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Vogelwerkgroep Bergen op Zoom 
De Vogelwerkgroep Bergen op Zoom werd in 1992 statutair opgericht, maar bestaat al sedert ongeveer 1982. 

Zij heeft als doel het bestuderen van in het wild levende vogels ter bescherming en behoud van deze dieren 

en hun leefgebieden. Dit gebeurt door het organiseren van tellingen, al dan niet in samenwerking met 

landelijke, provinciale of regionale organisaties, waarbij gegevens van vogels worden verzameld, uitgewerkt, 

gearchiveerd en zo mogelijk gepubliceerd, liefst in het eigen tijdschrift Veerkracht. Daarnaast worden 

informatieve vergaderingen met lezingen gehouden en steun gegeven aan initiatieven ter bevordering van 

natuurbehoud in het algemeen en vogelbescherming in het bijzonder. Regelmatig worden excursies 

gehouden waarbij vogel- en natuurstudie voorop staan. 
 

Website: //www.vwgboz.nl (in opbouw). 
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Marike de Haan (secretaris), Jan Hogerwaard (voorzitter), Sjaan Hopmans (penningmeester) en Ray Teixeira.  

Contactadres: Marike de Haan, Lobenpolder 7, 4617 MP Bergen op Zoom, tel 0164-243680; emailadres 

dehaan@brabantsewal.eu. 
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Van de voorzitter 
Zoals in het verslag van de algemene ledenvergadering van 24 maart 2015 is vermeld, heeft dit jaar 

een bestuurswisseling plaatsgevonden. Ray Teixeira heeft het voorzitterschap aan mij overgedragen, 

terwijl mijn taak als penningmeester is overgenomen door Sjaan Hopmans. Marike de Haan blijft se-

cretaris en Ray blijft algemeen bestuurslid. Zo rust op mij dus de schone taak om het voorwoord in de 

Veerkracht te mogen schrijven. Mijn naam is Jan Hogerwaard, ben 65 jaar, gehuwd met Ria, vader van 

zoon Waldemar, 41 jaar, dochter Sabine, 37 jaar, en opa van vier kleinkinderen. 

 

 
 

Het huidige nummer bevat onder andere twee 

uitgebreide rapportages over broedvogelon-

derzoek van het Kleine Meer en het Lange 

Water, een interview met een prominent lid, 

verslagen van enkele excursies, het verslag van 

de SWEV-dag en de Vogelen des Velds. 

Leden van onze Vogelwerkgroep zijn nog 

steeds bijzonder actief met allerlei projecten, 

denk hierbij aan het reguliere onderzoek van 

de Watervogels in het Markiezaat, broedvogel-

inventarisaties van gebieden zoals het Grens-

park en het Halsters Laag, het MUS-project 

(Meetnet Urbane Soorten) en natuurlijk het 

onderzoek voor de nieuwe Vogelatlas van 

Sovon. Mede door de veelheid aan projecten, is 

besloten dit jaar de broedvogelinventarisatie 

van de proefstrook in het Markiezaat te laten 

vervallen. 

Wij zouden het op prijs stellen, als jullie je 

ervaringen bij het inventariseren van de diver-

se projecten met alle leden zouden willen de-

len, door middel van een verslagje voor de 

Veerkracht. Je komt toch op plaatsen waar je 

normaal niet komt en die voor andere vogel-

werkgroepleden verrassend kunnen zijn. 

Begin februari heeft Jan-Willem Vergeer voor-

gesteld om voor onze leden een BMP-

vogel(herkennings)cursus te geven. De belang-

stelling hiervoor was groot, echter vanwege de 

overvolle agenda is besloten om de cursus 

begin 2016 te plannen. 

De uilenwerkgroepen hebben hun jaarlijkse 

inspectie van de nestkasten er weer op zitten 

en de resultaten zijn redelijk positief. De Kerk-

uilen zijn waarschijnlijk door het koude voor-

jaar later begonnen met broeden, gezien de 

grootte van de jonge vogels. Op 6 juni jl. luid-

de Jochem Sloothaak van Brabants Landschap 

in het NOS-journaal de noodklok over het 

wegroven van Steenuilenjongen. Het blijkt dat 

uit de ruim 400 Steenuilenkasten regelmatig de 

jongen worden geroofd en te koop worden 

aangeboden. Gelukkig hebben we dit kwalijke 

gedrag in onze regio nog niet geconstateerd. 

De SWEV dag op 21 februari, georganiseerd 

door onze vereniging, is weer succesvol verlo-

pen. Er was een goede opkomst. Het ochtend-

gedeelte was gewijd aan interessante lezingen 

en het middaggedeelte werd besteed aan een 

tweetal excursies, naar het Hogerwaardschor 

en de Molenplaat. 

Er hebben dit jaar enkele excursies plaatsge-

vonden, waarbij we een redelijk aantal leden 

mochten begroeten. Daarbij zijn ook regelma-

tig introducees aanwezig, waarvan we hopen 

dat een en ander hen aanspreekt om lid te 

worden. Een aantal geplande excursies is 

vanwege allerlei omstandigheden niet doorge-

gaan. Op initiatief van Hidde Bult heeft daar-

voor in de plaats een avondfietstocht op de 

Molenplaat plaatsgevonden. Er staat nog een 

nieuwe excursie in de planning, namelijk een 

door Delta Safari georganiseerde Zeevogel-

tocht op de Noordzee op 17 oktober of 8 no-

vember. Momenteel zijn we bezig bij onze 

leden te peilen naar welke datum de voorkeur 

uitgaat, omdat slechts voor een datum gekozen 

gaat worden. 

 

Jan Hogerwaard, voorzitter Vogelwerkgroep 

Bergen op Zoom 
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Broedvogelkartering Kleine Meer in 2012 
 

Ray Teixeira 

 
Het landgoed het Groote Meer, dat ten oosten van het dorp Ossendrecht ligt, werd reeds verschillende 

malen op broedvogels onderzocht. Voor het eerst gebeurde dat begin jaren zestig van de vorige eeuw 

in het kader van de Avifauna van Noord-Brabant (van Erve et al. 1967), waarbij alleen de vennen 

Groote en Kleine Meer onderwerp van studie vormden. Daarna werd het landgoed in 1988 geïnventa-

riseerd, waarbij de grote vennen het hoofddoel vormden, maar de bossen slechts vluchtig werden 

bekeken (Teixeira 1990). De eerste werkelijk integrale telling vond plaats in de periode 1994-96 

(Teixeira & Bult 2002). Daarna werd het landgoed onderdeel van het Grenspark De 

Zoom/Kalmthoutse Heide en werd het in het kader van het vijfjaarlijkse monitoring programma van 

het park op broedvogels onderzocht. Daarbij werden de algemene soorten niet meegenomen.  

In 2011 werd het Grootemeerstaartseheikomplex VOG 18 Groote Meer als onderdeel van het inventa-

risatieprogramma van het Grenspark door mij onderzocht, waarbij ook de algemene soorten werden 

gekarteerd (Teixeira 2014b). Hiervan ligt circa 150 ha binnen het landgoed Groote Meer; de rest ligt in 

België. Dat jaar onderzocht Bult de Grensparksector Vog19 Zwaluwmoer van 144 ha (Bult 2014), 

waarbij alleen de meest algemene soorten niet werden onderzocht. De rest van het landgoed, gelegen 

in Grensparksector Vog20, meet ongeveer 91 ha en werd in 2011 (evenals in 2006) gekarteerd door 

Belgische vrijwilligers, die de aanwezige soorten vooral op zicht en niet op het gehoor determineer-

den. Omdat vermoed werd dat dit tot onvoldoende resultaten had geleid, besloot ik het Kleine Meer 

en omliggende bossen in 2012 grondig op broedvogels te onderzoeken. 

De resultaten worden vergeleken met tellingen uit 1988 (Teixeira 1990), 1994-96 (Samenwerkingsver-

band Westbrabantse Vogelwerkgroepen 2007), 2006 en 2011 (verstrekt door het Grenspark plus het 

archief van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom) en met de landelijke BMP-indexen van 2006 en 2011 

(Netwerk Ecologische Monitoring 2014). 

 

Gebiedsomschrijving 

Van het Grootemeerstaartseheikomplex VOG 

20 (figuur 1) van 116,7 ha, werd alleen het 

Kleine Meer en omliggende bossen onder-

zocht, dat voor de overdracht aan Natuurmo-

numenten (NM) onderdeel uitmaakte van het 

landgoed Groote Meer en 91 ha meet. Het deel 

van VOG 20 de Staartse Heide van 25,75 ha 

werd niet meegenomen. 

Mede door toenemende waterwinning door 

Evides vanaf 1913 is de waterstand van het 

Kleine Meer enorm verlaagd en zijn de bossen 

verdroogd. Vanaf 1975 staat het ven regelma-

tig en steeds vroeger in het seizoen droog. In 

de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het 

waterverlies enigszins gecompenseerd door 

overtollig water van het pompstation Korten-

hoeff in het Kleine Meer in te laten, maar daar-

na is dat gestopt. Dat leidde ertoe dat van 1991 

tot en met 1993 en daarna 1996 en 1998 het ven 

ook ’s zomers volledig droogstond. Daardoor 

is de begroeiing van het ven ingrijpend veran-

derd. De (voormalige) leemputten blijven het 

hele jaar water houden door een ondoordring-

bare leemlaag in de bodem.  

Natuurmonumenten bestreed de verdroging 

door zakputten te dempen en vanaf 2011 enig 

overtollig oppervlaktewater vanaf het land-

goed Kortenhoeff in te laten (Teixeira 2014a). 

In het kader van droogtebestrijding werd in 

2009 met Evides een convenant gesloten om 

minder water op te pompen. Tot 2009 werd 

jaarlijks 14,5 miljoen m3 gewonnen. Najaar 

2009 was dat afgenomen tot 12,5 miljoen m3 en 

najaar 2011 tot 10,5. Mede door deze maatrege-

len valt het Kleine Meer de laatste jaren niet 

meer droog. In 2012 was de waterstand in het 

Kleine Meer hoger dan de jaren ervoor en erna. 

Door de opslag van bomen (vooral wilg en 

populier) en struiken is het aanzien van het 

Kleine Meer veranderd van een open ven in 

een soort moerasbos met veel hoge waterplan-

ten als Gele lis en langs de randen veel Pijpen-

strootje. Daar werd een stuk van enkele hon-

derden meters geplagd, waarna een grasveld 

in plas/dras situatie ontstond. Plaggen bij de 

Leemputten leverde veel Zonnedauw op. 
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Rond het Kleine Meer groeit voornamelijk bos. 

In het zuidwesten (Kleine Meer-West) is dat 

vaak oud en zeer gevarieerd met verschillende 

aangeplante boomsoorten als Grove Den, Fijn-

spar, Lariks en soms Zeeden, maar er staat ook 

veel loofhout met al forse inlandse Eiken. De 

ondergroei is vrij goed ontwikkeld en er zijn 

grote Rododendron-struwelen. Toch staat er 

ook veel Pijpenstrootje. Een oud open terreintje 

is door NM uitgebreid en gedeeltelijk geplagd 

om jonge heide een kans te geven. Langs de 

rand werden oudere Grove Dennen geringd, 

hetgeen staand dood hout opleverde, maar 

ook een verlies vormde. Doordat in de vorige 

eeuw weinig bosonderhoud plaatsvond, staan 

en liggen ook elders vrij veel dode bomen. Nu 

het beheer van het terrein door Natuurmonu-

menten is overgenomen, zijn veel ook oudere 

percelen fors gedund. 

 
Figuur 1. Overzicht Kleine Meer met enkele toponiemen. 

 

Het ven in het Kleine Meer-West is er ge-

schoond, voornamelijk om de Kamsalamander 

meer ruimte te bieden. Ten noorden van het 

Kleine Meer is het (naald)bos veel eentoniger 

en de ondergroei minder gevarieerd. 

 

Weersomstandigheden broedseizoenen 2012 

Na drie koude winters was de winter 2011/12 

normaal (Boele et al. 2014). Toch kwam na een 

zeer zachte en natte december en januari een 

korte, maar serieuze koude-periode van 30 

januari tot 8 februari, die diep in Europa door-

drong tot zelfs aan de Middellandse Zee. Er 

viel maar weinig sneeuw. Maart kende vooral 

stabiel hogedrukweer, maar april en de eerste 

helft van mei waren wisselvallig met weinig 

zon en regelmatig regen. Daarna werd het 

zacht en zonnig met soms onweer. Juni was 

vrij koel en somber, terwijl juli nat was en vrij 

koel met een normale hoeveelheid zon. 

 

 
Het Kleine Meer in 1983; het ven is nog open en geschikt 

als broedgebied voor Geoorde Fuut, eenden en Kokmeeuw. 

 

Methode 

Het broedvogelonderzoek in het Kleine Meer 

in 2012 vond plaats in overeenstemming met 

de richtlijnen van de uitgebreide territorium-

kartering (van Dijk & Boele 2011). De inventa-

risatie van het Kleine Meer was over het alge-

meen goed te doen, omdat plaatsbepaling in 

de bossen vrij eenvoudig was en vrijwel overal 

gelopen kon worden. In het ven was plaatsbe-

paling lastiger, maar door het grote aantal 

herkenningspunten lukte het toch goed. Moei-

lijkheden werden ondervonden in het Kleine 

Meer zelf, omdat dat niet doorwaadbaar bleek 

en op veel plaatsen lastig te overzien door 

boomgroei. Daardoor moesten Dodaars, gan-

zen en eenden, maar ook Blauwborst en Fitis, 

op geluid en op afstand worden geïnventari-

seerd, hetgeen tot een onderschatting kan heb-

ben geleid. 

Het terrein was slechts vanaf twee plaatsen te 

bereiken: via de parkeerplaats bij de Abdijlaan 

en vanaf de Putse Weg. 
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Bij het veldwerk werden de meeste broedvo-

gels geregistreerd aan de hand van de territo-

riumzang, maar ook andere indicaties werden 

gebruikt. Alle broedvogelsoorten werden ge-

inventariseerd.  

 

 
Kleine Meer-West 2013: gemengd bos met uitbundige onder-

groei van rododendron. 

 

De broedvogelinventarisatie vond vooral ’s 

morgens vroeg plaats. Er werden 39 bezoeken 

gebracht in de periode 21/2 tot en met 4/8. De 

eerste twee bezoeken kunnen als terreinver-

kenning of proefronde worden gezien. De 

laatste drie bezoeken in juli en augustus waren 

vooral bedoeld voor laat broedende soorten als 

Boomvalk en Wespendief. Het aantal avond-

bezoeken bedroeg 7, waarvan sommige heel 

kort (voor de Nachtzwaluw). Hidde en Lucie 

Bult bezochten globaal het gehele gebied op 

4/3 en deden veel uitsluitende waarnemingen 

van Zwarte Spechten. 

 
Kleine Meer-Noord 2013; het ven is dichtgegroeid met bomen en 

struiken. 

 

Na de proefbezoeken werden 10 volledige 

rondes van normaal twee bezoeken gelopen, 

waarbij steeds flinke overlapzones werden 

aangehouden voor de bezoeken binnen één 

ronde. Aan het eind van het broedseizoen wa-

ren drie bezoeken nodig voor één ronde.  

 

 
Kleine Meer-Noord 2013; open water ie vervangen door een 

onoverzichtelijke lage vegetatie van Pitrus en Pijpenstrootje. 

 

De onderzoekinspanning overdag bedroeg 121 

uur en 46 minuten, hetgeen neerkomt op 80,3 

minuten per 100 ha. Daarnaast werd aan 

avondbezoeken 9 uur en 32 minuten besteed. 

Geluidnabootsing werd regelmatig en syste-

matisch ingezet voor Dodaars, Kwartel, rallen  

(Porseleinhoen, Waterral, Kwartelkoning, 

Klein en Kleinst Waterhoen), Middelste en 

Kleine Bonte Specht en Nachtzwaluw. 

De gegevens werden digitaal uitgewerkt door 

middel van het programma Autocluster van 

Sovon. De interpretatie werd zo nauwkeurig 

mogelijk gecontroleerd, waarbij naar voren 

kwam dat deze voor veel soorten goed leek. 

Soms was de interpretatie te rigide en werden 

waarnemingen van vlak voor de datumgrens 

niet meegewogen, terwijl dan de trefkans juist 

het hoogst is en territoria het gemakkelijkst 

kunnen worden opgespoord. In zuidwestelijk 

Nederland loopt de natuur 1-2 weken voor op 

het midden van het land. Daardoor nestelen in 

het uiterste westen van Noord-Brabant veel 

soorten ook zoveel vroeger dan elders in ons 

land. De meeste datumgrenzen zijn voor ons 

land gebaseerd op Midden- en Noord-

Nederland. 

Bij de introductie van de datumgrenzen als 

nieuw interpretatiecriterium (van Dijk 1985) 

werd nadrukkelijk gesteld dat “de inventarisa-

tieperiodes niet al te strikt genomen moeten 

worden”. Daarnaast moest rekening worden 

gehouden met afwijkingen ivm weersomstan-

digheden en de geografische ligging (in het 

zuiden van Nederland soms enige weken eer-
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der dan in het noorden). Helaas is van al deze 

terechte relativering bij Autocluster niets, maar 

dan ook helemaal niets meer overgebleven. 

Waarnemingen buiten de datumgrenzen wor-

den door Autocluster rigoureus afgewezen, 

terwijl ze veelal een teken zijn van de aanwe-

zigheid van extra territoria. 

De regel zo veel mogelijk waarnemingen in zo 

min mogelijk territoria onder te brengen (van 

Dijk 1985, 2004) werd soms zo ver doorge-

voerd, dat onlogische “territoria” ontstonden. 

In veel gevallen is ook dit handmatig gecorri-

geerd (zie hieronder en tabel 1). Soms werden 

veel onnatuurlijk grote territoria geconstru-

eerd, zoals bij de Koolmees, een soort met vaak 

een klein territorium (Cramp &  Perrins 1993), 

maar desondanks met een grote fusieafstand. 

Bij andere soorten berekende Autocluster dui-

delijk een te hoog aantal territoria. 

 

 
Gemengd bos met open plekken in het Kleine Meer-West. 

 

Als de eigen interpretatie anders uitkwam dan 

die van Autocluster, dan werd op de laatste 

een correctie aangebracht. Uiteindelijk werden 

de volgende correcties aangebracht ten opzich-

te van Autocluster:  Dodaars (1), Wilde Eend 

(2), Buizerd (-1), Meerkoet (1), Houtduif (1), 

Koekoek (-1), Groene Specht (-2), Zwarte 

Specht (-2), Kleine Bonte Specht (-1), Winter-

koning (3), Heggemus (1), Roodborst (3), Tuin-

fluiter (1), Zwartkop (3), Tjiftjaf (1), Fitis (1), 

Kuifmees (1), Vink (2) territoria. Bij de meeste 

soorten leverde de strikte toepassing van de 

datumgrenzen weinig problemen op, omdat er 

zoveel bezoeken werden gebracht. Vaak lever-

de Autocluster nauwelijks meer op dan turven 

gedaan zou hebben (cf Teixeira 2011) wat uit 

veel voorbeelden van de BMP-handleidingen 

naar voren komt, zonder dat dat genoemd 

wordt (oa van Dijk 1985, 2004). 

De gegevens van 2012 werden vergeleken met 

1988, 1994-96, 2006 en 2011. De onderzoeksin-

tensiteit was toen echter beduidend lager, ze-

ker in de laatste twee jaren. Uitzondering 

daarop zijn de watervogels, die in ieder geval 

in 1988 en 1994-96 serieus zijn geïnventari-

seerd. 

 

Afkortingen 
In dit verslag worden voor veel gebruikte termen 

afkortingen gebruikt; ANB = Avifauna van Noord-

Brabant (van Erve et al. 1967), cf = conform, ex = 

exemplaar of exemplaren, GrM = Groote Meer, KlM 

= Kleine Meer, KMN = Kleine Meer-Noord, KMW = 

Kleine Meer-West, KMZ = Kleine Meer-Zuid, LGM 

= Landgoed Groote Meer, terr = territorium, tov = 

ten opzichte van. 

 

 
Open water is schaars in het Kleine Meer, waardoor eenden 

lastig te inventariseren waren en zijn onderschat. 

 

Resultaten 

Het aantal territoria of paren broedvogels in de 

jaren 1988, 1994-96, 2006, 2011 en 2012 is weer-

gegeven in tabel 1. Bij de interpretatie van de 

verschillen moet rekening worden gehouden 

met de intensiteit van het onderzoek en de 

manier van clusteren. Op grond van enkele 

opeenvolgende koude winters mag worden 

verwacht dat vorstgevoelige standvogels als 

Groene Specht, Staartmees en Goudhaan zijn 

afgenomen na 2006. Andere soorten als de 

Bonte Vliegenvanger en de Boomklever namen 

landelijk en regionaal sterk toe. 

Bovendien is de hoogste broedzekerheidsscore 

vermeld, omdat van lang niet alle soorten het 

broeden met zekerheid kon worden vastge-

steld. 
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Tabel 1. Aantal terr broedvogels in het KlM in 1988, 1994-94, 2006, 2011, 2012 volgens Autocluster, de correctie op Autocluster, 

het totaal 2012 en de hoogste broedzekerheidsscore. a = aanwezig, - = niet onderzocht, 0 = onderzocht, geen geldige territoria. 
soort KlM KlM KlM KlM KlM Corr Totaal broed 

 

1988 1994-96 2006 2011 2012 2012 2012 code 

Dodaars 11 11 0 2 8 1 9 12 

Geoorde Fuut 45 46 0 0 1 

 

1 2 

Roerdomp 

  

- - 1 

 

1 2 

Knobbelzwaan 

 

1 - - 

    Grauwe Gans 

  

1 - 5 

 

5 12 

Canadese Gans 2 3 1 1 6 

 

6 7 

Nijlgans 1 

 

0 0 2 

 

2 5 

Bergeend 7 4 0 - 1 

 

1 12 

Smient 1 0 - - 

    Krakeend 4 4 - - 2 

 

2 3 

Wintertaling 3 2 1 - 2 

 

2 3 

Wilde Eend 11 14 - - 18 2 20 12 

Pijlstaart 

 

1 - - 

    Zomertaling 6 1 - 0 2 

 

2 3 

Slobeend 10 7 0 0 1 

 

1 3 

Tafeleend 7 9 - 0 

    Kuifeend 12 8 0 1 2 

 

2 12 

Wespendief 

 

0 - 1 1 

 

1 3 

Bruine Kiekendief 1 0 - - 

  

0 

 Havik 1 1 - - 2 

 

2 16 

Sperwer 1 1 - - 

  

0 

 Buizerd 1 1 - - 3 -1 2 12 

Torenvalk 

  

1 - 

  

0 

 Boomvalk 0 1 - - 

  

0 

 Kwartel 

 

1 - - 

    Fazant a 3 - - 1 

 

1 4 

Waterral 

 

1 - - 16 

 

16 12 

Porseleinhoen 

 

1 - - 

    Waterhoen 6 5 - - 4 

 

4 3 

Meerkoet 33 31 - - 12 1 13 13 

Kievit 

 

4 1 1 1 

 

1 7 

Watersnip 0 0 - 0 1 

 

1 4 

Wulp 

 

1 - 0 

    Zwartkopmeeuw 0,5 

 

- - 

  

 

 Kokmeeuw 410 56 - - 

  

 

 Holenduif a 4 - - 3 

 

3 6 

Houtduif a 25 - - 15 1 16 4 

Tortelduif 1 3 - - 

    Koekoek 1 1 - - 1,5 

 

1,5 4 

Bosuil 

  

- - 2 

 

2 12 

Ransuil 1 2 - - 1 

 

1 12 

Nachtzwaluw 

  

- 1 2 

 

2 4 

Groene Specht 1 1 0 0 4 -2 2 12 

Zwarte Specht 1 1 0 2 3 -2 1 6 

Grote Bont Specht 6 11 - - 16 

 

16 12 

Klein Bont Specht 

 

2 - - 8 -1 7 7 

Boomleeuwerik 

 

5 1 0 4 

 

4 12 

Veldleeuwerik 

 

2 - - 

    Boompieper a 28 10 12 30 

 

30 15 

Graspieper 

  

- - 1 

 

1 4 

Witte Kwikstaart 

  

- - 1 

 

1 4 

Winterkoning a 45 - - 53 3 56 12 

Heggemus a 12 - - 13 1 14 4 

Roodborst 

 

45 - - 47 3 50 12 

Nachtegaal 

  

- - 0,5 

 

0,5 2 

Blauwborst 

  

0 0 11 

 

11 12 

Gekraagde Roodstaart 3 12 8 5 11 1 12 12 

Roodborsttapuit  1 2 2 3  3 12 
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soort KlM KlM KlM KlM KlM corr Totaal broed 

 

1988 1994-96 2006 2011 2012 2012 2012 code 

Merel a 25 - - 23 

 

23 12 

Zanglijster 1 4 - - 9 

 

9 7 

Grote Lijster 3 5 - - 3 

 

3 5 

Sprinkhaanzanger 

 

1 - 2 1 

 

1 4 

Rietzanger 

  

- - 1 

 

1 4 

Bosrietzanger 

  

- 0 5 

 

5 4 

Kleine Karekiet 1 1 - - 11 

 

11 4 

Braamsluiper 

  

- - 1 

 

1 2 

Grasmus 1 

 

0 0 1,5 

 

1,5 4 

Tuinfluiter a 19 - - 22 1 23 4 

Zwartkop a 24 - - 42 3 45 7 

Fluiter 4 4 - - 

    Tjiftjaf a 18 - - 38 1 39 4 

Fitis a 32 24 27 85 1 86 14 

Goudhaan a 10 - - 20 

 

20 4 

Vuurgoudhaantje 

 

2 - - 0,5 

 

0,5 2 

Grauw Vliegenvanger 1 3 - - 3 

 

3 4 

Bonte Vliegenvanger 

 

3 3 5 

 

5 6 

Staartmees 2 6 - - 9 2 11 12 

Matkop a 11 - - 3 

 

3 4 

Kuifmees a 17 7 5 21 1 22 12 

Zwarte Mees a 10 5 3 5 

 

5 4 

Pimpelmees a 20 - - 34 

 

34 12 

Koolmees a 57 - - 68 5 73 12 

Boomklever 3 3 4 2 13 

 

13 12 

Boomkruiper a 8 - - 29 

 

29 7 

Wielewaal 1 1 - 1 1 

 

1 2 

Vlaamse Gaai a 6 - - 9 

 

9 4 

Ekster 

 

1 - - 

  

0 

 Zwarte Kraai a 4 - - 4 

 

4 12 

Vink a 44 - - 70 2 72 4 

Groenling 

  

- - 7 

 

7 4 

Putter 

  

- - 4 

 

4 12 

Sijs 

  

- 0 2 

 

2 12 

Kneu 

 

1 - 0 3 

 

3 4 

Kruisbek 

  

1 0 

  

0 

 Goudvink 

 

1 - - 7 

 

7 4 

Appelvink 

  

- 0 1 

 

1 2 

Rietgors 2 5 1 - 10 

 

10 4 

Grauwe Gors 

 

1 - - 

    aantal soorten 58 73 16 17 79 16 79 

 aantal territoria 606,5 762 71 71 893 23 916 

  

 
Roerdomp      (Don Bethume) 

 

Bespreking opvallendste broedvogels 2012 

Dodaars. Ondanks de duidelijke afname van de 

BMP-index ten gevolge van enkele strenge 

winters, toch weer een ouderwets aantal terri-

toria, mogelijk doordat de vennen meer water 

bevatten dan in 2006. Als iets behoudender 

wordt geclusterd, ligt de aanname van een 

extra paar voor de hand. 

Aangezien de meeste Dodaarzen zich ophiel-

den in volkomen onoverzichtelijk terrein, 

moest de inventarisatie daar gebeuren aan de 

hand van de roep. 

Geoorde Fuut. Eén roepend ex op 18/5 in KMZ. 

Mogelijk wordt het gebied alleen gebruikt als 
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voorverzamelplaats op zoek naar geschikte 

broedgebieden. 

Roerdomp. Een vogel opgejaagd op 20/4 en een 

roepend ex op 10/5 aldaar; net genoeg voor een 

territorium. 

Grauwe Gans. Door de onoverzichtelijkheid van 

het broedgebied werd slechts 1 paar met jon-

gen gezien op 20/4 en 21/6.  

Canadese Gans. Eén nest op het eilandje in het 

KMN; paar met jongen waargenomen op 2/6. 

Waarschijnlijk hebben slechts 3 van de 6 paar 

werkelijk gebroed. 

Nijlgans. Geen jongen waargenomen. 

Bergeend. Eén paar met jongen. De soort wordt 

heel schaars op de droge zandgronden van de 

Brabantse Wal.  

 
Wilde Eend, territoriumkaart 2012. Let op de onlogische voorge-

stelde “territoria”. 

 

Krakeend. Aan het begin van het seizoen 

groepsbalts van zeker vier paar op de Leem-

putten; vanaf de datumgrenzen nog slechts 

twee paar die moeilijk waarneembaar waren in 

het KMN. Daardoor mogelijk onderschat. In de 

jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw 

nog 4 paar. De BMP-index spreekt van een 

sterke toename. 

Wintertaling. Voorkomen in 2012 ongeveer als 

de Krakeend. De kans op ondertelling is heel 

groot. 

Wilde Eend. Door de onoverzichtelijkheid van 

het KlM licht onderteld. De iets te rigide inter-

pretatie van Autocluster met vele waarnemin-

gen die over grote afstand naar een territorium 

worden getrokken, maken een correctie van 

plus 2 paar aannemelijk. 

Zomertaling. Gelukkig nog twee territoria. De 

afname ten opzichte van de vorige eeuw is 

conform de landelijke index. 

Slobeend. Net als op het GrM (Teixeira 2014b) 

in het voorseizoen grote aantallen aanwezig; 

op 3/4 zeker 7paar. Daarvan bleef er slechts 

één over, hoewel ondertelling kan zijn opge-

treden door de onoverzichtelijkheid van het 

terrein.  

 
Buizerd 2012. De twee onderste stippen moeten worden samen-

gevoegd tot 1 territorium. 

 

Tafeleend. De enorme afname na het midden 

van de jaren negentig van de 20e eeuw, veel 

groter dan de landelijke index, is te verklaren 

door het dichtgroeien van het KlM. 

Kuifeend. Van deze sterk afgenomen soort heeft 

één paar jongen groot kunnen brengen; zeker-

heid daarover kwam pas vanaf 4/7.  

Wespendief. In totaal 5 maal waargenomen; 

broedt waarschijnlijk op LGM.  

Havik. Twee succesvolle nesten (1 en 2 jongen). 

Buizerd. Door Autocluster weer overschat (cf 

Teixeira 2011); daarom met één verlaagd. Er 
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werd een nest gevonden en van het andere 

paar de jongen gezien. De overige twee territo-

ria vallen buiten het studiegebied. 

Waterral. Ondanks strenge winters en afname 

BMP-index, enorme toename door ontwikke-

ling van moerasvegetaties. In totaal 103 regi-

straties leidden tot 16 terr.  

Waterhoen. Sterke afname na strenge winters 

(cf BMP-index). 

Meerkoet. Sterker afgenomen dan BMP-index, 

maar mogelijk ook onderschat in 2012.  

Kievit. Afname deels veroorzaakt door meer 

water in het KlM ten opzichte van 1994-96. 

Watersnip. Op 3/4 en 20/4 een ex, op 1/5 balts-

vlucht. 

Houtduif. Achteruitgegaan maar mogelijk on-

derschat in 2012. BMP-index: lichte daling. 

Koekoek. Waarschijnlijk door Autocluster en 

tijdens het veldwerk overschat. 

Bosuil. Tijdens de vele avondbezoeken twee 

succesvolle broedgevallen ontdekt in KMW. 

Na de datumgrens op 2/8 roept een vrouwtje 

bij de Leemputten. 

Ransuil. Op 14/7 een roepend jong gehoord 

langs de oostzijde van het KlM; daar al eerder 

braakballen gevonden. 

Nachtzwaluw. Nieuwkomer; door het creëren 

van heideterreintjes nu ook broedende Nacht-

zwaluwen bij het KlM.  

Groene Specht. Duidelijk overschat (cf Teixeira 

2011), doordat ook waarnemingen van buiten 

het onderzoeksgebied waren gekarteerd. BMP-

index: matige toename. 

Zwarte Specht. Door Autocluster overschat, 

doordat op 18/3 zowel een drummende vogel 

als een los exemplaar als terr werd gezien en 

waarnemingen van buiten het onderzoeksge-

bied waren gekarteerd. Landelijk is sprake van 

een matige afname.  

Grote Bonte Specht. Toename te verwachten 

door hogere BMP-index en onvolledig onder-

zoek in 1994-96. Mogelijk licht onderschat. 

Kleine Bonte Specht. De 36 waarnemingen bin-

nen het telgebied van deze vroeger zo schaarse 

soort werden verdeeld over 7 terr in zowel oud 

als jonger bos met vaak veel loofhout. BMP 

index: matige toename. 

Graspieper. Nieuwkomer; één terr aan noord-

zijde KMN. 

Winterkoning. Lichte toename, ondanks na 

strenge winter. Correctie nodig omdat ook 

waarnemingen uit omgeving van het studie-

gebied werden ingetekend en sommige terr 

onlogisch en te groot waren. 

Heggemus. Toename door beter onderzoek; 

BMP-index: matige afname. 

Nachtegaal. Zangpost 10/5; te weinig voor aan-

name van een terr. 

Blauwborst. Nieuwkomer; geweldige toename 

door veel geschikter worden van de ven-

oevers door de ontwikkeling van boomopslag.  

Gekraagde Roodstaart. Stabiel. 

Roodborsttapuit. De toename komt op conto van 

de opslag van jonge Grove Dennen en sterke 

toename landelijke index. 

Grote Lijster. In het vroege voorjaar 3 paar 

aanwezig, die een flink aantal zangposten in 

opvallend grote terr bezetten. Dit verschijnsel 

zorgde in 1994-96 voor een overschatting. 

Sprinkhaanzanger en Rietzanger. Eén terr in riet-

veld in midden van KlM.  

Bosrietzanger. Alle terr in de overgangszone 

naar de struiken en jong bos rond het ven. 

Kleine Karekiet. De enorme toename is mogelijk 

geworden door groei van riet in het ven. 

Braamsluiper. Nieuwkomer; zangpost op 4/5. 

Grasmus. Eén terr net binnen en één precies op 

de grens van het studiegebied. 

Tuinfluiter. In tegenstelling tot rond het Zwa-

luwmoer (Bult 2014) en het Groote Meer een 

lichte toename, bij een stabiele landelijke in-

dex. 

 
Kleine Bonte Specht man met voer  (HES van Schoonhoven) 

 

Zwartkop. Opvallende toename, cf BMP-index. 

Door Autocluster licht onderschat doordat ook 

waarnemingen buiten het studiegebied wer-

den ingetekend en enkele onlogische terr. 

Tjiftjaf. Een extra terr doordat ook waarnemin-

gen van buiten het studiegebied werden inge-

tekend. De inventarisaties van 1994-96 en 

vooral 2006 moeten onvolledig zijn geweest. 
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Fitis. Toename grotendeels door dichtgroeien 

van het KlM. Extra terr door onterecht niet 

meetellen van bruikbare waarnemingen. 

Goudhaan. Toename door beter onderzoek en 

toegenomen BMP-index na 1994-96. 

Vuurgoudhaan. Zangpost precies op de grens 

van het studiegebied. Aantal waarschijnlijk 

onderschat in 2012. In een al jaren bestaand 

terr konden geen waarnemingen worden ver-

richt, mogelijk doordat het aantal Fijnsparren 

is afgenomen. 

Bonte Vliegenvanger. Sterkere toename dan de 

BMP-index. Er werden alleen zangposten bij 

boomholten waargenomen. 

Staartmees. Op 21/6 circa 65, deels jonge vogels 

in enkele wilgen in het KlM. Bij een meer rea-

listische clusterafstand van 300 m voor een 

homogeen landschap kunnen 11 terr worden 

onderscheiden (cf Teixeira 2011, 2014b). Toe-

name ten opzichte van midden jaren negentig 

door beter onderzoek en scherpere criteria; de 

BMP-index in die periode nam af. 

 
Staartmees 2012 met te grote fusieafstanden in homogeen ter-

rein. 

 

Matkop. De 13 waarnemingen werden ver-

werkt in 3 terr, hetgeen een forse afname bete-

kent ten opzichte van midden jaren negentig. 

De landelijke index neemt matig af. De soort 

gaat overal op de Brabantse Wal hard achteruit 

(Bult 2014). 

Zwarte Mees. De 25 waarnemingen werden 

ondergebracht in 5 zeer grote terr. Afname 

overigens cf BMP-index, maar mogelijk ook 

door het verwijderen van bos en oude bomen. 

De Zwarte Mees bleef in de bossen rond het 

Zwaluwmoer constant (Bult 2014). 

Pimpelmees. Forse toename, veel groter dan die 

van de BMP-index, veroorzaakt door betere 

inventarisatie.  

Koolmees. Vijf extra terr aangenomen, omdat 

ook waarnemingen uit omgeving van het stu-

diegebied werden ingetekend en sommige terr 

volkomen onlogisch en veel te groot waren. 

Boomklever en Boomkruiper. Deze soorten nemen 

overal in West-Brabant sterk toe. Toename in 

het KlM veel groter dan de matig toegenomen 

BMP-indices doen vermoeden.  

Wielewaal. Zangwaarneming op 17/5 bij de 

Leemputten. 

Gaai. Ondanks toename mogelijk nog onder-

schat.  

Zwarte Kraai. Stabiel; alle terr liggen aan de 

randen van het bos. 

Vink. Toename veel groter dan die van de 

BMP-index doet vermoeden. Doordat Auto-

cluster de waarnemingen voor de veel te late 

datumgrens niet betrekt bij het vaststellen van 

de terr, worden veel waarnemingen niet ge-

bruikt of ongeldig verklaard (14 in plaats van 

5, zoals aangegeven in de tabel totalen). Bij 

gebruik datumgrens van 1/4, zouden twee terr 

extra moeten worden onderscheiden. Na de 

Koolmees de meest algemene broedvogel in 

dit gebied. 

Groenling. Nieuwkomer met een sterke toena-

me, vooral in de bossen. De BMP-index ver-

dubbelde vanaf midden jaren negentig.  

Putter. Nieuwkomer; toename van de landelij-

ke index nog groter dan bij de Groenling. 

Sijs. Nieuwkomer, twee terr, gebaseerd op 

zangwaarnemingen op 1/5 en 14/6. Vroeg in 

het voorjaar foerageerden soms meer dan 100 

ex in een perceel Lariks. Het was lastig over-

winteraars te scheiden van broedvogels.  

Kneu. Nieuwkomer; duidelijke toename bij een 

matig afnemende landelijke index. Broedde in 

opslag rond het ven. 

Kruisbek. Lastig te inventariseren en analyseren 

soort met een sterk wisselende BMP-index. 

Niet als broedvogel vastgesteld in 2012. 

Goudvink. De 39 waarnemingen in bossen met 

een goed ontwikkelde struiklaag werden on-

dergebracht in 7 leefgebieden (terr). De gecon-
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stateerde toename is vele malen groter dan de 

beperkte stijging van de BMP-index tussen 

midden jaren negentig en 2012.  

Appelvink. Een roepende vogel op 20/4 leidde 

tot de aanname van 1 terr.  

Rietgors. De verdubbeling kon plaatsvinden 

door groei van riet en bosschages in het KlM. 

Mogelijk onderschat omdat het KlM-ven zelf 

niet te betreden was. 

 

Niet-broedvogels 2012 

Blauwe Reiger, Casarca: Een mannetje, samen 

met een paartje Nijlganzen op 9/3 op Jagersrust 

en op 1/4 op het KMZ en een solitair roepend 

mannetje op 16/3 op het KMZ was niet genoeg 

voor de aanname van een territorium, Zwarte 

Wouw: Eén exemplaar lang aanwezig op 30/4, 

vloog weg naar NNW, Bruine Kiekendief: Vol-

wassen vrouw op 18/3 en 4/5; man op 17/4, 

10/5 en op 28/6, doch geen indicaties voor 

broeden, Boomvalk: Een ex op 4/5 en 4/8 en een 

paar op 4/7, alles op Kleine Meer Noord, 

Kraanvogel: Op 3/3 een paar en 1 jong van 2011. 

De oudervogels baltsen. Op 17/3 hoorde Ton 

Bakker een roepende vogel. Te weinig voor 

een territorium, Kleine Plevier: Een ex 20/4, 

Kokmeeuw en Zilvermeeuw: Overvliegend, Gier-

zwaluw: Regelmatig jagend, Boerenzwaluw: 

Broedt bij werkschuur aan de Abdijlaan, 

Spreeuw: Diverse waarnemingen van niet 

territoriale vogels, Barmsijs: Paar aanwezig in 

geschikt biotoop op 1/4, Kruisbek: aanwezig 

op 1/3 en groepjes vanaf 28/6. 

 

Resultaten Rode Lijst 

In 2012 kwamen in totaal 25 territo-

ria/broedparen van Rode Lijst soorten van 

2004 (van Beusekom et al. 2005) voor. In 1994-

96 waren dat er nog 39, in 2006 1, in 2011 2 en 

in 1988 >25 (tabel 2).  Dit verschil kan, naast 

beter onderzoek en verschil van waterstand 

van de vennen, op conto van de ervaring van 

de onderzoekers worden geschreven (vooral in 

2006 en 2011) en op toegenomen begroeiing 

van het KlM in het afgelopen decennium. Het 

aantal soorten bedroeg in 1988 10, in 1964-96 

16, in 2006 1, in 2011 2 en in 2011 15. De be-

langrijkste verliezers zijn Pijlstaart, Zomerta-

ling, Slobeend, Zomertortel, Veldleeuwerik en 

Matkop. Belangrijkste nieuwkomer is de 

Nachtzwaluw.  

De algemene trend van de Rode Lijst soorten 

in ons land is negatief; het biodiversiteitsver-

lies in deze groep is nog niet gestopt (Jorritsma 

2013). 

 
Porseleinhoen, slechts eenmaal goed voor een territorium in 

1994 (Don Bethume) 

 

Tabel 2. Aantal paren van Rode Lijst-soorten van 2004 in 

het onderzoeksgebied. - = niet verplicht onderzocht. 

  1988 94-96 2006 2011 2012 

Roerdomp 
  

- - 1 

Wintertaling 3 2 1 - 2 

Pijlstaart 
 

1 - - 
 

Zomertaling 6 1 - - 2 

Slobeend 10 7 0 0 1 

Boomvalk 
 

1 - - 
 

Porseleinhoen 
 

1 - - 
 

Watersnip 

 
 

- - 1 

Tortelduif 1 3 - - 

 Koekoek 1 1 - - 1,5 

Ransuil 1 2 - - 1 

Nachtzwaluw 

 
 

0 1 2 

Groene Specht 1 1 0 0 2 

Veldleeuwerik 

 

2 - - 

 Graspieper 

 
 

- - 1 

Nachtegaal 

 
 

- - 0,5 

Grauwe Vliegenv 1 3 - - 3 

Matkop a 11 - - 3 

Wielewaal 1 1 - 1 1 

Kneu 
 

1 - 0 3 

Grauwe Gors   1  - -   

Totaal territoria >25 39 1 2 25 

Totaal soorten 10 16 1 2 15 

 

Habitatveranderingen 

De ecologische vogelgroepen volgens Sierd-

sema (1995) kunnen inzicht geven in de veran-

deringen in het landschap en de vegetatie in 

het KlM. Om vergelijking met de overige ge-

bieden van het LGM zo groot mogelijk te ma-

ken, werd gekozen voor dezelfde ecologische 

groepen (tabel 3) als bij het Zwaluwmoer (Bult 

2014) en het Groote Meer (Teixeira 2014b). 

Bovendien werd ook rekening gehouden met 
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de veeleisendheid, om te voorkomen dat een 

algemene soort even veel gewicht in de schaal 

zou leggen als een schaarse. Deze waarde 

werd na de betreffende soorten genoemd; 

werd niets vermeld dan was de veeleisendheid 

1. De veranderingen in de periode 1994-96 tot 

2012 werden aangegeven. 

 
Tabel 3. Overzicht van de voornaamste ecologische groe-

pen Groote Meer (naar Sierdsema 1995). ∆ = verandering 

tussen 1994-96 en 2012, — = afname, + = toename, ++ = 

sterke toename, +± = lichte toename tot ongeveer gelijk, 

terr = aantal territoria.  

 

       /Periode  1988 1994-96 2012 ∆ 

Nr Groepsnaam terr terr terr 

 101 Dodaars 163 164 25 − 

102 Slobeend 63 46 22 − 

103 Kuifeend 78 69 46 − 

204 Blauwborst 0 2 24 ++ 

211 Waterrietvogels 12 16 65 ++ 

603 Grasmus 2 67 151 + 

604 Winterkoning 6 175 221 +± 

702 Geelgors 8 64 72 +± 

802 Kruisbek 0 41 52 +± 

803 Appelvink 16 38 49 +± 

804 Gro Bon Specht 22 66 120 + 

805 Klei Bon Specht 2 32 61 + 

806 Boomklever 6 14 36 + 

 

101. Dodaars-groep: voedselarm-matig voedselrijk 

open water. 

Deze groep met Dodaars (2), Geoorde Fuut (3) 

en Wintertaling (2) is fors afgenomen, vooral 

door de Geoorde Fuut. De oorzaak ligt in het 

dichtgroeien van het KlM. 

102. Slobeend-groep: kleinschalig, ondiep (matig) 

voedselrijk open water. 

Grauwe Gans (2), Smient (3), Krakeend (2), 

Zomertaling (3), Pijlstaart (3), Slobeend (2) en 

Tafeleend (2). De sterke afname van alle soor-

ten behalve de Grauwe Gans komt weer door 

het dichtgroeien van het KlM, waardoor ge-

schikt broedhabitat verloren ging.  

103. Kuifeend-groep: kleinschalig, ondiep (matig) 

voedselrijk open water. 

Deelnemers zijn Knobbelzwaan, Grote Cana-

dese Gans, Nijlgans, Bergeend, Wilde Eend, 

Kuifeend (2) en Meerkoet. Ook deze groep 

watervogels nam af, maar wat minder dan de 

beide voorgaande, doordat het aantal Grote 

Canadese Ganzen en Wilde Eenden steeg.  

204. Blauwborst-groep: verlande rietvegetaties met 

struiken. 

Deze groep met Blauwborst (2) en Sprink-

haanzanger (2) liet zoals verwacht een sterke 

toename zien ten gevolge van het dichtgroeien 

van het ven. 

211. Waterrietvogels: natte rietvegetaties. 

Roerdomp (3), Bruine Kiekendief (3), Waterral 

(2), Porseleinhoen (3), Waterhoen, Watersnip 

(3), Rietzanger (2), Kleine Karekiet en Rietgors. 

Van deze groep verdween de kiekendief en 

Porseleinhoen en nam het Waterhoen licht af. 

De overige soorten waren nieuw en/of namen 

zeer sterk toe, waardoor het overall resultaat 

positief was. 

603. Grasmus-groep: struwelen, opslag en zeer jong 

bos, bosranden met struiken. 

Van deze grote groep bestaande uit Heggen-

mus, Nachtegaal (2), Roodborsttapuit (2), Bos-

rietzanger (2), Braamsluiper (2), Grasmus (2), 

Tuinfluiter, Fitis en Kneu (2), waren alle soor-

ten nieuw of namen toe, waarbij de Fitis de 

kroon spande. Ook hier speelde het dicht-

groeien van het KlM een belangrijke rol. 

 

 
De verspreiding van de Kleine Karekiet geeft perfect aan waar in 

2012 al riet groeide. 

 

604. Winterkoning-groep: jong bos, struiklaag in 

bossen. 

De volledige groep, bestaande uit Fazant, Tor-

telduif (2), Winterkoning, Roodborst, Merel, 

Zanglijster (2), Zwartkop, Staartmees, Matkop 

en Goudvink (2) was aanwezig in het studie-

gebied. Hoewel de Tortelduif geheel verdween 

en de Matkop sterk afnam, ging het de groep 

als geheel voor de wind, vooral door een toe-

name van Zanglijster, Zwartkop, Staartmees en 



13   (Veerkracht 20/1) 

 

Goudvink. Dit wijst op een verbeterde struik-

laag in de bossen. 

 

 
Fitis 2012. De meeste zangposten liggen in de opschietende 

vegetatie in het midden van het ven en zijn alleen op geluid vast 

te stellen. 

 

702. Geelgors-groep: open bos, bosranden en boom-

groepen met kale, zandige bodem. 

Deze groep wordt vertegenwoordigd door 

Nachtzwaluw (3), Groene Specht (2), Boom-

leeuwerik (2), Boompieper en Gekraagde 

Roodstaart (2), die allemaal ongeveer gelijk 

bleven, maar in de Nachtzwaluw een nieuw-

komer kende. 

802. Kruisbek-groep: opgaand bos met naaldbomen.  

Goudhaan, Vuurgoudhaan (2;-), Kuifmees, 

Zwarte Mees en Kruisbek (2) toonden een di-

vers beeld. De Kruisbek verdween, Vuur-

goudhaan en Zwarte Mees namen af, de rest 

groeide iets. Waarschijnlijk speelde de onder-

zoeksintensiteit een belangrijke rol. 

803. Appelvink-groep: opgaand bos met loofbomen 

(liefst op vochtige bodem). 

Ook deze groep met Grote Lijster (2), Fluiter 

(2), Tjiftjaf, Wielewaal (2) en Appelvink (2) 

toonde een wisselend beeld. De Fluiter ver-

dween en de Appelvink verscheen. De Grote 

Lijster nam af, maar alles werd overschaduwd 

door de Tjiftjaf, zoals dat ook bij het Zwaluw-

moer (Bult 2014) en het GrM het geval was 

(Teixeira 2014b). De vraag of deze ecologische 

groep wel homogeen is, wordt hierdoor steeds 

prangender. 

804. Grote Bonte Specht-groep: oud, opgaand bos, 

dood hout (holenbroeders). 

Groene Specht (2), Zwarte Specht (2), Grote 

Bonte Specht (2), Gekraagde Roodstaart (2) en 

Boomkruiper (2). De meeste soorten bleven 

ongeveer gelijk, maar de Boomkruiper en Gro-

te Bonte Specht groeiden fors, waardoor de 

groep als geheel bijna verdubbelde. Waar-

schijnlijk nam de hoeveelheid oud bos en dood 

hout niet toe. 

805. Kleine Bonte Specht-groep: opgaand bos met 

loofbomen (holenbroeders). 

Als groep verdubbelde de Kleine Bonte Specht 

(3), Grauwe Vliegenvanger (2) en Pimpelmees 

bijna. 

De Kleine Bonte Specht nam spectaculair toe 

en de Pimpelmees deed het veel beter, terwijl 

de Grauwe Vliegenvanger stabiel bleef. Waar-

schijnlijk kwam meer dood zachthout met 

natuurlijke holtes beschikbaar. 

806. Boomklever-groep: zwaar loofhout (holenbroe-

ders). 

Deze groep, die wordt vertegenwoordigd door 

Holenduif (2), Bosuil (2) en Boomklever (2), 

nam duidelijk toe, waarschijnlijk doordat de 

vertegenwoordigers ervan overal in West-

Brabant steeds meer gebieden konden bezet-

ten. Het loofbos kreeg in het KMW inderdaad 

de mogelijkheid ouder te worden. 

807. Havik-groep: Roofvogels van bossen. 

Deze groep met Wespendief (3), Havik (2), 

Sperwer (2) en Buizerd (2) steeg door de moge-

lijke vestiging van een Wespendief en verdub-

beling van Havik en Buizerd, terwijl de Sper-

wer verdween. 

 

Discussie 

Met 79 broedvogelsoorten, waarvan 15 van de 

Rode Lijst, vormt het KlM nog steeds een be-

langrijk onderdeel van het LGM, maar ook van 

het Grenspark Zoomland/Kalmthoutse Heide 

en zelfs nog wel een grotere omgeving. En dat 

was vroeger misschien nog wel meer zo. In de 

vorige eeuw was het gebied vermaard door 

onder meer broedende meeuwen en sterns 

(van Erve et al. 1967), maar die zijn inmiddels 

allemaal verdwenen. Daarna was het de beurt 

aan de steltlopers en weidevogels, waarvan 

momenteel nog maar een enkel paar rest, 
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vooral omdat het KlM is dichtgegroeid met bos 

en opslag. Het plaggen heeft voor deze soorten 

geen soelaas geboden. 

De verdroging heeft z’n tol geëist, zodat veel 

soorten eenden, Meerkoet en Waterhoen zijn 

afgenomen. Ook soorten die het op een of an-

dere wijze moeten hebben van een wat vochti-

ger omgeving als Matkop, Ekster en Spreeuw 

verdwenen of namen af. 

Door de verdroging kon de vegetatie in het 

ven oprukken. Aanvankelijk was dat gunstig 

voor de vestiging van Geoorde Fuut, ganzen 

en eenden, maar op de Grauwe Gans na begint 

ook daar al de klad in te komen. Ook Blauw-

borst en Waterral konden zich in dat biotoop 

vestigen, maar zij floreren vooralsnog wel, 

omdat de moerasvorming toenam en de opslag 

van struiken stabiliseerde. Samen met de toe-

name van riet schiep dit mogelijkheden voor 

andere moerasvogels als Kleine Karekiet, Riet-

zanger en Rietgors. 

Het volledig verwijderen van de opslag langs 

de randen van de vennen zal onder meer de 

Roodborsttapuit geen goed doen. Anderzijds 

zal hij ook verdwijnen als de opslag zich tot 

bos kan ontwikkelen. 

 

 
De verspreiding van de Bonte Vliegenvanger geeft aan waar 

ouder bos met veel broedholten voorkomt. 

 

Met het bos gaat het helemaal niet slecht. Aan-

vankelijk moest men rabatten aanleggen om 

het bos droog te houden; een maatregel die al 

lang niet meer nodig is. Er is decennia lang een 

terughoudend kapbeleid gevoerd, hetgeen 

leidde tot een ouder er gevarieerder bos. Dat 

uitte zich in een toename van spechten, maar 

ook Vuurgoudhaan, Bonte Vliegenvanger en 

Goudvink. Op dit gebied kan nog meer ge-

wonnen worden.  

 

 
Grote Bonte Specht; vrij algemeen in het Kleine Meer-West 

(Ton Bakker) 

 

De avifauna verschuift over het algemeen 

meer en meer in de richting van droogtemin-

nende soorten. Anti-verdrogingsmaatregelen 

zijn dan ook van het grootste belang om de 

watervogels in het gebied te behouden. Het is 

de vraag of de reeds doorgevoerde reductie 

van de waterwinning voldoende zal zijn om 

het KlM in zijn oude glorie te herstellen. Waar-

schijnlijk zijn verdergaande maatregelen nodig 

om dat doel te bereiken. 

 

Net zoals bij het GrM, blijken de inventarisa-

ties van 2006 en 2011 van zeer matige kwaliteit 

te zijn. Trendberekeningen op grond van deze 

inventarisaties zijn veel te beperkt en onzuiver. 

Trendberekeningen van duidelijk vollediger 

onderzoek uit 1994-96 geven een veel scherper 

beeld van hetgeen in het gebied aan de hand 

is. Ook hieruit bleek dat soorten van open 

vennen al grotendeels verdwenen zijn en ver-

vangen door moerasvogels. De aantallen vo-

gels van open kale vlakten groeiden iets en die 

van bosranden en jong bos stegen de pan uit. 

Ook de soorten van droog of nat ouder bos 

lieten een lichte stijging zien, terwijl holen-

broeders fors toenamen. Ook de roofvogels 

ging het voor de wind, al zijn hun aantallen 

klein. 

 

Overige 

Tijdens het onderzoek werden Levendbarende 

Hagedis, Heikikker en Bosmuis opgemerkt. 
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Broedvogelinventarisatie Lange Water 2011 
 

Ton Bakker, Jan Hogerwaard & Ray Teixeira 

Inleiding 

Het Lange Water spreekt al lang tot de verbeelding van vogelaars. Het was lange tijd het enige terrein 

in de wijde omgeving van Bergen op Zoom, waar moerasvorming optrad en riet groeide. Het werd in 

de jaren zestig van de vorige eeuw al bezocht door Sjoerd Braaksma, medewerker van Staatsbosbe-

heer (SBB), om er kust(broed)vogels te tellen, maar ook zeldzame moerasvogels hadden zijn aandacht. 

Zijn gegevens zijn onder meer te vinden in Braaksma (1968) en van Eck (1988). Ook in het standaard-

werk de Avifauna van Noord-Brabant (van Erve et al. 1967) komt het Lange Water regelmatig voor en 

daarna werd het geïnventariseerd voor de Atlas van de Nederlandse broedvogels (Teixeira 1979), zon-

der dat daar een speciaal verslag van verscheen. 

Toen de Deltawerken werden aangelegd en het oostelijk deel van de Oosterschelde aan het getij werd 

onttrokken, realiseerde men zich het belang van een inventarisatie van de toen aanwezige natuur-

waarden. Dat resulteerde in onderzoek naar voornamelijk kustbroedvogels in 1978, dat werd gepubli-

ceerd in Baptist & Meininger (1979). Het rapport van de ACJN (1980) leverde enkele bijzondere 

broedvogels op, maar was ongeschikt voor vergelijking met andere jaren. 

Daarna werd het gebied nog regelmatig op zijn ornithologische waarden onderzocht (Buel & Lubbers 

1997, van Meel 1995) en die gegevens werden gebundeld ten behoeve van het SWEV-onderzoek voor 

de Atlas van de West-Brabantse Broedvogels (Teixeira 2007). 

Gelukkig houdt SBB, de beheerder van het gebied, al jaren een vinger aan de pols en laat het regelma-

tig zijn natuurgebieden op natuurwaarden onderzoeken. In dat kader deden Hoekstein & Lubbers 

(2001) verslag van hun bevindingen naar broedvogels van dat jaar. Deze huidige inventarisatie, op 

initiatief van en grotendeels uitgevoerd door Ton Bakker, past dus in een lange reeks van onder-

zoeken naar broedvogels.  

Inmiddels is het Lange Water al lang niet meer het meest belangrijke moerasgebied rond Bergen op 

Zoom. In de afgesloten zeearmen van het meest oostelijke deel van de Oosterschelde ontstonden 

nieuwe en veel grotere moerasgebieden. Het Markiezaat en de Prinsesseplaat zijn mede daardoor 

belangrijker dan deze oude kreek. Bovendien heeft de vegetatiesuccessie ervoor gezorgd dat kust-

broedvogels er niets meer te zoeken hebben. Desondanks laat de 2011 inventarisatie zien dat het Lan-

ge Water nog steeds een belangrijk natuurgebied is en een verrassend scala aan moerasvogels her-

bergt.  

 

 
Brede rietkragen langs de Slikkenburgseweg (Ria Hogerwaard) 

 

Gebiedsomschrijving 

Het Lange Water was ooit een belangrijke 

vaarverbinding tussen de Schelde en de Maas. 

Nu is het een restant van een lange kreek ten 

noordwesten van Bergen op Zoom in de Au-

vergnepolder, die al in 1693 van de zee werd 

afgesloten. De kreek wordt door de weg van 

Halsteren naar Tholen (de N286) verdeeld in 

een noordelijke en een zuidelijke helft van 

respectievelijk 26,2 en 40,1 ha. Het noordelijk 

deel (figuur 1) bestaat momenteel vooral uit 

een smalle kreek, omzoomd door 16 ha bos-

aanplant en gras- en bouwland. Aan de noord-

zijde staat het gemaal de Pals, waar overtollig 

water naar het Schelde-Rijnkanaal kan worden 

gepompt. 

In het zuidelijk deel (figuur 2) is de kreek veel 

breder en vindt men vooral open water om-

zoomd door riet, moeras(bos), kleinschalig 

grasland beweid met schapen en een mooie rij 

oude knotwilgen. Aan het zuidelijk uiteinde 

wordt het terrein begrensd door een oude zee-

dijk met grote windturbines. Aan de andere 

zijde van de dijk bevindt zich het SBB reser-
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vaat de Prinsesseplaat, onderdeel van het Na-

tura 2000 gebied het Zoommeer. 

Over het algemeen is het Lange Water de afge-

lopen decennia structuurrijker geworden, zo-

wel door de ontwikkeling van moerasbosjes, 

als bosaanplant. 

Het Lange Water is in bezit van SBB en werd 

geleidelijk aan uitgebreid door aankoop van 

oeverlanden in de noordelijke helft en langs de 

zeedijk in het zuiden. 

 
Figuur 1. Lange Water-Noord 

Methode 

Het onderzoek in 2011 werd uitgevoerd als 

uitgebreide territorium-kartering (van Dijk & 

Boele 2011) en uitgewerkt via het computer-

programma Autocluster van Sovon.  

Het onderzoek werd geleid en voor het groot-

ste deel uitgevoerd door Ton Bakker. Er wer-

den tussen 13-3 en 26-6 aan het zuidelijk deel 7 

vroege ochtendbezoeken gebracht en drie 

avondbezoeken (31-3, 8-4 en 15-5). De inventa-

risatietijd bedroeg 38 uur en 50 minuten, het-

geen neerkomt op 58,1 minuten per ha. Totale 

inventarisatietijd van de avondbezoeken was 4 

uur en 20 minuten. 

Ton Bakker werd regelmatig geassisteerd; op 

8-4, 22-4 en 3-6 door Jan Hogerwaard, op 13-5  

Jan Hogerwaard, Marike de Haan en Ray Teix-

eira en 22-6 door Jan Hogerwaard en Leo 

Plasmans. 

Aan het noordelijk deel werd in periode 13-3 

tot en met 17-6 vijf vroege ochtendbezoeken en 

vier later op de dag gebracht, alsmede één 

avondbezoek van 1 uur en 15 min op 25-5. 

Totale inventarisatietijd 34 uur 11 min, met een 

inventarisatie-inspanning van 78,3 min per ha. 

Dit is ook voor moerasgebieden heel hoog.  

Op 10-4 hielp Leo Plasmans bij de inventarisa-

tie en op  23-4, 16-5, 28-5 Jan Hogerwaard; op 

3-6 werd deels vanuit een kano geteld.  

Door het grote aantal herkenningspunten was 

het bepalen van de juiste locatie van een zang-

post meestal niet lastig. Doordat de moerassen 

en andere vogelrijke delen van het terrein lang 

en smal waren, was het goed mogelijk dicht 

bijeen liggende zangposten op gehoor van 

elkaar te scheiden.  

Geluidsnabootsing werd toegepast voor de 

Waterral, Steenuil en Kleine Karekiet. 

Figuur 2. Lange Water-Zuid 

 

Afkortingen 
Cf = conform, SBB = Staatsbosbeheer, terr = territorium, 

LW = Lange Water. 

 

Resultaten 

Het aantal vastgestelde territoria is weergege-

ven in tabel 1, waarin de gegevens worden 

vergeleken met die uit 1978, 1987-95 en 2001. 
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Hierbij moet in het oog worden gehouden dat 

alleen de inventarisatie van 2001 kwalitatief 

vergelijkbaar is met die van 2011; de oudere 

onderzoeken waren steevast onvolledig (cf 

Hoekstein & Lubbers 2001). 

 

 
Tabel 1. Aantal vastgestelde territoria in het Lange Water in de jaren 1978, 1987-95, 2001 en 2011 en de dichtheid/100 ha in 2011. 

* = handmatige correctie ten opzichte van Autocluster (zie soortbespreking), ** = niet in het natuurgebied. 

Jaar 1978 1987-95 2001 2001 2001 2011 2011 2011 2011 

Soort Totaal Totaal Zuid Noord Totaal Zuid Noord Totaal dichtheid 

Oppervlak 60 60   
62 40,1 26,2 66,3 

 Fuut  
1-7 3 2 5 2 

 

2 3,0 

Roerdomp   
1 

 
1 

    Knobbelzwaan 
 

1 
   

    Grauwe Gans   
2 

 
2 18 7 25 37,7 

Canadese Gans 

  

1 

 

1 

 

3 3 4,5 

Nijlgans 

  

1 

 

1 2 

 

2 3,0 

Bergeend 5−9 2-3 3 3 6 3 1 4 6,0 

Krakeend 

 

x 1 1 2 4 7 11 16,6 

Wilde Eend 13−22 
 

41 16 57 23 31 54 81,4 

Zomertaling 1 
  

1 1 

    Slobeend 2−3 1-3 
 

1 1 2 2 4 6,0 

Tafeleend  
1-2 

   
 

1 1 1,5 

Kuifeend  
6 2 

 
2 6 1 7 10,6 

Bruine Kiekendief 1 3-4 4 1 5 3* 2 5* 7,5 

Buizerd 

    
 

1 2 3 4,5 

Patrijs 2−3 1 1 1 2 

    Fazant 11−15 x 11 4 15 5 8 13 19,6 

Waterral  
4 10 

 
10 13 1 14 21,1 

Waterhoen 

  

15 4 19 11 5 16 24,1 

Meerkoet 

  

14 8 22 13 10 23 34,7 

Scholekster 2−3 
 

2 2 4 1 1 2 3,0 

Kleine Plevier 

    
 

1 

 

1 1,5 

Kievit 8−9 x 2 2 4 1 2 3 4,5 

Kluut 3 
    

    Kleine Plevier 1 
    

    Tureluur 3−4 1 
   

3 1 4 6,0 

Watersnip 
 

0-1 
   

    Holenduif 
   

2 2 

    Houtduif 

  

12 3 15 5 11 16 24,1 

Zomertortel 

  

1 

 

1 

 

1 1 1,5 

Koekoek 

 

1-2 4 1 5 3 4 7 10,6 

Steenuil  
1 

   
1 

 

1 1,5 

Groene Specht 

    
 

2 

 

2 3,0 

Grote Bonte Specht 

  

1 

 

1 2 

 

2 3,0 

Veldleeuwerik 6−10 
 

2 
 

2 1 

 

1 1,5 

Graspieper 3−5 
 

1 2 3 7 

 

7 10,6 

Gele Kwikstaart 3−4 1-2 3 3 6 2 1 3 4,5 

Witte Kwikstaart 

    
 

3 2 5 7,5 

Winterkoning 

  

11 2 13 10 13 23 34,7 

Heggemus 

  

5 

 

5 10 

 

10 15,1 

Nachtegaal 

    
 

 

1 1 1,5 

Blauwborst 3−4 7-19 24 13 37 22 20 42 63,3 

Gekraagde Roodstaart 

    
 

2 1 3 4,5 
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Jaar 1978 1987-95 2001 2001 2001 2011 2011 2011 2011 

Soort Totaal Totaal Zuid Noord Totaal Zuid Noord Totaal dichtheid 

Oppervlak 60 60 
  

62 40,1 26,2 66,3 

 Roodborsttapuit 

  

3 

 

3 3 5 8 12,1 

Merel 

  

11 3 14 11 7 18 27,1 

Zanglijster 

  

2 1 3 2 2 4 6,0 

Cetti's Zanger 

    
 

1 

 

1 1,5 

Sprinkhaanzanger 
 

2 1 1 2 

 

5 5 7,5 

Snor 1 3 7 
 

7 13 1 14 21,1 

Grote Karekiet 1 1 (89) 
   

    Rietzanger 10−16 17 13 12 25 29 33 62 93,5 

Bosrietzanger 38−50 ≥11 19 12 31 14 19 33 49,8 

Kleine Karekiet 100−135 >30 152 59 211 111 102 213 321,3 

Spotvogel 

  

1 1 2 

 

1 1 1,5 

Braamsluiper 
 

0-1 
   

    Grasmus 1 3-6 5 2 7 4 9 13 19,6 

Tuinfluiter   
10 2 12 13 6 19 28,7 

Zwartkop 
  

2 
 

2 10 9 19 28,7 

Tjiftjaf   
5 

 
5 12 15 27 40,7 

Fitis 
  

7 3 10 18 15 33 49,8 

Baardman  
2-3 3 

 
3 3 

 

3 4,5 

Staartmees 

  

1 

 

1 1 

 

1 1,5 

Pimpelmees 

  

5 

 

5 8 5 13 19,6 

Koolmees 

  

4 1 5 9 5 14 21,1 

Boomkruiper 

    
 

2 

 

2 3,0 

Wielewaal 

    
 

 

1 1 1,5 

Gaai 

    
 

 

1 1 1,5 

Ekster 

  

2 

 

2 2 1 3 4,5 

Kauw 

   

1 1 

 

1 1 1,5 

Zwarte Kraai 

  

3 5 8 2 3 5 7,5 

Spreeuw 

    
 

2 1 3 4,5 

Huismus** 

    
 

5 

 

5 7,5 

Ringmus 

  

1 

 

1 

    Vink 

  

1 

 

1 11 8 19 28,7 

Groenling 

    
 

1 

 

1 1,5 

Putter 
 

1 2 
 

2 7 4 11 16,6 

Kneu  
2 

   
2 

 

2 3,0 

Rietgors 24−32 >15 33 11 44 47 34 81 122,2 

Totaal terr 242−333 120-153 471 186 657 523 432 955 1440,4 

Totaal soorten 23 30 51 34 55 58 51 67 

  

Historische broedgevallen 

In de periode 1961-65 werd de Woudaap 

waargenomen (Braaksma 1968). Andere bij-

zondere broedgevallen: Roerdomp (1969, 1999, 

2000, 2001), Bruine Kiekendief (jaarlijks vanaf 

1974), Kluut (1963: 4-5; 1969 3), Paapje (1963-

65: 2; 1969: 1), Sprinkhaanzanger (1963-65 2, 

1980), Grote Karekiet (1978, 1980?, 1981, 1989), 

Baardman (mogelijk 1966: 5; 1975, 1977). 

 

Bespreking belangrijkste soorten 2011 

Fuut. Opvallende achteruitgang. 

Grauwe Gans. De enorme toename is in over-

eenstemming met wat elders in de regio wordt 

waargenomen. Aantal succesvol broedende 

paren: 4 (weinig). 

Canadese Gans. Licht toegenomen. 

Nijlgans. Beide paren met jongen gezien. 

Bergeend. Afgenomen; geen jongen gezien.  
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Krakeend. Sterke toename, cf overige moeras-

gebieden op de zeeklei. 

Wilde Eens, Slobeend en Kuifeend. Globaal sta-

biel. 

Bruine Kiekendief. Volgens Autocluster slechts 1 

territorium in Zuid. Oorzaak is dat de meeste 

waarnemingen op de soortkaart als ongeldig 

staan vermeld (20 van de 23, figuur 3). Dat 

komt omdat zij als “individu in broedbiotoop” 

zijn ingevuld, hetgeen in overeenstemming is 

met de huidige richtlijn (van Dijk & Boele 

2011). In een oudere richtlijn was dat type 

waarneming nog wel geldig (van Dijk 1993), 

maar dat werd bij een volgende uitgave ver-

anderd (van Dijk 2004). In de handleiding voor 

zeldzame broedvogels (van Dijk & Hustings 

1996) werd een volwassen individu in broed-

biotoop in de periode 15 mei tot 30 juni nog 

wel als geldig aangemerkt. Een dergelijke tus-

sentijdse verandering is wetenschappelijk ge-

zien niet verantwoord, als men een doorgaan-

de trend wil berekenen. Bovendien is het maar 

de vraag of de waarneming van een “volwas-

sen individu in broedbiotoop binnen de da-

tumgrenzen” werkelijk niets zegt over de kans 

dat ter plaatse wordt gebroed, zeker als het om 

primair broedbiotoop als rietmoerassen gaat. 

Daarnaast zou het zijn aan te bevelen om 

waarnemingen van een volwassen man en een 

vrouw in elkaars omgeving (bv binnen de 50-

100 m) niet als aparte individuen te beschou-

wen, maar als paar aan te merken, waardoor 

ze wel gaan meetellen. 

 
Broedgebied Bruine Kiekendief   (Ria Hogerwaard) 

 

Hier komt bij dat alle waarnemingen, die als 

“paar in broedbiotoop binnen de datumgrenzen” 

waren ingevoerd, ook niet door Autocluster als 

geldig werden geregistreerd, terwijl ze dat 

volgens de richtlijnen wel zijn (van Dijk 2004, 

van Dijk & Boele 2011). Dit is dus een echte 

fout van het programma. 

In LW-Zuid werd waargenomen op 8/4: 1 paar 

en dicht bijeen een man en een vrouw en op 

grotere afstand van elkaar weer een man en 

een vrouw.  

Op 22/4 zag men 1 paar en 1 man. 

Op 13/5 werd waargenomen: 1 paar en dicht 

bijeen op twee plaatsen een man en een vrouw, 

plus nog een man. Totaal dus drie “paar” plus 

een man.  

Op 3/6 werd een paar dat voedsel aanvoerde 

gezien en een losse man. 

Op 26/6 werden twee losse mannen en een 

vrouw gespot. 

Figuur 3. Waarnemingen van de Bruine Kiekendief in het zuide-

lijk deel van het Lange Water. Autocluster telt alle donker 

gemarkeerde waarnemingen niet mee; ook niet die zijn ingevoerd 

als “paar in broedbiotoop binnen de datumgrenzen”. 
 

 
Figuur 4. Landelijke trend van de Bruine Kiekendief in de perio-

de 1990-2012. Door de wijziging van de geldige criteria in 2004 

is het niet zeker of de gevonden “matige afname” komt door 

werkelijk kleinere aantallen of door de wijziging. 

0

20

40

60

80

100

120

1
9

90

1
9

92

1
9

94

1
9

96

1
9

98

2
0

00

2
0

02

2
0

04

2
0

06

2
0

08

2
0

10

2
0

12

Bruine Kiekendief 



21   (Veerkracht 20/1) 

 

Handmatige klustering zou zeker twee territo-

ria hebben opgeleverd, maar drie paar is meer 

waarschijnlijk. Als we dit aannemen komt de 

inventarisatie van 2011 op (4-)5 paar en daar-

mee blijft de soort ten opzichte van 2001 con-

stant. 

Buizerd. Nestvondst in een knotwilg. 

Patrijs. Verdwenen.  

Fazant. Stabiel of licht afgenomen. 

Waterral. Forse toename vanaf de jaren negen-

tig. Een gemiddelde dichtheid van 21,1 

terr/100 ha is vrij hoog voor ons land en voor 

West-Brabant ongekend. 

Scholekster, Kievit en Tureluur. Lichte achteruit-

gang. 

Kleine Plevier. Terug van weggeweest; broedde 

in een recent aangekochte uitbreiding waar de 

voedselrijke bodem was verwijderd en kaal 

zand overbleef. 

Zomertortel. Nog steeds aanwezig. 

Steenuil. Het territorium van 2011 bestaat al 

decennia; het is onwaarschijnlijk dat de soort 

in 2001 ontbrak. 

Groene en Grote Bonte Specht. In moerasbosje en 

knotwilgen. 

Graspieper. Opvallend toegenomen. 

Winterkoning. Toename in verruigende bos-

aanplant.  

Heggemus. Opvallende toename in moerasbos-

jes; mogelijk een teken van toegenomen ver-

landing. 

Nachtegaal. Territorium in jonge bosaanplant. 

 
Bosaanplant bij gemaal de Pals   (Ria Hogerwaard) 

 

Blauwborst. Spectaculair toegenomen en nu 

zeer algemeen. Ze zitten vrijwel letterlijk man-

netje aan mannetje. Het werkelijke aantal terri-

toria ligt waarschijnlijk nog hoger, omdat het 

onmogelijk was overal langs de route zo vroeg 

te luisteren in de periode dat de soort maxi-

maal zong. Vooral het zuidelijk deel van ge-

bied zuid werd pas later op de dag bereikt, 

wanneer de zangactiviteit van de Blauwborst 

al flink is afgenomen. Daardoor werden zang-

posten gemist en werden waarnemingen van 

beide zijden van de al brede kreek waarschijn-

lijk onterecht als één territorium opgevoerd. 

Een fusieafstand van 200 m is in een dergelijke 

hoge dichtheid en specifieke situatie onwerk-

zaam. 

Blauwborst, met dicht opeengepakte territoria. 

 

Gekraagde Roodstaart. Nieuwkomer; broedt in 

moerasbosjes en jonge bosaanplant. 

Roodborsttapuit. Wederom een opvallende toe-

name, mede in overeenstemming met de lan-

delijke trend (Netwerk Ecologische 

Monitoring. 2014). 

Zanglijster Toename conform de landelijke 

trend. 

Cetti's Zanger. Nieuwkomer, neemt overal in 

de regio toe. 

Sprinkhaanzanger. Alleen in Noord; toename 

conform de landelijke trend.  

Snor. Opmerkelijke toename van deze karakte-

ristieke moerasvogel. 

Rietzanger. De enorme toename is groter dan 

de landelijke trend (Netwerk Ecologische 

Monitoring. 2014), maar in overeenstemming 

met elders in de regio, zoals het Markiezaat, de 

Prinsesseplaat en de Molenplaat. 

Bosrietzanger en Kleine Karekiet. Stabiel in hoge 

dichtheid. 
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Spotvogel. Nog steeds aanwezig. 

Grasmus. Toegenomen; broedt zowel in bos-

aanplant als moerasbosjes. 

Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf en Fitis. Toegeno-

men, zowel door bosaanplant als ontwikkeling 

moerasbosjes. 

Baardman. Alleen in Zuid en opmerkelijk sta-

biel. 

Kool- en Pimpelmees. Zoals verwacht toegeno-

men. 

Boomkruiper. Nieuwkomer, broedt in moeras-

bosje en knotwilgen.  

Wielewaal en Gaai. Nieuwkomer in 

(loof)bosaanplant.  

Zwarte Kraai. Afgenomen sedert 2001, terwijl 

de landelijke trend over deze periode ongeveer 

stabiel bleef of toenam. Dit kan duiden op jacht 

in het gebied of de nabije omgeving. 

Spreeuw. Vestiging in moerasbosje.  

Huismus. Vestiging en toename in het gebied is 

schijn, daar in 2011 huizen op aangrenzende 

erven mede werden geïnventariseerd. 

Vink. Toegenomen van 1 naar 19 terr door ves-

tiging in bosaanplant, moerasbosjes en knot-

wilgen. 

Groenling. Nieuwkomer. 

Putter. Forse toename cf landelijke en regionale 

trend. 

Kneu. Over de laatste decennia stabiel. 

Rietgors. Duidelijke toename, mede cf de lande-

lijke trend, maar vooral in recent op de zee 

gewonnen gebieden als Markiezaat en Prinses-

seplaat. 

 

Habitatveranderingen 

De ecologische vogelgroepen, zoals samenge-

steld door Sierdsema (1995) kunnen inzicht 

geven in de veranderingen in het landschap en 

de vegetatie. Er werd gekozen voor die ecolo-

gische groepen (tabel 2) waarvan verwacht 

mag worden dat ze inzicht geven in de proces-

sen in en rond het LW. Daarbij werd  

ook rekening gehouden met de veeleisend-

heid, om te voorkomen dat een algemene soort 

even veel gewicht in de schaal zou leggen als 

een schaarse. Deze waarde werd na de betref-

fende soorten genoemd; werd niets vermeld 

dan was de veeleisendheid 1. De procentuele 

veranderingen in de periode 2001 tot 2011 

werd uitgerekend. 

 

Tabel 2. Overzicht van de voornaamste ecologische groe-

pen van het Lange Water (naar Sierdsema 1995). % = pro-

centuele verandering tussen 2001 en 2011. 

 
2001 2011 % 

102 Slobeend-groep 13 82 630,8 

103 Kuifeend groep 96 102 106,3 

201 Roerdomp groep 237 250 105,5 

202 Rietzanger groep 129 248 192,2 

204 Blauwborst groep 366 498 136,1 

211 Waterrietvogels 385 514 133,5 

601 Rietgors groep 122 175 143,4 

603 Grasmus groep 113 178 157,5 

604 Winterkoning groep 53 84 158,5 

 

102. Slobeend-groep: kleinschalig, ondiep (matig) 

voedselrijk open water. 

Grauwe Gans (2), Krakeend (2), Zomertaling 

(3), Slobeend (2) en Tafeleend (2). In deze 

groep werd de hoogste procentuele verande-

ring vastgesteld, voornamelijk veroorzaakt 

door Grauwe Gans en Krakeend. Alleen de 

Zomertaling van 2001 verdween. 

 
Cetti’s Zanger bosje in LW-Zuid   (Ria Hogerwaard). 

 

103. Kuifeend-groep: kleinschalig, ondiep (matig) 

voedselrijk open water. Deelnemers zijn Fuut, 

Grote Canadese Gans, Nijlgans, Bergeend, 

Wilde Eend, Kuifeend (2) en Meerkoet. Deze 

groep watervogels bleef vrijwel constant. 

201. Roerdomp groep: nat, voornamelijk overjarig 

rietland. 

Ook deze groep, waarvan Roerdomp (3), Snor 

(2), Kleine Karekiet en Baardman (3) in het LW 

voor komen, bleef vrijwel constant. 

202. Rietzanger groep: voornamelijk overjarig nat 

tot verlandend zegge en riet. 

Van deze groep tellen hier Bruine Kiekendief 

(3), Waterral (2), Rietzanger (2) en Rietgors. De 

groep verdubbelde in waarde, voornamelijk 

door de invloed van Rietzanger en Rietgors.  
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Riet langs open water in Zuid   (Ria Hogerwaard) 

 

204. Blauwborst-groep: verlande rietvegetaties met 

struiken. 

Deze groep met Blauwborst (2) en Sprink-

haanzanger (2) liet een toename zien ten ge-

volge van de ontwikkeling van moerasbosjes. 

211. Waterrietvogels: natte rietvegetaties. 

Roerdomp (3), Bruine Kiekendief (3), Waterral 

(2), Waterhoen, Snor (2), Rietzanger (2), Kleine 

Karekiet, Baardman (3) en Rietgors. Van deze 

groep verdween Roerdomp en namen Snor, 

Rietzanger en Rietgors zeer sterk toe, waar-

door het overall resultaat positief was. 

601. Rietgors groep: ruigtes en lage struiken, veelal 

nat tot vochtig. 

Als Blauwborst-groep, maar met Rietgors; 

toegenomen. 

603. Grasmus-groep: struwelen, opslag en zeer jong 

bos, bosranden met struiken. 

Van deze grote groep bestaande uit Heggen-

mus, Nachtegaal (2), Roodborsttapuit (2), Bos-

rietzanger (2), Spotvogel (2), Grasmus (2), 

Tuinfluiter, Fitis en Kneu (2), waren Nachte-

gaal en Kneu nieuw, nam de Spotvogel af en 

bleef de Bosrietzanger constant. De rest nam 

fors toe, waardoor de groep duidelijk groeide. 

Zowel vorming van moerasbosjes als het aan-

geplante bos spelen een rol. 

604. Winterkoning groep; jong bos, struiklaag in 

bossen. 

Fazant, Zomertortel (2), Winterkoning, Merel, 

Zanglijster (2), Zwartkop en Staartmees doen 

hieraan mee. De toename van deze groep is 

veroorzaakt door de Winterkoning en de 

Zwartkop; de rest bleef min of meer constant 

en de Fazant nam wat af.  

 

Rode Lijst 

Het aantal territoria van soorten van de Rode 

Lijst van 2004 (van Beusekom et al. 2005) is 

weergegeven in tabel 3. Het totaal nam in deze 

periode toe van 31 naar 45 (= 45%), maar het 

beeld is wisselend en de meeste soorten kwa-

men slechts in klein aantal voor. Veldleeuwe-

rik en Gele Kwikstaart halveerden en Roer-

domp, Zomertaling en Patrijs verdwenen, 

maar Groene Specht, Nachtegaal, Wielewaal 

en Kneu vestigden zich. De snelste groeiers 

waren Slobeend, Graspieper en Snor. De 

Steenuil was in 2001 waarschijnlijk ook aanwe-

zig, terwijl de rest ook min of meer stabiel 

bleef. 

 
Zicht vanaf gemaal de Pals, ook hier brede rietkragen  

    (Ria Hogerwaard) 

 
Tabel 3. Aantal terr van soorten van de Rode Lijst (van 

Beusekom et al. 2005) en het percentage verandering ten 

opzichte van 2001.  

Soort 2001 2011 % 

Roerdomp 1 

 

0 

Zomertaling 1 

 

0 

Slobeend 1 4 400 

Patrijs 2 

 

0 

Zomertortel 1 1 100 

Koekoek 5 7 140 

Steenuil 

 

1 

 Groene Specht 

 

2 

 Veldleeuwerik 2 1 50 

Graspieper 3 7 233 

Gele Kwikstaart 6 3 50 

Nachtegaal 

 

1 

 Snor 7 14 200 

Spotvogel 2 1 50 

Wielewaal 

 

1 

 Kneu 

 

2 

 Totaal 31 45 45 

 

Discussie 

Het Lange Water blijkt bij het nauwkeurige 

onderzoek van 2001 en 2011 nog steeds een 

belangrijk broedgebied voor moerasvogels te 
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zijn (cf Hoekstein & Lubbers 2001). De aantal-

len van de Bruine Kiekendief, Waterral, 

Blauwborst, Snor, Kleine Karekiet en Rietgors 

spreken nog steeds tot de verbeelding. En de 

dichtheden van deze soorten zijn soms zelfs 

spectaculair. Ook het aantal soorten dat in het 

moeras voorkomt is goed. Alleen landelijke 

zeldzaamheden als kleine rallen en de Grote 

Karekiet ontbreken. 

Bovendien namen veel soorten toe, waaronder 

die van de Rode Lijst en niet alleen een aantal 

moerassoorten, maar ook die van (riet)ruigten 

en jong bos. Deze dynamische processen ma-

ken het Lange Water nog steeds tot een bij-

zonder natuurgebied. 

Opvallend is het grote aantal soorten dat zich 

tussen 2001 en 2011 in het Lange Water heeft 

gevestigd, zeker gezien het feit dat de kreek al 

eeuwen geleden werd ingepolderd. 

De vrijwel algemene toename van het aantal 

terr van de soorten van de meest relevante 

ecologische groepen bevestigt de al eerder 

vermelde veranderingen in het landschap van 

het LW. De vogelbevolking volgt die verande-

ringen op de voet. 

 

 
Slikkenburgseweg, Lange Water-Zuid  (Ria Hogerwaard) 

 

Hoekstein & Lubbers (2001) constateren dat de 

bosaanplant in noord niet zorgt voor een toe-

name in de biodiversiteit en pleiten voor het 

verwijderen ervan. Vestiging van nieuwe bos- 

en ruigtesoorten, waaronder Wielewaal, Nach-

tegaal en Gekraagde Roodstaart, hebben in 

2011 echter wel voor toename van de biodiver-

siteit gezorgd. 
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Noordpolder, een bijzonder nieuw “natuurgebied” 

 
Ray Teixeira 

 
Het is de trend van deze tijd: onrendabele landbouwgebieden omzetten in natuur. Zo zijn boeren 

vrijwel verdwenen van de heidevelden en meer recentelijk van de uiterwaarden. Gelijktijdig wordt 

gepleit om landbouwgebieden, die liggen op terreinen met hoge geologische en potentiële natuur-

waarden ook om te zetten in natuur. Als deze twee verschijnselen samenkomen, ligt onttrekking aan 

de landbouw voor de hand. De Noordpolder onder Ossendrecht is dan ook al enige tijd geleden aan-

gewezen als potentieel natuurgebied voor Natuurmonumenten.  

Maar als we de gronden in eigendom hebben, wat doen we er dan mee? Uit productie halen is natuur-

lijk het eerste, maar wat dan? De Noordpolder is al eeuwen lang in agrarisch gebruik als gras- en hooi-

land. Daarnaast waren populierbosjes aangeplant. Door de ligging onder de Brabantse Wal was het er 

drassig. Om het gebied af te wateren werden al eeuwen geleden lange sloten gegraven vanaf de hoge-

re zandgronden richting de lager gelegen zeeklei. Deze sloten voerden het prachtige ijzerrijke kwel-

water vanaf de hoge zandgronden versneld af naar een bredere vaart die bij een poldergemaal uit-

komt. En weg is je waardevolle schone kwel. Afdammen die slootjes was dus het parool en dat is in-

middels deels gebeurd. Maar wat daarna? Herstel van een voormalig waardevol cultuurlandschap ligt 

dan voor de hand. Het al middeleeuwse slotenpatroon is op zich waardevol en moet derhalve behou-

den blijven.  

Door bemesting zijn de percelen in de loop der tijd wel steeds voedselrijker geworden. Daardoor 

groeit het gras nu heel snel en verdringt het de meer gewaardeerde bloeiende kruiden. Natuurmonu-

menten is nu bezig die organisch rijke bovenlaag te verarmen door maaien en afvoeren van het maai-

sel. Dan ontstaat een gebied dat waardevol is voor zeldzame planten en weidevogels was de verwach-

ting. Maar komt dat ook uit? Sommige beheersmaatregelen kunnen gunstig zijn voor een ontwikke-

ling in een bepaalde richting, maar schadelijk zijn voor een andere. Ook gaan in het streven naar een 

bepaald gewenst (natuur)beeld voor je het weet ook allerlei bestaande natuurwaarden verloren. In dit 

artikel wordt besproken in hoeverre de ontwikkeling richting nieuw “natuurgebied” verloopt. Bij 

gemis aan vegetatiekundige gegevens wordt vooral de vogelwereld besproken, met de nadruk op de 

broedvogels. 

 

 
Overzicht van de Noordpolder vanaf het begin van de Zouteweg 

richting de Bunt. 

 

Gebiedsomschrijving 

Het beoogde natuurgebied de Noordpolder 

onder Ossendrecht ligt in de gemeente 

Woensdrecht precies op de overgang van de 

hogere zandgronden van de Brabantse Wal 

naar de laaggelegen kleigronden. Het gebied 

bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel 

van circa twee derde en een derde grootte. De 

bezittingen van Natuurmonumenten meten 

momenteel 161 ha en zijn heel grillig van 

vorm. Daarnaast zijn nog verschillende perce-

len in particulier bezit. Het is de bedoeling ze 

op termijn aan te kopen en toe te voegen aan 

het natuurreservaat. De Agger Kapitale Uitwa-

tering werd niet in het onderzoek betrokken. 

Aan de oostzijde grenst het natuurgebied aan 

het dorp Calfven en de hellingbossen van de 

Mareberg en de Bunt en aan de noordzijde de 

Koepel en ’t Marktje (zie Teixeira 2012). Aan 

de westzijde grenst het globaal aan de Schen-

keldijk, een aantal moderne landbouwperce-

len, de Calfvensche Kreek en weer moderne 

landbouwpercelen. Aan de zuidzijde ligt de 

Oude Dijk. Het gebied wordt van oudsher 

doorsneden door een aantal niet verharde 

kaarsrechte polderwegen. 
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Het grootste deel van het natuurterrein bestaat 

uit lange, smalle graslanden, begrensd door 

diepe sloten. Daar waar nog prikkeldraad als 

perceelgrens voorkomt, zijn die al op enige 

afstand van de sloot geplaatst, zodat uitbundi-

ge groei van riet mogelijk werd. Langs sommi-

ge sloten staan deels nog oude, deels jonge 

knotwilgen, die momenteel door NM worden 

geknot. Doordat de oude bomen voor aankoop 

door NM waren verwaarloosd en het eerste 

knotten veel te rigoureus gebeurde, zijn er 

nogal wat van dood gegaan.  

 

Figuur 1. Overzicht natuurmonument Noordpolder van Os-

sendrecht. De Agger Kapitale Watering werd niet onderzocht.  

 

In een deel van de graslanden groeien in het 

voorjaar al zoveel kruiden, dat het een bloem-

rijk uiterlijk krijgt. Vervolgens neemt het gras 

de overhand en resteert een hoge, grazige wei-

de met veel Kale Jonkers en zonder een enkele 

weidevogel. Om tot verarming te komen wor-

den de graslanden de laatste jaren door een 

loonbedrijf gemaaid en het maaisel afgevoerd. 

In sommige graslandpercelen grazen huisrun-

deren in beperkt aantal. Langs sommige per-

ceelranden zijn solitaire eiken blijven staan, 

maar die zijn momenteel aan het afsterven, 

mogelijk door de waterstandsverhoging. 

Een flink perceel grenzend aan de Schenkeldijk 

is geheel van zijn vegetatie ontdaan. De daarna 

ontstane kale grond is nu laag begroeid. Langs 

het talud van de Schenkeldijk groeien lage 

struiken en bramen; een gunstig biotoop voor 

akkerrandvogels als de Grasmus en Kneu. Aan 

het begin van de Zouteweg is een hondenlos-

loop terreintje gemaakt. De vogelwereld lijkt 

daar niet onder te lijden. 

Rond 1990 waren er meerdere populierbossen, 

maar die zijn inmiddels grotendeels verwij-

derd. Afhankelijk van de hoogte groeien er nu 

adelaarsvarens op de droge delen, grassen op 

de drogere en biezen op de nattere. In het zui-

delijk deel ligt aan beide zijden van de 

He(e)reweg een mooi ontwikkeld, doch nog 

vrij jong elzenbroekbosje. Hier groeit al van 

oudsher enig riet. 

In het terrein zijn een aantal poelen gegraven 

en in het noordelijk deel is langs de Zouteweg 

een bestaande poel zo vergroot, dat nu sprake 

is van moerasvorming. In het zuiden is bij de 

Calfvense Weg in 2012 in een weiland de gehe-

le bovengrond afgegraven, waarbij een grote 

plas met slikranden ontstond, waar nu veel 

watervogels tot broeden komen. In de poelen 

komt de Kleine Watersalamander voor. Kik-

kers laten zich in alle nattere gedeelten horen. 

 
Afgegraven deel van de Noordpolder vanaf de Schenkeldijk. 

 

Afkortingen  
BMP = Broedvogel Monitoring Project, ca = circa, dec = 

december, feb = februari, jan = januari, ha = hectare, med. = 

mededeling, min = minuut of minuten, NM = Natuurmo-

numenten, PTT = Punt Transect Tellingen, SWEV = Sa-

menwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerkgroepen, 

terr = territorium of territoria, VWG = Vogelwerkgroep.  
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(Broed)vogelonderzoeken 

De eerste keer dat in de Noordpolder broed-

vogels werden onderzocht was in 1973-77 voor 

de Atlas van de Nederlandse broedvogels 

(Teixeira 1979). Bij dit vrij oppervlakkige on-

derzoek zijn in deze polder zeker broedvogel-

soorten gemist. In 1988 werd het deel rond de 

Zouteweg en ten noorden van de Mareberg 

geïnventariseerd door de VWG Bergen op 

Zoom. Dit onderzoek werd niet gepubliceerd. 

Daarna werd het gehele natuurgebied een 

aantal malen integraal op broedvogels gekar-

teerd. Voor het eerst gebeurde dat in de jaren 

1989-94 in het kader van het Atlas van de 

West-Brabantse broedvogels (SWEV 2007). 

Daarna in 2006 en 2013 door de KNNV VWG 

Roosendaal (2014). Deze drie onderzoeken 

vonden plaats volgens de toenmalige laatste 

aanwijzingen van Sovon voor broedvogelon-

derzoek (van Dijk 1993, van Dijk & Boele 

2011). De gegevens van 1989-94 zijn voor een 

aantal soorten van het open veld te laag, om-

dat het natuurgebied toen veel kleiner was (ca 

70 ha).  

Het onderzoek uit 1989-94 vond in hoofdzaak 

plaats in 1989. Er werden tussen 22 feb en 19 

juni 10 volledige rondes gelopen en 3 avond-

bezoeken gebracht. Daarnaast werd vooral 

langs de Zouteweg extra onderzoek uitge-

voerd. In de opvolgende jaren werden op grote 

schaal aanvullingen verzameld. Totale inven-

tarisatietijd niet genoteerd, maar heel hoog. 

In 2013 werden 7 volledige rondes gelopen 

tussen 22 maart en 7 juni (KNNV VWG Roo-

sendaal 2014). Niet vermeld in het rapport is 

dat het veldwerk werd uitgevoerd door twee 

groepen van twee personen (med. K. Baselier). 

De totale inventarisatietijd bedroeg dus geen 

33, maar 66 uur (24,6 min/ha, hetgeen goed is). 

Op 17 juni werd een avondbezoek gebracht 

van 2 x 1 uur en 40 min. In 2006 zal de inventa-

risatie-inspanning vergelijkbaar zijn geweest 

aan 2013. 

Tijdens het onderzoek van 2013 werd hinder 

ondervonden van de weersomstandigheden. 

De winter was al wat kouder dan gemiddeld, 

maar duurde lang, tot diep in maart toe. Ook 

de lente, die eigenlijk pas half april begon, was 

koud en droog. Pas in juli werd het warmer 

(Boele et al. 2015). Deze omstandigheden heb-

ben een nadelige invloed gehad op de zangac-

tiviteit van de vogels (KNNV Roosendaal 

2014), vooral van vroege broeders. In hoeverre 

dit heeft doorgewerkt in de eindresultaten is 

onduidelijk. De territoriumkartering is immers 

ontworpen om de invloed van dergelijke vari-

abelen te minimaliseren. 

 
Talud van de Schenkeldijk; broedbiotoop voor struweelvogels als 

Grasmus en Kneu. 

 

De Noordpolder was in de jaren 2013-15 mede 

onderwerp van studie in het kader van het 

nieuwe Vogelatlas-project van Sovon. Het 

noordelijk deel was onderdeel van het gouden 

grid (km-hok 49-45-41) en werd derhalve vrij 

intensief geïnventariseerd, zowel in de winter 

(dec-feb), als het broedseizoen (april-juni). Het 

zuidelijk deel (atlasblok 49-55) werd in die 

periode intensief geïnventariseerd door Hidde 

Bult, die zijn gegevens ter beschikking stelde. 

 
Voormalig populierenbos; nu begroeid met braam en Adelaarsva-

ren. 

 

Winter- en trekvogels werden niet systema-

tisch geïnventariseerd. Wel werden delen van 

het gebied in het winterhalfjaar bezocht en er 

liggen 4 telpunten van de PTT-route Hooger-
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heide en 6 van de route Calfven in het onder-

zoekgebied. Deze systematisch uitgevoerde 

tellingen vanaf 1980 lenen zich goed voor ana-

lyse. 

 
Zuidelijk deel van het broekbos in Zuid vanaf de Heerenweg. 

 

Resultaten 

De resultaten van het systematische broedvo-

gelonderzoek zijn weergegeven in tabel 1. De 

gegevens verzameld tijdens het veldwerk voor 

de nieuwe Vogelatlas van Sovon komen in 

grote trekken overeen met de inventarisatie 

van de KNNV Roosendaal van 2013. Toch zijn 

er aanwijzingen dat sommige gegevens uit 

2013 te laag zijn. Zo werd tijdens een wande-

ling bij prachtig weer op 8 mei 2015 vanaf de 

parkeerplaats bij de hondenspeelplaats bij het 

Koepeltje, de Zouteweg, de Schenkeldijk en 

terug onderlangs de Geest en de Bunt zeker 17 

zangposten van de Grasmus en circa 11 van de 

Kneu gevonden. Bij vervolgonderzoek werden 

deze soorten ook elders aangetroffen. Op 25 

juni 2015 werden 3 roepende Kwartels langs 

de Schenkeldijk gehoord en het hele broedsei-

zoen was er een terr van een Braamsluiper 

langs de Zouteweg. 

  
Tabel 1. Aantal territoria van BMP-B en Rode Lijst soorten 

(*) in de Noordpolder in de jaren 1989-94, 2006 en 2013. * = 

Rode Lijst 2004 (van Beusekom et al. 2006), ** = mogelijk 

meer territoria, omdat de gegevens van het zuidelijk derde 

deel niet meer beschikbaar zijn. ∆ = de procentuele veran-

dering van 2013 ten opzichte van 1989-1994. 

Soort     /    jaar 1989-94 2006 2013 ∆% 

Canadese Gans 

 

1 1 ∞ 

Nijlgans 

 

2 1 ∞ 

Bergeend 8-9 

 

1 11,8 

Krakeend 

 

1 2 ∞ 

Slobeend* 

  

3 ∞ 

Kuifeend 

  

4 ∞ 

Bruine Kiekendief 1 

  

0 

Buizerd 

 

3 1 ∞ 

Torenvalk 1** 1 

 

0 

Patrijs* 10 1 2 20 

Kwartel 

 

1 2 ∞ 

Scholekster 3** 

  

0 

Kleine Plevier 

  

1 ∞ 

Kievit 8** 6 6 75 

Koekoek* 4 a 2 50 

Steenuil* 2 

  

0 

Ransuil* 1 

  

0 

Groene Specht* 3-4 5 1 28,6 

Kleine Bonte Specht 1 

  

0 

Veldleeuwerik* 28 8 2 7,14 

Boompieper 

  

2 ∞ 

Graspieper* 7** 17 5 71,4 

Gele Kwikstaart* 0-1** 

  

0 

Blauwborst 20-22 15 7 33,3 

Roodborsttapuit 23-27 14 11 44 

Grote Lijster 2-3 1 

 

0 

Sprinkhaanzanger 

 

1 3 ∞ 

Rietzanger 

  

2 ∞ 

Spotvogel* 1 

  

0 

Grasmus ≥18 15 11 57,9 

Grauwe Vliegenvanger* 

  

1 ∞ 

Matkop* 1 

  

0 

Boomklever 

 

1 1 ∞ 

Wielewaal* 3 

  

0 

Ringmus* 1 

  

0 

Kneu* 2** 4 3 150 

Groenling 

 

2 1 ∞ 

Putter 4-6 4 2 40 

Aantal territoria 159** 103 78 

 Aantal soorten 24 21 26 

  

Een selectie van de wintervogels, waargeno-

men op PTT telpunten in de Noordpolder is 

vastgelegd in tabel 2. Daarbij is vooral gelet op 

soorten, waarvan bekend is dat ze sterk voor- 

of achteruit gaan in de regio. Daarnaast zijn 

soorten opgenomen die tijdens het veldwerk 

opvielen door sterke veranderingen en soorten 

die relevant zouden kunnen zijn bij het beoor-

delen van het gevoerde beheer. 

’s Winters treft men soms grote gemengde 

groepen tot meer dan 100 zaadeters aan als 

Groenling, Putter en Kneu (med. Tony Benni-
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on). De grote hoeveelheden Houtduiven en 

Kramsvogels die tot voor kort in de populier-

bosjes rustten, zijn vrijwel verdwenen. In nor-

male en strenge winters foerageren veel gan-

zen in de polder. 

 

 
Tabel 2. Aantal waargenomen individuen per telpunt van het PTT-project in de Noordpolder in de periode 16 dec-1 jan per 

periode van vijf jaar en het aantal tellingen in die periode.  
Soort  / periode 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 2005-09 2010-14 

Telpunten 16 30 30 46 50 50 50 

Grote Zilverreiger 

      

0,1 

Toendrarietgans 1,3 

  

16,3 

 

0,0 1,3 

Kolgans 1,1 67,7 57,2 3,1 10,8 17,6 68,0 

Grauwe Gans 

   

0,8 0,3 4,9 7,8 

Patrijs 0,8 0,6 0,1 0,1 

   Wulp 9,1 17,4 0,5 0,2 0,4 

  Houtduif 18,7 29,6 14,8 12,4 19,3 24,8 4,5 

Kramsvogel 11,7 0,6 9,4 13,7 8,9 3,8 

 Roek 2,3 0,1 

     Bonte Kraai 1,2 0,1 

      

Bespreking opvallendste broedvogels 

Roerdomp. Zowel in 2007 als in 2009 diverse 

malen roepend in moerasje langs de Zouteweg 

(med. Arie Westplate). 

Canadese Gans en Nijlgans. Hebben geprofiteerd 

van de natuurontwikkeling in Zuid.  

Bergeend. Tot diep in de jaren negentig bevond 

zich een of twee gemeenschappelijke balts-

plaatsen in de Noordpolder. In 2013 en 2014 

weer een paar in de natuurontwikkeling bij het 

broekbos in Zuid. Zekere broedgevallen of 

jongen werden nimmer vastgesteld. 

Slobeend en Kuifeend. Vooral in de natuuront-

wikkeling in Zuid. 

Bruine Kiekendief. Onregelmatige broedvogel in 

rietland in Zuid. Jaagt ook regelmatig in 

Noord. 

Buizerd. Broedde in de jaren tachtig niet in de 

Noordpolder, maar al snel op de Bunt. Later, 

met de enorme toename van de soort en het 

vol raken van de hoge zandgronden, werden 

bosjes in de polders bezet. In de Noordpolder 

in het broekbos in Zuid en populierenbosjes 

elders. Nadat de meeste populierbosjes waren 

gekapt, werd uitgeweken naar de Calfvensche 

Kreek en in 2015 nestelden twee paar in de 

Bunt. 

Havik. Broedt nu al jaren op de Bunt en jaagt in 

de polder.  

Torenvalk. Broedt nu niet meer in de polder 

zelf, maar jaagt daar wel regelmatig. In het 

muizenrijke jaar 1990 waarschijnlijk 2 paar. 

Fazant. Nu gehalveerd ten opzichte van de 

jaren negentig, toen 22 terr alleen al in het bo-

venste deel van Noord voorkwamen. De 

Noordpolder is nu nog steeds een regionaal 

stronghold.  

Patrijs. Enorm afgenomen, ook in het reser-

vaatgebied.  

Kwartel. Veel te weinig onderzoek, maar in 

goede kwarteljaren nog steeds aanwezig in het 

laag begroeide deel langs de Schenkeldijk.  

Waterral. Broedvogel al zeker vanaf 1988 in het 

moerasachtige bosje langs de Mareberg. Mo-

menteel huist een tweede paar in het moeras 

langs de Zouteweg. 

Scholekster en Kievit. De 3 en 8 paar van deze 

soorten werden rond 1990 vastgesteld in wat 

nu nog niet eens het volledige noordelijke deel 

is. De werkelijke achteruitgang van deze soor-

ten is derhalve nog veel groter. Bovendien 

slagen de meeste Kieviten, die nu een broed-

poging ondernemen, er niet in jongen groot te 

brengen in de snel opgroeiende hoge grassen.  

Kleine Plevier. Territorium in natuurontwikke-

ling Zuid. 

Ransuil. In het topjaar 1990 broedde 1 paar in 

het grotere bosje langs de Mareberg en meer-

dere op de Bunt. De doorgevoerde waters-

tandverhoging zal het prooiaanbod (veldmui-

zen) geen goed hebben gedaan. 

Steenuil. Midden jaren tachtig in alle rijen 

knotwilgen. Begin jaren negentig 2 paar, die 

het nog lang volhielden. Nu alleen nog aanwe-

zig in het dorp Calfven. Ook bij deze soort 
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heeft waterstandverhoging een negatieve in-

vloed door een verminderd aanbod van veld-

muizen en mogelijk regenwormen als stapel-

voedsel. 

Groene Specht. De forse achteruitgang van deze 

Rode Lijst soort is volledig veroorzaakt door 

het verwijderen van vrijwel alle populieren in 

het gebied.  

 
Het moerasbosje in Zuid bestaande uit elzen en wilgen. 

 

Kleine Bonte Specht. Het terr in het onttakelde, 

moerasachtige bosje langs de Mareberg kon 

niet gehandhaafd blijven, nadat daar vrijwel 

alle populieren waren gekapt en slechts weinig 

andere bomen overbleven. 

Veldleeuwerik. Schrikbarend achteruitgegaan, 

veel meer dan de landelijke index die zakte 

van 100 in 1990 tot 36 in 2013 (Netwerk 

Ecologische Monitoring 2015). Dat jaar nog 

maar twee paar in het laag begroeide terrein 

langs de Schenkeldijk. De met hoog gras be-

groeide overige percelen zijn totaal ongeschikt. 

Graspieper. Waarschijnlijk onderschat in de 

1989-94 inventarisatie. De terugval sedert 2006 

is vooral te wijten aan de eentonige percelen 

met hoge grassen. 

Boompieper. Terr in 2013 langs de bosranden 

met de Bunt en Calfven. 

Blauwborst. Mogelijk gemist voor de Atlas van 

de Nederlandse broedvogels in 1973-77 (Teix-

eira 1979) en zeker al aanwezig in de jaren 

tachtig. Met een stand die in 2013 nog maar 

33% was van die van begin jaren negentig, is 

de Blauwborst geen reclame voor het door NM 

gevoerde beheer. In dezelfde periode steeg de 

landelijke index naar 325 (Netwerk 

Ecologische Monitoring 2015). Overal in de 

regio doet de soort het heel goed. Oorzaken 

van de achteruitgang in de Noordpolder zijn 

waarschijnlijk de geringe variatie in de met 

hoge grassen begroeide meerderheid van de 

percelen, het dichtgroeien van veel sloten met 

riet en het te rigoureuze maaibeheer (veel te 

vroeg in het jaar als het tweede broedsel nog in 

de ei-fase is, overal hetzelfde en op hetzelfde 

moment). 

Roodborsttapuit. Ook al zo’n misser bij een soort 

die in de wijde omgeving de pan uitrijst, maar 

hier in dezelfde periode tot 40% afneemt. 

Waarschijnlijk gemist voor de Atlas van de 

Nederlandse broedvogels in 1973-77 (Teixeira 

1979). Midden jaren tachtig karaktervogel van 

het gebied langs de Zouteweg tot aan de Ma-

reberg. Ze zaten toen letterlijk mannetje aan 

mannetje en waren eenvoudig te tellen door 

het prikkeldraad van de perceelafscheidingen 

af te speuren. Na de overname door NM veel 

minder algemeen, deels door de voor hen on-

geschikte hoge grassen, maar deels ook door 

het verwijderen van het prikkeldraad. Het zou 

wijs zijn geweest in ieder geval de paaltjes te 

laten staan als uitkijkpost. Mogelijk dat het 

dichtgroeien van veel sloten met riet de soort 

ook geen goed doet. De landelijke index steeg 

sterk van 100 in 1990 tot liefst 773 in 2012 en 

594 na de strenge winter van 2012/13 (Netwerk 

Ecologische Monitoring 2015). 

Grote Lijster. Neemt overal in de omgeving af. 

Sprinkhaanzanger. Nieuwe soort, die het ook in 

de omgeving goed doet. Kan waarschijnlijk 

beter tegen de hoge grassen, maar is wel ge-

baat bij micro-differentiatie in het terrein. 

Broedt nog laat en is derhalve kwetsbaar voor 

vroeg maaien. 

Rietzanger. Ook een nieuwkomer, die overal in 

de regio toeneemt. 

Kleine Karekiet. Enorm toegenomen door het 

vele riet in de sloten en moerasjes, hoewel geen 

exacte cijfers van de 21e eeuw beschikbaar zijn.  

Spotvogel. Was nooit algemeen in de Noord-

polder en is in de regio een zeldzaamheid ge-

worden. 

Grasmus. Hoewel tabel 1 aangeeft dat in 2013 

nog maar 58 % van het aantal van begin jaren 

negentig broedt, is de situatie waarschijnlijk 

minder dramatisch dan die lijkt, getuige de 17 

zangposten in slechts een deel van het gebied 

op 8 mei 2015. Waarschijnlijk is de soort in 

2013 onderteld, mogelijk door de slechte 

weersomstandigheden. 

Braamsluiper. Een langdurig bezet terr in een 

groep wilgen langs de Zouteweg. 
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Grauwe Vliegenvanger. Opmerkelijke nieuwko-

mer; incidenteel? Ook deze Afrika-trekker 

heeft het moeilijk in ons land. 

Wielewaal. Kwam tot in de jaren negentig ruim 

voor in de inmiddels gekapte populierenbos-

jes. Gaat regionaal sterk achteruit, maar hand-

haaft zich waar populierenbosjes geaccepteerd 

worden, zoals in Oudland (med. Ton Bakker). 

De landelijke trend zakte van 100 in 1990 tot 79 

in 2013 (Netwerk Ecologische Monitoring 

2015). 

Kneu. Lastig te inventariseren soort en waar-

schijnlijk regelmatig onderschat. Staat inmid-

dels op de Rode Lijst, maar doet het toch in de 

Noordpolder niet slecht, getuige de circa 11 

paar, waargenomen in slechts een deel van het 

gebied op 8 mei 2015. Elders in het natuurmo-

nument komen nog meer terr voor. 

Rietgors. Geen zuivere tellingen bekend, maar 

duidelijk toegenomen dankzij al het nieuwe 

riet.  

 
Het onttakelde moerasbosje in Noord. 

 

Bespreking opvallendste wintervogels 

Grote Zilverreiger. Komt de laatste winters in de 

Noordpolder voor, maar vreemd genoeg min-

der dan in de omliggende polders.  

Toendrarietgans. Bij uitzondering en vooral 

strengere winters bevinden zich groepen tus-

sen andere ganzen, voornamelijk langs het 

afvoerkanaal naar de Calfvensche Kreek.  

Kolgans. Meest algemene gans in sterk wisse-

lende aantallen, afhankelijk van de strengheid 

van de winter. Graast het meest langs het af-

voerkanaal naar de Calfvensche Kreek en zui-

delijker richting gemaal en onder aan de glooi-

ing bij Calfven.  

Grauwe Gans. Pas vanaf midden jaren negentig 

in langzaam toenemende aantallen aanwezig, 

meestal tussen de Kollen. 

Patrijs. Ook ’s winters worden steeds minder 

Patrijzen waargenomen, zowel tijdens telingen 

als gewone bezoeken. 

Wulp. In de jaren negentig nog vrij algemeen 

foeragerend aanwezig. Nu is het terrein onge-

schikt door zowel de hoge vegetatie als de te 

wachtten mindere hoeveelheid regenwormen 

sedert het stoppen van de bemesting.  

Houtduif en Kramsvogel. Tot voor zeer kort kon 

men ze met honderden in de polder zien. Se-

dert de populierbossen zijn gekapt, kunnen ze 

er niet meer rusten en eventuele foerageerders 

zijn lastig waar te nemen. 

Roek en Bonte Kraai. Alleen in de jaren tachtig 

aanwezig. Afname cf de gehele regio. 

 
Omgezaagde stammen van al respectabele populieren aan de 

Mareberg, juli 2015.Het witte vlak is iets meer dan een A4-tje. 

 

Rode Lijst 

Het aantal terr van de soorten van de Rode 

Lijst van bedreigde broedvogels van 2004 (van 

Beusekom et al. 2006) is vermeld in tabel 3. De 

helft van de soorten is opgenomen onder de 

noemer gevoelig, maar de Slobeend, Patrijs, 

Koekoek, Steenuil, Ransuil, Groene Specht en 

Wielewaal zijn kwetsbaar. 

De achteruitgang van zowel het aantal soorten 

als broedparen van Rode Lijstsoorten is opval-

lend. Kwamen begin jaren negentig nog 13 

soorten met ten minste 65 terr voor, in 2013 

was dat afgenomen tot respectievelijk 8 en 19. 

De achteruitgang van Patrijs, Koekoek, Steen- 

en Ransuil, Veldleeuwerik, Spotvogel, Matkop, 

Wielewaal en Ringmus is maar deels te verkla-

ren uit een landelijke en regionale terugloop en 

deels door het gevoerde beheer. Bij de overige 

soorten is alleen het beheer de verklarende 
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factor. Dat geldt zeker voor soorten waarbij de 

trend in de Noordpolder sterk afwijkt van de 

landelijke, zoals bij de Koekoek (50 tegen 73), 

Groene Specht (29 tegen 253) en de Veldleeu-

werik (7 tegen 36). 

De vestiging van de Slobeend komt door de 

recente aanleg van poelen en die van de 

Grauwe Vliegenvanger is opmerkelijk maar 

kan incidenteel zijn.  

 
Tabel 3. Aantal terr van soorten van de Rode Lijst 2004 

(van Beusekom et al. 2006) in 1989-1994, 2006 en 2013, plus 

de procentuele verandering van 2013 ten opzichte van 

1989-1994.  

Soort     /    jaar 1989-94 2006 2013 ∆% 

Slobeend* 

  

3 ∞ 

Patrijs* 10 1 2 20 

Koekoek* 4 a 2 50 

Steenuil* 2 

  

0 

Ransuil* 1 

  

0 

Groene Specht* 3-4 5 1 29 

Veldleeuwerik* 28 8 2 7 

Graspieper* 7** 17 5 71 

Gele Kwikstaart* 0-1** 

  

0 

Spotvogel* 1 

  

0 

Grauwe Vliegenvanger* 

  

1 ∞ 

Matkop* 1 

  

0 

Wielewaal* 3 

  

0 

Ringmus* 1 

  

0 

Kneu* 2** 4 3 150 

Aantal territoria 65** 35 19 29 

Aantal soorten 13 6 8 62 

 

Verarmen door maaien; maar hoe? 

Toen NM de gronden van de Noordpolder kon 

gaan beheren, werden ze geconfronteerd met 

langdurig bemeste, voedselrijke weilanden 

met veel kwelsloten. Het kostbare kwelwater 

blijft momenteel beter behouden voor de na-

tuur door de geplaatste stuwtjes, maar de 

voedselrijkdom raak je niet zomaar kwijt. Het 

ingezette beleid van jaarlijks maaien en het 

maaisel afvoeren is dan ook logisch. Verwacht 

mag worden dat op den duur meer kruiden in 

de vegetatie zullen opkomen en het gras min-

der snel zal gaan groeien, waardoor de wei-

landen geschikter worden voor weidevogels. 

De eerste positieve resultaten daarvan zijn 

momenteel in het vroege voorjaar al waar te 

nemen. 

De te volgen weg is dus duidelijk, maar dan is 

het de vraag hoe je die aflegt. In 2013 werd al 

op 20 juni massaal gemaaid, inclusief veel 

slootkanten. Dat had tot gevolg dat veel 

broedvogels hun tweede broedsel verstoord 

zagen. Bovendien was de maaihoogte heel 

gering; veelal slechts enkele cm boven de 

grond en soms nog lager. Voordeel is dat dan 

een maximale hoeveelheid organisch materiaal 

kan worden afgevoerd. Maar er zijn ook nade-

len en een daarvan is dat heel veel poppen en 

rupsen van vlinders ook worden afgevoerd. 

Deze insecten kunnen hun levenscyclus dan 

niet afmaken. Mede ten gevolge daarvan is de 

Noordpolder arm aan insecten in het algemeen 

en vlinders in het bijzonder. 

 

Voor dit probleem ligt de oplossing voor de 

hand. Later maaien (pas nadat de jongen van 

het tweede broedsel zijn uitgevlogen) met een 

hoger afgestelde maaihoogte en liefst niet alle 

percelen tegelijk. Bij een goed uitgekiend cy-

clisch beheer kan willekeurig over het terrein 

een mozaïek van percelen ontstaan met hoge 

en lage begroeiing (Schekkerman et al. 2008). 

Vooral in aangrenzende percelen moeten ver-

schillende omstandigheden heersen. Misschien 

is het daarvoor nodig een beperkt aantal perce-

len juist vroeg in het seizoen al te maaien, om 

een lage vegetatie te krijgen, of om dat laat in 

de herfst een tweede keer te doen. Daardoor 

nemen de fysische omstandigheden en daar-

mee de biodiversiteit toe en is er meer kans dat 

planten en dieren hun levenscyclus kunnen 

volbrengen. Nadeel is dat per jaar minder or-

ganisch materiaal kan worden afgevoerd, 

waardoor het langer zal duren voordat het 

gewenste voedselarme stadium wordt bereikt. 

Bovendien is het ingewikkelder dan alles in 

één keer maaien in de tijd dat het de loonwer-

kers uitkomt en daardoor mogelijk duurder. 

 

Discussie 

De veranderingen in de avifauna van de 

Noordpolder zijn deels te verklaren uit lande-

lijke en regionale processen, maar deels ook uit 

het gevoerde beheer. De eerste processen kun-

nen als autonoom worden gezien. Van de win-

tervogels verdwenen soorten als Roek en Bon-

te Kraai, namen ganzen toe en verscheen de 

Grote Zilverreiger. Ook het verdwijnen van de 

Ransuil valt onder deze categorie. Bij andere 

soorten ligt het echter vaak veel ingewikkel-

der. 
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Sommige processen verlopen voorspoedig, 

zoals vernatting en het vasthouden van de 

gebiedseigen kwel door stuwtjes, waarbij het 

middeleeuwse patroon keurig behouden bleef. 

Toch voeren tal van sloten, vooral vanaf de 

Mareberg, nog kostbaar kwelwater af richting 

gemaal. Het verwijderen van de organisch 

rijke bovengrond en het graven van poelen 

heeft geleid tot vestiging van nieuwe soorten, 

waaronder Slobeend en Kwartel, broedvogels 

van de Rode Lijst. Ook het afvoeren van orga-

nisch materiaal gaat goed; er komen steeds 

meer kruiden tussen het gras. Het verbreden 

van sloten heeft geleid tot een gunstiger ver-

houding perceel ten opzichte van de voor 

broedvogels belangrijke randen. Het vele riet 

en de ontwikkeling van moerassen werkten 

gunstig voor tal van vogelsoorten. 

 
Het afvoerkanaal met dikke plakken stinkende algen, duidend op 

een hoog gehalte aan nutriënten.  

 

Helaas kent het gevoerde beheer ook nadelen. 

Veel percelen zijn begroeid met hoge grassen. 

Zij zijn echter zeer vogelarm, zowel ’s zomers 

als ‘s winters en ongeschikt voor weidevogels. 

De stelling dat veel weidevogels in de Noord-

polder broeden is momenteel slechts een 

wensbeeld. Het is ook maar zeer de vraag of ze 

zullen komen, gezien het feit dat ze, behalve 

Kievit en Scholekster, niet aanwezig zijn ge-

weest sedert de polder door vogelaars wordt 

bezocht. Mogelijk kan slechts een aantal laag-

gelegen percelen geschikt voor hen worden 

gemaakt. Andere soorten kunnen er helemaal 

al niet leven en de sloten groeien dicht met 

riet. Geen wonder dat Blauwborst en Rood-

borsttapuit het moeilijk hebben. De extensieve 

beweiding zorgt nog niet voor variatie in het 

landschap. De ganzen grazen slechts in een 

beperkt aantal percelen en zullen dus ook niet 

voor de gewenste differentiatie zorgen. 

Het gevoerde maaibeleid kan als te ingrijpend 

worden gezien. Weliswaar bereikt men op de 

huidige wijze het snelst het gewenste eindsta-

dium, maar dat gaat ook ten koste van de na-

tuurwaarden in de tussenliggende periode. 

Meer afwisseling tussen de percelen zal gun-

stig werken. 

Als te vroeg wordt gemaaid, kunnen broedvo-

gels hun tweede nest met jongen niet groot-

brengen. Meestal komen dan te weinig jongen 

groot om de populatie op peil te houden. Men 

spreekt dan van een ecologische val, die uit-

eindelijk kan leiden tot een daling van de po-

pulatie. Het terrein lijkt aan het begin van het 

broedseizoen, wanneer de vogels hun keuze 

maken waar te broeden, heel gunstig, maar 

blijkt enkele maanden later niet de mogelijk-

heid te bieden voldoende jongen groot te 

brengen. 

Ook het knotten van bestaande, doch deels 

verwaarloosde knotwilgen, verliep weinig 

voorspoedig. Veel bomen overleefden de 

enorme plotselinge ingreep niet. Het was beter 

geweest het knotten in fasen uit te voeren. Om 

de nu verdwenen Steenuil te stimuleren terug 

te komen, zouden nieuwe knotwilgen kunnen 

worden geplant, niet alleen waar ze onlangs 

door ondeskundig knotten zijn afgestorven, 

maar ook op plaatsen waar ze begin jaren tach-

tig nog voorkwamen, maar door de toenmalige 

agrariërs werden verwijderd. Ook kan worden 

overwogen nestkasten op te hangen. Elders in 

de regio heeft de Vogelwerkgroep Bergen op 

Zoom daar goede resultaten mee behaald.  

Bovendien heeft men ervoor gekozen het ge-

bied zo open mogelijk te maken door de popu-

lierbosjes te verwijderen. Dit past misschien in 

het huidige denken van natuurbeheerders in 

hun streven naar open landschappen, maar 

kent ook veel nadelen. Zo verdwenen bosvo-

gels als de Wielewaal en verminderden Groene 

Specht en algemenere bosvogels. Daarvoor zijn 

geen nieuwe vogels in de plaats gekomen. 

Daarnaast nam het aantal waargenomen 

Houtduiven en Kramsvogels in de winter 

dramatisch af bij gebrek aan schuil- en rustge-
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legenheid. De in de directe omgeving broe-

dende Havik jaagt immers in de polder. Deze 

bosjes waren niet alleen een verrijking in de 

biodiversiteit, ze hadden ook een cultuur-

historische waarde. 

Om te achterhalen waarom soorten als Rood-

borsttapuit en Blauwborst, die beide landelijke 

een ongekende stijging vertonen, maar in de 

Noordpolder zo’n grote terugval kenden, is 

gericht onderzoek nodig naar de jongen-

productie ter plaatse. Waarschijnlijk is die te 

laag om de populatie op peil te houden. Ge-

wapend met dergelijke kennis kan men in het 

beheer beter onderbouwde keuzes maken in 

die gevallen, waarbij voor- en nadelen tegen 

elkaar moeten worden afgewogen. Een beleid 

waarbij niet bestaande positieve punten wor-

den bejubeld en fouten niet onder ogen gezien, 

leidt echter altijd tot een ongewenste situatie. 

 
In 2015 ontstond een mozaïek van gemaaide en niet gemaaide 

delen. 

Natuurgebied? 

Natuur is autonoom en heeft de mens voor zijn 

voortbestaan niet nodig. Vaak lijkt zelfs het 

tegendeel het geval. In hoeverre is de Noord-

polder nu een natuurgebied? Veel natuur-

waarden zijn ontstaan door en afhankelijk van 

menselijk ingrijpen. Aanvankelijk in de rich-

ting van economisch verantwoorde landbouw, 

de laatste decennia in de richting van “na-

tuur”, gezien door de bril van natuurbeheer-

ders. Blijft ingrijpen achterwege, dan zullen de 

natuurwaarden veranderen of mogelijk weg-

vallen. Of dat erg is hangt van je visie op na-

tuur af. 

De afhankelijkheid van het voortbestaan van 

de natuurwaarden in de Noordpolder is in 

tegenspraak met de meest algemene eigen-

schap van de natuur zelf; zijn autonomie. Er 

worden natuurwaarden nagestreefd die niet in 

overeenstemming zijn met de fysisch-

geografische eigenschappen van het terrein. 

Natuurbeheerders zullen bij het huidige be-

heerplan voortdurend moeten ingrijpen om de 

natuurwaarden te behouden. Dat levert hen 

werk op tot in lengte van dagen en is wat dat 

betreft een nuttig doel. Maar de daarvoor be-

nodigde kosten zijn enorm. Het is de vraag 

hoelang de samenleving de kosten wil blijven 

dragen van het behoud van dit stukje, nauwe-

lijks natuurlijke, biodiversiteit. 
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Die intrigerende Zwarte Spechten 
 

HES van Schoonhoven, Louis Hopstaken & Ray Teixeira 

 

Zwarte Spechten hebben voor veel mensen altijd iets spannends. Enerzijds omdat ze groot zijn, maar 

toch lastig te zien omdat ze zo schuw zijn. Anderzijds omdat ze in het donkere bomenbos leven, waar 

de dikke bomen ons altijd weer imponeren. De vondst van een nest zorgt dan ook vaak voor wat op-

winding in de Vogelwerkgroep. Veel leden komen een kijkje nemen of ze het hol kunnen vinden en 

een glimp van z’n bewoners kunnen opvangen, of om er een plaatje van te schieten. Zo ook dit jaar op 

Zoomland. Toen we in februari 2015 voor de Vogelatlas van Sovon km-hok 49-35-12 inventariseerden 

op wintervogels hoorden we op twee plaatsen de Zwarte Specht roepen. 

 
Zwarte Specht man voor nestopening. Zoomland, 18 april 2015      (HES van Schoonhoven) 

 

Louis Hopstaken volgde begin maart van dit 

jaar een Zwarte Specht die in een dode beuk 

langs het pad bij de Kikkerplas op Zoomland 

een nest aan het uithakken was.  

Louis: “Het was vermakelijk om te zien dat de 

specht met die prachtige kop met rode kuif 

regelmatig de spaanders uit het ovale gat 

kwam dumpen en dan een paar minuten de 

tijd nam om de omgeving in ogenschouw te 

nemen. Het ging kennelijk om een mannetje, 

die het zware werk op zich genomen had. De 

spaanders lagen onder de boom en zelfs op het 

pad dat niet verlaten hoefde te worden om een 

goed uitzicht te hebben op het ovale gat zon-

der de vogel te verstoren”. Louis beschreef de 

plek zo nauwkeurig, dat fotografen zich uitge-

nodigd voelden om foto’s te komen maken. En 

toen kwam HES in beeld.  

 

HES: “En ja hoor deze schuwe bosvogel had 

zijn holletje recht boven een relatief druk pad 

gehakt, dus als wie even omhoog keek, kon 

hem eigenlijk niet missen. 

Ik ben er een paar keer langs geweest voor wat 

foto’s maar meer dan zijn kop liet hij niet zien. 

Ja, zijn kop, want het was overduidelijk een 

man, met een mooie rode pet, die daar een-

zaam en alleen en met grote tussenpozen even 

zijn snavel liet zien. 

Vandaag (18 april) weer, en ik begon net me-

delijden met deze kluizenaar te krijgen, toen ik 

in het uiterste hoekje van mijn oog iets zwarts 
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snel achter de boom langs zag flitsen. Dat had 

zomaar een Kauw kunnen zijn. Maar na een of 

twee minuten verscheen er heel even een 

zwarte spechtenkop van achter de boom. Net 

lang genoeg om één keer ruw op de ontspan-

knop van de camera te drukken. 

Klik: hebbes. Maar het had best scherper ge-

kund. 

 
Verstoppertje spelen 1 (HES van Schoonhoven) 

 

Maar … uh …  Ik had hem toch niet uit dat hol 

zien komen? Of toch? Of was er nog een? Nee, 

hij zat inderdaad nog in zijn holletje, want daar 

begon hij weer kiekeboe te spelen. Of toch 

niet? 

In een ondeelbaar moment floepte hij uit het 

gat en weg was hij. 

Nu ben ik een redelijk geduldig mens en dat 

werd vorstelijk beloond. Na een half uurtje zag 

ik hem weer vliegen …uh … nee, dat waren er 

twee?? 

 
Verstoppertje spelen 2 (HES van Schoonhoven) 

 

Even later landde een vrouwtje bij het gat, dat 

zij kritisch begon te inspecteren. Een goed gat, 

vond zij kennelijk, want ze verdween erin en 

liet zich niet meer zien. 

De man heb ik ook niet meer gezien, maar 

twee spechten in één gat, dat krijgt vast een 

leuk vervolg. Het is lente. Toch?” 

En op 13 mei was het zover. HES zijn Vogel-

vriend Roger, Engelsman, ooit ontmoet in de 

Extremadura, had nog nimmer een Zwarte 

Specht gezien. Die komen niet voor op Albion.  

HES: “Daar had ik wel een oplossing voor en 

omdat hij toevallig toch deze week in Brussel 

zat, kon een bezoek aan Zoomland niet uitblij-

ven. 

„With birds being birds … there are no guar-

antees”. Maar daar konden hij en vrouw Eileen 

mee leven. Met zulk weer als vandaag was de 

dag immers al (bijna) goed bij een bak koffie 

bij kinderboerderij het Appeltje … 

Enfin, onder de bomen, in de koelte van de 

schaduw was het geen straf om even te wach-

ten, maar naarmate het langer duurde moest ik 

mijzelf toch moed inspreken, met de ervaring 

dat ik hem - het mannetje - toch iedere keer dat 

ik was gaan kijken, gezien had. Weliswaar niet 

meteen … en meestal ook niet na eventjes 

wachten … en een enkele keer, nadat ik enigs-

zins teleurgesteld, maar prematuur de terug-

weg had aanvaard, maar wel iedere keer! 

 
Vrouw Zwarte Specht inspecteert nestholte, terwijl manlief 

hoopvol toekijkt. Vrederust, 2014 (HES van Schoonhoven) 

 

Mijn geduld is rekbaar, maar hoe zit dat met 

Roger en Eileen? En met Machteld? 

De Zwarte Specht van Louis is één keer door 

hem en door mij gezien met een vrouwtje, 
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maar verder scheen hij overal te zitten, behalve 

in zijn holletje, waar hij zich slechts met grote 

tussenpauzes liet zien. Zo ook weer vandaag. 

Ik zag even een zwarte schim en weg was hij 

weer. Dat moest hem zijn. En ja hoor, hij zat 

achter de boom, voor iedereen, behalve ikzelf, 

helemaal uit het zicht. Niet dat ik er veel van 

zag, alleen een vlekje rood, dat zijn of haar 

„petje” moest zijn.  

 
Vrouw Zwarte Specht bij nestholte. Vrederust, 2014 (HES van 

Schoonhoven) 

 

„There he goes” hoorde ik Roger zeggen. Ter-

wijl ik wat probeerde te zien langs de ene kant 

van de boom, vloog hij langs de andere kant 

weg, zonder zich om het nestgat te bekomme-

ren. Maar 10 minuten later verraste hij ons 

door plotseling over ons heen de boom aan te 

vliegen, recht naar het gat toe. En hij had zich 

daar nog maar even geposteerd of daar kwa-

men ineens twee, drie snaveltjes te voorschijn. 

Nauwelijks te zien, maar toch onmiskenbaar: 

een nestje jongen! 

HOERA! Met blijdschap geven wij kennis… 

Wat me bevreemdt is dat je verwacht dat zo’n 

vogelpaar af en aan vliegt om de hongerige 

kuikens te voeden. Maar nee, heel druk lijkt hij 

daar niet mee bezig te zijn. Dat heb ik weleens 

heel anders gezien bij een paartje Kleine Bonte 

Spechten” 

 

Natura 2000 

Zwarte Spechten fotograferen en hun gewoon-

tes bestuderen is natuurlijk een leuke bezig-

heid en je kunt er zelfs vogelontwikkelings-

hulp mee bedrijven bij eilandbewoners, maar 

blijft het daar ook bij? Hier op de Brabantse 

Wal komt nog een ander aspect om de hoek 

kijken.  

Zware Spechten komen al jaren rond Bergen 

op Zoom voor. Onze VWG-leden Bakker & 

van Loon (1975, 1983) vonden de soort regel-

matig toen zij nog als jongelingen over Zoom-

land zwierven. Zij rapporteerden dat het zelfs 

over vier paar zou gaan. Ook daarna werd de 

soort gezien en dat aantal paren gemeld (Teix-

eira 2007). Ook elders in de omgeving wordt 

de soort regelmatig waargenomen. Op het 

bosreservaat Mattemburgh kwamen er zelfs 

nog meer voor. Niets bijzonders zou je dus 

zeggen.  

Toch wel.  

Begin jaren negentig werd Sovon benaderd om 

een overzicht te maken van de vijf belangrijk-

ste broedgebieden van iedere vogelsoort van 

ons land. Toen kwam aan het licht dat de aan-

tallen broedparen van de Zwarte Specht op de 

Brabantse Wal tot de hoogste van Nederland 

behoorden. De soort werd prompt aangewe-

zen als doelsoort voor het nieuwe natuurge-

bied “de Brabantse Wal” (globaal alle grotere 

natuurgebieden tussen de A58 en de lands-

grens bij Putte), van belang om in Europees 

verband goede overlevingskansen voor die 

soort te geven. Het beheerplan van het gebied 

zegt hierover (Provincie Noord-Brabant. 2014): 

 
Man Zwarte Specht bij nestholte. Vrederust, 2014 (HES van 

Schoonhoven) 

 

“Zwarte specht (A236) 

De Zwarte Specht heeft een doelstelling be-

houd omvang en kwaliteit leefgebied, met een 

draagkracht voor 40 broedparen. De landelijke 

staat van instandhouding is gunstig. De lande-
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lijke trend is sinds 1990 tot nu significant nega-

tief.  

De Zwarte Specht komt verspreid voor in de 

gehele Brabantse Wal. Het voorkomen valt 

vrijwel volledig samen met de aanwezigheid 

van oud gemengd bos van enige omvang. Op 

landgoed Mattemburgh met veel liggend en 

staand dood hout is de dichtheid van broedpa-

ren vrij hoog met 3 tot 4 paren/100 ha. De soort 

komt opvallend minder voor in het bosgebied 

nabij de Volksabdij ter Duinen. Dit komt waar-

schijnlijk door verstoring.  

 

Trend 

De meest recente beschikbare schatting is van 

de periode 1999-2003 toen 50 paren aanwezig 

waren. Het aantal Zwarte Spechten is aan het 

afnemen na toename in de vorige eeuw. De 

toename is gerelateerd aan een grote hoeveel-

heid dood hout door brand en een aantal 

stormen in de jaren ’70 en ’80. Broedvogelin-

ventarisaties in 2005 en 2006 laten zien dat het 

aantal broedvogelparen op het militaire oefen-

terrein, Bieduinen en landgoed De Groote 

Meer ten opzichte van 1991-1992 met de helft 

tot een kwart flink is gedaald. Het gewenste 

niveau van een sleutelpopulatie van 40 paar 

wordt vermoedelijk nog wel gehaald.” 

Het komt er dus op aan dat onze natuurbe-

heerders kunnen bewijzen dat er 40 paar 

Zwarte Spechten in het Natura 2000 gebied 

Brabantse Wal voorkomen. En dat valt heus 

niet mee, omdat het een groot gebied betreft en 

inventariseren van deze soort vrij lastig is.  

Daarbij helpt ieder beetje en vooral als bewe-

zen kan worden dat een roepend mannetje  

ook werkelijk ter plaatse broedt. 

Andere doelsoorten die voor Natura 2000 Bra-

bantse Wal zijn aangewezen zijn Dodaars, 

Geoorde Fuut, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw 

en Wespendief. Alle waarnemingen van deze 

soorten zijn waardevol en behoren te worden 

gearchiveerd. 
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Buidelmezen bij Gent 
 

HES van Schoonhoven, Ton Bakker & Ria Hogerwaard 

 

Op 20 december 2014 toog HES naar Wondelgem, omdat hij toch toevallig die kant op moest. De leuk-

ste meldingen op waarnemingen.be komen altijd van de rangeerterreinen van de Antwerpse haven, 

Lokeren, het Gentse stadsnatuurpark Bourgoyen en de Gavers in Harelbeke. De lijsten stonden die 

laatste weken van het jaar vol met Buidelmeesjes, de meeste uit de omgeving van Gent. Buidelmezen 

stonden hoog op zijn verlanglijstje en ze waren vrijwel dagelijks gezien in Bourgoyen en Desteldonk-

Mendonk bij de havens. Maar verreweg de meeste en fraaiste foto’s kwamen uit de Lange Velden in 

Wondelgem, een buitenwijk van Gent, en daar hoefde hij maar een kleine omweg voor te maken.  

Het goot ‘s morgens van de regen en dat beloofde niet veel goeds, maar Buienradar.nl was een stuk 

optimistischer, dus besloot hij het er toch maar op te wagen. De eerste 75 km dacht hij weer even in 

het verleden te zijn beland in de verre, verre tocht naar Zwolle voor de Sperweruil. Toen zwaaiden de 

ruitenwissers continue voor zijn neus heen en weer en was er nauwelijks licht. 

Maar nee, de regen hield op en het was duidelijk dat er achter al die wolken een zonnetje vandaan 

probeerde te komen. In de consternatie miste hij nog bijna de afslag, maar de Tomtom bracht hem snel 

en zonder problemen naar de plaats die was ingegeven: Wondelgem, Gaversstraat 1. Vandaar de 

straat uit tot bijna bij de snelweg, waar ruimte genoeg was om te parkeren. Bij het uitstappen stond hij 

meteen tot over zijn enkels in de bagger. Met zijn nette schoenen, want hij was eigenlijk op weg voor 

„zaken”. 

Drie jaar geleden hebben ze een geluidswal aangelegd langs de Lange Velden door ernaast grond op 

te graven. Het is er erg drassig en als het geregend heeft zijn laarzen onmisbaar.  

 

 
Buidelmees Wondelgem, België, januari 2015      (HES van Schoonhoven) 

 

Eerst maar even op verkenning want de mees-

jes waren al 2 dagen niet gezien en dat is iets 

waar hij al vaker mee wordt geconfronteerd. 

Dan zijn de vogels meestal al gevlogen. Maar 

het geluk was hem goed gezind; binnen 5 mi-

nuten werd er een gespot en nog eens 5 minu-

http://buienradar.nl/
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ten later kreeg hij een tweede in de zoeker en 

iemand die in zijn oor „dáár, dáár” riep en de 

andere kant uit wees. Daar 5 exemplaren, 

waarvan één geringd. 

 

 
Overzicht overwinteringsgebied Buidelmezen bij Gent. 

(Marike de Haan) 

 

Als ware vandalen namen ze de Lisdodden 

onderhanden! De vlokken dwarrelden door de 

lucht. 

Voor een fotograaf was er teveel wisselend 

licht, een dichte wolkenlucht, een warm zon-

netje dat daar af en toe achter vandaan piepte 

en een keiharde lage oranje winterzon, maar 

het was toch allemaal goed. 

 

Op 3 januari 2015 ging een klein groepje van 

de VWG opnieuw richting Gent. Rond 08.00 

uur vertrokken HES, Ton, Kees Steur en Mari-

ke. 

Zo rond zonsopkomst bleek er letterlijk geen 

vuiltje aan de lucht te zijn. Dat viel alvast mee.  

Maar onderweg kwamen ze er te laat achter, 

dat Ton een héél andere route uitgedraaid had 

dan HES de vorige keer gereden had. 

Verwarring alom, vooral toen de TomTom niet 

tot leven was te wekken en de juiste afslag 

werd gemist. Ton begon de Buidelmezen als 

Buidelratten te verwensen.  

Een beetje vogelaar heeft echter een postdui-

ven-instinct en dus reden ze de stad Gent in. 

Dat was wellicht niet de verstandigste keuze, 

want ze moesten een keer of drie, vier op hun 

schreden terugkeren. Nadat Marike in een café 

naar Wondelgem had geïnformeerd arriveer-

den ze drie kwartier later dan gepland toch op 

de plaats van bestemming. 

 

 
Zo dichtbij kon je komen.  (Marike de Haan) 

 

Met het lage, vroege zonnetje was er prachtig 

licht. De rijp stond op de lisdodden en dat 

spiegelde fraai in de ijsspiegel waar het water 

in veranderd was. Je zou er zó een heel fraaie 

kerstkaart van maken. 

Overal kuierden echter sombere mannen met 

dikke statieven en heel grote lenzen door dit 

idyllische landschap, niemand had nog een 

vogeltje gezien. Ja, gehoord, eentje … Hoe 

hoog de verwachtingen ook gespan-

nen geweest waren, er werd al snel gespecu-

leerd dat de Buidelmezen de heldere nacht 

wellicht benut hadden om nieuwe horizonten 

te verkennen. 

 

Gelukkig is het allemaal toch nog snel goed 

gekomen. Ton en HES vonden een stel opge-

wonden fotografen en toen ze daarnaast gin-

gen staan, waren alle problemen in een klap 

vergeten. Twee, drie foeragerende Buidelme-

zen. HES reageerde enthousiast op een bewe-

ging en drukte snel af, een goed beeld van een 

…. Koolmees. 

 
Buidelmees plukt larven uit lisdoddesigaar. (Ton Bakker) 

 

Al fotograferend merkten HES en Ton dat ze 

Marike en Kees kwijt waren. Ook konden ze 

geen telefoonverbinding krijgen, Marike bleek 
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haar telefoon op “stil” gezet te hebben. maar 

ze doken tenslotte toch op. 

Vanwege de vorige tocht van HES had hij al 

een heleboel goede shots en besloot wat meer 

naar de andere kant van het water te gaan om 

ze in tegenlicht te schieten. Op een gegeven 

moment hadden Ton en hij de meesjes tussen 

hen in, waarbij Ton het luxe probleem had dat 

ze voor zijn camera te dichtbij waren, om nog 

scherp te kunnen stellen. Marike legde deze 

scene voor het nageslacht vast. 

 
Teamwork.  (HES van Schoonhoven) 

 

Behalve de broedvogel van de Molenplaat van 

destijds, lieten Buidelmezen zich nooit zo fraai 

van dichtbij zien. Ze waren erg mak en lieten 

zich prima fotograferen. Hun voortdurende 

tocht door het langgerekte Lisdoddenveld 

werd gevolgd door een groepje vogelaars en -

fotografen, waar ze zich weinig van aan leken 

te trekken. De sigaren van de Lisdodden wer-

den een voor een vakkundig gesloopt op hun 

zoektocht naar insecten. Op een paar foto’s 

werd Ton duidelijk waarom ze het pluis van 

de sigaren plukten. Er bleken larven van een 

insect in te zitten, een soort minirupsjes*. Met 

enige regelmaat lieten ze ook hun ijle roepje 

horen, maar veel minder frequent dan de 

broedvogel van de Molenplaat een aantal jaren 

geleden. Maar dat was uiteraard in het broed-

seizoen. 

 

*Ton heeft de foto van de Buidelmees met rupsje op 

Birdpix gezet met de vraag of iemand wist wat voor 

rupsjes dat zijn en kreeg als antwoord dat het gaat 

om het Lisdoddeveertje, een vlindertje uit de orde 

der micro's. 

 

 

Poelekes 23, 4661 LP Halsteren, email harri-
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Verslag SWEV dag 21 februari 2015 

 

Marike de Haan 

Lezingen van het ochtendprogramma 

In de zaal van Non Plus Ultra in Woensdrecht verzamelden zich op 21 februari zo’n 70 vogelaars uit 

West- Brabant en Zeeland voor een reeks lezingen over uiteenlopende vogelonderwerpen. 

De eerste spreker Roland-Jan Buijs gaf een overzicht van de broedresultaten van zeldzame en kolonie-

vormende vogels. Helaas waren in de verspreidingskaarten, die de jaren 2010 t/m 2013 bestreken, niet alle 

gegevens verwerkt. Opvallend was onder meer dat de vestiging van twee paar Zeearenden in de Biesbos 

er toe heeft geleid dat alle Aalscholvers dit gebied hebben verlaten. 

 
Vogels van diverse pluimage melden zich ’s ochtends voor broodjes en koffie in de feestzaal van Non Plus Ultra  (Marike de Haan) 

 

Soorten die in de lift zitten, waren onder meer 

Blauwe Reiger, IJsvogel (na twee koude winters 

een stevig herstel) en Kleine Mantelmeeuw. 

Soorten die achteruit gingen zijn onder andere 

Patrijs en Zilvermeeuw. 

Ray Teixeira gaf een overzicht van de ontwikke-

lingen van de broedvogels in het Markiezaat. 

Voor een aanzienlijk deel (13 van de 20 soorten) 

van de vogels waarvoor het Markiezaat is aan-

gewezen als Natura 2000 gebied worden de in-

standhoudingsdoelen niet bereikt. Oorzaken zijn 

vooral vegetatiesuccessie, predatie en de slechte 

waterkwaliteit. Pioniers van open vlaktes als 

Strandplevieren zijn nog steeds aanwezig, maar 

in zeer kleine aantallen. Door de natuurlijke 

ontwikkeling van bossen en struwelen nemen 

soorten als Vink, Sprinkhaanzanger en Fitis 

enorm toe. Ook de vorming van een groot zoet-

watermoeras verloopt prima; de bijbehorende 

vogelwereld is zich in rap tempo aan het ont-
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wikkelen. Het eiland De Spuitkop, waar in de 

broedtijd geen vossen voorkomen, is van groot 

belang als broedlocatie van Lepelaar, Brandgans, 

Zilver- en Kleine Mantelmeeuw. In het Markie-

zaat komen veel bedreigde soorten van de Rode 

Lijst voor, terwijl exoten al geruime tijd stabilise-

ren en geen problemen geven.  

 
Henk Sierdsema, onze Sovon-ambassadeur.  (Marike de Haan) 

 

Henk Siersema gaf een overzicht van de resulta-

ten van het Atlasproject. De resultaten van de 

tellingen in het winterseizoen zijn bijna gebieds-

dekkend. Voor het komende broedseizoen zijn 

nog 22 Atlasblokken in West-Brabant vacant, 

vooral op de zeeklei. Hij deed dan ook een 

klemmende oproep om er daar een blok bij te 

nemen. 

 
Chiel Jacobusse: verzilting Krammer-Volkerak onvoldoende onder-

zocht.    (Marike de Haan) 

 

In een vlammend betoog gaf Chiel Jacobussen 

aan dat het principebesluit voor een zout 

Krammer-Volkerak op onvolledig onderzoek is 

gebaseerd. In de rapportage, die het besluit on-

dersteunt, zijn actuele vegetatiekundige waar-

den in natuurgebieden, die grenzen aan de wa-

teren die zout worden, niet meegenomen. Ook 

zeldzame zoogdieren als Noorse woelmuis heb-

ben geen rol gespeeld. Verder gaf hij aan dat de 

regio het merendeel van de kosten moet gaan 

ophoesten; zo’n 180 miljoen euro. Dit zal een 

behoorlijk probleem worden. Een geleidelijk 

gradiënt van zoet naar zout, zoals in het verle-

den bestond, zal met deze plannen niet ontstaan. 

Mede daardoor is de verwachting van de terug-

keer van veel kustbroedvogels niet erg realis-

tisch. 

Tot slot gaf Hidde Bult een inzicht in het voor-

komen van watervogels in het Markiezaat en gaf 

hij met duidelijke onderbouwing aan wat de 

oorzaken zijn van voor- of achteruitgang van 

bepaalde soorten. Van belang bleken waterhoog-

te en doorzicht. Nalevering van fosfaten uit klei-

lagen op de bodem van het meer blijft een pro-

bleem, maar ook stikstofdepositie vanuit de 

lucht. Hij pleitte voor meer doorstroming door 

een groter uitwateringssysteem. In september 

zou het peil verder omlaag gebracht kunnen 

worden. 

Hierna gaf de dagvoorzitter Ton Bakker een 

korte toelichting op de geplande middagexcur-

sies. Voor het Markiezaat waren hoge laarzen 

een must en een goede conditie in verband met 

de zware terreinomstandigheden met kreken en 

weinig tot geen paden. De excursie op de Mo-

lenplaat zou gaan over gebaande paden. 

 
‘t was nog best fris in het Markiezaat.  (Marike de Haan) 

 

Excursie in het Markiezaat 

Na de lunch vertrok men naar de startplaatsen 

van de excursies (een deel van de deelnemers 

aan het ochtendprogramma haakte ’s middags 

af). De overgrote meerderheid koos voor het 
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Markiezaat. Paranka had gezorgd voor een kren-

tenbol en een koek of reep chocola voor tijdens 

de wandeling. Tijdens de excursie over het Ho-

gerwaardschor viel er twee keer wat hagel. De 

kreken waren redelijk doorwaadbaar, maar de 

spekgladde zeedijk viel niet mee. De deelnemers 

zagen (of hoorden) onder andere een Lepelaar 

wegvliegen in de Hogerwaardpolder en in het 

Markiezaat vier Buizerds, drie Bruine Kieken-

dieven, vier Grote Zilverreigers, één Roodborst-

tapuit, drie Watersnippen, twee Veldleeuweri-

ken, Bonte Strandlopers, twee Tjiftjaffen in een 

berkenbosje, één Havik, Dodaars, Geoorde Fuut, 

Middelste Zaagbekken en Tafeleenden. Ook 

kwamen er vijf Reeën en een Vos in het vizier. 

Helaas lieten Velduil, Klapekster en Zeearend 

zich niet zien. 

 

Excursie op de Molenplaat 

Bij de excursie over de Molenplaat waren zes 

deelnemers, die na afloop erg tevreden waren. 

Afgezien van tien minuten met lichte regen was 

het helder en fris met prachtig licht. Op de gan-

zenwei gaven vele honderden Brandganzen een 

spectaculaire vliegshow. Er waren twee raadsel-

ganzen; er werd eerst gedacht aan Kleine Cana-

dese Gans, maar het bleken kruisingen tussen 

Brand- en Canadese Gans te zijn. Vijf Reeën 

vluchtten weg. 

Op het Zoommeer zaten één man Toppereend 

(vrij ver, maar met telescoop goed te zien) tussen 

enkele Brilduikers, waar de mensen blij mee 

waren, evenals de verre Slechtvalk op een mast. 

In het haventje was het licht prachtig en werden 

flink wat eenden gezien waaronder twee Mid-

delste Zaagbekken. Ten slotte bij het eerste plasje 

zaten een roepende Waterral en een Cetti’s Zan-

ger, die helaas niet door iedereen was gehoord 

en zich geen tweede keer liet horen. 

 
Laarzen verplicht was geen overbodige luxe bij de excursie op het Hogerwaardschor van het Markiezaat.   (Marike de Haan) 
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Uilenkasten plaatsen, een passie 

Een greep uit een hobby, gezien door de ogen van de vrouw van…. 
 

Ria Hogerwaard 

 

In het najaar van 2014 werd een ronde schoonmaken van de rond Bergen op Zoom uitgezette kerk- en 

steenuilkasten gestart, inmiddels al zo’n 60 stuks. De kasten zitten soms tot de nok vol braakballen en 

de stank is dan niet te harden. Een penetrante ammoniakgeur plaagt de reukzin. Balancerend op de 

ladders valt het dan niet altijd mee om niet achterover te slaan als de heerlijke geuren je tegemoet 

komen. 

 
Aanbrengen kast bij Hans en Corina  (Hans van Loon) 

 

Dan begin van dit jaar, een telefoontje van 

Arjan Stoop van Brabants Landschap.  

Of hij weer wat Steenuilenkasten kan komen 

brengen. Jan sjouwt dan even later een 8-tal 

kasten de garage door naar achteren om ze 

naast ons tuinhuis op te slaan. Daarop volgt 

dan meestal een telefoontje naar Ton: wanneer 

gaan we ze hangen. Meteen maar de daarop-

volgende zaterdag. Eerst km- hokken tellen 

voor de Vogelatlas van Sovon en daarna op 

pad. De contacten worden gebeld of het uit-

komt en zo worden zaterdagmorgen de kasten 

weer in omgekeerde volgorde naar voren ge-

sjouwd en in de auto geladen. Na de telling 

komen ze eerst nog even thuis, om weer met-

een te verdwijnen. Op het programma staat 

onder andere Hans van Loon. Mooi wonend in 

de polder bij Steenbergen, waar al meerdere 

malen de roep van de Steenuil te horen was. 

Dan eerst maar eens kijken welke boom ge-

schikt is om de kast in te hangen. Het beste is 

de kast te positioneren bij een uitlopende tak 

zodat de takkelingen als ze uit het nest komen 

niet meteen naar beneden kukelen. Twee grote 

ladders worden tegen de boom gezet en de 

kast wordt naar boven gehesen. Gereedschap 

gaat ook naar boven. Dan met wat schuiven en 

kantelen komt de kast op zijn plaats en begint 

het bevestigen. Hans kijkt toe en legt de zwoe-

gende mannen vast op de foto. Soms gaan de 

heren zo in hun werk op, dat het zelfs al ge-

beurde dat Ton achter de kast in de boom zat, 

om na installatie van de kast tot de ontdekking 

te komen dat hij er niet meer langs kon. 

 
Jonge Steenuil bij mevrouw Appel (Ria Hogerwaard) 

 

De kerkuilenkasten worden afgeleverd als 

bouwpakketten. Jan gaat dan aan de slag om 

die in elkaar te zetten en dat valt niet altijd 

mee, als blijkt dat de uitvoering gewijzigd is en 

een bouwtekening ontbreekt. Met behulp van 

een foto van internet lukt het dan toch en ko-

men de onderdelen op de plaats waar ze ho-

ren. 

Heemkundekring Halsteren belt. Of het inte-
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ressant is om bij hen ook een steenuilenkast te 

hangen. Jan gaat eerst een oriënterend gesprek 

aan en gaat vervolgens samen met Ton nog 

eens kijken. Maar er hangt al een soort kerkui-

lenkast en ze overwegen ook een bosuilenkast 

te plaatsen. Jan en Ton laten weten dat de 

combinatie van deze uilen geen goede is en 

afgezien wordt van het plaatsen van de steen-

uilenkast. 

Soms kan er ook wel gelachen worden. Als Jan 

in een schuur staat onder een kerkuilenkast, de 

uil het nest verlaat en gelijktijdig zijn lading 

lost over Jan zijn hoofd. Douchen thuis is toch 

prettiger. Ook gebeurt het wel dat de kooien, 

tijdens de opslag achter ons tuinhuis, door 

andere dieren wel een fijne schuilplek gevon-

den wordt. Ton kwam een kast ophalen en 

laadde die in zijn auto. De ongenode gast ver-

liet in de auto de kast en ging op pad. Een 

echte grote zwarte spin!!  Zo een die je gewoon 

hoort lopen! Ton en Margot moesten ergens 

naar toe en tijdens het rijden, op de snelweg, 

ziet Ton de spin op de voorruit. Hij probeert 

de aandacht van Margot af te leiden, die net als 

ik een Arachnefobie heeft, maar die ziet hem 

toch aan komen kruipen. Ze draait het auto-

raam open en probeert, in paniek, de spin met 

haar tas naar buiten te slaan. Die gaat, samen 

met haar mobiel uit de openstaande tas, naar 

buiten. Onbekend wie van de twee het heeft 

overleefd. 

Een enkele keer ben ik zelf ook mee geweest. 

Dan tref je het wel eens, als bij een mooi land-

huis een kast geplaats moet worden, dat je 

uitgenodigd wordt om binnen te komen voor 

een kop koffie. Dan kijk je je ogen uit. Of de 

vertederende kant als boeren en kinderen een 

jong uiltje vast mogen houden en dan heel 

voorzichtig “hun kroost” in de handen houden 

en bewonderen. Op de meeste adressen zijn de 

mensen erg blij met de kasten. Toch kon het 

ook eens gebeuren dat Jan en Ton bij een boer 

kwamen, die meteen begint te schelden. Wat 

komen jullie doen, jullie hebben helemaal geen 

verstand van uilen, je laat je jaren niet zien… 

Terwijl ze daar elk jaar kwamen. Maar de leu-

ke momenten winnen het toch van de mindere 

ervaringen. Wat bijna een inbreng kan zijn 

voor een comedyshow was de opmerking van 

een bewoonster, die na het installeren van de 

kast, vroeg: “en wanneer komen jullie nu de 

uilen brengen?” 
 

Meer lezen 
Coördinatiepunt Landschapsbeheer. 2015. Jaarverslag 2014. 

Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil in Noord-

Brabant. Brabants Landschap, Haaren.  

 

Vlierbes 3, 4661 WT Halsteren, email riaho-

gerwaard@ziggo.nl  

 

 

 
Hier doe je het allemaal voor        (HES van Schoonhoven)  
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Interview met Hidde Bult 
Ria Hogerwaard 

 

Als we eind maart richting Putte rijden voor ons interview met Hidde, is net de zomertijd ingegaan, 

maar de hevige stormachtige rukwind geeft ons het gevoel dat de klok in plaats van een uur, een half 

jaar vooruit is gezet; het lijkt wel herfst. Bij het huis van Hidde en Lucie aangekomen gaat de deur al 

automatisch open en worden we welkom geheten om door topgastvrouw Lucie verder de hele mid-

dag verwend te worden met koffie, gebak en allerlei lekkere hapjes. 

Hidde is goed voorbereid en heeft al allerlei documentatie klaarliggen. Hij werd geboren in Kerkrade 

op 15 juli 1948. Groeide op in Heerlen en studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht, met nadruk 

op chemische, fysische en toxicologische aspecten (1967-1973). Vervolgens werkte hij bij de vakgroep 

Farmacologie van de Faculteit Geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveer-

de daar in 1978 op het proefschrift “Prostaglandins and acute inflammatory reactions: studies on rat platelets 

and carrageenin-induced paw edemata”. In 1978 werd hij assistent bij de Dienst Farmacologie van de Fa-

culteit Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen. Aan deze universiteit ontving hij op 9 juli 1991 

het Aggregaat Hoger Onderwijs met het proefschrift “Modulation of the effects of nitric oxide on blood 

platelets and vasculair reactivity”. Daarna werd hij Hoogleraar Farmacologie en tot zijn emeritaat in 

september 2013 leidde hij onder meer veel promovendi op. 

 

 
Hidde en Lucie, 2011, Tanzania Lake Manyara. 

 

De appel valt niet ver van de boom. Hidde 

volgde vanaf de Lagere School de voetsporen 

van zijn vader, die actief was in het Natuurhis-

torisch Genootschap Limburg en de Vogel-

wacht Limburg. Hidde werd lid van de Neder-

landse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en 

mede-oprichter van de afdeling Heerlen in 

1962. Zijn eerste vogelboeken waren J. Kist: 

Vogelgids en J.E. Sluiters, Prisma Vogelboek. Met 

R.W.J. Goldbach en J.L. Baïs verkende hij de 
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vogelwereld van Limburg en bracht verslag uit 

aan P.A. Hens (Valkenburg), die toen bezig 

was met de afsluiting van de tweede druk van 

zijn Avifauna van de Nederlandse provincie Lim-

burg (1965), maar daarin hun ontdekking van 

een nieuwe broedplaats van Ortolanen niet 

meer kon opnemen.  

 
Op mijn vraag wanneer de interesse voor vo-

gels is ontstaan, geeft hij aan dat die altijd al 

aanwezig is geweest. Hij toont ons een doos 

met dagboekjes, die hij al vanaf zijn twaalfde 

jaar bijhoudt. Geweldige documentjes, heel 

gedetailleerd, vol met handgeschreven aante-

keningen en geïllustreerd met vogeltekeningen 

van zijn hand, zo natuurgetrouw, dat ze de 

toets der kritiek moeiteloos doorstaan. Zelfs de 

manier waarop de IJsvogel zicht ontlast werd 

in beeld gebracht. De Kwak was in die tijd zijn 

favoriete vogel. De notities gaan zelfs zo ver 

dat hij in een soort morsetekens de zang van 

de vogels aangaf en omdat de plaats waar de 

kolonies vogels zaten soms geheim moest blij-

ven, beschreef hij die plek in Griekse letters.  

 
Middelste Zaagbek, man Stevensweert 1967. 

 

Hij was zo gedreven dat hij al op 15 jarige leef-

tijd met vrienden op de fiets naar de Grote Peel 

fietste, zo’n 70 km ver. Ze gingen ook naar 

zomer- en winterkampen van de NJN waar 

jongens en meisjes gemengd sliepen. Hidde 

verzekert ons dat er toen niets gebeurde, wat 

we ons heden ten dage niet meer voor kunnen 

stellen. Als hij later na een schoolfeest Lucie 

had thuisgebracht, fietsten de jongens diezelf-

de nacht nog naar de locatie waar de volgende 

dag een excursie zou zijn. 

Nadat hij in 1978 in Antwerpen was gaan wer-

ken en zich in Putte had gevestigd, heeft hij 

veel aandacht geschonken aan de vogels in zijn 

woonstreek. Samen met Ray Teixeira onder-

zocht hij later de vogelstand van West-Brabant, 

inclusief het Markiezaatsmeer. In het laatstge-

noemde gebied waren Ton Bakker en Hans 

van Loon al direct na de afsluiting in 1983 ac-

tief geweest. 

 
Op de brommer in Spanje. 

Reizen 

Als Hidde naar de Middelbare School gaat, 

neemt een bromfiets de plaats van de fiets in, 

waardoor zijn actieradius groter wordt. Dan 

komen de spannende verhalen, hoe hij met 

twee vrienden, alle drie op bromfietsjes, Euro-

pa doorkruist. Eén daarvan was een reis met 

einddoel Tarifa, in het uiterste puntje van 

Spanje. Er waren destijds nog niet veel auto’s, 

wel aanlegplaatsen voor paarden. We luisteren 

ademloos toe hoe Vechtkwartels, die nu uitge-

storven zijn in Europa, vlak langs hun tent 

liepen, die ze opgezet hadden tussen de 

dwergpalmen in Zahara de los Atunes. Ze 

kenden weinig luxe en aten dagelijks macaro-

ni. Toen ze dan eindelijk eens in een restaurant 

gingen eten, bediend door een chique geklede 

ober en zij met overeind staande haren, kozen 

ze voor de verandering….. spaghetti. Op de 

terugweg kenden ze nog een benauwd mo-

ment, toen ze, door het eten van bespoten 

druiven, flink ziek werden.  
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Vukovar, Joegoslavië 1971; Hidde en Lucie met eend en 

strikjes 

 

We horen zoveel spannende en leuke verhalen, 

dat we er wel een hele Veerkracht aan zouden 

kunnen wijden, dus maken we maar, met 

moeite, een keuze daaruit. Lucie die nog nooit 

gekampeerd had, wilde ook wel eens mee en 

na de aanschaf van een Lelijke Eend werd on-

der andere een reis gemaakt naar Joegoslavië.  

 
1971, met Lucie in Dubrovnik. 

 

Voor de zekerheid nam Hidde ook maar de 

kaarten van Griekenland en Turkije mee. Na-

tuurlijk trokken ze ook die landen door en hier 

bleek hoe Lucie een zeer welkome reisgenote 

was. In Skopje werd de verrekijker van Hidde 

gestolen, maar de campingbaas wuifde de 

zorgen weg: we hebben de dader voor de 

avond valt wel gepakt. De dader was een be-

kende van de politie en na aanhouding konden 

ze op diens aanwijzingen de verrekijker terug-

vinden, verstopt achter de toiletten. Grieken-

land en Turkije stonden toen op voet van oor-

log en het was moeilijk doorkomen aan de 

grens. De auto moest in- en uitgevoerd wor-

den, wat een enorme aanslag in tijd was door 

allerlei documenten die ingevuld moesten 

worden. Lucie trok dan haar kortste rokje aan, 

lachte haar mooiste lach en zo kwamen ze, 

door haar charmes, in recordtijd door de dou-

ane. In Istanbul was een enorme verkeerschaos 

en Turkije was destijds nog niet toeristisch. Ze 

werden soms bekogeld met stenen. We krijgen 

ook nog een foto te zien van de Koerdische 

vrouw, die zich aanbod als tweede vrouw aan 

Hidde, maar daar is hij niet eens op ingegaan! 

Ze wilde daarna dan maar haar zelfgebakken 

brood ruilen voor Lucie’s ring.  

 
Hidde fotografeert muggenzwermen op zijn been en 

neemt anti-muggenmaatregelen in de taiga van Oost-

Siberië 1993.  

 

Dit was slechts een greep uit de talrijke grote 

buitenlandse vogelreizen die Hidde gemaakt 

heeft. Buiten Europa waren daar Turkije, Isra-

el, Kaukasus en Centraal-Azië in de voormali-

ge Sovjet-Unie (1985), Noordoost-Siberië en de 

Bering Straat (1993) – waar hij diervriendelijk 

de hele populatie muggen van bloed heeft 

voorzien – India (2x), Sri-Lanka, Japan, Austra-

lië (3x) en verder nog Afrika (8x), Peru en 

Noord-Amerika. Hij zag er vele zeldzaamhe-

den, zoals de laatste drie Dunbekwulpen (in 

Marokko met Marc Raes), Lepelbekstrandlo-

per, Canarische Laurierduif en droeg met zijn 

waarnemingen in India bij aan het boek van 

J.A. Hancock, J.A. Kushlan & M.P.Kahl: Storks, 

ibises and spoonbills of the world (1992). Niette-

min boeiden hem even sterk de Nachtzwalu-
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wen rondom Antwerpen en de ruiende Futen 

in het Markiezaatsmeer. 

 
1993, met Igor in de Beringstraat. 

Vogelwerkgroep  

Op 25 februari 1984 ontmoette hij Bep Hertogs, 

Jack Timmermans, Hans van Loon en Paul 

Nuijten, die de Markiezaatskade gingen tellen. 

Aanvankelijk waren ze niet gecharmeerd van 

Hidde, ze vonden hem maar een soortenjager, 

dat was bijna een vloek in die tijd. In het 

laatstgenoemde gebied waren Ton en Hans 

reeds direct na de afsluiting in 1983 actief ge-

weest. In 1984 is hij toch lid geworden van de 

Vogelwerkgroep. Al snel werd hij een aantal 

jaren coördinator van de maandelijkse vogel-

tellingen in het Markiezaat en het Zoommeer 

door de VWG Bergen op Zoom. Daarvan deed 

hij verslag, niet alleen ten behoeve van de tel-

lers, maar ook in de Veerkracht. Zo vatte hij op 

opvallend overzichtelijk wijze het voorkomen 

van duikers en futen (1984-1988) en de vogel-

tellingen in het Markiezaat (1990-1992), uitge-

voerd door de kleine Vogelwerkgroep (VWG) 

Bergen op Zoom samen in de Veerkracht 3 

(1991) en 4 (1992). De relatief grote aantallen 

Geoorde Futen in september vallen daarbij op. 

Ook aan de inventarisaties en tellingen van 

Sovon en het daaruit voortgekomen Bijzondere 

Soorten Project heeft Hidde sedert 1985 mee-

gewerkt. Daarnaast heeft hij heel veel tijd ge-

stoken in de organisatie, uitvoering en publica-

tie van de Atlas van de Westbrabantse broed-

vogels. Momenteel telt hij natuurgebieden als 

het landgoed Groote Meer, de Bieduinen, Mo-

retusbosch en de Stoppelbergen op broedvo-

gels voor het Grenspark De Zoom-Kalmthout-

se Heide en Staatsbosbeheer.  

 
Woudapen viskwekerij Nederweert 1965. 

 

Landelijk was Hidde bestuurslid van de Club 

van Nederlandse Vogelkundigen (1982-1988) 

van de Nederlandse Ornithologische Unie. 

Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan in 

zijn farmacologisch vakgebied, maar ook di-

verse artikelen over vogels in Limosa, Dutch 

Birding, Vogels en onze eigen Veerkracht. 

 

Hidde heeft geen voorkeur voor een bepaald 

gebied in de regio. Hij en Lucie genieten dage-

lijks van alles wat de natuur in de omgeving 

biedt. Ze zouden niet meer ergens anders wil-

len wonen. 

We keren nog vol indrukken aan het eind van 

de middag huiswaarts en kijken terug op we-

derom een geweldig interview. 

 

Literatuur: Voous, K.H. In de ban van vogels: Bult 

Hidde. pp.185-186  . Scheffers, Utrecht. 

1995, Izmir Turkije.  
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Excursie Buitenlust en Fort de Roovere 21 maart 2015 

 

Margot Bakker-Karman 

 

Op de eerste lentedag van 2015 stond een excursie gepland in Buitenlust. In de hoop dat de weergo-

den, in tegenstelling tot de berichtgeving, ons gunstig gezind zouden zijn, gingen we op stap vanaf de 

parkeerplaats bij Fort de Roovere. Geheel verbaasd over het voorwerk dat Jan had gedaan, een enor-

me partytent met bijbehorende accessoires om op verschillende locaties te kunnen boogschieten. Dat 

hadden we niet verwacht. 

 
 

Gelukkig was deze activiteit nog niet gestart, 

en ook niet aan ons besteed, waardoor we via 

de Mozesbrug het gebied konden binnengaan. 

Van daaruit staken we de weg over om in het 

bijgelegen bosje wellicht in de Ligne een IJsvo-

gel te kunnen waarnemen. Dit was niet het 

geval. Even verderop zat op de brugleuning 

een Aalscholver totdat hij gekiekt was en weg-

vloog. Op onze weg terug naar het Fort kwa-

men we langs enkele vrijwilligers die bezig 

waren opslag te verwijderen. 

 
 

In het gebied van het Fort kwamen we nog 

langs de door de Lions (in 2010) herstelde 

schanskorven die gelegen zijn tussen de zicht-

lijnen van de Franse batterij en een loopgraaf. 

(www.vriendenwbwl.nl) 

We vervolgden onze weg richting de snelweg, 

langs het kerkhof van Vrederust. 

Lopend richting de boerderij zagen we in de 

boslijn achter het weiland een viertal reeën 

rennen. In het weiland aan de linkerkant, ach-

ter de boerderij was een grote groep Koper-

wieken aan het foerageren. 

Voorbij de boerderij liepen we rechtsaf het 

bosje in achter de huizen aan het Wasven. Dit 

was een geschikte plek om koffie te drinken 

met heerlijke saucijzenbroodjes van Ria, die 

ochtend nog gebakken, nog een beetje warm. 

Ook stroopwafels lieten sommigen zich nog 

goed smaken. 

Na deze stop ging het richting het reigerbos, 

waar minder nesten waren dan vorig jaar, 

doordat takken en zelfs hele bomen het had-
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den begeven door de sneeuwval van de afge-

lopen winter. 

Langs de vijver wandelden we vergezeld van 

wind en regen richting Fort Pinssen. De tocht 

ging verder over de dijklichamen van het fort. 

Vanaf deze hoogte hadden we goed uitzicht 

over het gebied, maar waren ook meer bloot-

gesteld aan de elementen. 

De excursie eindigde op de parkeerplaats met 

een verrassende lunch van Annelies en Marcel 

uit de achterklep van hun auto, een zoge-

naamde autolunch. 

Iedereen heeft genoten. 

 
 

Fort de Roovere werd in 1628 aangelegd op 

een hoge zandrug en vormde samen met de 

forten Moermont en Pinssen en het Halsters 

Laag de zogenaamde Linie naar Steenbergen. 

Door middel van inundatie via een sluis bij 

Steenbergen- verdedigd door Fort Henricus -

kon een gebied tussen de vestingen Steenber-

gen en Bergen op Zoom onder water worden 

gezet. In 1727 werd het fort verbeterd aan de 

hand van plannen van Menno van Coehoorn. 

Aan de zuidzijde van het fort kwam een aan-

sluitende liniewal tot stand. Tijdens het beleg 

van Bergen op Zoom in 1747 deden de Fransen 

tevergeefs een aanval op het fort. In 1784 

bracht men wijzigingen aan in de voorwerken 

en werd de hoofdwal aan de noordzijde afge-

graven. Fort de Roovere werd als vestigings-

werk in 1816 opgeheven. Bij het herstellen van 

de linie in 2010/2011 was er voor de toeganke-

lijkheid een brug nodig over de gracht van één 

van de forten, Fort de Roovere. Dit fort krijgt 

een recreatieve functie met wandel- en fiets-

routes. Maar het is oneigenlijk om een brug te 

maken over een gracht van een verdedigings-

werk, zeker als die brug ook nog eens komt te 

liggen aan de kant waar de vijand werd ver-

wacht. Daarom is er een houten brug gemaakt, 

die je niet ziet. De brug ligt als een sleuf in de 

gracht en in het fort en vormt zich zo naar de 

contouren van het landschap. Van een afstand-

je zie je zo de brug niet liggen, omdat de grond 

en het water tot aan de rand staan. Kom je 

dichterbij dan opent het fort zich aan je door 

een smalle sleuf. Je loopt als Mozes door het 

water het fort op. 

 
 

Waargenomen soorten 

Aalscholver, Wilde Eend, Kuifeend, Ekster, 

Grote Bonte Specht, Meerkoet, Tjiftjaf, Zwarte 

Kraai, Roodborst, Winterkoning, Merel, Kool-

mees, Soepeend, Heggemus, Boomkruiper, 

Fazant, Turkse Tortelt, Kauw, Pijlstaart, Zo-

mertaling (2 paar), Sperwer vrouw, Knobbel-

zwaan, Staartmees, Pimpelmees, Goudhaan, 

Havik, Spreeuw, Boomklever, Houtduif, Grote 

Lijster, Kramsvogel, Koperwiek 90, Zilver-

meeuw overvliegend, Putters, Roodborstta-

puit, Vink, Gaai, Vuurgoudhaan, Canadese 

Gans, Kuifmees, Blauwe Reiger, Slobeend 37, 

Krakeend, Fuut, Nijlgans, Hybride Gans, Bui-

zerd, Zanglijster, Boerengans, Bergeend, Ho-

lenduif, Waterhoen, Reeën 5. 

 

Gripkeshof 55, 4661 VZ Halsteren, email bak-

ker.karman@home.nl 
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De vogelen des velds eerste helft 2015 
Verzameld door Ray Teixeira 

In deze aflevering wat bijzondere, vroege of late waarnemingen uit onze regio vanaf november 2014, 

gemeld via mailtjes, tellingen en Waarneming.nl. Afkortingen: CSte = Cees Steur, EdJo = Erik de Jonge, 

HB = Hidde Bult, HDuj = Hanneke Dujardin, HT = Hubert Tonino, JH = Jan Hogerwaard, JJac = Jos 

Jacobs, LHop = Louis Hopstake, MdHa = Marike de Haan, MGer = Marcel Gerards, MH = Mark Hoek-

stein, MT = Matthew Twort, Mzt = Markiezaat, PDuj = Paul Dujardin, RKra = Robert Kraaijeveld, RT = 

Ray Teixeira, SdD = Simon den Dubbelden, SHop = Sjaan Hopmans, SLil = Sander Lilipali, TB = Ton 

Bakker, TBen = Tony Bennion, TS = Teus Slagboom, WdV = Wies de Valk. 

 
Naam aantal datum Plaats Atlas man vr juv wrn1 wrn2 wrn3 Broed Bijzonderheden 

Roodkeelduiker 1 4-1 Zoommeer-Oost 492451 

   

MT 

    Kuifduiker 4 24-1 Speelmansplaten-N 492342 

   

TS CSte 

   Geoorde Fuut 7 24-4 Vlb W'drecht Afgelat Ven 494513 4 

  

HB SHop LHop 3 

 Roerdomp 1 22-2 Markiezaatskade-Zuid 493345 

   

TS RKra CSte 

  Purperreiger 1 1-6 Hogerwaardpolder-O, NB 494423 

   

TS 

   

richting ONO 

Heilige Ibis 1 10-12 Duintjes-midden 493444 

   

TS 

    Zwarte Zwa 6 20-1 Krabbenweg-O 491533 

   

RT 

    Kleine Zwaan 48 17-1 Markiezaatsmeer-ZO 493453 

   

TB SHop MdHa 

  Toendrarietg 1750 28-11 Oud-Glymespolder-NO 491432 

   

MT 

   

1500-2000 ex 

Kleine Rietga 14 22-2 Markiezaatskade-Zuid 493345 

   

TS RKra CSte 

 

naar oost 

Sneeuwgans 1 22-4 Hogerwaardpolder-O, nb 494423 

   

TS HT 

 

 

 Casarca 1 24-5 Hogerwaardpolder-O 494423 

   

PDuj HDuj 

 

 

 Witoogeend 1 23-11 Steiger 493451 

   

TS CSte 

  
 

Topper 3 14-3 Boskreek 494411 2 1 

 

TB SHop 

   IJseend 1 15-12 Boskreek, monding 494411 

 

1 

 

SLil 

    Grote Zeeëend 6 8-1 SR kanaal, Mztkade-N 493325 

   

MH 

  

 

 Nonnetje 9 25-1 Speelmansplaten-N  492342 

   

TS  CSte 

  

van slaapplaats 

Grote Zaagbek 2 17-1 Zoommeer-Oost 492451 

   

PDuj SdD MT 

  Wespendief 1 10-6 Kortenhoeff-Oost 494544 1   TBen   2 vleugelklap-

pend 

Zwarte Wouw 1 7-5 Hogerwaardpolder-W 494421 

   

TS 

   

naar Z 

Zeearend 2 17-1 Spuitkop-ZO 493452 

   

RT JH MGer TB net 2e kj 

Grauwe Kiek 1 11-5 Leidingstraat Molenzicht 493522 1 

  

RT 

  

0 over NO 

Ruigpootbuiz 1 29-11 Mzt, Scheidingskreek-O 494412 

   

TS MT 

   Visarend 1 24-5 Hogerwaardpolder-W 494421 

   

PDuj HDuj 

 

 over 

Smelleken 1 17-1 Caterspolder-Noord 494414 

   

TS CSte JJac 

 

net in het Mzt 

Steltkluut 1 25-4 Augustapolder-West 493434 

   

MT TS 

 

 

 Drieteenstrand 1 15-3 Oesterdam-midden 493334 

   

HT WdV 

   Bokje 3 14-3 Duintjes-midden 493444 

   

JJac CSte 

   Houtsnip 3 25-6 Woensdrechtse Heide-O 493553 1 1 1 TB 

  

12 vliegend 

Dwergmeeuw 1000 22-4 Markiezaatsmeer-m-N 493431 

   

MT TS 

 

 

 Dwergstern 1 7-5 Zoommeer-W 492300 

   

TS 

    Zwarte Stern 4 27-4 Mztmeer-m-N 493431 

   

MH 

  

 

 Zomertortel 1 4-6 Wouwse Plantage-N 493525 1 

  

RT SHop 

 

2 

 Velduil 3 17-1 Landtong-Oost 493453 

   

RT JH MGer 

  Draaihals 1 19-4 Hogerwaardschor-Z 494422 

   

TS CSte 

 

 

 Waterpieper 22 3-1 Hogerwaardpolder-W 494421 

   

TS 

    Engelse Kwikst 2 19-4 Hogerwaardpolder-O 494423 

   

TS CSte 

 

 

 Rouwkwikstaa 1 16-4 Augustapolder-W 493434 1 

  

TS 

  

 baltsend 

Nachtegaal 4 12-6 Hogerwaardschor-WZ 494422 4 

  

RT SHop 

 

2 

 Snor 1 22-4 Plaatvliet-West 493412 

   

MdHa MT 

 

2 

 Spotvogel 2 12-6 Hogerwaardschor-Z 494422 2 

  

RT SHop 

 

2 

 Braamsluiper 1 8-5 Zouteweg-O 494541 1 

  

RT TBen 

 

4 

 Fluiter 2 15-5 Kooiheide-OO 494514 2 

  

RT 

  

2 

 Klapekster 1 1-3 Kleine Meer N 494554 

   

RKra 

    Raaf 1 4-5 Vlb W'drecht-W 494512 

   

TS 

   

hoog cirkelend  

Appelvink 6 1-5 Mattemburgh 493551 5 1 

 

RT 

  

2 

 IJsgors 1 17-11 Mztskade-m 493335 

   

HB 

    

http://www.noorderkempen.be/avifauna/forms/waarnnieuw.aspx?volgnum=16753
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Veerkracht is een uitgave van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom. 

Redactie: Marike de Haan, Ria Hogerwaard en Ray Teixeira (secretaris, Wouwbaan 172, 4631 

RW Hoogerheide, tel. 0164-660305, e-mail teixe14@planet.nl). 

 

 

Tot heden uitgekomen Veerkrachten 

1985 1 t/m 4, 1988, 1991 1 en 2 (3e jaargang), 1992, 1993, 1994, 1996/97 (jaargang 7), 1998, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006/07 (jaargang 13), 2008, 2009, 2010/11 (jaargang 16), 2012, 2013 en 2014/1 

en 2 (jaargang 19). 

 

 

 

Richtlijnen voor auteurs 

 

• Artikelen beslaan bij voorkeur vijf tot acht pagina’s gedrukte tekst; korte bijdragen en mel-

dingen 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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