grotere soorten die flinke leefgebieden nodig
hebben als Havik, Buizerd en Zwarte Specht,
die in normale aantallen voorkomen. Zoals
elders op de Brabantse Wal nam de Havik
flink toe, kelderden Sperwer en Boomvalk en
bleef de Buizerd globaal gelijk sedert begin
jaren negentig. Het aantal Holeduiven nam
licht toe van de Houtduif werden veel meer
territoria opgespoord dan in 1983, hetgeen
verklaard kan worden door de hogere
intensiteit van de huidige inventarisatie. Maar
dat de Turkse Tortel en de Zomertortel zo
kopje onder gingen moet reëel zijn. Dat Bos- en
(Veerkracht 16)

Ransuil stuivertje wisselden is momenteel
overal in West-Brabant merkbaar. De spechten
deden het goed; alleen de Zwarte moest licht
inleveren, maar de Grote Bonte verdubbelde
sedert 1990-94. Eveneens opmerkelijk is de
toename van de Boomklever en Boomkruiper,
soorten die in de jaren negentig ook goed
gekarteerd werden.
De schaarse soorten onder de vinkachtigen
gingen alle vooruit, met uitzondering van de
Kruisbek, die zijn jaar niet had.
De meeste kleine zangvogels ging het goed. Zij
namen toe, maar werden ook scherper
geïnventariseerd. Vergelijking met 1983 is niet
steeds zuiver door de hogere inventarisatie
inspanning en kennis in 2008. Veel soorten
werden een factor 3 – 5 maal zo vaak
waargenomen. Uitzondering in deze is de
Spreeuw, die het overal in de omgeving
moeilijk kreeg. Opmerkelijk is de stabiliteit van
de Fitis over een periode van 25 jaar.
Ook de vogels van goed ontwikkelde, vaak
wat oudere gevarieerde bossen worden
aangetroffen, zoals de Vuurgoudhaan, Gouden Appelvink. Uiteraard zijn de kleinere
soorten goed vertegenwoordigd en hun
dichtheden zijn over het algemeen hoog. Ze
liggen veelal tussen die van Mattemburgh en
de Wouwse Plantage in (vergelijk met SWEV
2007 en Teixeira 2004, 2007). Helaas is maar
weinig goed vergelijkingsmateriaal aanwezig,
omdat in veel inventarisaties geen algemene
soorten worden gekarteerd.
Voor het behoud van al deze rijkdommen
speelt het gevoerde bosbeheer de hoofdrol. Als
het lukt een gevarieerd bos te creëren met veel
dode, nog rechtop staande boomstammen met
een overvloed aan oude spechtenholten zullen
tal van ook zeldzamere bosvogels nog verder
kunnen toenemen. Als men echter doorgaat
met houtoogst zoals nu gebeurt zal dat een
utopie blijven. In de recente gedunde oercelen
is het aantal broedvogels steevast lager dan in
het niet gedunde bos. Daarnaast zal de alom
aanwezige verdroging moeten worden
bestreden.
Bij de moerasvogels zijn de resultaten minder
eenduidig. Zoals verwacht is het aantal
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rietvogels klein. Ook werden slechts beperkte
aantallen eenden aangetroffen, waarschijnlijk
doordat maar weinig oeverlanden met een
grazige vegetatie aanwezig zijn en het moeras
nog in ontwikkeling is. Vogels van moerasbos
(Dodaars, Waterral, maar ook Kleine Bonte
Specht) deden het echter goed en daar is nog
uitbreiding te verwachten. Op den duur
kunnen soorten als Aalscholver en Blauwe
Reiger zich vestigen en op termijn ook de
(Zwarte) Ooievaar.
Soorten van het agrarisch land zijn matig
vertegenwoordigd, mogelijk doordat in het
natuurgebied maar weinig voormalig
agrarisch terrein aanwezig is. Dit ontwikkelt
zich echter goed en daar zouden enkele
spectaculaire soorten zich nog kunnen
vestigen, mits zij zich in de wijde omgeving
kunnen vestigen of handhaven. Denk hierbij
aan de Grauwe Klauwier en de Geelgors.
In het intensief gebruikte agrarisch gebied
buiten het eigenlijke natuurterrein broeden nu
vrijwel geen vogels meer. Dit komt deels door
de alom aanwezige verdroging, maar vooral
ook door het zeer intensieve agrarische
gebruik. De daar toegepaste bestrijding van
insecten en andere ongewenste groeivormen
heeft een grote negatieve uitstraling op de
aanliggende bossen. In veel van die percelen is
het aantal vastgestelde territoria veel lager dan
in het centrum van het natuurgebied. Dit is
vooral te merken in de bossen in de
zuidwesthoek van het onderzoeksgebied.
De natuurwaarden zouden kunnen worden
verhoogd door voorwaarden te stellen aan het
gebruik van bestrijdingsmiddelen in de
omgeving van het natuurterrein zelf.
Daarnaast kunnen braakliggende stroken van
5-10 meter breedte aan worden gelegd, met
een dusdanig maairegime, dat hoge en lage
grassen naast elkaar voorkomen. Bovendien
kunnen akkertjes van beperkte omvang
worden gemaakt in het agrarisch gebied waar
bij voorbeeld graan wordt ingezaaid, maar niet
geoogst. Elders in ons land levert dat in de
winter zeer grote aantallen vinken en duiven
op. Ook trekt dat muizen en roofvogels aan.
Deze soorten kunnen vervolgens in het
natuurgebied gaan broeden.
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Inbreuken op het terrein en de natuur
Het was een tegenvaller te moeten constateren
dat het terrein op tal van plaatsen belaagd
wordt en stukjes van de natuur door
omwonenden zijn ingepikt of door henzelf in
gebruik zijn genomen. Zo ontgon de agrariër
in het zuidwesten van het gebied zeker 1000m 2
bos om zijn landbouwmachines en auto te
parkeren, een speeltuin te maken voor de
kinderen en er zijn bieten te wassen.
Bovendien verdwenen daar ook veel flinke
houtwallen, werden ook stevige bomen,
waaronder inlandse eiken, langs de randen
van het agrarisch gebied verwijderd en plastic,
oude dakpannen, kratten en ander afval in het
bos gestort. Bovendien was de afscheiding van
het verpachte agrarisch gebied vaak flink
verschoven ten koste van de omliggende
bossen. Ook bij de leidingstraat ploegde een
boer steeds meer stukjes van de natuur weg en
verplaatste vervolgens het hek, waardoor het
agrarisch gebied groter en het Keutelmeer
kleiner werd. Bovendien werd de oever van
het meer gebruikt om oogstresten te storten.
Ten noorden van de snelweg legden bewoners
van de volkstuinen een parkeerplaats aan in de
natuur, stortten er hun tuinafval en planten er
exoten aan. Jammer dat Brabants Landschap
zo weinig tegen deze inbreuken onderneemt.
Daarnaast wordt er op Zoomland veel
gerecreëerd. De meeste wandelaars lopen op de
paden, maar zij laten wel heel vaak hun honden
los lopen. Fietsers hebben helemaal lak aan de
voorschriften en creëerden hun eigen fietsroute
over de kwetsbare hoogteverschillen. Bovendien
laten homosexuelen van een nabijgelegen
ontmoetingsplaats in het de bos veel rommel
achter.
Dankwoord
Dit onderzoek kon alleen worden uitgevoerd dankzij de
intensieve hulp van Ton Bakker, Simon den Dubbelden en
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Bijzondere broedvogels regio Bergen op Zoom in 2009 en 2010
Ray Teixeira

In dit verslag wordt een overzicht gegeven van hetgeen bekend werd over kolonievogels, zeldzame en
enkele schaarse broedvogels in de regio Bergen op Zoom. Het is te beschouwen als een regionaal
overzicht van het Landelijk Soortenproject Broedvogels (LSB-project) van SOVON. Voor achtergronden van dit overzicht zie Teixeira 2009.
In 2009 werden delen van het Markiezaat, samen bijna de helft van het gebied, zeer intensief onderzocht. Ook de Stoppelbergen (Hidde Bult) en de Prinsesseplaat (vooral Ton Bakker) werden geïnventariseerd. Daarnaast werd de Molenplaat en de Plaatvliet gedeeltelijk en zeer onvolledig onderzocht.
Landgoed Groote Meer werd niet bezocht, terwijl Mattemburgh zich in enkele bezoeken aan de zuidrand mocht verheugen. Elders zijn alleen incidentele waarnemingen gedaan.
In 2010 was de rest van het Markiezaat een de beurt. In beide jaren inventariseerde het Delta ProjectManagement ook onze omgeving op kustbroedvogels en werd ook de proefstrook in het Markiezaat
onderzocht. In dit verslag werden gegevens van verschillende leden van de Vogelwerkgroep Bergen
op Zoom benut, waarvoor veel dank verschuldigd is. Daarnaast leverden Gert-Jan Geleijns (KLu),
medewerkers Brabants Landschap en het DPM aanvullende informatie.
Afkortingen: cf = conform, DPM = Delta ProjectManagement (het vroegere RIKZ = Rijksinstituut voor
Kust en Zee), ex = exemplaar, kj = kalenderjaar, terr = territorium.
Geoorde Fuut 2009
Kreekrak-NO natuurbouw 3-4 paar.
Markiezaat: circa 7 paar, geen jongen gezien.
Vliegbasis Woensdrecht, Zwartven: 3 paar.
2010
Kreekrak-NO natuurbouw: waarschijnlijk 0
paar.
Markiezaat: circa 22 paar, waarvan zeker één
jongen grootbracht.
Vliegbasis Woensdrecht, Zwartven: 3 paar.
Aalscholver 2009
Speelmansplaten: waarschijnlijk kolonie aanwezig.
Markiezaat: bij bezoek aan een van de in het
water staande hoogspanningsmasten werd een
wit ei aangetroffen, dat waarschijnlijk van deze
soort afkomstig was.
2010
Zeker 1 nest Speelmansplaten.
Roerdomp 2009
Markiezaat: 1 terr.
Een meiwaarneming uit de Zuidpolder onder
Woensdrecht en het Halstersch Laag en verschillende juniwaarnemingen binnen de datumgrenzen in de Hogerwaardpolder-West
(mogelijk zelfde als in Markiezaat).

In mei en juni een ex Augustapolder-Oost
(geen broedgeval).
Kleine Zilverreiger 2009 en 2010
Speelmansplaten: waarschijnlijk kolonie aanwezig.
Elders: geen indicatie voor broeden. Geregeld
waarnemingen van 1-2 vogels (2009) en 3-30
vogels (2010) binnen de datumgrenzen op
Markiezaat, Prinsesseplaat, Augustapolder en
omgeving.
Blauwe Reiger 2009
Vrederust/Buitenlust: 81 nesten.
Markiezaat, Kreekrakschor: voor het eerst zekerheid over broeden door nestvondst in een
rietveld. Twee jongen konden vanaf de kant
worden gehoord.
2010
Vrederust/Buitenlust: 72 nesten.
Lepelaar 2009
Markiezaat, Spuitkop: forse toename tot 89
bezette nesten (DPM).
2010
Markiezaat, Spuitkop: 78 bezette nesten
(DPM).
Zwarte Zwaan 2009

Ralreiger 2009
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Markiezaat: na de relatief strenge winter nog
maar maximaal 6 paar, waarvan één op de
Spuitkop broedde en eind juni vijf jongen
grootbracht. Een ander paar bouwde een opvallend nest op de uitdrogende slikken van het
Molenplaat-slik (14 en 25-8), dat voor vossen
bereikbaar was en geen jongen opleverde.
2010
Markiezaat: verdere afname tot 3 niet broedende paren.
Kolgans 2009
Markiezaat: circa 10 paar, waarvan één met
jongen.
2010
Markiezaat: 8 paar, waarvan 3 nesten + 1 paar
met jong.
Grauwe Gans 2009
Molenplaat: zeker 10 paar met jongen.
Markiezaat: 22-26 paar, waarvan zeker 12 met
jongen (nog steeds onvolledig onderzoek).
Eerste jongen gezien op 10-4.
Kreekrak-NO: 10-12 paar, waarvan zeker 7 met
jongen.
Prinsesseplaat: zeker 36 paar, waarvan ten
minste 25 met succes heeft gebroed.
2010
Molenplaat: zeker 10 paar, veel met jongen.
Markiezaat: 15 paar
Kreekrak-NO: 26 paar, waarvan zeker 10 met
jongen.
Zoomland: zeker 3 paar.
Hogerwaardpolder: zeker 8 paar.
Tamme Gans 2010
Surfplas: 4 paar.
Indische Gans 2009
Markiezaat/Augustapolder: 1 rondzwervend
paar.
Keizergans 2009 en 2010
Markiezaat, Spuitkop: 2 (2009) en 1 (2010) hybride x Brandgans, nu weer gepaard met
Brandgans.
(Grote) Canadese Gans 2009
Prinsesseplaat zeker 6 paar.
Bergse Plaat Slikberging: circa 20 succesvolle
paren, die met hun jongen naar het Markiezaat
verhuizen.
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Markiezaat: globaal 28-32 paar. Eerste jongen
gezien op 23-4.
Kreekrak NO: zeker 4 paar, waarvan 2 met
jongen.
Hogerwaardpolder: 5 paar, waarvan 1 met
jongen.
Augustapolder: 5-10 paar, niet broedend.
Mattemburgh: zeker 1 paar (nest).
Kortenhoeff: 3 paar.
Hopmeer: zeker 5 paar.
2010
Markiezaat: zeker 23 paar.
Bergse Plaat Slikberging: circa 20 paar.
Kreekrak NO: 8 paar met jongen.
Hogerwaardpolder: zeker 1 paar, waarvan 1
met jongen.
Retentiebekken de Kooi: paar met 4 jongen.
Hopmeer: 6 paar.
De Stok, Roosendaal: succesvol paar.
Brandgans 2009
Markiezaat, Spuitkop: 583 (570-600) paren
aanwezig, waarvan circa 80% met 3-4 jongen.
Pullen gezien vanaf 17-5.
2010
Markiezaat, Spuitkop: 681 (650-720) paren
aanwezig, waarvan circa 70% met jongen.
Casarca 2009
Hogerwaardpolder: paar aanwezig van 20-3
tot en met 19-4; te vroeg om mee te tellen.
Mandarijneend 2009
Mattemburgh-West: 1 paar.
Putte, gemeentevijver: 1 paar en twee mannen.
Smient 2009
Markiezaat, Molenplaat-slik: gehele seizoen 1
paar + 3 mannetjes aanwezig.
2010
Markiezaat: gehele seizoen 4 paar + overzomeraars aanwezig. Eén vrouw met jongen
gezien.
Chileense Smient 2009
Markiezaat, Molenplaat-slik: op 15-4 en 19-4
een man en op 1-6 een duidelijk herkenbaar
paar, dat zich niet ophield bij de Europese
Smienten.
Pijlstaart 2009
Scherpenissepolder: 2 paar.
(Veerkracht 16)

2010
Scherpenissepolder: 1-3 broedverdachte paren.
Markiezaat: binnen de datumgrenzen op 2
plaatsen heimelijk gedragende vrouwtjes gezien + enkele overzomeraars.
Krooneend 2009
Markiezaat/Kreekrak-NO: paar of twee mannen aanwezig van 7-4 tot en met 23-4.
Augustapolder-Oost: 16-5 1 man.
Brilduiker 2009
Markiezaatsmeer: 17-5 twee mannen en 1
vrouw aanwezig, doch ver uiteen. Een van de
mannen bleef het gehele seizoen in ogenschijnlijk ongeschikt broedbiotoop.
2010
Succesvol broedgeval Putse Moer.
Middelste Zaagbek 2009
Markiezaat: vrouw aanwezig tot zeker 1-5.
Rosse Stekelstaart 2009
Markiezaat, Boskreek/Kreekrak-NO: 5-8 terr;
geen jongen gezien.
2010
Markiezaat, Boskreek/Kreekrak-NO: 8-9 paar,
waarvan soms de jongen gezien (max 3 per
vrouwtje).
Bruine Kiekendief 2009
Prinsesseplaat: 1 paar.
Markiezaat: maximaal 2 paar.
Molenplaat: 1 paar.
Plaatvliet: 1 paar.
Hogerwaardpolder-West: 1 paar.
Lange Water-Zuid: ≥ 1 paar.
Rilland, Völckerpolder: 1 paar.
2010
Scherpenissepolder: 2 paar.
Schakerloopolder: 1 paar.
Lange Water: 2 paar.
Molenplaat: 1 paar.
Plaatvliet: 1 paar.
Markiezaat: maximaal 0-1 paar.
Kreekrak-ZW: 1 paar/
Hogerwaardpolder: 1 paar.
A58, afslag Hoogerheide: 1 paar.
Zuidpolder van Woensdrecht: mogelijk 1 paar.
De Agger: 1 paar.
Noordpolder Ossendrecht: 1 paar.
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Blauwe Kiekendief 2009
Markiezaat: een vrouwtje op 15-5 op het
Kreekrakschor, op 30-5 een 2e kj vrouw op het
Hogerwaardschor en op 27-6 een jonge vogel
bij de Duintjes. Geen sterke aanwijzingen,
maar wel opvallend in relatie met waarnemingen in het Markiezaat in 2008.
2010
Hogerwaardpolder: op 10 en 17 april een hoog
in de lucht baltsende en roepende man. Broedplaats onbekend.
Slechtvalk 2009 en 2010
Zoommeer-Oost: diverse waarnemingen in
broedtijd in hoogspanningsmast bij een oud
kraaiennest.
Markiezaat (in masten langs Markiezaatskade):
1 paar (balts, roep, copulatie, vooral 2009).
Kwartel 2009
Schakerloopolder: 1 terr.
Scherpenissepolder: 1 terr.
Markiezaat, Duintjesschor: 1 terr.
Hoogerheide, Kooiweide-Zuid: alleen roep op
21-6 (iedere avond bezocht).
2010
Augustapolder: 1 terr.
Kraaijenbergplas: 2 terr.
Proefstrook: 2 terr.
Waterral 2009
Markiezaat: zeker 24 terr bij nog onvolledig
onderzoek.
Molenplaat-Zoommeer: 2 terr.
Plaatvliet (Slikberging): ≥ 1 terr.
Prinsesseplaat: zeker 4 terr.
Lange Water: ≥ 3 terr.
Kreekrak-NO: 1 terr.
Kreekrak-NW: zeker 1 terr.
Zoomland Zeezuiper: zeker 1 terr (incidenteel
bezoek).
2010
Lange Water: zeker 1 terr.
Molenplaat-Zoommeer: 2 terr.
Markiezaat (overige delen): zeker 10 terr.
Augustapolder: 1 terr.
Plaatvliet: 1 terr.
Klein Waterhoen 2009
Zoomland, Zeezuiper: 17-6 1 x roep (Vincent
Nederpel).
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Steltkluut 2009
Bergen op Zoom, Augustapolder-Oost: 1 paar
bracht 4 jongen groot.
Markiezaat, Hogerwaardschor: 16-5 1 paar;
Molenplaat-slik: 6-6 1 ex.
2010
24-4: 1 ex Molenplaat-slik, 25-4 paar Hogerwaardpolder-natuurbouw, 27-4 Augustapolder 1 paar en 7-5 paar retentiebekken de Kooi,
Hoogerheide.
Kluut 2009
Schakerloopolder + karrevelden: 42 paar
(DPM).
Prinsesseplaat: 6 paar (DPM).
Markiezaat: 53 late nesten en zeker 2 terr. Alle
vogels waren het gehele seizoen aanwezig; er
kan geen sprake zijn van dubbeltelling van
elders verstoorde vogels. DPM telde slechts 5
paar; een ernstige onderschatting ten gevolge
van het veel te rigide toepassen van de eigen
inventarisatieregels en te weinig terreinbezoek.
Hogerwaardpolder: 7 nesten + 3 paar (DPM 5
paar).
Augustapolder: 3 paar (DPM 2 paar).
2010
Schakerloopolder + karrevelden: 32 paar
(DPM).
Markiezaat: 32 paar waren het hele seizoen
aanwezig (DPM 3 paar).
Hogerwaardpolder: 10 paar (DPM 8 paar).
Vloeivelden-Zuid, De Stok, Roosendaal: 2
paar.
Kleine Plevier 2009
Scherpenissepolder, Lage Broekweg: 1 paar.
Schakerloopolder: 1 paar 3 jongen.
Prinsesseplaat: 1-2 paar (DPM 0 paar).
Markiezaat: 5 paar (1x Molenplaat-slik alarm,
1x Landtong, 1x Driehoek, 1x Proefstrook-Z, 1x
Proefstrook-midden; DPM 1 paar).
Hogerwaardpolder natuurbouw: 3 paar (cf
DPM).
Augustapolder-Oost: 3 paar (DPM 2 paar).
Hoogerheide, Retentiebekken de Kooi: 1 paar.
Kortenhoeff, Akkerenven: 2 terr.
Hopmeer: 0-1 paar.
2010
Schakerloopolder + karrevelden: 1 paar (DPM).
Lange Water: 2 paar (DPM).
Markiezaat: 2 paar (DPM: 1 paar).

39

Hogerwaardpolder natuurbouw: 2 paar (cf
DPM).
Augustapolder: 2 paar (DPM: 1 paar).
Hoogerheide, retentiebekken de Kooi: 1 paar.
Bontbekplevier 2009
Schakerloopolder + karrevelden: 3 paar (DPM).
Prinsesseplaat: 2 paar (DPM).
Markiezaat, Hogerwaardschor: 2 paar, waarvan 1 met nest met 1 ei (cf DPM).
2010
Schakerloopolder + karrevelden: 2 paar (DPM).
Prinsesseplaat: 1 paar (DPM).
Markiezaat, Hogerwaardschor: 2 paar, waarvan 1 met nest met 1 ei (DPM 1 paar).
Strandplevier 2009
Prinsesseplaat: 1 paar (DPM 3 paar).
Markiezaat, Hogerwaardschor: 7 paar, waarvan 4 nesten, 1 paar met jong en 2 paar (DPM
totaal 4 paar).
2010
Prinsesseplaat: 2 paar (DPM).
Markiezaat, Hogerwaardschor: 9 paar (cf
DPM), waarvan 6 nesten. Autocluster van
SOVON komt op 8 paar.
Bonte Standloper 2010
Markiezaat, Hogerwaardschor: 30-4 2 ex bijeen
en 20-6 alarmerend exemplaar in broedkleed.
Watersnip 2009
Bergen op Zoom, Augustapolder-Oost: 1 terr.
2010
Markiezaat 1 terr.
Houtsnip 2009
Markiezaat, Kreekrakschor: 1 terr en DuintjesN: 1 terr.
Kriekelareduinen: 1 terr.
2010
Markiezaat, Hogerwaardschor: 1 terr.
Kokmeeuw 2009
Schakerloopolder + karrevelden: 1318 paar
(DPM).
Vloeivelden-Zuid, De Stok, Roosendaal: 12
nesten.
2010
Schakerloopolder + karrevelden: 1696 paar
(DPM).
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Zwartkopmeeuw 2009
Schakerloopolder + karrevelden: 4-6 paar
(DPM 2 paar).
2010
Schakerloopolder + karrevelden: 2 paar (cf
DPM).

Nachtzwaluw Woensdrechtse Heide

Markiezaat, Hogerwaardschor: 10 terr.
Vliegbasis Woensdrecht: 1 terr.
Wouwbaan, Hoogerheide: 1 terr.
Ransuil 2009
Vliegbasis Woensdrecht-ZW: 1 paar.
Markiezaat, Kreekrakschor: 1 paar, Duintjes-N:
1 terr.
Surfplas, parkeerplaats: 1 paar met jongen.
2010
Markiezaat, Hogerwaardschor: 1 terr.
Nachtzwaluw 2009
Wouwse Plantage, Zurenhoek: 8 terr.
Kriekelare Duinen: 7 terr.
Staartse Heide: zeker 1.
2010
Borgvlietsche Duinen: 2 terr.
Staartse Heide, kapvlakte: 4.

Ton Bakker

Kleine Mantelmeeuw 2009
Markiezaat, Spuitkop: 320 paar (DPM).
2010
Markiezaat, Spuitkop: 209 paar (DPM).
Zilvermeeuw 2009
Oosterschelderak: 5 paar (DPM).
Markiezaat, Spuitkop: 486 paar (DPM).
Markiezaat, landtong: 1 nest 3 eieren.
2010
Prinsesseplaat: 1 paar (DPM).
Markiezaat, Spuitkop: 768 paar (DPM).
Oosterschelderak + Oesterdam: 7 paar (DPM).
Tholen, Speelmansplaten: 16 paar (DPM).
Visdief 2009
Schakerloopolder + karrevelden: 235 paar
(DPM).
Markiezaat, Molenplaat-slik: 2 broedpogingen
(DPM 0 paar).
2010
Schakerloopolder + karrevelden: 225 paar
(DPM).
Markiezaat, Spuitkop en Hogerwaardschor: 2
broedpogingen (DPM 0 paar).
Noordse Stern 2009
Schakerloopolder + karrevelden: 1 paar (cf
DPM).
Zomertortel (onvolledig) 2009
Markiezaat, Kreekrakschor: 3 terr.
Bergse Plaat: 1 terr.
Kraaijenberg 1 terr.
Natuurkerngebied de Kooi, Hoogerheide: 1
terr.
2010
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IJsvogel 2009
Markiezaat: vermoedelijk nest. 1 ex 7-4 (binnen
datumgrens) Kleine Markiezaat.
Zoomland, Zeezuiper: 1 paar.
Middelste Bonte Specht 2009
Mattemburgh-West: 5 bezoeken, niet meer
gevonden.
Wouwse Plantage: 1 territoriaal paar.
2010
Wouwse Plantage: waarschijnlijk 1 terr.
Oeverzwaluw 2009
Dassenplas: 168 nesten.
Molenplaat natuurbouw: niet bezet.
Vliegbasis Woensdrecht: afwezig.
Hogerwaardpolder: 212 nesten (mededeling
BL)
2010
Hogerwaardpolder: 70 nesten.
Bergse Plaat: 150 nesten.
Augustapolder: 12 nesten.

Middelste Bonte Specht 3 maart 2009 Wouwse Plantage
Ton Bakker
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Huiszwaluw 2009
Zuidpolder onder Ossendrecht: 75 nesten.
Gele Kwikstaart 2010
Markiezaat: na lange tijd weer 3 terr.
Grote Gele Kwikstaart 2009
Hoogerheide, Wouwbaan 172: vrouw op 16 en
17-5, zou in retentiebekken kunnen broeden.
Nachtegaal 2009
Markiezaat, Hogerwaardschor-ZW: mogelijk
terr.
2010
Markiezaat, Hogerwaardschor-ZW: 10 terr.
Paapje 2010
Markiezaat: 2 terr.
Cetti’s Zanger 2009
Markiezaat, Kreekrakschor: 1-2 terr.
Hogerwaardschor-ZW: 1 terr.
Bergen op Zoom, Kop van ’t Hoofd: mogelijk 1
terr.
Prinsesseplaat: 3 terr.
Lange Water: 3 terr.
Rammegors:1 terr.
2010
Lange Water: zeker 1 terr.
Molenplaat: 1 terr.
Markiezaat: 3-4 terr.
Hogerwaardpolder-West: 1 terr.
Plaatvliet: 1 terr.
Graszanger 2009
Kreekrak-NO/Markiezaat, Kreekrakschor-N: 1
terr.
Molenplaat-slik: 1 laat terr.

Baardman 2009
Markiezaat, Kreekrakschor: 11 terr.
Markiezaat, Duintjes-Noord: 11 terr.
Bergse Plaat-Zuid: 4-5 terr.
Bergse Plaat Slikberging: 3-5 terr.
Prinsesseplaat: 6 terr.
Lange Water: ≥1 terr.
Hogerwaardpolder-West: 1 terr.
Rammegors, Kreekrak-NW en Buitenhaven
Bergen op Zoom niet onderzocht.
2010
Bergse Plaat Slikberging: zeker 2 terr.
Buidelmees 2009
Markiezaat, Kreekrakschor: 7-4 roep.
2010
Markiezaat, Hogerwaardschor-ZW: 6-5 roep.
Sijs 2010
Bieduinen: 1 terr.

Appelvink en Groenlingen

Jan Sevcik

Appelvink 2009
Wouwse Plantage: zeker 2 paar.
2010
Bieduinen: 1 terr.
Literatuur

Snor 2009
Prinsesseplaat: 2 terr.
Lange Water: 1 terr.
2010
Markiezaat, omgeving Boskreek: 5 terr.

Boele, A., van Bruggen J., van Dijk A.J., Hustings F., Vergeer
J.-W. & Plate C.L. 2011. Broedvogels in Nederland
2009. SOVON-monitoringrapport 2011/01. SOVON
Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
van Dijk, A.J. & A. Boele. 2011. Handleiding SOVON
Broedvogelonderzoek. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
Teixeira, R. 2009. Bijzondere broedvogels regio Bergen op
Zoom in 2007 en 2008. Veerkracht 15: 38-43.

Grote Karekiet 2009
Markiezaat/Bergse Plaat-Zuid: 1 terr.
Spotvogel 2010
Markiezaat: 1 terr.
Kreekrak-NW: mogelijk 1 terr.

Wouwbaan 172, 4631 RW Hoogerheide, tel 0164-660305, email teixe14@planet.nl
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Wespendieven op de Brabantse Wal in 2011, kort verslag

Hidde Bult
In 2011 werd het landgoed Groote Meer
onderzocht in het kader van de monitoring
van het Grenspark. Om inzicht te krijgen in het
eventuele voorkomen van Wespendieven rond
het Zwaluwmoer, het de deel dat ik dit jaar
inventariseerde, heb ik in juli op drie
middagen gepost op plaatsen met een open,
ruim uitzicht op omringende bossen. Als er in
de omgeving Wespendieven voorkomen, dan
laten die zich meestal binnen 2 tot 4 uur zien
volgens Van Kessel en Wouters. En dat bleek
perfect te kloppen, bij een beetje geschikt weer
met thermiek (dat wil zeggen wisselende
bewolking) waren er vaak al heel snel
Wespendieven te zien en hun vliegbewegingen
werden ingetekend op een kaart. Met de
telescoop konden soms individuele vogels
onderscheiden worden. Van Kesssel en
Wouters gebruiken die methode om
Wespendieven te karteren, en het is ook de
standaardmethode van SOVON onderzoekers,
zoals Ottens in 2008. Al na 3 korte bezoeken

konden op grond van voedselvluchten
minstens 3 territoria worden onderscheiden:
één bij het Kleine Meer en twee ten zuiden het
landgoed. Van Ray en Hubert kreeg ik
aanvullende gegevens, die vooral betrekking
hadden op de noord en oostzijde van het
Groote Meer. Dit kan nog een vierde
territorium zijn geweest, maar omdat er niet
simultaan werd waargenomen, is dat met de
beschikbare gegevens niet hard te maken. Het
kunnen dezelfde Wespendieven zijn geweest
die heen en weer vlogen naar het Kleine Meer.

Figuur 2. Kaart uit: Ottens H.J. 2008. Wespendieven op de
Brabantse Wal in 2008. SOVON-inventarisatierapport 2008/21.
SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

Figuur 1. Kaart met de waarnemingen van Wespendieven op de
zuidelijk Brabantse Wal in 2011: Nummers komen overeen met
bezoeknummers in de tabel, n = paar, cirkel: vogel transporteert
voedsel, vierkant: bedelende vogel.

42

Tenslotte rapporteerden Ray en Ton zeker nog
wel nog twee andere territoria, resp. bij Vliegveld Woensdrecht en de omgeving van Buitenlust. Dus minmaal 5 territoria.
Kortom, als je een geschikt uitkijkpunt hebt,
dan is het in juli-augustus niet lastig om bewegingen van Wespendieven in kaart te brengen,
en om snel uitsluitende
waarnemingen te verkrijgen. Ook een hoge
broedcode (transport van voedsel) was met de
telescoop snel vast te stellen. Het rendement
(Veerkracht 16)

zou nog veel beter worden als dat gelijktijdig
vanaf verschillende punten door 2 of 3 waarnemers gebeurt (gewapend met GSM). Misschien kunnen we in 2012 met de VWG een
poging doen om het iets systematischer te
doen? Je hoeft er niet vroeg voor op, en het
interfereert niet met het karteren van de andere soorten (dat is dan zo goed als voorbij).

Wespendief in zweefvlucht

vlindertuin van Ton op de Kragge 1 is er zo
een. Ik herinner me een bezoek (begin augustus) waarbij tegelijker tijd op 3 plaatsen Wespendieven te spotten waren (Buitenlust, 2
Zoomland).

Arkive

Voor het Grenspark is 2012 een Nachtzwaluwjaar, en die soorten bijten elkaar ook niet. De
truc is om goede uitzichtpunten te vinden. De

Wespendief

Tabel 1. Waarnemingen per datum Afkortingen: ad = adult, GMW = Groote Meer West, HB = Hidde Bult, HT = Hubert Tonino,
JH = Jan Hogerwaard, JJac = Jos Jacobs, KlMW = Kleine Meer-West, MdHa = Marike de Haan, Mz = Markiezaat, PS = Paranka
Surminski, RT = Ray Teixeira, TB = Ton Bakker, TBe = Tony Bennion, tp = ter plaatse, va = vanaf, vu = vanuit, WdV = Wies de
Valk.
N
E
Datum Plaats
atlas
M V
J
Wrnr
CoOpmerkingen
de
1
2
20/05
Groote Meer494555
1
1
TB, JH,
3
Paar boven Groote Meer-Noord
Noord
RT
2
1
24/05
Boudewijngroeve
495513
MdHa
1
3
1
28/05
Proefstrook Mz-Z
494413
JJac
1
4
1
29/05
Groote Meer-Nrd
494555
1
RT
1
Naar Staartse Heide
5
1
02/06
Meerse Duinen-N
495611
1
RT
1
6
1
04/06
Groote Meer-Oost 494651
JJac, RT
1
Cirkelend omgeving Groote Meer
7
2
12/06
Kleine Meer West
494554
1
1
HT, WdV 3
Cirkelend ten W Putse baan
8
2
11/07
Kleine Meer West
494554
1
HB
3
15:071 mn vu bosrand --> Groote
Meer Oost; 2e vogel, --> GMW 15:24
9
2
17/07
Houtduinen-West 495524
1
HB
2
man + ?, cirkelend boven sparrenbos, toen --> Z, 13:20
9
1
17/07
Kleine Meer West
494554
1
HB
2
vr vanuit GMW -> N, vlindert, landt
dan in bos naast KlMW, 10:33
9
1
17/07
Kleine Meer West
494554
HB
2
1ex vertrekt uit bos KlMW, vliegt
laag naar Groote Meer West, 11:55
9
1
17/07
Kleine Meer West
494554
HB
2
Vogel roepend uit bos
10
1
29/07
Groote Meer-Oost 494651
1
RT
12?
Roepend
11
1
31/07
Hemeltje
495533
1
HB
14
vr met prooi va Rauwvelden --> ZW
12:55, locatie onzeker
11
1
31/07
Houtduinen
495525
HB
14
ad met prooi va Rauwvelden --> Z
13:20, locatie onzeker
12
1
31/07
Gripkeshof
492424
TB
1
Roepend over, vu Buitenlust?
13
1
02/08
Groote Meer-Oost 494651
RT
1
Ad
14
1
11/08
Houtduinen
495525
HB
12
roepend, bedelend jong ten Z van
Beukendreef, gecheckt met iPhone
14
3
11/08
Tuin Wouwbaan
494523
1
1
1
RT, PS,
12
2ad + jong
TBe
15
1
13/08
Groote Meer Oost
494651
1
RT
1
ad man tp
16
2
14/08
Tuin Wouwbaan
494523
1
RT, PS
12
ad en jong, van vliegbasis ZW?

Hidde Bult, Begoniastr. 31, 4645 CA Putte, hidde.bult@home.nl
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Excursie Hoge Venen van 1-3 april 2011
Ria Hogerwaard

Vrijdag 1 april zijn we, uiteindelijk met 14 personen, het weekend in de Hautes Fagnes in
België door gaan brengen. Door sterfgevallen
en een gebroken pols gaan Hidde, Lucy, Leo
en Machteld niet met ons mee.
Klaas, Ton, Hes, Jan en Ria zijn met 2 auto’s ’s
morgens al op pad gegaan. De anderen: Annelies, Marcel, Ray, Tony, Bart, Paul, Simon, José
en Ad zouden ’s middags vertrekken.
Vanwege een wegversmalling in België- met
ten gevolge daarvan voorspelde files – besloten we over Eindhoven te gaan. Omdat op de
Strabrechtse Heide bij Geldrop, de Steppekiekendief de dag ervoor gesignaleerd was, besloten we daar een tussenstop te maken. Rond 12
uur arriveerden we op de plek van bestemming. Bij de manage waar we parkeerden
worden we onthaald door een exotische vogel.
Een Blauwvleugel Ara. Na wat boterhammen
genuttigd te hebben zijn we de prachtige heide
opgewandeld.
Het was mooi weer met helder zicht. We zien
veel Boom- en Veldleeuweriken, Buizerds,
Roodborsttapuit en Gewone Tapuit, maar de
kiek laat zich niet zien. Een plaatselijke vogelaar die op de fiets langsreed gaf aan dat we
wel op de goede locatie zaten.
Na zo’n anderhalf uur vervolgden we de reis
om rond 16.00 uur bij de Gite d’Etape Ovifat
aan te komen.
Ondanks dat we te vroeg zijn krijgen we van
madame Danielle Janowski een rondleiding en
laat ze onze kamers zien die op één gang liggen. Het valt ons niet tegen, we hebben allemaal wasbakken op de kamers en de douches
en toiletten zijn vlakbij en zien er netjes uit.
Algauw arriveren Annelies, Marcel, Paul en
Simon. Rond 17.00 uur ook José en Ad. Ray,
Tony en Bart zouden later op de avond aankomen. Na de bagage uitgeladen en de kamers
ingericht te hebben besluiten we met een 6-tal
liefhebbers alvast naar het informatie centrum
(Centre nature) te gaan. Dit ligt op zo’n 5 minuten rijden langs de N676.
Het centrum is tot 18.00 uur open dus we konden nog volop informatie vragen over de loca44

tie waar de Korhoenders zich ophouden en er
waren interessante boeken om in te kijken.
Gewapend met een kaart van de omgeving
togen we weer naar buiten en werden meteen
verrast door een overvliegende Rode Wouw.
Het platform bij Botrange was enkele minuten
rijden verderop. Vanaf het platform heb je een
prachtig uitzicht over het natuurgebied en de
plek waar de Korhoenders zich ophouden. Die
waren zo laat in de middag echter niet te zien.
Terug bij de gite was daar inmiddels een bus
vol schoolkinderen gearriveerd. Waarschijnlijk
zijn ook de maaltijden op kinderen ingesteld.
We aten om 18.30 uur een eenvoudig 3-gangen
menu. Soep, puree, sla en worstje en yoghurtje
toe. Voor 8,50 mag je geen hoge verwachtingen
hebben en het smaakte goed. Er gingen zo’n
drie schalen puree de monden binnen. Rond
19.30 uur arriveren Ray, Tony en Bart. Er was
voor hen nog eten bewaard wat we zelf op
konden warmen in de magnetron.

Vinpootsalamander

Bart Siebelink

Na het eten gingen we in het pikkedonker een
kleine wandeling langs een beekje maken. Met
slechts één goedwerkende lantaarn was dat
goed oppassen. Daarna kreeg Bart het met zijn
charmes voor elkaar om de sleutel van de
paddenpoel te krijgen. Hij liet ons de verschillende salamanders zien. Het zat er stampvol
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bruine kikkers en verschillende padden. De
poel zat vol kikkerdril. Sommige kikkers zaten
in kluwens op elkaar.
Rond 22.00 uur gingen we allen naar bed, waar
de eerste snurktonen van het concert zich al
snel lieten horen.

Bart Siebelink

Zaterdag 2 april 2011
De wekker haalde ons om 5.45 uur wreed uit
onze hazenslaap. Even wennen aan de smalle
bedjes en het dunne matras. Na een snelle
wasbeurt togen we om 6.15 uur richting platform. Het was nog niet helemaal licht en er
hing een lichte nevel. Daar zagen we direct al
een 4-tal Korhoenders. Twee hanen en twee
hennen.

Allemaal mannen op het platvorm bij Botrange
Hogerwaard

Ria

Nadat we iets verder gelopen waren konden
we meerdere Korhoenders bewonderen. We
liepen wat verder het natuurreservaat in en Jan
en ik zagen een prachtige zingende man Beflijster dichtbij in de boom zitten. Helaas vloog
hij snel weg zodat niet iedereen hem in vol
ornaat kon bewonderen.
Wel zagen we nog Grote Lijsters, Zanglijsters,
Vinken, Roodborst, Vuurgoudhaan, Heggenmus, Zwarte Mees, Winterkoning, Buizerd,
Torenvalk, Tjiftjaf, Fitis en edelherten.
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Met veel moeite konden de mannen zich losrukken van hun telescopen om tijdig terug te
zijn rond 8.30 uur voor het ontbijt.
We besloten een wandeling te maken langs de
route de Bayhon. Een wandeling langs het
water (Rou de Bayhon) en door de bossen. We
liepen omlaag naar de Moulin de Bayhon om
daar langs het water naar beneden te gaan. Al
snel zagen we Rode Wouwen, Appelvink en
wat later Grote Gele Kwikstaarten.
Het is een mooie omgeving waar ook veel
insecten en vlinders te bewonderen zijn. Bij de
Cascade (waterval) strijken we neer om de
meegebrachte lunch op te eten. Uiteindelijk
kwamen we bij Longfaye uit waar we in een
restaurant iets wilden gaan drinken. De uitbaatster was niet van ons gezelschap gecharmeerd en veegde ons letterlijk naar buiten. Ze
vond ons zeker niet zo fris.

Grote Gele Kwikstaart

Ton Bakker

Teruggelopen naar het dorpje vonden we een
café waar we lekkere biertjes bestelden. Het
bleek daarna nog zo’n 3 km te zijn om terug te
wandelen naar de gite. Inmiddels bakte de zon
lekker op onze hoofden. We liepen langs een
kartbaan. Met de karts kun je daar naar beneden denderen en wordt je weer met een kabelbaantje omhoog gehesen. Uiteindelijk waren
we in de loop van de middag weer terug bij de
gite, na een wandeling van zo’n 8 km in totaal.
Na een run op de douches hebben we lekker
buiten het vele verloren vocht weer aangevuld.
Een deel van ons wilde even plat gaan voor het
eten en de rest toog weer richting paddenpoel.
Madame Janowski hing aan Bart’s lippen toen
hij wat uitleg gaf over het poelvolkje. Ze is
beslist zijn fan geworden. Bart en Ton lagen
plat op hun buik mooie plaatjes te schieten en
zelfs knorrende magen konden hen hier niet
vanaf houden.
We kregen erg lekkere soep en daarna spaghetti en een ijsje toe. Na het eten togen we
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weer richting platform. Daar werd het echter al
snel te donker om nog iets waar te kunnen
nemen. Terug in de gite hebben we nog een
afzakkertje genomen met een tompouce van
Ray, die al wat last hadden van de onverwachte warmte en lusteloos in het doosje plakten.
Ze smaakten er echter niet minder om en ze
waren in no time verdwenen.

reden we naar beneden bij Outrewarche. Jan
zou voorop rijden maar dat pakte niet helemaal goed uit. Dus nam Bart (onze jonge
hond) de leiding. Gehoopt werd

Wederom de mannen op uitkijk Ria Hogerwaard
Korhaan door Ria Hogerwaard

Zondag 3 april 2011
Om 5.00 uur ‘s morgens al gewekt door regen!
Gelukkig was het wel droog na het ontbijt.
Voor het ontbijt werden de auto’s ingeladen
zodat we na het ontbijt onze plannen konden
maken. Eerst een tochtje naar het platform. Op
de parkeerplaats zagen we tot onze verrassing
enkele Kruisbekken in de boom. Hes werd
helemaal lyrisch want dit was voor hem de
eerste keer dat hij die zag.
Op het platform weer diverse Korhoenders die
nu door het heldere weer zich in volle pracht
lieten bewonderen. Getracht werd nog de Beflijster te spotten maar die liet zich zien noch
horen.
Paul en Simon waren al meteen na het ontbijt
vertrokken en José en Ad vertrokken na het
platformbezoek.

Rode Wouw

Arkive, Sven-Erik Arndt

Waterspreeuwen te scoren maar die lieten zich
niet zien. Wel een koppel Witte Kwikstaarten
en mannetje Zwartkop. De regen begon inmiddels toe te nemen en omdat alle gelegenheden die we tegenkwamen gesloten waren
reden we terug naar het frietkot vlakbij de gite.

Nu geschilderd door Ria Hogerwaard

Daarna werd de terugreis aangevangen. Wij
reden gewoon over Hasselt en ondanks de
wegversmalling waren we in 2 uur en 15 minuten thuis. Kennelijk meed iedereen de flessenhals wat tot gevolg had dat we zelfs over
een verlaten snelweg reden.
We hebben genoten van het gezelschap en de
locatie. Veel gelachen en gezien. Leerzaam
door de experts onder ons. Het is zeker voor
herhaling vatbaar.
Vlierbes 3, 4661 WT Halsteren, tel 0164 686533, e-mail
marijamo@xs4all.nl

Wij reden richting Robertville naar de Barrage.
Stroomopwaarts was echter niets te zien dus
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Reisverslag excursie Lac du Der oktober 2009
Ria Hogerwaard

Lac du Der Chantecoq (4800 ha) 80 km ten zuidoosten van Reims.
Hier ligt het grootste kunstmatige meer van
Frankrijk, aangelegd in de jaren 1974-1975,
bedoeld als buffer om het waterpeil van de
rivieren de Marne en Seine in de zomer op peil
te houden.
Rond dit gebied, in een straal van 10 km rondom het meer, foerageren overdag grote groepen Kraanvogels op de stoppelvelden met
maïs. De velden zijn vaak omzoomd door eiken. ”Der” betekent eik. November en maart
zijn dé maanden waarin je de meeste Kraanvogels kunt waarnemen.
Hes opperde het idee om met een aantal mensen naar Lac du Der te gaan. Een 14-tal vogelaars was hier wel voor te vinden en nadat Hes
onderdak voor ons allemaal geregeld had,
werd als datum 30 oktober t/m 1 november
2009 geprikt.

Camping Eclaron

Ton Bakker

We verbleven op camping Les Sources du Lac
waar Hes drie 2-persoonshuisjes en een 4persoonshuisje had gereserveerd. Zelf reisden
Machteld en hij per caravan, evenals Marike en
Wim. Hans en Corina waren enkele dagen
eerder vertrokken.
Klaas en Matthew reden met Jan en mij mee en
Ton en Margot hadden Paul en Simon in hun
auto. In de middag kwamen we aan bij de
camping die er volledig uitgestorven uitzag.
Het was natuurlijk buiten het seizoen en daarbij ook nog flink koud. Op hetzelfde moment
kwam ook Ton aanrijden. Hes had de code van
47

het toegangshek en zo konden we naar binnen.
De dame van de receptie arriveerde al snel,
waarna we na ontvangst van de sleutels onze
huisjes konden gaan bekijken.

Kranen in de avond

Ton Bakker

Tegen het eind van de middag trokken we
naar het meer. Bij de grote kijkhut, vlakbij de
dijk aan de oostzijde van het meer stonden al
diverse vogelaars. Wil je de Kraanvogels binnen zien komen van de maïsvelden, dien je
voor zonsondergang aanwezig te zijn. Het was
inmiddels nog veel kouder geworden, maar
door het gespannen afwachten voelden we die
niet zo erg. Toen het begon te schemeren ving
het spektakel aan. Van verre hoorden we al het
klaaglijke krru kruu en daar kwamen ze aan.
In V-formatie vliegend of lange lijnen, luid
roepend/trompetterend. Groepen zo groot dat
het wel zwarte onweerswolken leken. Duizenden en duizenden. Uiteindelijk was de schatting zo’n 30 duizend.

Grote Zilverreiger

Ton Bakker

Daarna op zoek naar een restaurantje. De
naam ben ik inmiddels kwijt maar het was er
goed toeven. In het restaurant vertelden een
(Veerkracht 16)

paar vrouwen dat ze een Grijze Wouw hadden
gezien. Dit werd door de mannen met de nodige scepsis aangehoord. Het verhaal leek ze
wat vaag en onwaarschijnlijk. Ze dachten dat
die vrouwen de namen en de soorten wat door
elkaar haalden. Vergissen is immers menselijk.
Maar de ochtend dat iedereen voldaan naar
huis ging, besloot Ton toch nog even een omweg te maken. Je weet tenslotte maar nooit. En
ja hoor, hij zat er toch. Ton kreeg een echte
Grijze Wouw in het vizier, de bofkont!

Grijze Wouw

Ton Bakker

De volgende ochtend, zaterdag 31 oktober
stonden we om 05.00 uur op. Het is aan te raden om voor zonsopgang weer bij het meer te
zijn zodat, zodra de eerste zonnestralen zich
laten zien, je de kraanvogels op kunt zien vliegen. We besloten daarna pas gezamenlijk te
ontbijten. Bij het meer in het duister aangekomen stonden nog meer vogelaars dan de
avond ervoor al afwachtend op het platform.
Iedereen was doodstil. Het leek wel een of
andere herdenking. Alle gezichten dezelfde
kant uit.

schot geeft tot een massaal vertrek. Hele wolken tegelijk stijgen op vanaf de wadplaatsen
ondertussen hun trompetconcert uitvoerend.
Na zo’n twee uur daar rondgehangen te hebben zijn we teruggegaan naar de camping om
uit de kofferbakken allerlei lekkernijen te halen
voor het ontbijt. We zaten op een gegeven
moment met z’n tienen in het 4-persoons huisje. Na het ontbijt hoorden we weer het gekruu
en zagen we een groep kraanvogels boven de
camping overvliegen. Wij zijn daarna weer
naar het meer gereden om een wandeling te
maken door de akkers en het bos tegenover het
meer aan de zijde waar ook de grote kijkhut
staat. Daar tegenover is een parkeerplaats.
Er werden heel wat vogels gespot. Tientallen
Zilverreigers, en een Zeearend ver weg. Margot en ik waren al kletsend voor de groep uitgelopen en waren op een gegeven moment de
rest kwijt. Bleek dat ze op een Waterral waren
gestuit. Hebben wij weer gemist helaas.
De zon brak door en het werd zowaar nog
heerlijk weer. Stonden we ’s ochtends nog in
onze berenvellen, nu kon je bijna de tropenhelm uit je tas pakken.

Nog meer Kranen

Kraanvogels

Ton Bakker

De lucht kleurde prachtig rood en blauwachtig
en bij de eerste zonnestraaltjes begonnen de
kraanvogels op te stijgen. Dit is zo mogelijk
nog spectaculairder dan het binnenkomen. Het
lijkt wel, als er één opvliegt, of die het start48

Ton Bakker

Aan het eind van deze prachtige dag wist Hes
nog een restaurantje. Het stonk daarbuiten
verschrikkelijk. Later was te proeven dat deze
geur gelukkig niet uit de keuken kwam.
Voldaan kropen we ons bed weer in om de
volgende dag vroeg te vertrekken richting
huis. Alleen de bofkont maakte nog een ommetje.
Vlierbes 3, 4661 WT Halsteren, tel 0164 686533, e-mail
marijamo@xs4all.nl
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Twee waarnemingen van een Grote Grijze Snip in 2011
Hubert Tonino en Wies de Valk

14 oktober 2011 was het eindelijk zover: Mooi
weer en een herstelde gezondheid lokten ons
naar buiten en naar de vogels. We kozen voor
onze meest gebruikelijke ronde: Hildernisse,
Hogerwaardpolder en via de Oesterdam en de
Bergse Diepsluis naar de Schakerloo- en de
Scherpenissepolder.
Het zag er allemaal heerlijk veelbelovend uit:
veel trek van lijsterachtigen: Koperwieken,
Grote- en Zanglijsters en een overkomende
grote groep Kramsvogels. En op en langs het
water volop eendensoorten en steltlopers.
Hetzelfde beeld ook in de Scherpenissepolder
aan de plas links van de Westkerkse weg, die
loopt naar de stortplaats aan de zeedijk en
waar volop aan de dijkverzwaring wordt gewerkt met alle lawaai en onrust daarvan. Tussen de zwermen Kievieten en Goudplevieren
scharrelden twee Temmincks en een Krombek,
ook enkele Kempen en drie Bonte Strandlopers.
Daar werd onze aandacht getrokken door een
donkere vogel, die opmerkelijk druk en haastig aan het foerageren was met de buik net
boven het water. De afstand was ongeveer 30
meter.
Een eerste reactie was een Zwarte Ruiter, omdat de snavel lang was en er bij de snelle bewegingen wat wit bij het oog te zien was maar
nog geen bevestigende rode pootkleur. De
vogel leek iets groter dan een Watersnip.
Maar het ontbreken van tekening op het zichtbare deel van het lichaam en vooral het razendsnelle op en neer gaan van de snavel in
het water en slik er onder bleef vraagtekens
oproepen. Het licht was niet zo best en doordat iedere keer een vrachtwagen vlak langs
ons heen denderde naar en van de stortplaats
en daarbij vervelend veel stof op joeg, stonden
we daar niet erg comfortabel. Maar de vogel
intrigeerde ons en we wilden zijn poten zien,
maar dat kon nauwelijks omdat hij zo diep in
het water stond te “naaien”.
Dan gaat alles de lucht in: een vrouw Bruine
Kiek komt redelijk hoog over, maar de zwermen draaien tamelijk snel weer terug. Dat herhaalt zich een paar keer. Soms zien we niet wat
de reden van het opvliegen is, maar het valt op
dat ons vraagteken zich daar niets van aan49

trekt. Keek hoogstens even op en dan zagen
we een toch snipachtige kop met het wat hoge
oog, waarvoor tussen dat oog en de lange snavel een wit vlekje oplichtte. De snavel oogde
donker, waarbij het even leek of het puntje wat
omlaag spitste of iets verdikt was. Ook was
soms even iets van een grijzige pootkleur te
zien. Kleuren waren in dit licht niet goed te
onderscheiden.
We begonnen aan een Grote Grijze Snip te
denken, te meer omdat we die enkele jaren
geleden -op afstand, maar ook een keer dichter
bij- gezien hadden aan het Veerse Meer aan de
zuidkant bij en voorbij “De Meerkoet” en die
daar geruime tijd gebleven is. De toegenomen
wind en de stofwolken konden we niet langer
trotseren en we gingen daarom naar huis,
waar de literatuur onze determinatie voor ons
voldoende bevestigde.
We hadden niet genoeg gegevens om de Grijze
Snip uit te sluiten, maar wegens de extreme
zeldzaamheid lieten wij het hierbij.

Echter twee weken later op 29 oktober waren
er zoveel interessante meldingen op waarneming.nl met de GPS locaties erbij, dat we de
kriebels kregen en met de TomTom op stap
gingen, temeer omdat daarbij in Zeeuws
Vlaanderen een Grote Grijze Snip werd genoemd en daarbij ook een Gestreepte Strandloper.
De locatie bleek ten westen van Schoondijke te
zijn: een lange en brede kreek met hier en daar
slikranden. Er waren meerdere vogelaars op
afgekomen en de Gestreepte zat flink vooraan
rechts tussen de lage begroeiing in het slik
klein en actief en goed herkenbaar te zijn.
De Snip zat echter aan de linkerkant wat verder weg en wat verscholen tussen de daar wat
hogere begroeiing met de kop in de veren te
slapen. Toch piepte het wit voor het oog herkenbaar uit de veren van de rug, die wat lich(Veerkracht 16)

tere randen vertoonden, maar het was toch
wachten geblazen op wat meer activiteit.
Het wachten werd beloond: en de vogel rekte
en strekte zich een paar keer en liet ons zijn
snippenkop zien en de lange, donkere aan de
basis wat roodachtige snavel zien met een wat
verdikte punt.

het bovengenoemde naai-gedrag ook hier vertoond zou worden.
De medevogelaars waren ook overtuigd van
deze determinatie en wat we hier zagen bevestigde ons t.a.v onze vogel boven van de Westkerkse weg, al is het wetenschappelijk lang
niet waterdicht…
De ook genoemde Amerikaanse Smient en de
Kleine Klapekster op de andere plaatsen hebben we die dag niet kunnen vinden, maar de
andere ook daar aanwezige vogelaars niet.
Maar ook dit was weer een fijne dag!
Noot van de redactie
De Grote Grijze Snip (Long-billed Dowitcher
Limnodromus scolopaceus) is een vrij algemene
waadvogel, die broedt in Noordoost-Siberië,
alsmede in westelijk Alaska en overwintert in
zuidelijker streken. Regelmatig worden exemplaren in West-Europa waargenomen.

Grote Grijze Snip, adult

Ook hier stond de vogel te diep in het water
om de pootkleur te zien. Jammer dat de vogel
niet foerageerde, want we waren benieuwd of

Koereigers, Augustapolder 2/5/12

Laagsehoeflaan 39, 4623 TL Bergen op Zoon, tel 0164
235985, e-mail c.h.tonino@hetnet.nl

Erik de Jonge

IJsvogel Hogerwaardpolder, 13/1/09

Rode Wouw, Zimmermanpolder 21/2/10

Sneeuwgans 25/10/12, Molenplaat

Ton Bakker
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Ton Bakker

De vogelen des velds 2009-2011
Verzameld door Ray Teixeira
In deze late aflevering van de Vogelen des Velds een selectie van bijzondere, vroege of late waarnemingen uit onze regio uit 2009 en 2010. Omdat al zoveel tijd verstreken is sedert de waarnemingen,
hierbij alleen een overzicht van de meest opvallende gevallen in onze regio.
Teixeira, RvVi = R. van Vliegen, RW = Richard
Wierenga, SFro = Sivienka Froon, TB = Ton
Bakker, TBen = Tony Bennion, SdD = Simon
den Dubbelden, SLil = Sander Lillipalli, TS =
Teus Slagboom, VNed = Vincent Nederpel.
ad = adult, ex = exemplaar, HVP = hoogwatervluchtplaats, Hwschor = Hogerwaardschor,
juv = juveniel, t = territorium, tp = ter plaatse,
vr = vrouw.

Grote TrapHogerwaardpolder 25/12/10

Mark Hoekstein

Afkortingen:
AdHo = Albert de Hoon, AGer = Annelies Gerards, AdV = Wies de Valk, BZwi = Bert
Zwiers, CvT = Corina van Tillo, DBA = Dutch
Birding Association, DSy = Dirk Symens, EdJo
= Erik de Jonge, ECor = Erik Corssmit, FSev =
Fred Severin, GJGe = Gert-Jan Geleijns (KLu),
GVer = Glenn Vermeersch, HB = Hidde Bult,
HdJa = HDja = Hanneke Dujardin, HP = Hans
Potters, HSim = H. Simons, HT = Hubert Tonino, HvL = Hans van Loon, HvS = Hes van
Schoonhoven, JF = John Frijters, JH = Jan Hogerwaard, JJ of JJac = Jos Jacobs, JRoo = Joep
Rooijmans, KE = KEls = Koen Elshout, KK =
Klaas Koopmans, LB = Lucie Bult, LHop =
Louis Hopstaken, LP = Leo Plasmans, MdHa
=Marike de Haan, MGer = Marcel Gerards, MH
= Mark Hoekstein, MT = Matthew Twort, MvS
= Machteld van Schoonhoven, NdSc = Niels de
Schipper, PdJ = PdJa = Paul Dujardin, PS =
Paranka Surminski, PW = Pim Wolf, RH = Ria
Hogerwaard, RJB = Roland-Jan Buijs, RT = Ray
Naam
Parelduiker
Roodhalsfuut
Woudaap
Kwak
Ralreiger
Koereiger
Roerdomp
Kleine Zilverreiger

Aantal
1
1
1
1
1
1
1
16

Datum
23-4-2011
14-10-2011
17-8-2011
10-8-2011
29-5-2009
30-6-2010
3-12-2010
9-7-2010

Sneeuwgors vrouw, Oesterdam 28/11/10
Hes van Schoonhoven

Rosse Fluiteend, Molenplaat 20/5/05

Plaats
Snoekplas
Bergse Diepsluis
de Nol
de Stok
Augustapolder-Oost
Duintjes-midden
Zeezuiper-Z
Steiger
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Atlas
493433
492340
494644
491600
493435
493444
492553
493451

wrn1
HT
HT
TS
PDuj
MH
TS
EdJo
RT

Matthew Twort

wrn2
AdV
WdV

wrn3

Gedrag

Wnm

PW

bij zwembad
foto DBA 31 (4) p260

KEls
HB

EdJo

JH

Grote Zilverreiger
Purperreiger
Zwarte Ooievaar
Ooievaar
Lepelaar
Flamingo spec
Chil Flamingo
Zwarte Zwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Zwaangans
Toendrarietgans
Kolgans
Dwerggans
Kleine Rietgans
Indische Gans
Sneeuwgans
Keizergans
Kl Canadese Gans
Brandgans
Mandarijneend
Chileense Smient
Blauwvleugeltaling
Krooneend
Ringsnaveleend
Witoogeend
Eidereend
Nonnetje
Non
Grote Zaagbek
Topper
Rosse Stekelstaart
Zwarte Wouw
Rode Wouw
Zeearend
Slangenarend
Grauwe Kiekendief
Grauwe Kiekendief
Ruigpootbuizerd
Visarend
Roodpootvalk
Smelleken
Kwartel
Klein Waterhoen
Kraanvogel
Grote Trap
Steltkluut
Goudplevier
Kanoet
Temmincks Stp
Bonapartes Slp
Gestreepte Slp
Krombekstrandloper
Bokje
Poelsnip
Houtsnip
IJslandse Grutto
Rosse Grutto
Poelruiter
Amer. Oeverloper
Grauwe Franjepoot

70
1
4
52
250
15
2
33
850
4
1
3.000
29.500
1
2
3
1
1
1
3.000
5
1
1
5
1
1
2
2
22
3
6
9
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
226
10
1
1
1
93
1
1
3
4
180
1
1
2

6-11-2010
4-8-2009
4-8-2011
16-9-2011
4-9-2009
18-7-2010
12-11-2011
18-1-2009
13-11-2009
10-1-2010
6-5-2011
16-1-2010
3-2-2010
23-1-2010
12-12-2010
9-8-2009
24-4-2010
14-5-2011
24-1-2010
9-1-2010
19-4-2009
15-4-2009
12-9-2009
23-10-2009
30-4-2010
12-9-2009
30-12-2009
16-1-2010
13-3-2010
15-1-2011
9-2-2010
9-7-2010
3-6-2011
16-4-2009
13-11-2010
7-6-2010
12-6-2009
26-10-2011
20-11-2011
12-9-2009
23-8-2009
25-9-2011
3-6-2010
17-6-2009
10-2-2010
25-12-2010
24-4-2010
12-11-2011
13-5-2010
10-8-2011
9-8-2011
4-8-2009
14-8-2011
15-1-2011
20-4-2010
30-12-2009
15-4-2011
9-5-2009
12-8-2010
31-7-2011
19-5-2009

Hogerwaardpolder-W
Duintjes
Kleine Meer-West
Dorpstraat
Hogerwaardschor
Markiezaat-zuid
Hw schor-waterlijn-Oost
Krabbenweg-O
Markiezaat
Hogerwaardpolder-m
Kleine Melanen-NO
Oude Heipolder
Markiezaat
Steertse Heide
Augustapolder-Oost
Kleine Prinsesseplaat
Molenplaat-ZO
Molenplaat-ZO
Hopmeer
Schakerloopolder,
Gemeentevijver
Molenplaat-slik
Hw schor-waterlijn-Oost
Binnenschelde-Zuid
Plaat van de Vliet-O
Kreekrak-N, haven
Oesterdam-midden
SR kanaal-N (57)
Molenplaat, natuurbouw
Markiezaatsmeer-ZO
Markiezaatsmeer-NO
Boskreek
Duintjes-Noord
Vlb Woensdrecht
Spuitkop-Oost
A58
Duintjes-midden
Kraaijenberg-plas
Hogerwaardschor-W
Duintjes-Zuid
Telpost Lange Steen
Duintjes-midden
Kraaijenberg, plas
Zeezuiper-Z
Aanwaspolder-m
Hogerwaardpolder-O
Molenplaat-slik
Duintjes-Zuid
Dijkplas, Platte weg
Hw polder-m, natuurbouw
Scherpenissepolder,
Scherpenissepolder
Scherpenissepolder,
Kleine Prinsesseplaat
De Meeten 2
Vlb W'drecht
Schakerloopolder, -O
Schakerloopolder -W
Begoniastr. 31
Hw polder-m, natuurbouw
Scherpenissepolder-ZO
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494421
493404
494554
495521
494410
493450
493453
491533
493400
494422
492435
435450
493400
494652
493435
492345
493411
493411
493604
492300
551611
493411
493453
493423
434332
493355
493334
490300
493315
493453
493422
494411
493434
490500
493402
494113
493444
493444
494412
493454
494511
493444
493444
492553
491414
494423
493411
493454
492223
494422
492213
492200
492213
492345
492714
490500
492332
492331
551612
494422
492223

HB
TS
MT
RT
over, > Groote Meer?
LB
op daken, slapen.
RJB
TS
MT
vanaf toren
HB
MGer
RT
RT
PS
HP
PS
RT
JF
MdHa
TB
JH
ruim 3000
TS
uitvliegend
GVer
HT
AdV
goed herkenbaar
TB
TS
RT
HB
TB
RT
MT
JJac
Hybride
JJac
TS
MT
slaapplaats
HB
MT
ook 29-4 en 1-6-09
TB
JH
tussen Wtaling
HP
TS
RT
MGer AGer dichtbij,
RJB
TS
MT
JJac
HB
TB
JH
HB
MGer TBen
MT
in wak
RT
HB
EdJo
MdHa
GJGe
over
TS
JJac
TS
TB
ECor
TS
MT
MdHa
TB
KK
HB
TB
JH
JJa
TS
MdHa
MdHa
MG
RT
TB
TS
MdHa
VNed EdJo
KEls geluid opgenomen
HvL
CvT
MH
HB
TB
RT
MT
HB
MGer LHop
HB
LB
prachtkleed
HT
AdV
SLil
TS
MT
HT
WdV
TB
LP
JH
RvVi
DBA
opgejaagd
AdHo
Hupke 140 p 22
HT
WdV
SdD
TS
RT
HB
23:35 > ZW,
TB
HT
LP
HT
WdV

Kleinste Jager
Dwergmeeuw
Pontische Meeuw
Reuzenstern
Grote Stern
Noordse Stern
Dwergstern
Witwangstern
Zwarte Stern
Kerkuil
IJsvogel
Hop
Draaihals
Middelste B Specht
Kuifleeuwerik
Boomleeuwerik
Strandleeuwerik
Grote Pieper
Duinpieper
Roodkeelpieper
Waterpieper
Oeverpieper
Engelse Gele Kwik
Noordse Gele Kwik
Grote Gele Kwik
Rouwkwikstaart
Pestvogel
Groenlandse Tapuit
Cetti's Zanger
Graszanger
Snor
Struikrietzanger
Grote Karekiet
Fluiter
Buidelmees
Wielewaal
Grauwe Klauwier
Klapekster
Notenkraker
Roek
Bonte Kraai
Keep
Europese Kanarie
Frater
Grote Barmsijs
Grote Kruisbek
Appelvink
IJsgors
Geelgors
Grauwe Gors
Zebravink

Velduil, Spuikanaal 12/3/12

1
3
1
2
2
1
1
1
145
1
1
1
1
1
2
13
4
2
1
1
7
3
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
100
2
14
3
1
3
1
1
2
1

29-8-2009
16-5-2009
22-9-2009
13-5-2009
26-7-2009
23-6-2009
4-8-2009
17-5-2009
5-5-2010
27-11-2009
2-11-2011
14-9-2010
28-4-2009
13-2-2011
21-12-2009
9-2-2009
1-1-2010
8-10-2009
6-9-2010
25-4-2010
8-11-2009
31-12-2009
24-4-2010
23-5-2010
20-9-2009
12-9-2009
30-1-2009
12-9-2009
2-10-2011
28-6-2009
15-6-2009
18-6-2009
1-6-2009
20-5-2011
3-6-2011
9-7-2010
21-5-2009
2-1-2011
10-2-2011
9-3-2011
30-10-2011
9-2-2009
2-11-2009
7-2-2010
19-12-2009
31-1-2009
3-4-2009
13-11-2010
2-10-2011
26-10-2010
21-8-2011

Bergse Diepsluis
Molenplaat-slik
De Kragge 2
Molenplaat-slik
Slaak
Schakerloop, karrevelden
Oosterschelderak
Molenplaat-slik
Molenplaat-slik
Kooiweide-Zuid
Rattekaai
Duintjes-midden
Kraaijenberg
Mattemburgh-West
Wouw, dorp
Koude Heide
Oesterdam
Markiezaatskade-Zuid
Duintjes, voorm zeebad
Molenplaat-ZO
Telpost Lange Steen
Oesterdam
Scherpenissepolder
Hogerwaardschor-W
Aanzet Oesterdam
Binnenschelde-Oost
Heiakkers-Z
Markiezaatskade-Noord
Molenplaat-Zoommeer
Kreekrak-NO
Grote Prinsesseplaat
Scherpenissepolder-NO
Plaatvliet-NW
Groote Meer-Oost, oostzijde
Lange Water-N
Hogerwaardschor-WW,
Duintjes-midden
Hogerwaardschor-m
Kraaijenberg
Rijzendeweg
Kraaijenberg
Koude Heide
Kraaijenberg
Oesterdam-midden
Kreekrak-NO
Bloempjesvenroute
Plantage Centrum
Landtong
Mattemburgh, trektelpost
Hogerwaardschor-W
Lobenpolder

Ton Bakker

492340
493411
492543
493411
434342
492300
490304
493411
493411
494533
494310
493444
493434
493551
492600
495554
493334
493345
493450
493411
494511
493334
492213
494412
494314
493413
494531
493325
492451
493451
492345
492213
493411
494651
492422
494411
493444
494413
493434
494425
493434
495554
493434
493334
493451
493550
493545
493450
493552
494412
493433

TB
SdD
RJB
MT
HB
HT
TS
TS
MT
PS
FSev
TS
TS
HvS
HSim
HB
HB
HP
MH
TB
TS
HB
TS
RT
HB
JJac
BZwi
RT
HB
TB
TB
TB
RT
TB
TB
RT
SFro
NdSc
TS
TS
TS
HB
TS
TB
JJac
TS
TB
TB
TS
HP
HB

Dwergstern, Molenplaat
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zie foto
PDuj

HDuj
zie foto's

LB
WdV
MT

RT

om 23.30 jagend

MvS
Hupke 140 p 22
op maïsstoppel
JH

LB

MdHa
JH

JRoo
LB

LB
MdHa
MGer
TB
LP
MdHa
LP
TS
JH
JH
HB

AGer
SdD

over

ZW
determinatie ok?
dood
groot
+ 1 Mplaat-NO

JH
TS
RT
EdJo
ad
> hut
over
op maisstoppel
tp

TS
RT
RT
MdHa
RT
JH
plus ex
JH
MT
MdHa
trek, over
LB

Ton Bakker

Richtlijnen voor auteurs
• Artikelen beslaan bij voorkeur vijf tot acht pagina’s gedrukte tekst; korte bijdragen en meldingen beslaan één
tot drie pagina’s.
• artikelen aanleveren bij voorkeur in MS-Word 1997-2003.
• tabellen gescheiden aanleveren, liefst in Excel.
• gescande beelden op diskette, lijnwerk minimaal 600 dpi, foto’s 200 dpi bij plaatsing op 100% formaat.
• figuren en tabellen nummeren en voorzien van een zelfuitleggende kop of bijschrift.
• altijd naam van auteur(s) (+maand en jaar) vermelden vóór de aanvang van de tekst, doch na de titel. Adres van
de auteur met liefst telefoon en mailadres onder het artikel vermelden.
• Nederlandse soortnamen schrijven met beginkapitalen; Zwarte Wouw, Oeverloper.
• wetenschappelijke soortnamen altijd cursief en met één beginkapitaal; voorbeeld: Milvus migrans, Actitis hypoleucos.
• groepsnamen beginnen met een kleine letter; voorbeeld: ganzen.
• literatuurverwijzingen in de tekst tussen haakjes en alleen auteur en jaar vermelden als volgt (Sovon 1988) of
(van Erve et al. 1967).
• bronvermelding (literatuur) ná de tekst op alfabetische volgorde, als volgt: Auteur. Jaar. Titel. Uitgave, nummer: pagina(‘s). De door Limosa gebruikte schrijfwijze wordt eveneens geaccepteerd.
Voorbeeld tijdschrift:
Sovon. 1988. Nieuwe aantalsschattingen van de Nederlandse broedvogels. Limosa 61: 151-162.
Voorbeeld rapport / boek:
van Erve F.J.H., H.K.M. Möller Pilot, A.B.L.M. Wittgen, S. Braaksma, W.H.Th. Knippenberg & V.F.M. Langenhoff. 1967. Avifauna van Noord-Brabant. van Gorcum & Co., Assen.
• de redactie behoudt zich het recht voor de binnengekomen kopij in overleg met de auteur aan te passen.
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