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Vogelwerkgroep Bergen op Zoom werd statutair opgericht in
1992, 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.
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Van de voorzitter
Auteurs en redactie werkten hard, leden zonden foto’s en HES goot dat alles in deze prachtige
Veerkracht. Bij dit nummer was Ria Hogerwaard nog redactiesecretaris. Sinds 2011 stak Ria veel
tijd in de Veerkracht die herrees na een kwakkelperiode. Ze was redactiesecretaris, maar schreef zelf
ook prettig leesbare teksten over excursies, markante leden, reizen, avonturen met uilen of andere
onderwerpen. Bij de algemene ledenvergadering op 1 september 2020 nam ze afscheid van de redactie.
Namens redactie en bestuur: Ria dankjewel voor alle inspanningen! Ton Bakker trad toen toe tot de
redactie en Marike de Haan werd de nieuwe redactiesecretaris aan wie je copy kunt toesturen.
Sinds het vorige nummer gebeurde heel veel en helaas lang niet altijd positief.
Het jaar begon heel slecht want op 1 januari verdween de zoon van Gisela Basten. Hij werd pas
veel later levenloos teruggevonden. Ook 11 mei kleurde diepzwart toen de zoon van Ton en Margot
Bakker één van de vijf slachtoffers werd van het noodlottige surfongeluk bij Scheveningen.
Al eerder kregen we allemaal te maken met het nare Covid-19 virus. Midden maart gingen
België en Nederland in een meer of minder strenge “lockdowns”. Ineens versperden een container, hekken en betonblokken onze straat. De grens sloot, iets wat je eerder verwacht tussen landen
in oorlog. In navolging van de richtlijnen heeft het bestuur daarna alle bijeenkomsten en excursies
afgelast tot begin september.
Er waren gelukkig ook positieve gebeurtenissen. Op 18 februari genoten we nog van
een schitterende presentatie door Ruben Evens. Een maand later zou die druk bezochte avond
afgelast zijn. Ruben nam ons mee bij zijn zoektochten naar Nachtzwaluwen: wat spoken ze
’s nachts uit, komen ze op lichtbronnen af en zo ja waarom? Het onderzoek dat de VWG zelf had
gepland kon doorgaan. Maar, vanwege de Covid-19 richtlijnen gingen hooguit twee personen het
veld in. Alleen onderzoek van een BMP-plot in het Grenspark werd na één bezoek gestaakt omdat
de grens dicht ging. Dit voorjaar zijn alle vennen tussen Halsteren en Putte bezocht voor Dodaarzen. Helaas konden we geen leden uitnodigen bij die leuke en leerzame speurtochten. Ondanks de
rampzalige droogte lukte het om de stand van de Dodaars op de Brabantse Wal in kaart te brengen.
Meer daarover in dit nummer, net als over onze langlopende inventarisatie van broedvogels in de
proefstrook in het Markiezaat. De uilenwerkgroep verzette eveneens weer bergen werk,
steeds in duo’s. Ook over hun inspanningen lees je meer in dit nummer.

Dit voorjaar legde het jonge paar Zeearenden van het Markiezaat voor het eerst eieren, maar
een Boommarter smoorde dat prille geluk in de kiem.
Leden zonden foto’s van zeldzaamheden als Orpheusspotvogel en Bijeneter via e-mail of app groep,
maar hielden de plek geheim. Dat zorgde voor reuring binnen de VWG: waarom krijgt het ene lid
de locatie wel te horen en ik niet? Wat is de zin van een e-mail of app aan de leden als ik er toch niet
naar toe mag? Leden die nog niet zo lang meelopen – en dat zijn er redelijk wat – weten wellicht
niet dat het melden van zeldzaamheden al een heikel punt is zolang er vogelwerkgroepen bestaan.
Hans van Loon heeft daarom de gedragscode voor het melden van zeldzaamheden verduidelijkt. De
kern van de boodschap is dat het belang van vogel en natuur altijd voorop staat.
Dan kun je een zeldzaam broedgeval soms beter geheim houden om geen toeloop uit te lokken.
Ook als de vogel in een niet toegankelijk terrein zit, is het niet wijs om foto’s via app of e-mail naar
leden te zenden. Roofvogels, uilen, Draaihals, Bijeneter en klauwieren zijn extra kwetsbaar:
ze prijken hoog op wenslijstjes van fotografen.
Dit voorjaar vlogen er eindelijk weer jonge Grauwe Klauwieren uit op de Brabantse Wal. Matthew
Twort liep er één tegen het lijf (zie foto’s in dit nummer). Maar, er is een groot
verschil tussen een kort bezoek en een langdurige verstoring. Een paar
dagen later postte een bejaarde fotograaf – geen VWG lid – urenlang op
een tuinstoel bij de favoriete bramenstruik van de klauwier. Die hield het
voor gezien en is nooit meer teruggevonden.
De fotograaf zei al decennia lid van Natuurmonumenten te zijn, maar waarom
dat het verstoren van vogels rechtvaardigde is niet duidelijk.
We zijn nu maanden verder. Na veel vertraging vond de algemene
ledenvergadering op beperkte schaal plaats. Op 10 oktober volgde een
leuke excursie naar de Noordpolder van de Ossendrecht. Maar, daarna
sloeg Covid-19 opnieuw toe. Groepsactiviteiten zijn weer uit den
Boze. Zoals het er nu uitziet zullen onze activiteiten tot volgend jaar
op een laag pitje moeten blijven.
Tot dan, veel sterkte en hopelijk kun je af en toe toch nog eens
uitwaaien en van vogels genieten.
Hidde Bult

Omgaan met zeldzaamheden, zie: https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2020/07/VWG_waarnemingen_app_doelstellingen_revisie_1.pdf

foto Lucie Bult
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Inventarisatie Wespendief op de Brabantse Wal in 2019
Hidde Bult

In 2019 zijn in het noordelijk deel van het Natura2000-reservaat
de Brabantse Wal vijf territoria van de Wespendief vastgesteld.
Dit bevestigde de raming voor 2018, toen door een tekort aan
waarnemingen ten noorden van de Vliegbasis Woensdrecht
slechts twee territoria volledig aan de Sovon criteria voldeden.
Hoewel dit jaar de aandacht zich vooral op het noorden concentreerde, kwamen in het zuiden via waarneming.nl genoeg meldingen binnen om minstens zes territoria aannemelijk te maken.
Net als in 2018 wordt daar de werkelijke stand op zeven territoria geschat. Al met al wordt voor 2019 de populatie binnen
het Natura2000-gebied op 11-13 territoria geschat en op 13-17
territoria voor de gehele Brabantse Wal.
Jan Hogerwaard, Walter van Dongen en Hidde Bult speuren, vanaf de top
van de Pompejustoren, de opgeving af naar Wespendieven.

foto: Ria Hogerwaard
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Inleiding
De Wespendief is één van de soorten van de vogelrichtlijn
waarvoor de Brabantse Wal als Natura2000-reservaat is aangewezen. Dat is mooi, maar de Wespendief is wel één van de
lastigste roofvogels om te inventariseren. In de jaren negentig van de vorige eeuw werden tussen Putte en Steenbergen
negen territoria opgespoord, waarvan zeven in het huidige
Natura2000-gebied (Samenwerkingsverband Westbrabantse
Vogelwerkgroepen 2007). Daarna kregen we meer inzicht in
het opsporen van Wespendieven. Dit had tot gevolg dat de
populatie rond de eeuwwisseling op 8-22 paren voor de hele
Brabantse Wal werd geschat (Sovon Vogelonderzoek Nederland
2002). Op grond van die raming is het behoud van de omvang
en de kwaliteit van een leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 13 paren als instandhoudingsdoel geformuleerd voor het Natura2000-deel (Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2018). In latere jaren
was de omvang van de populatie verre van duidelijk. In 2008
vond Ottens (2008) zeven territoria, waarvan vijf ten noorden
van de Vliegbasis. Vluchtig onderzoek in 2011 kwam uit op
4-5 territoria in het deel ten zuiden van de Vliegbasis Woensdrecht (Bult 2011). In 2013-15 waren op de hele Brabantse Wal
zes atlasblokken bezet met als schatting 9-25 territoria (van
Manen 2018). Al met al was de omvang van de populatie voor
het Natura2000-reservaat tot 2018 onbekend. In dat jaar zijn
ten zuiden van de Vliegbasis Woensdrecht zes territoria opgespoord, en heel waarschijnlijk was er nog een zevende territorium aanwezig in de nabijheid van de Vliegbasis en de Kooiheide
(Bult 2018). Het noordelijk deel kwam in 2018 minder goed
uit de verf door een gebrek aan waarnemers. Dat deel omvat
alle bossen en landgoederen tussen de Vliegbasis Woensdrecht
in het zuiden en de A58 in het noorden. Denk aan Wouwsche
plantage, Woensdrechtse Heide, Borgvlietsche Duinen, Boslust,
Zoomland en Lievensberg. In 2018 daar waren twee territoria

geldig, maar het werkelijke aantal werd op minstens vijf territoria geraamd (Bult 2018). Bij de ALV is in maart een oproep
gedaan om in juli-augustus weer te posten op plaatsen met een
ruim uitzicht over bos en heide om zo op zoek te gaan naar
Wespendieven. Het ging vooral om het noordelijk deel van het
Natura2000-reservaat. Vier leden reageerden positief op de
tweede oproep op 28 juli.

foto: Ludo Van Dorst

Uitvoering
Marike de Haan, Ton Bakker, Jan Hogerwaard, Jan De Beck en
Hidde Bult hebben drie maal gezamenlijk naar Wespendieven

gespeurd op plekken met een weids uitzicht (Sovon 2018). Dit
gebeurde bij Korteven ten zuiden van Mattemburgh (30-7), op
de leidingstraat bij Heimolen (3-8) en vanaf de Vlindertuin boven op het voormalige vuilstort de Kragge 1 (4-8). Deze zomer
was het rond begin augustus minder heet dan in 2018. De omstandigheden om Wespendieven te ontdekken waren dan ook
veel gunstiger en de drie pogingen waren steeds succesvol. We
zagen zelfs vogels die een wespenraat naar hun kroost transporteerden en ook spectaculair vlinderende mannen. Hij maakt
dan een guirlande vlucht en op de toppen daarvan wappert hij
hoog boven de romp zijn vleugels tegen elkaar. We noteerden
zoveel mogelijk individuele kenmerken van de vogels, zoals
een lichte of donkere ondergrond van de gestreepte onderdelen
(lichte of donkere tijger, cf. Bijlsma 1993) en rui of beschadigingen van staart- of vleugelpennen. Naast de gezamenlijke speurtochten hebben Ignace Ledegen, Ludo Van Dorst (2), Gilbert de
Haan, Ray Teixeira, Robert Kraaijeveld (10), Jan Hogerwaard,
Ton Bakker (8) en Hidde (18) ook op andere data Wespendieven genoteerd op waarneming.nl.
Resultaten en bespreking
In totaal zijn tussen 30 april en 19 september zelfs 145 waarnemingen door 70 (!) waarnemers op dat platform ingevoerd
binnen ons werkgebied. Daarvan zijn de meldingen (117)
binnen de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht op een kaartje met het N2000 gebied gezet (Figuur 1).
Van zoveel meldingen durfden we tien jaar geleden niet eens
te dromen. Gericht speuren vanuit de toppen van heel hoge
sparren, leverde in 2008 na acht volle dagen veldwerk slechts
13 waarnemingen op (Ottens 2008), terwijl tien leden van de
VWG in 2011 op 16 dagen 21 meldingen bijeen sprokkelden
(Bult 2011). In die jaren was er nog geen app om meteen gegevens met je gsm in te voeren op waarneming.nl.
Veel meldingen in 2019 gebeurden naast de A58, zowel bij de
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Wouwse Tol als bij Korteven. Dat heeft twee oorzaken. Wespendieven gaan vanaf de Brabantse Wal vaak naar polders ten
westen en noorden van de A58 om daar naar wespennesten te
zoeken. Veel paren vliegen dus elke dag verschillende malen
over de A58. En tegelijk passeren daar ook meer goede vogelkenners dan waar ook op de Brabantse Wal, misschien met
uitzondering van de schuur van NM bij het Kleine Meer. Ook
daar zijn in 2019 weer opvallend veel Wespendieven genoteerd,
net als in 2018. Verder valt op dat bijna de helft (52) van de
vogels bij de Zouteweg in de Noordpolder van Ossendrecht
is gemeld. In die laagveenpolder kwamen vogelaars uit heel
Nederland, België en zelfs uit Duitsland af op een ongekend
rallenfeest dat wekenlang aanhield. Als bijvangst zagen ze Wespendieven vanaf de Brabantse Wal afdalen om in de polders
naar wespennesten te zoeken. In de klauwen van de terugke-

foto: Hidde Bult.
In het veld zou deze vogel worden omschreven als een normale, wat
donkere tijgerman met kapotte centrale staartpen.
foto: Ludo Van Dorst

Meestal zie je ze niet zo dichtbij als op de foto’s van Ludo.
Deze man boven de Kragge en de A58 bij Zoomland op 4 augustus
2019 werd vaker gezien. Hij was herkenbaar aan de combinatie van
een lichte buik, missende staartpen en symmetrische vleugelrui.

Figuur 1. Waarnemingen van Wespendieven op de Brabantse Wal in
2019 in waarneming.nl. De blauwe lijnen begrenzen het Natura 2000
reservaat. Het groene gebied is Grenspark De Zoom - Kalmthoutse
Heide oude stijl. Er is onderscheid gemaakt tussen meldingen met één
of twee vogels en waarnemingen met een hoge broedcode (brc) zoals
alarmeren (brc 7), pas-uitgevlogen jongen (brc 12) of transport van
voedsel (brc 14).
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rende vogels waren de stukken wespenraat soms te zien. Dat
geeft aan dat in ieder geval één of meer paren jongen verzorgden op de Brabantse Wal, net als in 2018. Maar, omdat onzichtbaar bleef waar die wespenraten nu precies werden afgeleverd,
zijn die waarnemingen niet bruikbaar om broedterritoria af

Hoewel we ons in 2019 concentreerden op het noordelijk deel,
kwamen er in het zuiden ook zoveel waarnemingen binnen bij
waarneming.nl, dat het lonend leek om ze via Avimap op de

Wespendief met buit: twee forse stukken honingraat
foto: Ludo Van Dorst

Figuur 2. In het noordelijke deel van het Natura2000 reservaat rangschikt Autocluster de waarnemingen uit 2019 in vijf territoria. Cirkel:
adult in broedhabitat; driehoek: paar in broedhabitat; vierkant: balts;
ruit: broedcode 12 (Mattemburgh Oost) of 14 (Boslust). Clusterkernen
zijn rood. Er zijn vijf ongebruikte waarnemingen (wit), zoals een ‘paar’
bij Zoomland, die gezamenlijk wellicht op een zesde territorium wijzen.

te lijnen. Dat kan wel met de overige 65 meldingen binnen de
Natura2000-grenzen. Die heb ik manueel ingevoerd in de twee
Avimap plots voor de Wespendief op de Sovon site.
In het noordelijke deel bleken met zekerheid vier individueel
herkenbare mannen te onderscheiden. Een normale tijger
(Bijlsma 1993) vloog bij Korteven richting polders bij Lindonk.
Een man met een schuin uitstekende buitenste staartpen vertoonde zich geregeld in Boslust. Een derde man had een lichte
buik, miste centrale staartpennen en was binnenste handpennen aan het ruien (Foto Hidde). We zagen hem voedsel zoeken
boven de Kragge en even later baltsen boven de Zeezuiper in
Zoomland. Iets eerder vlinderde een vierde man, een lichte
tijger met een intact verenpak die vergezeld werd door een
´doorsnee´ vrouw, iets westelijker boven Zoomland. Dat ‘paar’
vertrok daarna in westelijke richting. Het werd door Autocluster niet in een territorium ondergebracht omdat er niet genoeg
andere waarnemingen lagen binnen de fusieafstand (Figuur 2).
In het noordelijk deel voldeden uiteindelijk vijf territoria wel
aan de Sovon criteria. Waarschijnlijk was er een zesde territorium in 2019, gezien de ongebruikte waarnemingen, onder meer
in weinig overzichtelijke centrale deel.
In 2018 voldeden hier slechts twee territoria aan de Sovon criteria. Toen werd het werkelijke aantal op minimaal vijf territoria geraamd (Bult 2018).

Figuur 3. In het zuidelijke Natura 2000 telgebied rangschikt Autocluster de waarnemingen in zes territoria in 2019. Cirkel: adult; driehoek:
paar; vierkant: balts; ruit: broedcode 7 (alarm), 12 of 14. Clusterkernen
zijn rood. Door de vele waarnemingen bij het Kleine Meer liggen de
twee centrale kernen te dicht bij elkaar. De ongebruikte waarnemingen
(wit) wijzen wellicht op een zevende territorium, net als in 2018 toen
het onderzoek intensiever was.
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Sovon site in te voeren. Uiteindelijk bracht Autocluster ze
onder in zes territoria. Doordat Robert Kraaijeveld vaker vogels bij Huijbergen kon noteren, werd een territorium bij de
Vliegbasis en de Kooiheide dit jaar geldig. Voor datzelfde
territorium waren in 2018 net niet genoeg waarnemingen
aanwezig. De overige territoria lagen bij Kortenhoeff (net als
in 2018), landgoed Groote Meer (twee, net als in 2018), de
Hazeduinen (ook in 2018) en het Moretusbosch (ook in 2018).
Waarschijnlijk is er – net als in 2018 – nog een zevende territorium in de Kriekelare duinen en/of op landgoed Putse Moer.
In totaal wezen de waarnemingen op 11 – 13 territoria binnen
het Natura2000-deel van de Brabantse Wal. Dat benadert het
instandhoudingsdoel van 13 paren. Ten noorden van de A58
huizen ook nog 2 - 4 paren (Bult 2018).
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De totale populatie voor de Brabantse Wal komt daarmee
uit op 13 – 17 paren, wat best veel is. Dat grote aantal komt
wellicht door de combinatie van geschikte broedplekken in
bossen op de pleistocene zandgronden in de nabijheid van
vochtige, lager gelegen polders op zeeklei of laagveen in de
kwelzone aan de voet van de wal (cf. Zouteweg) met wespennesten. De schattingen voor 1998-2000 (8-22 paren, Sovon
2002) en voor 2013-15 (9 – 25 paren, van Manen 2018) kwamen op gelijkwaardige aantallen uit en daarmee lijkt de populatie sinds de eeuwwisseling vrij stabiel te zijn.

Dankwoord
Met dank aan alle leden die mee op stap gingen en aan leden en
de vele anderen die één of (veel) meer waarnemingen aanleverden op waarneming.nl.

foto: Ludo Van Dorst

Hidde Bult, Begoniastraat 31, 4645 CA Putte
18/10/2019, Hidde.Bult@home.nl
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Verslag Uilenwerkgroep
Bergen op Zoom 2019
Kuikens en eieren van Kerkuil

Foto: René de Theije

Resultaatcode

Aantal
adulte uilen

Jan Hogerwaard en Ton Bakker

Aantal eieren
totaal

Aantal jongen
waarvan niet
uitgekomen

levend in
broedlocatie

dood in
broedlocatie

uitgevlogen

dood buiten
broedlocatie

overlevend

Aantal
broedlocaties

00 Broedlocatie niet gecontroleerd

0

0

0

0

0

0

0

0

5

01 Geen enkele activiteit van uil op of
bij broedlocatie

0

0

0

0

0

0

0

0

14

02 Minimaal één volwassen uil op of
bij broedlocatie

4

0

0

0

0

0

0

0

6

05 Broedgeval. Ei(eren) vastgesteld.
niet uitgekomen (= geen jongen
vastgesteld)

0

2

2

0

0

0

0

0

1

07 Broedgeval. Een of meer eieren
uitgekomen, alle jongen dood in
broedlocatie

1

3

0

3

3

0

0

0

1

08 Broedgeval. een of meer jongen
uitgevlogen (= buiten broedlocatie)

8

37

13

24

5

19

1

5

7

09 Alle jongen uitgevlogen (= buiten
broedlocatie waargenomen)

6

17

2

15

0

15

0

3

4

11 Overige bewoners

0

0

0

0

0

0

0

0

7

19

59

17

42

8

34

1

8

45

Totalen

Tabel 1. Kerkuil

De zachte winter en de warme zomer van 2019 zorgden ervoor
dat het een uitzonderlijk goed muizenjaar was, waarvan zowel
de Kerkuil en de Steenuil hebben kunnen profiteren.
Bij de kerkuilen werden landelijk er maar liefst 3.853 eerste
broedsels geregistreerd wat een totaal van 14.166 uitgevlogen
jongen opleverde (bron: Nieuwsbrief Kerkuilen).
In Noord Brabant werden er 613 broedgevallen van de Kerk-

uilen vastgesteld en 1.334 broedgevallen van de Steenuilen.
Van de Kerkuilen zijn hiervan in totaal 2.380 jongen uitgevlogen
en van de Steenuilen 4.300 (bron: Jaarverslag 2019 Netwerk
Uilenbescherming Brabants Landschap).
Voor de verwerking van de vastgestelde gegevens gebruiken
we de BL software tool ’De Uilenmonitor’.
De waarnemingen worden hierbij weergegeven in een tabel.

Tabel 1 toont voor onze regio West Brabant de resultaten voor
de Kerkuil.
Holenduif en Kauw waren de overige bewoners van de Kerkuilnestkasten. De variatie van de overige bewoners van de
steenuilen nestkasten was wat groter, waarbij de spreeuw en de
koolmees de boventoon voerden.
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Tabel 2. Steenuil
Resultaatcode

Aantal
adulte uilen

Aantal eieren
totaal

Aantal jongen
waarvan niet
uitgekomen

levend in
broedlocatie

dood in
broedlocatie

uitgevlogen

dood buiten
broedlocatie

overlevend

Aantal
broedlocaties

00 Broedlocatie niet gecontroleerd

0

0

0

0

0

0

0

0

4

01 Geen enkele activiteit van uil op of
bij broedlocatie

0

0

0

0

0

0

0

0

21

05 Broedgeval. Ei(eren) vastgesteld.
niet uitgekomen (= geen jongen
vastgesteld)

2

3

3

0

0

0

0

0

1

08 Broedgeval. een of meer jongen
uitgevlogen (= buiten broedlocatie)

9

41

4

37

0

37

3

10

10

09 Alle jongen uitgevlogen (= buiten
broedlocatie waargenomen)

4

28

0

28

0

28

0

5

6

11 Overige bewoners

0

0

0

0

0

0

0

0

26

15

72

7

65

0

65

3

15

68

Totalen

Latrine van een marter bovenop de Steenuilkast

Foto: Ton Bakker

Door marter opengeknaagde ingang van Steenuilkast

Foto: Ton Bakker

Opvallend was dat een Kauw er toch in was geslaagd het nest
te bezetten en verder hadden een Holenduif en een Eekhoorn
een kast in beslag genomen. Daarnaast werden we dit jaar
geconfronteerd met nestkast ingangen die ruim waren opgebeten. In één nestkast troffen we een dode Spreeuw waarvan de
kop ontbrak en de resten van een tweede Spreeuw lagen onder
de nestkast. Waarschijnlijk gaat het hier om predatie door een
Steen- of Boommarter.
Marcel en Annelies Gerards hebben weer de gegevens bij de
gastgevers in de omgeving van Huijbergen, Ossendrecht en
Woensdrecht verzameld. Ton Bakker en Jan Hogerwaard hebben de gegevens verzameld bij de overige locaties.
We mogen ons erop verheugen dat een aantal van onze leden
belangstelling heeft getoond en ook daadwerkelijk wil gaan
helpen bij het monitoren van de broedlocaties. We zijn blij met
de toegezegde hulp van Jacques Ariaansz, Sandra van Oers,
Jurgen van der Veen en Hans Zoeter.
Adulte Steenuil

Foto: Ria Hogerwaard
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Overwinterende Rosse Stekeltaarten in het Markiezaat
en de bestrijdingscampagnes
Hidde Bult, 21 april 2019

Rosse Stekelstaart ♂
foto: Ria Hogerwaard

De Rosse Stekelstaart (Oxyura jamaicensis) is een grappig, ietwat
clownesk duikeendje uit Amerika, dat geliefd is in waterwildcollecties. Van daaruit zijn ze ontsnapt en gaan broeden in het
Verenigd Koninkrijk (VK) en later ook in België en Nederland.
Sinds eind vorige eeuw overwinteren ze in het Markiezaat. Zoals
eerder beschreven in een Veerkracht, is de Rosse Stekelstaart
door de EU tot invasieve exoot bestempeld (Teixeira 2016). Vervolgens verordonneerde de EU dat ze door alle lidstaten bestreden moesten worden. Het VK startte intensieve afschotacties in
2005, België volgde in 2010 en Nederland in 2014. Hier wordt
nagegaan of de effecten van die campagnes zichtbaar zijn in het
aantal overwinteraars in het Markiezaat en omgeving.
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Inleiding
De Rosse Stekelstaart is inheems in Noord Amerika en West
Indië, waar hij ondiep, voedselrijk water met een weelderige
vegetatie bewoont (HBW 2019a, Teixeira 2016, Slaterus 2018).
Het is een lid van de stekelstaarten, een onderfamilie van de
eenden, ganzen en zwanen. Rosse Stekelstaarten zijn in 1948
door Sir Peter Scott opgenomen in de fameuze watervogelcollectie te Slimbridge (Engeland). Van daaruit zijn ze meermaals
ontsnapt of welbewust vrij gelaten, waarna ze in de omgeving
gingen nestelen (Balmer et al. 2013). In Nederland en andere
West-Europese landen broeden tegenwoordig ook afstammelingen van vogels die ontsnapten uit waterwildcollecties.
De Britse Rosse Stekels worden wel gezien als bron voor de
Nederlandse vogels, al is daar geen overtuigend bewijs voor
(Hornman et al. 2016).
De Rosse Stekelstaart kan kruisen met de nauw verwante
Witkopeend. Binnen Europa broedde die ooit in Portugal,
Corsica, Sardinië, Hongarije, voormalig Joegoslavië en Albanië, maar eind vorige eeuw kwam hij alleen nog voor in Spanje
(HBW 2019b). En ook dat laatste bastion stond op het punt
van uitsterven: de Spaanse populatie daalde van 400 vogels
in 1950 naar niet meer dan 22 in 1977. En die waren ook nog
eens geconcentreerd op slechts één lagune. Die achteruitgang
was, net als overal elders, het gevolg van jacht en de drooglegging van moerassen en steppemeren. Verder vreesden sommigen dat die ernstig bedreigde Spaanse populatie door hybridisatie met Rosse Stekelstaarten ten onder zou gaan. Het lukte
hen om de uitheemse stekelstaart op de Europese lijst van
zorgwekkende invasieve exoten te zetten (Animal Aid 2019,
Henderson 2009, Non-native Species Secretariat. 2015, Teixeira
2016).
Het VK startte oriënterende afschotacties in 1993. In 2005

begon daar, gesubsidieerd door de EU in het kader van het
Helvex project, de campagne om ca. 7000 Rosse Stekelstaarten
uit te roeien. De jagers concentreerden zich op het afschieten
van vrouwtjes op broedplaatsen. Dat leidt tot minder legsels
of ze mislukken omdat eieren of donsjongen niet meer bebroed worden. In de winter 2008/09 was de Britse populatie al
gereduceerd tot 741 vogels na afschot van 6200 Rosse Stekels
(Henderson 2009). Bij de midwintertelling in 2010 waren er
nog 311 over (IWC Annual Count Totals 2009-2012). In het
voorjaar van 2014 liep dat verder terug tot circa 30 woerden
en tien vrouwen (The Guardian 2014). In Schotland werd de
campagne begin 2015 gestaakt omdat er toen alleen nog twee
woerden aanwezig zouden zijn (The Scotsman 2015).
Toch duiken in Engeland nog altijd Rosse Stekels op. Daarvan
wordt gesuggereerd dat het om vogels uit Nederland, België of
Frankrijk ging (Non-native Species Secretariat 2015). In Frankrijk werden 206, 144 en 219 ex. gemeld in januari 2009-11
(IWC Annual Count Totals 2009-2012).
De Belgische populatie omvatte nooit meer dan enkele tientallen vogels. In 2011/12 begon ook daar een groepje jagers met
gericht afschot op favoriete plassen (Robertson et al. 2016).
Sommige daarvan, zoals de Kuifeend en Blokkersdijk (Antwerps Havengebied) en het Stappersven (Kalmthoutse Heide)
liggen niet al te ver van het Markiezaat. Dat afschot had effect:
in 2014 waren er nog maar twaalf vogels, waarvan er negen
werden geschoten (Non-native Species Secretariat 2015). Het
blijkt ook uit het aantal meldingen op Waarnemingen.be.
Want dat daalde allengs van gemiddeld 720 per jaar in 201011 naar slechts 63 in 2018. Bedenk hierbij dat één enkele vogel
op die site vaak meermaals gemeld wordt, vooral naarmate de
soort zeldzamer wordt.
De Nederlandse broedpopulatie ontstond midden jaren zeventig en omvatte in 1998-2000 1-5 paren. Dat aantal groeide
vervolgens naar 10-15 rond 2010 en is daarna gestabiliseerd

(Slaterus 2018). Het broedsucces lijkt niet groot te zijn, in
veel gevallen gaat het om baltsende paren. Vogels met jongen
worden weinig gezien. Tijdens het laatste Atlasonderzoek in
2013-15 zijn jaarlijks 2-4 zekere broedgevallen vastgesteld,
naast 5-20 minder duidelijke gevallen, doorgaans baltsende
paren. Het zwaartepunt lag in het Markiezaatsmeer, waar in
2014 elf paren baltsten, overigens zonder verdere aanwijzingen voor broeden (Hornmann et al. 2019, Slaterus 2016, 2018,
Teixeira 2016).
Bij de landelijke watervogeltellingen worden hooguit enkele
tientallen Rosse Stekelstaarten gezien, waarvan ook weer relatief veel in het Markiezaatsmeer. Het hoogste seizoensmaximum in Nederland bedroeg 97 exemplaren in de winter van
2005/06. Daarna daalde het aantal overwinteraars licht, tot
60-80 in 2013-15 (Slaterus 2018, Figuur 1).
In het voorjaar van 2014 is Nederland ook (‘eindelijk’ volgens
het Non-native Species Secretariat 2015) gestart met het door
de EU verplichte afschot. Hier wordt nagegaan of de campagnes in het VK, België en Nederland een impact uitoefenden op
het aantal overwinteraars in de regio Bergen op Zoom.
Methoden
De VWG Bergen op Zoom telt sinds september 1983 systematisch watervogels in het Markiezaat en omringende bekkens
in het winterseizoen (Archief tellingen Markiezaat e.o. 19832018). Aanvankelijk gebeurde dat maandelijks, maar tussen
september 1990 en mei 2000 alleen in september, januari en
mei. Dit wegens een gebrek aan animo. Vanaf seizoen 2000-01
is de frequentie opgevoerd naar vijf bezoeken en wordt ook
in november en maart geteld. Zowel het maximum als het
gemiddelde per seizoen is berekend. Dat laatste is de som van
de tellingen tussen september en mei gedeeld door het aantal
tellingen (drie of vijf).
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Resultaten
De eerste Rosse Stekelstaart in het Markiezaat werd op 18
december 1989 genoteerd. Daarna duurde het bijna tien jaar
voor opnieuw Rosse Stekelstaarten zijn gezien. Op 12 september 1998 zwommen er vogels in de Boskreek in het Markiezaat en op het Bufferbekken bij de Kreekraksluizen. Dat
aantal steeg tot 5 vogels op 12 januari 1999. Daarna zijn elk
seizoen Rosse Stekels waargenomen, al betrof het in 2000/01
slechts één enkele waarneming in september. De meeste vogels
zagen we in het Markiezaat (totaalsom 907 ex.), gevolgd door
Binnenschelde (74 ex.), het Bufferbekken (18 ex.) en de Hogerwaardpolder (7ex.). In het Markiezaat zwommen de vogels
vooral in de Boskreek, vaak tussen grote groepen Tafeleenden.
Vreemd genoeg is er in het Zoommeer slechts één melding (1
ex, 19 augustus 1989) tussen september 1986 en mei 2017.
Van 1998/99 tot en met 2003/04 overwinterden gemiddeld zes
(1-11) vogels in onze regio (Figuur 1). Dat was gemiddeld 21
(3-32) procent van de landelijke populatie. In seizoen 2004/05

zijn voor het eerst meer dan een dozijn vogels geteld, waaronder 52 vogels in november die het seizoengemiddelde behoorlijk opschroefden. In november 2005 zijn er beduidend minder geteld, maar wellicht zijn ze toen door allerlei oorzaken
gemist, zoals een harde NW wind en slechts twee tellers, van
wie één ook nog met weinig telervaring. In januari 2006 hadden veel duikeenden het Markiezaat verlaten na een vorstperiode met veel ijsgang. Die twee oorzaken drukken het maximum van 2005/06. Als we dat seizoen niet meerekenen dan
overwinterden gemiddeld 55 (48-64) vogels tussen 2004/05
en 2007/08, of wel 70 (60-80) % van de landelijke winterpopulatie. Het hoogste aantal ooit, 64 vogels, is op 18 november
2007 geteld. Dat aantal is daarna nooit meer geëvenaard, want
in 2008/09 volgde een sterke afname. De maxima in de volgende zeven seizoenen, gemiddeld 31 (22-36), vogels, of wel
46 (39-62) % van de landelijke populatie, lagen de helft lager.
Toch ging het gemiddeld nog altijd om een dozijn per telling.
In 2015/16 was opnieuw een opvallend sterke daling zichtbaar,
die vooral in het Markiezaat uitgesproken was. Tegenwoordig
zwemmen daar nauwelijks Rosse Stekels, ze prefereren de Binnenschelde. De laatste vier seizoenen overwinteren gemiddeld
17 (10-23) vogels in ons werkgebied.

Het voorkomen van de Rosse Stekelstaart lijkt opvallend veel
op dat van de Tafeleend (Figuur 2). Tot 1995 foerageerden
Tafeleenden vooral op de zoete Binnenschelde. Pas daarna
verscheen die planteneter in noemenswaardig aantal in het
Markiezaat. Vanaf 1998/99 ging het gemiddeld om 500-1000
Tafeleenden per telling, met uitschieters tot meer dan 2000
vogels als seizoengemiddelde. Het Markiezaat was 16 jaar het
belangrijkste overwinteringsgebied in de Delta en één van de
topgebieden van Nederland. Na seizoen 2014/15 takelde dat
aantal snel af en nu overwinteren Tafeleenden nauwelijks meer
in het Markiezaat. Net als begin jaren negentig zijn ze weer
talrijker op de Binnenschelde en Bergse Plaat.
Het seizoenverloop
In september, de eerste telling na het broedseizoen, worden
meestal al Rosse Stekels gezien. Voor het verdere verloop in
het seizoen is er een opmerkelijke breuk in 2008/09. Voor 2008
steeg het aantal na september nog verder en werd het maximum in acht van de negen seizoenen in november, of soms

Figuur 1
Seizoensmaxima van de Rosse Stekelstaart in Nederland, het
Markiezaat en omgeving. Omgeving omvat de Binnenschelde, de
Bergse Plaat, de Hogerwaardpolder en het Bufferbekken van de
Kreekraksluizen. De pijlen markeren de start van de uitroeiingscampagnes in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Seizoen
2018/19 is nog niet compleet.
Figuur 2
Seizoengemiddelden van de Tafeleend in het Markiezaat en omgeving. Omgeving omvat de Binnenschelde, de Bergse Plaat, de
Hogerwaardpolder en het Bufferbekken van de Kreekraksluizen.
Seizoen 2018/19 is nog niet compleet.
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pas in januari bereikt (Figuur 3). Daarna vertrekken de meeste Stekelstaarten en in maart en mei werden gemiddeld drie
vogels geteld. Vanaf 2008 wordt het seizoenmaximum meestal
al in september bereikt, waarna het aantal overwinteraars in
november en januari juist daalt. In 2008/09, het keerpunt van
het seizoenpatroon, was de Britse populatie met 90% gereduceerd (Henderson 2009).

Figuur 3 Gemiddeld aantal Rosse Stekelstaarten per maand
in Markiezaat en omgeving voor en na seizoen 2008-09,
toen de Britse populatie met 90% gereduceerd was.

Bespreking
Tussen 1998 en 2004 overwinterden gemiddeld zes Rosse
Stekels in ons werkgebied. Vanaf 2004/05 tot en met 2007/08
zwommen er ineens 48-64 Rosse Stekels in het Markiezaat in
de topmaand november. Alleen in november 2005 waren het
er beduidend minder, maar wellicht zijn ze toen gemist tussen
de Tafeleenden, of verkozen ze andere plaatsen in Nederland
aangezien de landelijke populatie juist dat jaar piekte. In 2005
startte de uitroeiingscampagne in het VK en de twee daaropvolgende winters brachten weer opvallend veel Rosse Stekels
naar het Markiezaat in vergelijking de periode tot 2003. Te
bewijzen valt dat niet, maar wellicht waren dit vogels die t.g.v.
de toegenomen jachtdruk buiten het VK gingen overwinteren.
Het is frappant dat in seizoen 2008/09, toen het was gelukt om
de populatie in het VK met 90% te reduceren, de aantallen in
het Markiezaat met 50% terugliepen. Ook Henderson (2009)
vermoedt dat de afname van overwinteraars in Nederland het
gevolg is van de succesvolle Britse campagne.
Vast staat in ieder geval dat vanaf 2009 de eventuele winterse
influx uit het VK grotendeels was opgedroogd. Niet alleen
lagen de aantallen bij Bergen op Zoom ineens een stuk lager,
een tweede verschil was dat nu het maximum meestal al in
september werd bereikt en dat het aantal in de maand november niet verder steeg. Dat gewijzigde seizoenpatroon duidt
eveneens op een andere samenstelling van de overwinterende
populaties. Het lijkt erop te wijzen dat na 2008 het aantal migranten uit het VK afnam waardoor het aandeel Nederlandse
en mogelijk Belgische vogels, belangrijker werd. De Vlaamse
populatie is weliswaar klein, maar ze broeden wel nabij het
Markiezaat in het Antwerpse Havengebied en bij Kalmthout.
Nadat de EU de lidstaten wettelijk had verplicht (meer) actie
te ondernemen tegen ‘invasieve’ exoten (Robertson et al. 2015),
startte Nederland in 2014 een uitroeiingscampagne. In 2015

Rosse Stekelstaart ♀

foto: HES van Schoonhoven

zagen we 50% afname van het aantal overwinterende Rosse
Stekels in het Markiezaat en de directe omgeving. Ik heb Erik
de Jonge (beheerder Brabantse Landschap), gevraagd of die
plotse kentering het gevolg kon zijn van afschot in onze regio
in 2014-15. Erik deelde het volgende mee:
“er zijn in 2017/2018 acht Rosse Stekelstaarten geschoten in en
rond het Markiezaat. Overigens de enige die in wijde omgeving
geschoten zijn. Daarom kan het afschot van een enkeling her en
der rond Bergen op Zoom niet de oorzaak zijn van de frappante
daling in het Markiezaat. De grotere groepen die we daar voor
2016 zagen zie ik al enkele jaren niet meer.”
Voor zover bekend vond er dus tot 2017 geen afschot plaats in
de regio Bergen op Zoom. Wellicht had afschot in België of elders in Nederland wel tot gevolg dat vanaf 2014 minder Rosse
Stekels in het Markiezaat overwinterden.
De abrupte afname in 2015 had waarschijnlijk echter een andere oorzaak: minder voedselaanbod in het Markiezaatsmeer.
De Rosse Stekel leeft vooral van insecten, zoals muggen en
bootsmannetjes, en hun larven, maar ook van kreeftjes, schelpdieren en wormen alsook van zaden van waterplanten.
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Ze duiken naar de bodem om daar ongewervelde diertjes en
zaden te zeven. Maar, ze kunnen ook op het wateroppervlak
blijven om met maaiende bewegingen muggenlarven uit het
water te filteren als een Slobeend. De Tafeleend komt ecologisch gezien sterk overeen met de Rosse Stekel. Ook zij bewonen ondiepe meren met een rijke onderwatervegetatie en leven
van waterplanten en ongewervelden. Toen de Binnenschelde
in april 1988 is volgepompt met zoet water uit het Zoommeer
ontwikkelde zich daar al snel een weelderige onderwatervegetatie op de slibrijke bodem. De uitbundige plantengroei zorgde
jarenlang voor heel veel klachten van zwemmers en surfers,
maar trok tegelijkertijd al snel Tafeleenden aan. In het Markiezaatsmeer ging de ontzilting veel trager. Pas toen het zoutgehalte daar genoeg gedaald was om groei van ondergedoken
planten mogelijk te maken, verscheen de Tafeleend in noemenswaardige aantallen. Tot 2013 floreerde die planteneter,
daarna bleven ze ineens weg. Het Markiezaatsmeer kampt al
jaren met algenbloei en de troebeling zorgt voor minder licht
op de bodem wat plantengroei belemmert. Blijkbaar was er in

2015 te weinig voedsel voor Tafeleenden, en mogelijk gold dat
ook voor de Rosse Stekels. Het is in ieder geval frappant dat
beiden in datzelfde seizoen 2015/16 met 70% terugvielen in
het Markiezaat en de Binnenschelde weer opzochten.
Hoe verging het de Witkopeend intussen? Zodra de hoofdoorzaken van zijn afname, jacht en habitatvernieling, waren
aangepakt, herpakte die soort zich. De Spaanse populatie steeg
van 22 individuen in 1977, naar 545 in 1991 en 4500 in 2000
(HBW, 2019b). Tegelijk werden oude broedplaatsen in Spanje
en Marokko weer snel bezet. Dus toen de EU de uitroeiing van
de Rosse Stekel proclameerde, had de Spaanse Witkopeend
zich al fors hersteld. Wel kennen ze een smalle genetische basis
met weinig variatie aangezien de populatie door een flessenhals ging. Volgens sommigen was de oproep om de Rosse
Stekelstaart te beschrijden vooral het gevolg van een politiek
spel binnen de EU (Animal Aid 2019). Spanje werd in die tijd
door Noord-Europese landen zwaar onder druk gezet om de
Spaanse steppen eindelijk te beschermen tegen de rampzalige

effecten van intensieve landbouw. Die steppen zijn essentieel
voor bedreigde vogels als Grote Trap en Monniksgier. Als
reactie op die berispingen, kaatste Spanje de bal terug en eiste
dat de EU actie ondernam tegen de Rosse Stekelstaart. In 1991
werden namelijk enkele hybriden gezien en de Rosse Stekel
zou daarmee een ernstige bedreiging zijn voor de Witkopeend.
Die werd plots als een uniek Spaans troetelkind gekoesterd.
Natuurbeschermers in Noord-Europa werden tot actie gedwongen, terwijl de aanwezigheid van grote aantallen Britse
Rosse Stekelstaarten in Spanje twijfelachtig was en de paar bastaarden snel werden afgeschoten (Teixeira 2016). Maar intussen had de Rosse Stekelstaart al de schuld gekregen, en werden
de Noord-Europese landen gedwongen om die soort hard aan
te pakken. Dat kostte alleen al in het VK meer dan 3,5 miljoen
Euro aan (verspild) belastinggeld (Animal Aid 2019). Of het
ooit zal lukken om de Rosse Stekelstaart volledig uit te roeien
lijkt twijfelachtig (e.g. Teixeira 2016). Het blijft dus interessant
om de evolutie van het aantal overwinteraars in het Markiezaat
en omgeving te blijven monitoren.

Groepje Rosse Stekelstaarten. Hun opstaande stekelstaarten zijn goed te zien. Bergen op Zoom, februari 2018

Foto Hidde Bult.
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Dankwoord
Dank aan iedereen die meehielp om jarenlang watervogels in
het Markiezaat en omgeving te tellen.
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LEVE DE KONING!
Onrust in de houtwal!
Sinds Fazant zichzelf als leider van de vogelgemeenschap had uitgeroepen was de stemming er niet beter op
geworden. Er waren verschillende facties ontstaan, allemaal met hun eigen favorieten en allemaal met betere
argumenten dan Fazant, die vond dat hij het mooiste verenpak had. Nee, mooie veren, dat was geen basis
voor gezag, daar waren de meesten het wel over eens, Maar verder waren de meningen hopeloos verdeeld.
Niemand zag heil in een hoofdelijke stemming ... de roodborsten waren sowieso oververtegenwoordigd en
daar had niemand veel vertrouwen in.
En dus legden zij het probleem voor aan Oehoe, die algemeen als de wijste gold.
Een lastig en onzinnig probleem, maar Oehoe wist er wel raad mee: de vogel die het hoogste kon vliegen zou voortaan de
Koning zijn. Troglodytes T keek het allemaal maar gelaten vanuit zijn holletje aan. Als klein, onopvallend vogeltje maakte hij
uiteraard geen schijn van kans, maar hij was stiekem wel jaloers op al die schreeuwers, die zich opmaakten voor de Grote Wedstrijd.
Plotseling viel er een grote schaduw over de menigte. In de kale top van een hoge boom streek een reusachtige vogel neer. Die plek beviel
hem wel en hij kondigde aan dat hij zich daar zou vestigen. Iedereen buitelde over elkaar heen om hem vriendelijk doch op niet mis te
verstane wijze uit te leggen dat zijn onverwacht verschijnen, in verband met een belangrijk hoogvliegevenement, eigenlijk zéér ongelegen
kwam, maar hij bood welwillend aan zich naar de regels te schikken en gewoon mee te doen. En zo geschiedde.
De deelnemers deden allemaal geweldig hun best, maar ja, wie kon het serieus tegen Arend opnemen? Deze ongelijke strijd was natuurlijk al
beslecht toen die zich had ingeschreven.
Hoewel ...
Toen Arend, majestueus zwevend op de thermiek, zijn aller, allerhoogste punt bereikt had, maakte een kleine gestalte zich los uit de veren op
zijn rug en steeg met geweldige inspanning nog bijna een meter hoger op in de ijle lucht.

Legende van onbekende oorsprong,
naverteld en geïllustreerd met eigen
foto’s door HES

“Jij speelt vals”, zei Arend. “Nee hoor” zei Trogldytes T, “daar staat niets over in het reglement”.
“Hmmmm”, zei Oehoe die dat niet kon ontkennen, ‘Hoe gaan we dit oplossen?”
Arend, die eigenlijk niet zo in de baan geïnteresseerd was, stelde een verdeling voor, maar wel een “proportionele”. Dat ging het verstand
van de meeste vogels ver te boven, maar om ruzie te voorkomen stemden ze maar gauw met hem in: Arend zou de troon in de lente, de
zomer en de herfst bezetten en Troglodytes T mocht dan in de winter Koning zijn.
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Grote Flamingo’s in 2019 vroeg terug in de Delta
Ludo Van Dorst, Gilbert de Haan en Hidde Bult
In 2019 verschenen de Grote Flamingo’s niet in de late herfst in de Delta, maar al in juni, midden in hun broedseizoen. Dat kwam
waarschijnlijk doordat hun broedeiland net over de Duitse grens bij Zwillbrock aan het droogvallen was ten gevolge van een hete en
droge zomer en een dito voorjaar.

Het broedeiland met Kokmeeuwen, drie ruziënde Chilenen en een achtergebleven Grote Flamingo zonder kleurringen. foto: Hidde Bult
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Inleiding
Al vele jaren zwerft een groep flamingo’s door de lage landen,
elk winterseizoen verschijnen ze in de Zeeuwse Delta.
Hun voorkomen wordt goed bijgehouden door Joop Treep en
het volgende is gebaseerd op zijn rapporten (Treep 1994, 1996,
2019b) en zijn website (Treep 2019a). Tegenwoordig overwintert de groep liefst in de Grevelingen. Die zeearm is weliswaar

afgesloten, maar is nog altijd zout en vriest daarom minder
vlug dicht.
Twee van de zes soorten die wereldwijd voorkomen, alsmede
hun hybriden, maken deel uit van de groep: de Grote Flamingo Phoenicopterus roseus en de Chileense Flamingo Ph.
chilensis. De eerste is inheems in Zuid Europa, Afrika en Azië,
de laatste komt van nature voor in Zuid Amerika en broedt bij

zoutmeren op hoogvlaktes in de Andes.
Rond 1994 verschenen ook twee Caribische of Rode Flamingo’s
Ph. ruber, die vroeger als ondersoort van de Grote Flamingo
werd beschouwd (del Hoyo et al., 2019). Het Rode Flamingo
mannetje is al na een jaar niet meer gezien, het vrouwtje was
tot 2015 aanwezig in de groep (Treep 2019b).

Tholen 1 juni 2019: Op de Karrenvelden bij de Bergse Diepsluis foerageren 7 Flamingo’s.

Foto HES
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2 juni 2019, 12:24u
Ludo Van Dorst meldt op waarneming.nl 7 foeragerende Flamingo’s op de Thoolse Karrenvelden, waarvan 5 geringd zijn
(ZV42, ZV81, ZV85, ZV86 en ZT04) en 2 ongeringd.
Op de foto nummer ZT04 (tweede kalenderjaar). De Z verwijst naar Zwillbrock.

foto: Ludo Van Dorst
20

De populatie in West Europa telde in 2017 ruim 30 Chileense
en ruim 15 Grote Flamingo’s. Verder zijn er 15 tot 20 hybriden,
zowel tussen Grote en Chileense Flamingo’s als tussen Grote
en Caribische Flamingo’s (Treep, 2019a). De flamingo’s in
deze groep broeden sinds 1982 in het Zwillbrocker Venn, bij
Vreden in Duitsland dat tegen de grens met de Achterhoek bij
Winterswijk ligt.
Herkomst van de West-Europese flamingo’s (Treep 2019b)
Tot 1970 werden in Nederland vooral solitaire flamingo’s of
hooguit duo’s waargenomen. De observatie van 14 Chileense
Flamingo’s in de nazomer van 1971 in de Westerschelde was
daarom heel bijzonder. Volgens Joop Treep was het ontsnappen
van zo’n grote groep kostbare vogels uit een dierentuin net zo
waarschijnlijk als de oversteek vanuit Brazilië op eigen kracht.
Maar, de herkomst van die Chileense Flamingo’s zal wel altijd
een raadsel blijven (Treep, 2019b).
Daarna worden in Nederland regelmatiger flamingo’s gerapporteerd. Vanaf de winter van 1978/79, toen vijf dode Chilenen in
de Grevelingen werden gevonden, tot de winter van 1989/90
overwinterden ca. 45 flamingo’s in de Delta. In het Grevelingenmeer werden regelmatig groepen van omstreeks 25 exemplaren gezien, de eerste melding bij Battenoord was op juni
1980 (Treep 2019b).
Elke zomer trok een deel van de flamingo’s in het voorjaar in
noordoostelijke richting weg. In het begin voornamelijk naar
het Lauwersmeergebied, en later naar het Zwillbrocker Venn.
Daar vestigde de flamingo’s vanaf 1982 een broedkolonie.
Ze pendelen voor hun voedsel naar het Veluwemeer, wat een
behoorlijke afstand is. Tussen 1996 en 2000 kwamen ze er niet
tot broeden als gevolg van verstoring door grondpredatoren
op het broedeiland. De flamingo’s vertrokken in die periode
al weer vroeg naar de Delta. Vanaf de winter van 2013/2014
zijn de ondiepe baaien aan de westzijde en de oostzijde van de

strekdammen van de haven van Battenoord bij Herkingen de
voornaamste pleisterplaats geworden. Daar brengt bijna de gehele omstreeks 70 leden tellende West-Europese flamingopopulatie de wintermaanden door (Treep 2019b). De plaats blijkt
ook aantrekkingskracht uit te oefenen op Grote Flamingo’s
die van elders komen. Zo sloten zich in het najaar van 2017
ten minste zes, maar mogelijk zelfs wel acht of tien eerstejaars
Grote Flamingo’s van elders aan bij de groep uit Zwillbrock. Ze
bleven in de winter van 2017/2018 bij hen. De jonge flamingo’s
volgden de Zwillbrockers niet toen die in het voorjaar weer
naar hun broedeiland trokken.
Bezoek aan Zwillbrock
In juni maakten Lucie en ik fietstochten door de Wieden,
Twente en de Achterhoek. We besloten een kijkje te nemen bij
het Zwillbrocker Venn, in de hoop de flamingo’s op hun nestplaats te zien. Op 6 juni 2019 bereikten we Zwillbrock, waar
we net op tijd waren om even rond te kijken in het Biologische
Station dat om 16:30 sloot. Het ven ligt in een hoogveenrestant
en is best groot. In het midden ligt een eiland met een kolonie
broedende Kokmeeuwen. Daartussen nestelen de flamingo’s.
Net als op de Spuitkop in het Markiezaat zijn de broedende
vogels daar lastiger te bereiken voor Vossen of andere grondpredatoren. Die worden bovendien geweerd door een raster,
dat wellicht onder stroom staat.
Wij wandelden naar de ruime vogelhut in het noorden van het
ven. Die biedt een riant en vrij uitzicht op het vogeleiland. Je
blijft natuurlijk wel op een flinke afstand van het eiland om de
broedende vogels niet te verstoren. Maar, hij ligt wel veel dichter bij het broedeiland dan de afstand tussen Hildernissehut
en Spuitkop en minstens zo belangrijk het uitzicht wordt hier
op geen enkele wijze belemmerd door struiken en rietkragen
zoals bij de hut in het Markiezaat.
Het voorjaar van 2019 was opnieuw heel droog en dat zorg-

de voor een ferm neerslagtekort in de Achterhoek. Net als de
extreem droge en hete zomer van 2018 was het hier nog veel
droger dan in West-Brabant. Het water in het ven was dan ook
ver terug gedrongen toen wij begin juni op bezoek kwamen.
Wellicht hadden de meeste Grote Flamingo’s om die reden het
broedeiland verlaten. Want, terwijl wij het Zwillbrock bezochten, dook een zevental Grote Flamingo’s op bij Tholen. Ze verschenen dit seizoen onverwacht vroeg en werden op de plaat
gezet door Ludo en Gilbert. Later verhuisde de groep naar de
Biesbosch. In Zwillbrock waren bij ons bezoek nog minstens
twee Grote Flamingo’s present. Ook waren vier druk-baltsende
en ruziënde Chilenen te zien, en twee grote, maar dieper
rood gekleurde flamingo’s. Volgens de schetsen met kenmerken van de hybriden door Joop Treep (2019b) waren dat wellicht hybriden tussen Grote en Caribische Flamingo’s.
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Het blijft een vreemd gezicht, deze grote, elegante vogels, die hier zo verdwaald lijken.
Bronnen
del Hoyo, J., Boesman, P. & Garcia, E.F.J. (2019). American
Flamingo (Phoenicopterus ruber). In: del Hoyo, J., Elliott,
A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from https://www.hbw.com/node/52785 on

Op 1 juni 2019 telde Gilbert de Haan er 6.

19 June 2019.
Treep, J.M. 1994. Zijn flamingo’s Phoenicopteridae blijvertjes
in Nederlandse wateren? Het Vogeljaar 42 (5), 208-217.
Treep, J.M. 1996. Koude winter deert flamingo’s niet. Het Vogeljaar 44 (5), 199-201.
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Eurobirdwatch 2019 en 2020
2019 Deelnemers: Teus Slagboom, Hans Zoeter,
Rien Weststrate en Marike de Haan (verslag).
Op dwingend advies van Wim reed ik die ochtend met onze
Skoda naar de Appelzak. We zouden om 7.30 uur verzamelen.
Ik zat meteen te balen in de auto. De navigatie, losse tomtom,
kreeg ik niet vast aan het voetje. Dan maar zonder navigatie.
De ruiten waren aan de buitenkant vol met condens. Dat veegde
ik er snel af met een oude doek. Maar de binnenkant besloeg ook
aan alle kanten. Wat een getob. Hoe werkt die ventilatie ook al
weer? En waar zit de knop om de luchtstroom op het raam te
zetten?
Met een gangetje van 70 km per uur passeerde ik Lindonk.
Een vroege weggebruiker zoefde mij voorbij. De route had ik
van te voren goed bestudeerd en ik reed in één streep naar de
Grensweg. Om 7.32 uur parkeerde ik de auto. Ik zag niemand op
de dijk staan. Ik liep richting golfbaan. Daar klom ik op de dijk
en keek eens goed om me heen.
Een heel stuk terug zag ik personen staan met telescopen.
Ik liep het hele stuk weer terug naar de auto. Een grijs autootje
met zwarte banden uit de kofferbak reed me voorbij. Een klein
stukje voorbij de Skoda ontdekte ik de oprit om op de dijk te
komen.
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Teus, Rien en Hans waren al druk aan het tellen.
Rien bleek met het grijze autootje te zijn gekomen. Het ging in hoog tempo: Kneuen, 4 stuks,
Graspieper, een stuk of 6, Grote Zilverreiger 3
exemplaren, Rietgors, Boerenzwaluw, Oeverzwaluw, Veldleeuwerik, Zanglijster, Koperwiek,
Groenling, Putter, Vink. Teus had de meest
scherpe blik, Rien hoorde het beste. Kneuen
bleek ik niet te horen.
“Hoe vind je het nou?” vroeg Teus op een gegeven moment aan Hans. “Overdonderend”,
antwoordde Hans.
Berichtje van Robin Vermylen, teller op een andere post langs de Westerschelde, kwam binnen
bij Teus: “Gaaien op komst”. Op hetzelfde moment passeerde er een wolk Gaaien. Door vier
personen werd er ijverig geteld. Ergens tussen
de 50 en 60 stuks. Intussen kwam de zon op met
een prachtig kleurenspel. Heerlijk zon, dacht
iedereen, maar niet veel later trok de hele lucht
dicht en stak er een heel koud windje op. Rien
zei als eerste dat hij moest stoppen. Ik keek op
mijn horloge en vertelde dat ik nog een half uur
langer zou blijven, tot 10.00 uur. Ik at mijn tweede ontbijt maar eens op. Hans nam een kopje
koffie en Teus zette zijn wollen muts op.
Het was een hele mooie trekdag maar wel moeilijk tellen. De vogels kwamen onverwachts uit
alle hoeken en gaten snel en op diverse hoogtes
langs vliegen. Met ook nog eens slecht licht. Dat
we met meerderen waren komt dan sterk ten
goede aan het resultaat. Of je nu wel of geen
ervaring hebt: alle beetjes helpen.

Er werden 56 trekvogelsoorten gezien met in totaal 3622 exemplaren. De leukste soorten waren
de IJsgors en de Geelgors. De Spreeuwen leverden met 1652 ex. het hoogste aantal en daarna
de Vinken met 538 ex.
Qua aantal stond Appelzak in Nederland op de
70e plaats tussen 200 trektelposten.
Om 10 uur nam ik afscheid van de Eurobirdwatchers, Teus en Hans, die nog door zouden gaan.
Het omdraaien van de contactsleutel kreeg ik
met moeite voor elkaar; ik had er twee handen
voor nodig. Kachel ver open. Zo reed ik in een
soort sauna terug naar Korteven. Daar had ik
afgesproken met Wim om vandaar uit naar de
open dag van de vliegbasis te gaan. Ook daar
zagen we ze vliegen vogels en vliegtuigen: Torenvalk, Zwarte Kraai, Blauwe Reiger, Houtduif,
afgewisseld met Harvard, Pilatus en Beaver.
Het busje van de Birdwatchers reed druk heen
en weer.

2020 Deelnemers: Teus Slagboom,

Hans Zoeter, Robert Kraaijeveld en
Marike de Haan (verslag).

Al ruim voor 6.00 uur stapte ik mijn bed uit. Je
moet wel een beetje gek zijn om vogels te gaan
tellen. In het donker reed ik via o.a. de smalle weg
langs het Spuikanaal naar het zuiden.
Opeens stond er een groepje auto’s en diverse
personen aan de kant. Sportvissers waren het en
die zijn dus ook fanatiek en starten bij het krieken
van de dag.
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Op de afgesproken plek op de Grensweg bij de dijk langs de
Westerschelde, die op deze plaats de naam Appelzak heeft,
stonden Teus en Hans al op mij te wachten. We begonnen om
7.30 uur met tellen.
Het weer zat niet mee, motregen afgewisseld met regenbuien en soms twee tellen droog. Er stond een zwakke wind uit
het zuidwesten. De temperatuur viel met 12 ºC mee. Met een
paraplu boven je hoofd kun je niet goed overtrekkende vogels
tellen en daarom lieten we de neerslag maar over ons heen
komen. We hielden het positief met: “Het is heel goed dat het
regent, de natuur heeft het zo hard nodig”. Teus somde een
aantal soorten op die we misschien zouden kunnen zien.
Er waren trekvogels. De eerste twee die over kwamen waren
twee Grote Gele Kwikstaarten. Daarna volgden Vinken, een
Beflijster, een Zanglijster, Rietgorzen en een vlucht Veldleeuwe
riken met één Boomleeuwerik. Robert kwam ook een uurtje
tellen. Hij moest die dag ook nog gaan werken. Koperwieken,
enkele postduiven, Graspiepers, kleine groepjes en soms in
hun eentje vliegende trekvogels vlogen over naar het zuiden.
“Je kunt ze geen ongelijk geven”, merkte iemand op.
Grote groepen Kauwen vlogen over van zuid naar noord
en hadden hun nacht erop zitten. Op het slik zaten groepen
Grauwe Ganzen en liepen o.a. Wulpen en Bergeenden te
foerageren. Ook pendelden er twee lokale Torenvalken rond
en stonden deze af en toe te bidden.
Teus zei op een gegeven moment dat hij om 9.30 uur zou gaan
stoppen. Als het wat harder ging regenen pakten we er toch
maar een paraplu bij. Teus kreeg problemen met het papier
waar hij de waarnemingen op noteerde. We verbaasden ons
over de golfers die gewoon van start gingen.
Om 9.40 uur hielden Hans en ondergetekende het voor gezien.
Teus wilde toen nog even doorgaan tot 10.00 uur. Misschien
zou hij daarna nog terugkomen als het droger zou worden.
Het werd echter niet droger en de telpost bleef verder onbezet.

In 2020 was het serieus afzien voor de dapperen aan de dijk. 						

Foto Marike de Haan
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Bijzondere broedvogels in de regio
Bergen op Zoom in 2018-19

Inleiding en werkwijze.
Dit is een overzicht van een aantal kolonievogels en schaarse
tot zeldzame broedvogels in de gemeenten Bergen op Zoom,
Woensdrecht en Reimerswaal tussen de Belgische grens en
het Schelde-Rijnkanaal. Dit is inclusief de Zeeuwse delen van
Molenplaat, Markiezaat, Hogerwaardpolder en alle polders
ten oosten van de Schelde-Rijnverbinding. In tegenstelling tot
vorige verslagen (Teixeira 2017) blijven Tholen, het Zeeuwse
deel van het Zoommeer, Steenbergen, Roosendaal en Zundert
buiten beschouwing omdat onze leden daar nauwelijks komen
of hun waarnemingen niet doorgeven op waarneming.nl.
Een aantal soorten uit vorige edities (Teixeira 2017) wordt niet
meer behandeld. Grauwe Gans, Nijlgans en Grote Canadese
Gans zijn nu zo talrijk dat betrouwbare tellingen te veel inspanningen vragen. De Brandgans broedt op de Spuitkop (ook
wel Steenvliet genoemd) in het Markiezaat en op de Prinsesseplaat in het Zoommeer, maar van deze terreinen zijn geen
gegevens voorhanden.

Hidde Bult, 26 juni 2020

Porseleinhoen (juv) Ludo Van Dorst

Samenvatting
Het voorkomen van een aantal zeldzame broed- en kolonievogels
in het werkgebied van de VWG Bergen op Zoom in 2018 en 2019
wordt hier belicht. In 2018 keerde de Grauwe Klauwier na meer
dan 40 jaar afwezigheid terug met een geslaagd broedgeval. De

der van Ossendrecht. De plas-dras situatie aldaar trok Porseleinhoentjes (4 territoria) en zelfs een broedend Kleinst Waterhoen
aan, de derde nieuwkomer van dat jaar. Aan de andere kant zijn
er nu nog maar heel weinig plaatsen waar Matkoppen voorkomen.

laatste aanwijzing voor een territorium dateerde uit 1976!
Ook het jaar 2019 werd gedenkwaardig door de eerste bevestigde broedgevallen van Raaf en Pontische Meeuw, met daarnaast
Draaihalzen, Steltkluten, Buidelmees en opnieuw een Grauwe
Klauwier. Dat jaar was er een heus rallenfestijn in de Noordpol-

In beide jaren onderzochten een paar leden broedvogels in de
proefstrook in het Markiezaat (Bult 2018b, 2019b). Ton Bakker
(TB) inventariseerde broedvogels op de Slikken van de HeenOost in 2018, in 2019 deed de VWG hetzelfde op de Bergse
Heide. Enkele leden hebben Wespendieven gekarteerd in het
Natura 2000 deel van de Brabantse Wal.
In 2018 gebeurde dat ook op het noordelijk deel van de Brabantse Wal, gelegen tussen de A58 en Steenbergen. Delta Project Management (DPM) telde kustbroedvogels op de Prinsesseplaat en in het Markiezaat. In 2019 inventariseerde de KNNV
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afdeling Roosendaal de Noordpolder van Ossendrecht op
broedvogels (Baselier et al., 2019). Hun gegevens zijn verwerkt
in dit verslag.
In 2018 werd daar het ‘natuurherstel’ door Natuurmonumenten en het waterschap “De Brabantse Delta’ afgerond. Stuwen
werden hoger ingesteld om kwelwater langer vast te houden.
Dat leidde in 2019 tot plas-dras situaties in de laagveenpolder
die onder meer Steltkluten en rallen aantrokken.
Zoals gebruikelijk waren verder alleen incidentele waarnemingen beschikbaar in het archief van de VWG Bergen op Zoom
(alleen 2018, website VWG) en op waarneming.nl.
Tussen 1 maart en 10 augustus waren dat er 30068 (6969 van
leden) in 2018 en 37526 (9488 van leden) in 2019. Voor het
bepalen van de broedzekerheid zijn de Sovon criteria toegepast
(van Dijk & Boele 2011).
Legenda
Als plaatsen zonder aantal worden genoemd, dan geeft dat de
aanwezigheid van één territorium aan; als een cijfer x achter
de locatie staat, dan zijn er x territoria op die locatie.
Afkortingen
BL = Brabants Landschap, cf = conform, DPM = Delta Project Management, juv = juveniel of juvenielen, n = nest(en),
e.a. = en andere, p = paar, Sovon = Sovon Vogelonderzoek
Nederland, SWEV = Samenwerkingsverband Westbrabantse
Vogelwerkgroepen, t = territorium, z = zangpost (eenmalige
waarneming van zang of balts, Sovon broedcode 2).
Waarnemers
GJG = Gert-Jan Geleijns (Koninklijk Luchtmacht), HB = Hidde
Bult, JH = Jan Hogerwaard, RH = Ria Hogerwaard, RJB =
Roland-Jan Buijs, RK = Robert Kraaijeveld, RT = Ray Teixeira,
SH = Sjaan Hopmans, TB = Ton Bakker.

Lepelaar
2018: Markiezaat - Spuitkop 187 n, veel jongen. 2019: 290 n
(BL, DPM). Een nieuw record, de grootste Nederlandse kolonie in het binnenland. Het troebele water van het Markiezaatsmeer deert de Lepelaar niet omdat ze op de tast jagen. Een
aantal van hen pendelt heen en weer naar de Noordpolder
van Ossendrecht en het Groote Meer – Oost (sinds 2017) om
voedsel te zoeken.
Zwarte Zwaan
Een hybride Zwarte Zwaan x Knobbelzwaan verbleef beide
jaren in het Markiezaat, maar zonder indicaties voor een
broedpoging.

Baltsende Geoorde Futen

foto HES

Geoorde Fuut
2018: Landgoed Groote Meer: Zwaluwmeer 1, Groote Meer
West 4, Groote Meer Oost 1; Vliegbasis Woensdrecht, Afgelaten Ven 5 (GJG). 2019: Landgoed Groote Meer afwezig,
Vliegbasis Woensdrecht, Afgelaten Ven 5 (GJG).
Roerdomp Rode Lijst 2017
2018: Lange Water 1 z. 2019: geen gegevens.
Blauwe Reiger
Buitenlust/Vrederust 2018 77 n, 2019 95 n (TB, JH). Vooral in
Grove Dennen.
Kleine Zilverreiger Rode Lijst 2017
2018: In juni een adult in prachtkleed op de Slikken van de
Heen Oost en later een baltsende vogel op de Dintelse Gorzen
West. Volgens Sovon net niet voldoende voor een territorium.

Kolgans
2018, 2019: de soort is niet opgemerkt bij watervogeltellingen
in Markiezaat in maart of mei. De voormalige broedvogels
lijken verdwenen te zijn.
Zomertaling Rode Lijst 2017
2018: Halsteren - Het Laag, Augustapolder, Grote Meer 2 p,
Kleine Meer, Markiezaat - Hogerwaardschor 5 p, Hogerwaardpolder 1-2 p. 2019: Augustapolder 2 p, Prinsesseplaat 2-3 p,
Lange Water 2 p, Hogerwaardpolder – West 1 p en Noordpolder van Ossendrecht 9 p (Baselier et al. 2019), een respectabel
aantal. In 2018 was het peil in die polder nog niet zo hoog
gezet en was er zelfs geen enkele melding. Maar, bij de Calfvensche Kreek kunnen paren gemakkelijk over het hoofd zijn
gezien. Dit is een soort die zich graag vestigt in moeras dat net
is aangelegd.
Krooneend
2018: Markiezaat, inclusief Klein Markiezaat 5 p, Plaatkade Snoekenpaaiplaats 13 p.
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2019: Prinsesseplaat 5 p, Markiezaat Spuitkop 1 p, Klein
Markiezaat 2 p, Plaatkade-Snoekenpaaiplaats 6 p, Bergse Plaat
Snoekplas 3 p.
Op 15 juni fotografeerde Ludo Van Dorst 18 woerden op de
Snoekenpaaiplaats, waar ze gezamenlijk aan hun rui begonnen. Hieronder wellicht de vijf mannen uit het Markiezaat.
De 18 paren zijn de hoogste score ooit. Wellicht waren er zelfs
nog meer: op 23 juni zag André Strootman 32 vogels, maar
het is niet duidelijk hoeveel woerden daarbij waren. Met 17
paren opnieuw een hoog aantal in 2019.
Witoogeend
2018: een overzomerende woerd verbleef in maart op het
Wasven (Vrederust) en van april tot juni bij de Molenplaat
waar hij soms baltste met Kuifeenden. In 2019 verbleef een
ontsnapte man met een blauwe kwekersring op de Binnenschelde en later op vijvers en grachten in Bergen op Zoom.
Mandarijneend
2018: Putte, Eendenvijver - Moretusbosch 3, Wouwsche Plantage – Golfclub / Woeste Gedeelte 1, Buitenlust 1. 2019: Putte,
Eendenvijver- Moretusbosch 3.

(Bult, 2018c). 2019: Brabantse Wal Natura 2000 geteld 11 t,
raming 11 -13 t, Brabantse Wal ten noorden van N2000 niet
geteld (Bult 2019b). De aantallen zijn ongeveer conform het
instandhoudingsdoel dat uitgaat van 13 broedparen.

Rosse Stekelstaart
2018: Molenplaat opgespoten, Plaatkade-Snoekenpaaiplaats.
2019: Klein Markiezaat 2 p, Calfvensche Kreek man. Deze gegevens zijn zeer onvolledig. Ondanks de fanatieke bestrijdingsacties (Teixeira 2016, Bult 2020a) lijkt de Rosse Stekelstaart
toch nog steeds broedvogel te zijn in de Zuidwesthoek.

Bruine Kiekendief
2018: Lange Water 2, Prinsesseplaat, Markiezaat 1-2. Hogerwaardpolder-West, afslag A58 Korteven Woensdrecht, Agger
Kapitale Watering, Noordpolder van Ossendrecht, Zuidpolder
onder Ossendrecht, Völckerpolder Zuid, Molenplaat. Geen
gegevens van de Plaatkade - Snoekenpaaiplaats.
2019: Lange Water 2, Prinsesseplaat, Markiezaat 1-2, Hogerwaardpolder-West, afslag A58 Korteven Woensdrecht, Völckerpolder Zuid n, Agger Kapitale Watering, Noordpolder van
Ossendrecht n, Molenplaat. Geen gegevens van de Plaatkade
– Snoekenpaaiplaats en de Zuidpolder onder Ossendrecht.

Wespendief
2018: Brabantse Wal Natura 2000 geteld 8 t, raming 10-13 t,
Brabantse Wal ten noorden van N2000 geteld 2 t, raming 2-4 t

Zeearend Rode Lijst 2017
2019: Markiezaat, nestbouw. Het al lang aanwezige paar brengt
takken naar het kunstnest dat in het Hogerwaardschor is ge-

Enorme verzameling Krooneend woerden,
Plaatkade-Snoekenpaaiplaats, 15 juni 2018, foto Ludo Van Dorst.

plaatst (EdJ), maar hun broedpoging zette niet door.
Slechtvalk Rode Lijst 2017
2018: In de meest noordelijke hoogspanningsmast in het Markiezaatsmeer is een nest met eieren gezien (EdJ), Cargill, twee
jongemannen geringd, één ei niet uitgekomen. 2019: Cargill,
vier legsel, drie jongen geringd (Werkgroep Slechtvalken Nederland, www.slechtvalken-zh.nl).
Porseleinhoen Rode Lijst 2017
2018: geen meldingen. 2019 Noordpolder van Ossendrecht 4 b
(HB, KNNV, e.v.a.).
Zeker vier territoria en minstens één geslaagd broedgeval
gezien waarnemingen van jonge vogels. Het Porseleinhoen
is typisch een vogel die opduikt in nieuwe natuurherstelprojecten (SWEV, 2007). De nieuw aangelegde Noordpolder van
Ossendrecht past precies in dat patroon.
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Kleinst Waterhoen Rode Lijst 2017
2018: geen meldingen. 2019: Noordpolder van Ossendrecht 1
b (HB, RK e.v.a.).
Het eerste gedocumenteerde broedgeval voor onze regio. Een
vogel werd op 11 juni gehoord (HB) en is daarna door veel
vogelaars gezien en gehoord. Op 4 augustus zien RK en Bram
Vogels naast een adult ex ook een onvolwassen dier met onvolgroeide slagpennen, het bewijs voor een succesvol broedgeval.
Oude en jonge hoentjes waren daarna wekenlang schitterend
te zien. Uit heel Nederland en België, maar zelfs uit Duitsland
en Frankrijk kwamen vogelaars en fotografen op dit feest, want
normaal blijven deze piepkleine rallen bijna onzichtbaar. Leuk
is dat in het hoogveenrelict De Matjes bij Achtmaal in 2019
ook twee territoria zijn ontdekt (Bart Weel, Staatsbosbeheer).
In 1965 zijn daar voor het eerst (en laatst) nesten van Kleinst
Waterhoenders gevonden in West-Brabant. Twee legsels lagen

in Nederland, een derde lag net over de grens in
België (SWEV 2007). Daarna zijn nooit meer
broedgevallen of territoria
van het Kleinst Waterhoen
vastgesteld in West-Brabant
tot 2019. Dat was overal in Nederland
een goed jaar voor deze mini-ral. Hun
aantallen fluctueren nogal, in de afgelopen
tien jaar zijn jaarlijks gemiddeld 15 territoria gemeld, met als uitersten 2 in 2010 en 37 in
2012 (Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018).

Een enthousiaste Ludo Van Dorst zoekt het hogerop.
Foto Hidde Bult
Habitat, plas-dras. Foto Ludo Van Dorst

Juveniel. Foto Gilbert de Haan
Juveniel. Foto Robert Kraaijeveld
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Steltkluut Rode Lijst 2017
2018: Augustapolder en Hogerwaardpolder Oost, paar maar
zonder aanwijzingen voor broedgeval. 2019: Noordpolder
Ossendrecht 2019: 2 n, één vierlegsel succesvol, het andere
mislukte. Alweer een soort met een sterke voorkeur voor
nieuw aangelegde moerasgebieden.

Bontbekplevier Rode Lijst 2017
2018: nergens. 2019: Markiezaat -Hogerwaardschor 1 p (cf.
DPM).
Strandplevier Rode Lijst 2017
2018: Prinsesseplaat 2 p; geen Markiezaat (DPM). 2019: geen
Prinsesseplaat, Markiezaat Hogerwaardschor 3 p (DPM 4 p).
Watersnip Rode Lijst 2017
2018 en 2019: Markiezaat Proefstrook en Noordpolder Ossendrecht: waarnemingen, maar nergens indicaties voor territoria,
laat staan broedgevallen.
Grutto Rode Lijst 2017
2018, 2019: balts in Augustapolder Oost, maar niet voldoende
indicaties voor territoria.

Broedsucces van een ‘rode lijster’ in het Markiezaat: 4 Steltkluutpullen
foto: Ludo Van Dorst

Kluut
2018: Prinsesseplaat 7 (DPM), Markiezaat, geen. 2019: Prinsesseplaat 26 p, Markiezaat- Spuitkop 17 p en Hogerwaardschor 2 p (DPM).
Kleine Plevier
2018: Prinsesseplaat 1 p (DPM), Markiezaat - Hogerwaardschor 1 p (cf. DPM), Jagersrust Oost 1 p, Kleine Meer 1 p,
Groote Meer Oost 1 p. 2019: Prinsesseplaat 1 p (DPM), Markiezaat -Hogerwaardschor 1 p (cf. DPM), Kleine Meer 1 p,
Jagersrust Oost 1 p, Hogerwaardpolder Oost 1 p, Noordpolder
van Ossendrecht 1 p (cf. KNNV & DPM).

Zilvermeeuw
2018: Prinsesseplaat 2 p, Markiezaat, Spuitkop 1408 p (DPM).
2019: Prinsesseplaat 13 p, Markiezaat, Spuitkop 999 p (DPM).

Zomertortel Rode Lijst 2017
2018: Völckerdorp, Dameshoeve, Oostelijke Spuikanaaldijk,
Woensdrecht - Rijzende weg en Hoogerheide-Steenstraat.
2019: Dameshoeve, Oostelijke Spuikanaaldijk, Calfvensche
Kreek en Woensdrecht - Rijzende weg.
Ransuil Rode Lijst 2017
2018: Putte - Kriekelare Duinen en Huijbergen - Staartsche
Duinen. 2019: Buitenlust, Boslust, Bergsche Heide – De Duin,
Molenplaat – opgespoten, Markiezaat De Duintjes, Borgvlietsche Duinen, Huijbergen – Paardenven vondst, Hogerwaardpolder-West, Zuidpolder onder Woensdrecht, Calfven, Kleine
Meer, Putte – Reeberg en Putte - Kriekelare Duinen.
Het jaar 2019 was ideaal voor muizeneters (zie ook uilenverslag) en daarvan profiteerde ook de Ransuil. Er zijn op 13
plekken bedelende jonge vogels ontdekt, flink wat meer dan
in 2018. Bij het inventariseren van de Bergsche Heide vond de
VWG geen Ransuilen. Toch is op 11 juli 2019 een bedelende
jonge vogel genoteerd bij De Duin in wrn.nl.

Kleine Mantelmeeuw
Markiezaat, Spuitkop 2018 217 p. 2019: 168 p (DPM).
Pontische Meeuw
Markiezaat, Spuitkop 2019: 1 p (DPM). Nieuwe broedvogel in
onze regio. Vroeger werd de Pontische Meeuw als ondersoort
van de Geelpootmeeuw beschouwd. Hij breidde zijn broedareaal geleidelijk uit van de Balkan en de Zwarte Zee richting
West-Europa.
Visdief Rode Lijst 2017
Prinsesseplaat: 2018 2 p, 2019 5 p (DPM).
Ransuil

foto: Robert Kraaijeveld
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Hogerwaardschor – Oost 2, Hogerwaardschor West 2, Kreekrakschor 1, Kreekraksluizen – Zuidervoorhaven, Kreekraksluizen –Surfplas en Hoogerheide – Heiakkers.
Veruit de meeste gevallen zijn in de zeekleiregio en daar lijkt
sprake van een toename. Op de Brabantse Wal zelf ging habitat verloren door verdroging en komen ze alleen nog aan de
randen voor, zoals bij de Grote Melanen en soms Lindonk
(Teixeira 2019).

Draaihals Rode Lijst 2017
2018: Kortenhoeff-Oost z. 2019: Ossendrecht – Volksabdij z
(RT), Putte - Molenberg z (HB), Putte – Kriekelareduinen/
Paalberg p (RK, HB).
Hoewel het niet veel lijkt, zijn vier zingende Draaihalzen heel
bijzonder voor onze regio. Meer dan 25 jaar geleden hoorde
ik voor het laatst een Draaihals zingen bij ons. Die zat op de
Handgranaatbaan van de Koningin Wilhelminakazerne in
1994 (SWEV 2007). In 1992 en 1996 zijn nog broedgevallen
gemeld op Landgoed Mattemburgh (SWEV, 2007).
De vogel bij de Volksabdij zong voor de datumgrens en was
wellicht een doortrekker. De zang bij de Molenberg op 11 mei
2019 was na de datumgrens. Toch was dat wellicht ook een
doortrekker, want ‘tapen’ op latere dagen leverde nooit reacties
op. Daarentegen reageerde een vogel bij de Paalberg meteen op
een MP3 speler met zijn zang. Bij de Paalberg was eerst duet
zang van een paar gehoord (RK). De Draaihals is een ernstig
bedreigde soort, die het de laatste jaren echter wat beter lijkt te
doen, vooral in Noordoost-Nederland.

zonder beschrijving, foto of geluidsopname in het Moretusbosch. Op die plek roepen vaak Kleine Bonte Spechten, terwijl
beide waarnemers alleen een ‘MiBo’, maar geen Kleine Bonte
Specht meldden. Zowel in 2018 als in 2019 als 2020 heb ik in
maart en april ter plaatse geluiden van de ‘MiBo’ afgespeeld.
Daarop antwoordde nooit een ‘Mibo’, maar Kleine Bonte
Spechten reageerden soms wel heel heftig op het ‘bieken van
de Mibo’ uit de MP3 speler. Bij het Kleine Meer leverde ‘tapen’
van de Mibo in 2018, 2019 of 2020 evenmin reacties op. Het
lijkt er op dat die locatie alleen in 2017 was bezet, want ook in
waarneming.nl meldde niemand op deze druk bezochte locatie een ‘Mibo’ na 2017.

Middelste Bonte Specht
2018: Mattemburgh-West 2, Wouwse Plantage 2, Putte – Moretusbosch 0-1.
2019: Landgoed Zoomland, Grote Meer West, MattemburghWest / Lindonk 2.
Zoomland en het Groote Meer – West zijn nieuwe locaties voor
zover mij bekend. In maart 2018 zijn er ook twee meldingen

Nachtegaal Rode Lijst 2017
2018: Halsteren - Grote Melanen, Molenplaat 2, Snoekenpaaiplaats, Markiezaat, proefstrook 2, Hogerwaardschor-Oost 1,
Hogerwaardschor-West 1, Kreekrakschor 1, Kreekraksluizen
–parkeerplaats Surfplas en Lindonk.
2019: Zoommeer - Haven Bergen op Zoom 2, Prinsesseplaat
3, Markiezaat – Hogerwaardschor - Midden / proefstrook 3,

Middelste Bonte Specht			

foto: HES

Cetti’s Zanger
De soort is zo talrijk geworden dat het ondoenlijk is alle territoria op te noemen. Alleen al in de Noordpolder van Ossendrecht lagen 11 territoria (Baselier et al. 2019).
Snor Rode Lijst 2017
2018: Markiezaat Vogelkijkhut 2, Steiger 1. 2019:
Halsteren Lange Water, Markiezaat Hildernisse &
Vogelkijkhut, Plaatkade Snoekenpaaiplaats, Bathse
Spuikanaal Midden.

Snor
foto HES

Nachtzwaluw
De soort is zo talrijk geworden dat hij slechts om de vijf jaren
wordt gemonitord. Bij de laatste census door de VWG in 2017
zijn zelfs 149 territoria gevonden op de Brabantse Wal (Bult,
2018a). Hij is datzelfde jaar ook van de Rode Lijst gehaald.

Spotvogel Rode Lijst 2017
2018: Halsteren - Het Laag e.o. 2, Molenplaat,
Duintjes, Oostelijke Spuikanaaldijk, Kreekraksluizen
- bufferbekken en Kleine Meer Leemputten.
2019: Steenbergen - Drielindekensweg / Koevering,
Huijbergen – Noordwest, Prinsesseplaat, Molenplaat,
Markiezaat-Duintjes, Markiezaat-Hogerwaardschor
-Oost, Dameshoeve, Oostelijke Spuikanaaldijk en
Kreekraksluizen – bufferbekken.
Fluiter
2018: Staartsche Duinen, Meersche Duinen 2, Groote
Meer Oost, Mattemburgh West en Vrederust.
2019: Zoomland.
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De stand van de Fluiter kent goede en slechte jaren, maar 2019
was bij ons wel bijzonder mager met slechts één melding.
Baardman
2018, 2019: territoria bij Plaatkade-Snoekenpaaiplaats en in
Markiezaat, maar nergens gegevens over aantallen.
Matkop Rode Lijst 2017
2018: Mattemburgh West, Mattemburgh Oost 2, Bloempjesven
en Kleine Meer / Leemputten: 2019: Landgoed Zoomland en
Kleine Meer / Leemputten.
De Matkop staat niet voor niets op de Rode Lijst. Het gaat
bijzonder slecht met de soort. In 2018 zijn nog vijf territoria
gemeld, in 2019 gaat het om slechts twee locaties. In alle gevallen bewoonden ze vochtig bos of broekbos.
Buidelmees Rode Lijst 2017
2019: Slikken van de Heen Oost: zangpost (TB)

Baardman 				

foto: Matthew Twort

Grauwe Klauwier Rode Lijst 2017
2018: Markiezaat – Kraaijenbergslik, vrouw voor datumgrens,
Markiezaat-Hogerwaardschor Midden, geslaagd broedgeval
(TB, RJB). 2019: Markiezaat-Hogerwaardschor Oost, geslaagd
broedgeval (André Strootman, Linda Aandeweg, e.v.a.).
Op 15 mei 2018 zag TB een man in het Hogerwaardschor. Op
diezelfde plek ontdekte RJB, die niet op de hoogte was van de
mei waarneming, volkomen onverwacht een paar met pas uitgevlogen jongen op 1 juli. Dit was het eerste en ook nog eens
geslaagde broedgeval in meer dan 40 jaar! Voor het laatste
geval moeten we terug tot 1976. Jan van Diermen was door RT
namens Sovon ingehuurd om in Bergen op Zoom en Woensdrecht broedvogels op te sporen, omdat daar weinig gegevens
waren verzameld voor de eerste Broedvogelatlas (Teixeira,
1979). Toen was slechts een handjevol vogelaars actief op de

Brabantse Wal. JvD ontdekte een paar Grauwe Klauwieren in
een appelboomgaard op de Koude Heide. Dat is een agrarische
enclave in de bossen tussen Putte en Ossendrecht.
In 1976 teisterden hittegolven en een enorme droogte ons land.
Toen ik in 1978 naar Putte was verhuisd, bleek dat die fruitbomen waren bezweken onder hitte en droogte. De doodse en
nogal sinistere boomgaard is een paar jaar later gerooid en
nooit meer aangeplant. En sindsdien ging de landelijke stand
van de Grauwe Klauwier enorm achteruit. De laatste jaren leeft
de soort weer wat op, maar in de tussentijd is habitat op de
Brabantse Wal verloren gegaan door verdroging. Ze zijn nu net
als de Nachtegaal (Teixeira 2019) aangewezen op beekdalen
of de zeekleiregio met een voldoende vochtige en voedzame
bodem. Liefst zorgt vee voor een aanbod mestkevers en andere
insecten, en dat is precies wat het Hogerwaardschor kenmerkt.
Het is dan ook niet vreemd dat de Grauwe Klauwier opduikt
waar ook zijn grote neef, de Klapekster, komt overwinteren.

De eerste Grauwe Klauwieren sinds 42 jaar
Hogerwaardschor, 1 juli 2018
Digiscoop, Roland-Jan Buijs
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Wielewaal Rode Lijst 2017
2018: Mattemburgh-NW; Kleine Meer- Leemputten 2, Natuurontwikkeling oost van Kreekraksluizen en Dameshoeve.
2019: Putte – Moretusbosch, Ossendrecht – Calfven, Hoogerheide - Canadalaan, Kleine Meer - Leemputten en Dameshoeve.
De meeste “territoria” berusten slechts op één zangwaarneming tussen de datumgrenzen, alleen bij Mattemburgh, de
Leemputten en de Dameshoeve zijn ze vaker waargenomen.
Raaf Rode Lijst 2017
2018: Mattemburgh-West paar op 27 januari (voor DG),
solitairen op 10 en 28 maart. Later dat jaar zijn solitaire Raven
gemeld bij de Hildernisse, Borgvlietsche Duinen, Kleine Meer
en de Staartsche Duinen. Dat alles is voor Sovon niet voldoen-

de om van territoria te kunnen spreken.
2019: Markiezaat-Kreekrakschor n (JH, RH) en waarnemingen in Zoomland, de Wouwsche Plantage - Woeste Gedeelte
(paar) en de Bieduinen.
Jan en Ria Hogerwaard ontdekten in maart een bewoond nest
in een hoogspanningsmast in het Zeeuwse deel van het Markiezaat. Twee jongen zijn uitgevlogen (EdJ), het allereerste
gedocumenteerde broedgeval in ons werkgebied. Als aaseter
profiteerde de Raaf van de dode Reeën die BL in het Markiezaat legt.
In beide jaren leken daarnaast solitairen of paren op de Brabantse Wal present. Maar, omdat ze over een uitgestrekt areaal
rondzwierven voldeden ze niet aan de criteria voor een territorium (Van Dijk & Boele 2011). In de Delta had een paar Raven
ook een actieradius van bijna 100 km voor ze zich in 2019
definitief in de duinen van Westenschouwen vestigden.
Dankwoord
Ton Bakker (481), Hidde Bult (3806), Gilbert de Haan (6315),
Sjaan Hopmans (176), Robert Kraaijeveld (4282), Hans van
Loon (465), Ray Teixeira (817 in 2019), Ludo Van Dorst (70) en
Hans Zoeter (115) voerden leuke vogels in op waarneming.nl.
Ray Teixeira vulde tot en met 2018 het archief van de VWG
aan met eigen waarnemingen en die van Teus Slagboom en
Matthew Twort. Daarnaast leverden Gert-Jan Geleijns (GJF,
Koninklijke Luchtmacht), Erik de Jonge (EdJ, Brabants Landschap), Mark Hoekstein (DPM) en Sander Lilipaly (DPM)
informatie, waarvoor veel dank verschuldigd is.

Ook de Heer en Mevrouw Raaf hebben hier onderdak gevonden
foto Ria Hogerwaard
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Grauwe Klauwier
Hij was meer dan 40 jaar weg van de Brabantse Wal, maar het ziet er naar uit dat we voor het derde jaar op rij
een geslaagd broedgeval kunnen noteren. De vlag mag uit, maar we moeten er erg zuinig op zijn.
Deze “rode lijster” is misschien nog meer dan andere broedende vogels gevoelig voor verstoring bij het voeren van zijn jongen.
Mocht je zelf in de broedtijd zo’n zeldzaamheid ontdekken en je wil hem op waarneming.nl melden,
dan moet dat zeker “vervaagd” en “onder embargo voor 2 of meer jaren”.
En deel de locatie alleen met leden of vrienden waarvan je zeker bent dat ze geen verstoring zullen veroorzaken.
De plek waar Matthew de jonge vogel kiekte, trok na meldingen in waarnemingen.nl veel aandacht.
En een paar dagen later posteerde een bejaarde fotograaf zich urenlang op een stoeltje bij zijn favoriete voedselstek.
De jonge klauwier, die er aanvankelijk zat, is ver weggevlogen.

< < < foto’s Matthew Twort
Foto Roland Jan Buijs
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Dodaarzen en droogte rond Bergen op Zoom in 2020
Hidde Bult

foto HES

In 2020 zochten enkele leden van de VWG naar broedplaatsen
van de Dodaars in de regio Bergen op Zoom. Alles bij elkaar
voldeden 60 territoria aan de criteria: 22 in de zeekleiregio en 38
op de Brabantse Wal, waarvan 33 in het Natura2000 gebied. Dat
kwam neer op 62% van het aantal in 1990-96. Weliswaar was
een aantal nieuw aangelegde vennen bezet, maar traditionele
locaties herbergden behoorlijk lagere aantallen. Dat kwam door
verdroging. Zelfs het Groote Meer, dat met kunst- en vliegwerk
water uit België ontvangt, viel snel droog. Noodgedwongen
moesten Dodaarzen gaandeweg veel broedplekken verlaten.
Wellicht week een deel uit naar het zeekleigebied, waar de
stand in de loop van de lente juist wat opliep. Al met al lijken
de convenanten en kostbare ingrepen die de verdroging van
de Brabantse Wal moeten tegen-gaan onvoldoende te werken
zolang het gebruik van grondwater door landbouw, industrie en
drinkwaterbedrijven niet aan banden wordt gelegd.
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Inleiding
Op de Brabantse Wal lagen van oudsher tientallen voedselarme vennen, waaronder Groote en Kleine Meer. Die natte
natuurparels maakten de Brabantse Wal tot een uniek en zeldzaam gevarieerd, maar ook kwetsbaar natuurgebied dat is opgenomen in het Natura2000 netwerk.
De meest typische broedvogel op voedselarme vennen is de
Dodaars, samen met de Wintertaling. De Dodaars staat op de
Rode Lijst (van Kleunen et al. 2017). In 1990-96 kwamen
bijna 60 paren tot broeden op de Brabantse Wal in gunstige
jaren. (Figuur 1, Tabel 1, Samenwerkingsverband Westbrabantse
Vogelwerkgroepen 2007). Dat was 2-3 % van de Nederlandse
populatie die in 1998 op 1800-2500 broedparen werd begroot
(Sovon Vogelonderzoek Nederland 2002).

Daarom is de Brabantse Wal binnen de vogelrichtlijn als belangrijk gebied aangewezen. Het instandhoudingsdoel (IHD)
van onze kleinste fuut is de aanwezigheid van voldoende leefgebied voor minstens 40 broedparen. Helaas kampen vennen
op de Brabantse Wal sinds de jaren 70 met verdroging, onder
meer doordat het grondwater steeds verder wegzakt. In 2009
en opnieuw in 2014 sloten natuurorganisaties, het Grenspark
De Kalmthoutse Heide, de Provincies Antwerpen en NoordBrabant, drinkwaterbedrijven Evides en Pidpa en waterschap
Brabantse Delta convenanten om dit tegen te gaan. Daarna
zijn maatregelen getroffen om de verdroging te bestrijden en
oude vennen die verloren waren gegaan te herstellen. Eind
2016 is een enorme inspanning gedaan om alle bomen en de
voedselrijke toplaag te verwijderen uit het dicht gegroeide

Kleine Meer. In 2017 is een pijpleiding aangelegd om water uit
het Stappersven in België naar het Groote Meer te pompen,
dat de laatste jaren bijna altijd droog lag. Deze noodmaatregel
was ingeven omdat de aanpak van de verdroging de status van
‘sense of urgency’ had gekregen (Van Baar et al. 2016). Door
de overvloedige neerslag in februari en begin maart waren de
vennen weer wat gevuld na drie droge zomers van 2017 tot en
met 2019. Daarom leek de tijd daar om na te gaan of de stand
van de Dodaars op peil was gebleven dankzij al die
inspanningen.
In het zeekleigebied tussen Schelde-Rijnkanaal en de Brabantse Wal broedden van oudsher nauwelijks Dodaarzen. Alleen
enkele kreken boden broedgelegenheid, bij voorbeeld in de
Hogerwaardpolder. In het Lange Water bij Halsteren nestelden
na 1974– voor zover bekend - nooit Dodaarzen. De aanleg
van de Markiezaatskade in 1983 bood nieuwe kansen. Toen
het Markiezaatsmeer brak werd, koloniseerden gaandeweg 35
paren dit N2000 reservaat (Tabel 2, Samenwerkingsverband
Westbrabantse Vogelwerkgroepen 2007).
Ook in de Augustapolder en Hogerwaardpolder zijn recent
kreken aangelegd of hersteld. Bovendien werden laagveenpolders, zoals de Noordpolder van Ossendrecht, natter
gemaakt.
Dankzij soortgelijke ingrepen elders in Nederland steeg de
landelijke populatie licht tot 2100-2900 broedparen in 2015.
(Sovon Vogelonderzoek Nederland, 2018). Zouden die ingrepen rond Bergen op Zoom ook positief hebben uitgewerkt?
Figuur 1. Territoria van de Dodaars in 1990-96 (l) en 2020 (r).
Door natuurbouw nam het aantal geschikte locaties toe, maar de grote
concentraties in Markiezaat en landgoed Groote Meer waren in 2020
sterk geslonken. Cirkels met rood liggen op de Brabantse Wal, cirkels
met blauw liggen in de zeekleiregio. Gevulde symbolen zijn binnen de
N2000 grenzen, open symbolen liggen erbuiten. De stipgrootte reflecteert het aantal territoria.
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Opzet en methoden
Onderzoek gebeurde op de Brabantse Wal en in de zeekleiregio tussen het Schelde-Rijn Kanaal en de Brabantse Wal.
Vanaf eind maart werden vennen en plassen bezocht, liefst in
de vroege ochtend of avond en meestal twee of meer maal. De
vennen op Landgoed Putse Moer waren niet toegankelijk. De
Boskreek in het Markiezaat is alleen per boot goed bereikbaar
maar dat was dit jaar niet goed mogelijk vanwege de Covid-19
richtlijnen. Die kreek is twee maal op afstand onderzocht vanaf
de oude dijk, maar daar kunnen paren gemist zijn.
Elke waarneming van balts, zang of nestbouw tussen 10 april
en 10 juli telt als geldig territorium. Van een adulte vogel of
een paar in broedbiotoop zonder territoriumgedrag moeten
minstens twee waarnemingen aanwezig zijn, waaronder één
tussen 30 april en 10 juli. Die datumgrenzen zijn gekozen om
Dodaarzen die op doortrek zijn, uit te sluiten. Als er geen
Dodaars aanwezig leek te zijn, dan is vaak de hinnikende
baltsroep afgespeeld. Hierop reageerde in een aantal gevallen
onmiddellijk een territoriumhouder, die aanvankelijk onzichtbaar was in de oevervegetatie.
Op het Afgelaten Ven op de Vliegbasis Woensdrecht worden
meermaals per week vogels geteld door personeel van de
Koninklijke Luchtmacht. De weekgemiddelden zijn beschikbaar gesteld door Gert-Jan Geleijns. De hoogste waarde rond
30 april is door twee gedeeld als maat voor het aantal broedparen. In die periode zijn Dodaarzen heel actief, maar is de
vegetatie nog overzichtelijk en zijn er nog geen jongen.
Resultaten
Tot half maart viel veel neerslag, maar van midden maart tot
begin juni daarna viel er geen neerslag meer. Wel was de verdamping erg hoog door de combinatie van aanhoudende,
stevige oostenwinden en onbewolkte luchten. Eind mei was het
neerslagtekort zelfs nog erger dan in 1976, het meest droge

Foto 1-2. Het Kleine Meer op 15 maart, toen het ven de maximale
omvang van 2020 had bereikt, en een maand later, op 16 april 2020.
Het was toen al drooggevallen. Sinds 2017 is dat ieder jaar het geval.
Dit is het gevolg van de sterkte verdamping na 15 maart, maar wellicht zijn er in 2016 ook lekken gemaakt in de waterdichte bodemlaag
bij het verwijderen van het opgeschoten bos en de voedselrijke bodemlaag. Foto´s Hidde Bult.

jaar ooit (KNMI: droogtemonitor) Daardoor vielen veel vennen, die midden maart deels gevuld waren, al heel snel droog.
Midden april was het Kleine Meer al helemaal uitgedroogd
(Foto 1&2 Kleine Meer), het Groote Meer volgde enkele weken
later.
In totaal zijn 60 territoria gevonden, dat is 40 % minder dan in
1990-96. In tabel 1 zijn de aantallen voor de Brabantse Wal
samengevat, de opsplitsing per ven staat op de website (Bult
2020). We vonden 38 territoria, een derde minder dan in
1990-96. De meeste territoria (33, 87%) lagen binnen de
Natura2000 grenzen, maar het aandeel van landgoed Groote
Meer was gedaald tot 40%. In 1990-96 broedde nog 60% (28)
van de paren op dit landgoed. De Grote en Kleine Melanen,

Fort de Roovere, Lievensberg en het Kriekelare Ven zijn wel
onderzocht, maar Dodaarzen zijn er nimmer als broedvogel
vastgesteld. Het recent herstelde Moerven in de enclave Jagersrust was in 2020 ook drooggevallen. In 2014-17 was dit ven
goed voor 2-4 broedparen (ongepubliceerde tellingen van de
auteur).
De resultaten van de zeekleiregio staan in tabel 2. In totaal ging
het om 22 territoria, bijna een halvering ten opzichte van eind
vorige eeuw. Toen zijn 40 territoria genoteerd. De grootste
terugval was in het Markiezaat.
Alleen in het Klein Markiezaat, de kunstmatige plas met kwelwater bij de vogelkijkhut aan de voet van de Kraaijenberg,
zijn vier paren gelokaliseerd. Bij bezoeken op afstand zijn in
de kreken in het Markiezaat geen Dodaarzen gehoord. Maar,
wellicht bewonen toch nog enkele paren de Boskreek, al zal

Figuur 2. Territoria van de Dodaars in terreinen die ook nog eind
mei en in juni zijn bezocht: afname op de Brabantse Wal en toename
in de polders.

37

de huidige populatie de oude score van 35 broedparen nooit
benaderen. Buiten het Natura2000 reservaat zijn weer drie
territoria gevonden op opgespoten locaties in het voormalige
Oosterscheldebekken, al werd de Molenplaat verlaten. In de
polders ging de stand wel sterk vooruit: van twee naar 15 paren. In de niet nader genoemde polders of in het ZoommeerOost zijn geen broedende Dodaarzen aangetroffen bij het
huidige of het eerste onderzoek.
De 33 broedparen op de Brabantse Wal zijn vastgesteld tussen
10 april en begin mei. Allengs vielen veel vennen droog waardoor watervogels vanaf mei gaandeweg vertrokken. Van 19
dodaarsparen op landgoed Groote Meer en Kortenhoeff
waren midden juni slechts de vier paren op het Zwaluwmeer
over, de overige 80 % was vertrokken. Daarentegen steeg het
aantal territoria in de loop van het seizoen in het zeekleigebied
(Figuur 2). Midden april waren tien territoria geldig, midden
Foto 3. Grondwateronttrekking en extra uitstoot van NOx door de
stationair draaiende diesel voor de beregening van een akker naast
landgoed Groote Meer. Foto Hidde Bult, 29 mei 2020. Op dat moment
stond de extreme droogte al volop in de belangstelling, maar waterschap ‘Brabantse Delta’ liet de onzinnige export van kostbaar grondwater (Van Bebber 2020) gewoon voortduren.

juni was dat opgelopen tot minstens 15 territoria.
Bespreking
Na 2000 herstelde de landelijke populatie van de Dodaars van
een dip en steeg van 1800-2500 broedparen (Sovon Vogelonderzoek Nederland, 2002) naar 2100-2900 broedparen. Ook
raakten nieuwe locaties bezet. Beide gunstige effecten worden
toegeschreven aan de aanleg van nieuwe natte natuurgebieden,
poelen en plassen en vernattingsprojecten in bestaande
moerasgebieden (Sovon Vogelonderzoek Nederland, 2018).
In tegenstelling tot de landelijke trend zien we zowel op de
Brabantse Wal als in de zeekleiregio een afname van de
Dodaars. Dat was teleurstellend omdat ook op de Brabantse
Wal veel is gedaan aan natuurherstel.
Zo werden het Akkerenven en Wasven (Kortenhoeff), het
Moseven, de vennen in de Abdijbossen (Vluchtheuvel), het
Moerven (Jagersrust) en het Kleine Meer en Groote Meer
(aanleg waterleiding) grondig onder handen genomen. Dat
natuurherstel gunstig kan uitpakken, blijkt uit de cijfers voor
Mattemburgh–West, het Akkerenven op Kortenhoeff (contra
Teixeira 2017a) en Moseven. De afname komt dan ook vooral
op het conto van het droogvallen van de Zeezuiper in Zoomland en het Groote en Kleine Meer op Landgoed Groote Meer.
Die behoorden ooit tot de grootse vennen van Nederland en
waren vermaard om hun rijk gevarieerde flora en avifauna.
Helaas ging veel van die rijkdom al vanaf 1930 verloren door
verdroging. En dat gaat na 1970 alsmaar sneller: beide vennen
vallen steeds vaker droog en het water zakt dieper en langer
weg. De verdroging heeft allerlei oorzaken.
Grondwaterwinning door drinkwaterbedrijven en ongebreidelde onttrekkingen voor beregening van landbouwpercelen
(Foto 3), niet alleen in de zomer, maar zelfs al vroeg in het
voorjaar (Aggenbach & Jalink 2007, Van Baar et al. 2016,
Voorn & Geujen, 2019). Diepe ontwatering van omringende

landbouwgronden door waterschap Brabantse Delta leidt er
toe dat neerslag zo snel wordt afgevoerd dat het nauwelijks
het grondwater kan aanvullen (Aggenbach & Jalink 2007,
Van Baar et al. 2016). Daar bovenop volgden vanaf 2017 vier
zomers met ernstige neerslagtekorten op de Brabantse Wal.
Na de vele buien aan het einde van de winter waren de vennen
midden maart enigszins op peil, maar dit water verdampte
heel snel. Ondanks de aanvoer van water via een pijpleiding
uit België, viel ook het Groote Meer volledig droog (Foto 4)
en moesten alle Dodaarzen vertrekken. Het Moerven, dat
in 2014-2017 goed voor 2-3 territoria was, stond begin mei
al droog (Foto 5). Al met al wordt de instandhoudingsdoelstelling van habitat voor 40 broedparen op het N2000 deel van
de Brabantse Wal niet gehaald ondanks het natuurherstel dat
mogelijk werd dankzij forse EG subsidies.
Dat was misschien ook nauwelijks te verwachten. Immers,
de grondwateronttrekking door landbouwers in de omgeving
nam ongebreideld toe en wordt zelfs bij extreme droogte zoals
Foto 4. Het Groote Meer, ooit het grootste ven van Nederland, viel in
het voorjaar van 2020 wederom al snel droog. Dit ondanks de aanleg
van een noodwaterleiding in 2017 en de overvloedige regenval in
februari/maart. 					
Foto Hidde Bult
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in dit voorjaar, niet aan banden gelegd op de Brabantse Wal
door het waterschap “Brabantse Delta” (Schapendonk 2019,
Van Bebber 2020). Dit ondanks smeekbeden van ecologen en
hydrologen (Voorn & Geujen, 2019).
Dit kostbare grondwater wordt o.m. gebruikt om veevoer te
besproeien en dat komt neer op een onzinnige export van ons
kostbare grondwater (Van Bebber, 2020). Drinkwaterbedrijf
Evides pompt na het eerste convenant wat minder grondwater
op, waardoor het diepe grondwater 1 m omhoog kwam (Van
Baar et al., 2016). Maar, met 6 tot 7 m. onder het maaiveld,
blijft het grondwaterpeil nog heel ver weg van het Groote
Meer. De jaarlijkse onttrekking in Nederland door Evides is
ook nog steeds 10,5 miljoen m3 en 2,5 miljoen m3 in Vlaanderen (Van Baar et al., 2016). En dat terwijl onttrekking van
3 miljoen m3 al verdroging veroorzaakte in het verleden
volgens de experts van KIWA water research (Aggenbach &
Jalink 2007). De reductie door de drinkwaterbedrijven, met
name Evides, is dus lang niet voldoende om de verdroging
ooit te stoppen. Wat betreft het aanvullen van het grondwater
meldden woordvoerders van “Brabantse Delta” in BN/De Stem

Dodaars in prachtkleed

foto Ria Hogerwaard

en Woensdrechtse Bode dat het waterschap er alles aan deed
om zoveel mogelijk water vast te houden tijdens de natte weken
van februari tot maart (Jansen 2020). Dat klinkt prachtig, maar
klopt hun bewering wel? In een waterafvoer in Putte is recent
een stuw geplaatst. Tot zover het goede nieuws. Die stuw bleef

echter tijdens de neerslagperiode aan het begin van het jaar
open staan (Foto 6-7). De kostbare neerslag van februari en
maart is in razende vaart afgevoerd, zonder het water ook maar
een strobreed in de weg te leggen. En de stuw is nu nog steeds
niet hoger ingesteld. Ook bij de gemeentevijver in Putte werd
water afgevoerd zonder de afvoer wat af te knijpen.
Kortom mooie woorden van het Waterschap, maar in de praktijk zijn hun maatregelen onvoldoende. Het besluit is dat de
convenanten die drinkwaterbedrijven, Provincie en natuurorganisaties afsloten ten einde de watertekorten aan te vullen,
bij lange na niet voldoende zijn om de verdroging van de
Brabantse Wal effectief tegen te gaan, zeker zolang het te hoge
verbruik en de verkwisting niet aangepakt worden.
In het zeekleigebied profiteerde de Dodaars van natuurbouw
in de Hogerwaardpolder en Augustapolder, en de vernatting
van de Noordpolder van Ossendrecht. Daarentegen werd het
Markiezaat, ooit het beste terrein, zo goed als verlaten door de
Dodaars, al kunnen enkele territoria gemist zijn. Ook hier
wordt het instandhoudingsdoel van het reservaat, een leefgebied voor ten minste 30 broedparen, allang niet meer gehaald.
Al in 2014 was nog hooguit de helft aanwezig (Teixeira 2017b).

Foto 5. Het recent herstelde Moerven was in 2014-2017
goed voor 2-3 territoria van de Dodaars, maar het
stond begin mei al droog.
Foto 6-7. Snelle afvoer van regenwater door
diepe ontwatering van het buitengebied, zoals hier bij
Landgoed Putse Moer (links). Recent is stroomafwaarts
in diezelfde waterloop een stuw aangelegd door
waterschap ‘Brabantse Delta’ ten einde
de kostbare neerslag langer vasthouden (rechts).
Maar, die stuw stond op 11 maart 2020 wagenwijd
open en dat is nog altijd het geval.
Alle foto’s Hidde Bult.

39

Tabel 1. Dodaarzen op de Brabantse Wal in 1990-96 en in
2020. n.a.: ven nog niet aangelegd of hersteld.
Terrein
1990-96 2020
Zoomland
6
1
Wouwsche Plantage en steenfabriek
3
0
Mattemburgh-Oost
4
4
Mattemburgh-West
n.a.
1
Kooiheide (n.a.), Paardenven
1
2
Moseven (n.a.), Wasscheven
2
4
Voormalige groeve Boudewijn
1
2
Landgoed Groote Meer
28
13
Akkerenven, Kortenhoeff
n.a.
5
Wasven, Kortenhoeff
1
1
Som Natura-2000
46
33
Bergse Heide
1
0
Hoogerheide: Bunkerbaan, Retentiebekken n.a.
2
Vliegbasis Woensdrecht, Afgelaten Ven
5
1
Boslust/Vrederust
1
2
Zanderijen
4
0
Overige Brabantse Wal
11
5
Totaal Brabantse Wal
57
38
Tabel 2. Dodaarzen in de Zeekleiregio in 1990-96 en in 2020.
In 1990-96 was een aantal plassen en kreken nog niet aangelegd
of hersteld (n.a.). * wellicht enkele meer.
Terrein
1990-96 2020
Markiezaat, Hogerwaardschor
33
0*
Markiezaat, Klein Markiezaat
2
4
Totaal Natura 2000
35
4*
Molenplaat, opgespoten
3
0
Bergse Plaat
0
1
Kreekraksluizen - Oost, natuurbouw
0
2
Totaal voormalige Oosterschelde
38
7*
Hogerwaardpolder
2
5
Caterspolder
0
1
Totaal zeekleipolders
2
6
Noordpolder Ossendrecht
n.a.
7
Augustapolder
n.a.
2
Totaal Laagveenpolders
0
9
Totaal Zeekleiregio
40
22*

Ook het seizoengemiddelde van de watervogeltellingen daalde
van 21 Dodaarzen rond de eeuwwisseling naar minder dan 2
vogels in 2015-19. Die ongunstige trends vinden waarschijnlijk
hun oorzaak in de slechte waterkwaliteit in dit Natura2000
gebied. Ook kan het lage meerpeil in het voorjaar 2020 een
rol hebben gespeeld. Alleen in de kunstmatige plas aan de voet
van de Kraaijenberg broeden nog enige paren. Die plas wordt
evenals het Markiezaatsmeer gevoed door neerslag, maar de
verblijftijd is veel korter en het zuivere kwelwater uit de
Brabantse Wal heeft relatief een grotere bijdrage.
Volgens onderzoeksbureau Witteveen en Bos is verbetering
van het doorzicht in het Markiezaatsmeer nauwelijks te verwezenlijken gezien de lange verblijftijd van het water in het
meer (Witteveen+Bos, 2016a, 2016b). Daarom is op termijn
helaas niet te verwachten dat de stand van de Dodaars zal
opveren in dit N2000 reservaat.
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Ria Hogerwaard

Regelmatig rijden wij met gewonde of te jonge vogels zonder ouder naar het Vogelrevalidatiecentrum Zundert. 3 juni was zo’n
dag en wel een bijzondere.
Jan heeft me al wat vogelgeluiden leren herkennen, maar die
dag hoorde ik in de tuin een voor mij onbekend fluitje vanuit
een boom. Ik ging Jan roepen om eens mee te luisteren, en hij
zei meteen, dat is een kinderfluitje of zo, waarop ik antwoordde, “nou ik zie geen kind in de boom, en het komt wel daar
vandaan”. We ontdekten een Kauwtje. Die bleek dat geluid te
maken. We probeerden hem te lokken met hetzelfde fluitje en
ja hoor, de vogel kwam, na wat rondjes over onze tuin, op Jan
zijn hand zitten. We hebben hem wat meelwormpjes gevoerd.
We zagen een ring om zijn poot en er stond o.a. een telefoonnummer bij. Ik belde dat nummer en kreeg een mevrouw uit
Amsterdam aan de lijn. Zij bleek een erkende Kauwenkweekster te zijn en zocht aan de hand van het nummer op de ring
uit aan wie de Kauw was verkocht.
Dit bleek een gezin uit een straat bij ons in de buurt te zijn.
De vogel was een “zij” en heette Saartje. Ze bleef op Jan zijn
schouder zitten en dolde wat in Jan zijn haar. Zijn blouse was
al behoorlijk onder gescheten. Ik ben naar het adres gelopen
en zag de eigenaren al zoeken en roepen. Ze waren haar al een
poosje kwijt en waren dolblij. Normaal vloog ze nooit de tuin
uit, vertelden ze. Het Kauwtje was inmiddels weer bij Jan weggevlogen en zat hoog in een boom. Ze wilde niet komen op
Tamme Kauw is liever vrij
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hun geroep. Ik stak mijn arm uit, riep “Saartje” en ze landde
meteen op mijn arm. Stiekem vond ik dat wel leuk, maar we
zien vogels toch liever vrij in de wereld rondvliegen.
’s Avonds om 22.00 uur ging de deurbel. Er stond een buurtbewoonster aan de deur. Jullie zijn toch van de vogels? Ze vertelde dat kinderen met 3 jonge Koolmeesjes rond liepen, ze
gingen van hand tot hand en ze zeiden niet waar ze die vandaan hadden. Ze hadden ze al mee naar huis genomen, maar
hun moeder wilde ze niet hebben. De dochter van de buurtbewoonster kwam toevallig langs, zag dat aan en zei dat ze wel
zou zorgen dat ze goed terecht kwamen en nam ze mee naar
haar moeder. Zij had ze met nestmateriaal in een doos gezet
en geprobeerd ze met een pincet wat kipfilet te geven. Daarna
is de buurtbewoonster bij ons aan gaan bellen. Wij liepen met
haar mee naar hun huis. De vogeltjes moeten uit een nest gehaald zijn, want Jan schatte ze ongeveer 10 dagen oud en zei dat
het Puttertjes waren.
Bij Vogelrevalidatiecentrum Zundert is ’s avonds laat niemand,
dus we besloten ze de volgende morgen zo vroeg mogelijk naar
Zundert te brengen. Je kan ze wel in de nachtopvang plaatsen,
maar om nu drie kwartier heen en drie kwartier terug te rijden
zo laat in de avond zagen wij niet zitten, mede met het idee dat
de vogeltjes ’s nachts slapen, leek ons in de vroege ochtend een
goed idee. Vanwege de Coronamaatregelen, moesten de vogels
ook overdag in de nachtopvang geplaatst worden (dat zijn afgesloten veilige kastjes aan de muur). Daarbij vul je op het
meldformulier, wat ook in de kast zit, je gegevens in, stopt dat
in een speciaal vakje binnenin, kastje weer afsluiten en op de
lamp drukken, zodat medewerkers weten dat er een vogel of
ander diertje in de kast zit. Die worden dan zo snel mogelijk
eruit gehaald.
We weten nog niet hoe het afgelopen is, meestal krijg je na een
week of 4 bericht of de betreffende vogel het gered heeft of niet.

verweesde baby Puttertjes

Eind mei hebben we ook een reddingsoperatie uit moeten voeren bij een jonge Kerkuil, die was van boven uit een kast gevallen, die onder beheer is van onze Uilenwerkgroep. Deze kast
hangt hoog in de schuur, met de uitvliegopening naar buiten.
Soms zit de opening binnen in de schuur, maar dan heb
je wel veel vuiligheid in de schuur en sommige gastgevers willen dit niet.
Het Kerkuiltje scharrelde rond in de tuin en was verder ongedeerd. De bewoners bellen ons in dergelijke gevallen op, we
gaan dan kijken en in dit geval konden we hem terug in het
nest zetten, waar nog 2 andere jongen in zaten. Bij de nestkastcontrole wordt gekeken hoeveel jongen er in een kast zitten en
of ze er gezond uitzien. Dit adres stond nog op de lijst om te
bezoeken, dus we konden nu meteen 3 jongen noteren.

gewond Kerkuilskuiken

De volgende dag belde de gastgever opnieuw, omdat er weer
een Kerkuiltje in de struiken gevonden was. Toen we hem
terug wilden zetten, zaten er al 3 jongen in, dit bleek dus een
4e jong te zijn. Er waren , de dag ervoor, kennelijk 2 jongen uit
de kast gevallen en ondanks intensief zoeken die dag, was dit
uiltje over het hoofd gezien. Voor de zekerheid hadden we een
laag braakballen uit de kast gehaald, hoewel de laag in het nest
niet zo hoog was dat ze makkelijk uit het vlieggat zouden kunnen kruipen. Het zou kunnen dat het muizenaanbod te laag is
en dat ze door honger naar het uitvlieggat zijn gesprongen.
Het laatst gevonden Kerkuiltje bleek bij nadere inspectie een
erg gebroken vleugeltje te hebben, daarom hebben we deze niet
in het nest terug gezet, maar meteen naar het Vogelrevalidatiecentrum gebracht. De verwondingen waren echter dusdanig
dat het geen overlevingskansen had en we ontvingen van het
Vogelrevalidatiecentrum het bericht, dat ze het Uiltje al dezelfde dag hadden laten inslapen.

Alle foto’s: Ria Hogerwaard
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Broedvogels van de
Bergse Heide in 2019

Jan Hogerwaard

Foto: Ria Hogerwaard
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Samenvatting
In 2019 inventariseerden leden van de VWG Bergen op Zoom
broedvogels op de Bergse Heide (103,5 ha) ten noordoosten van
de bebouwde kom van Bergen op Zoom volgens de regels van het
broedvogelmonitoringproject (BMP) van Sovon.
Er werden in totaal 56 vogelsoorten aangetroffen waarvan 43
soorten daadwerkelijk aangemerkt werden als broedvogels. Van
de broedvogels waren er leuke soorten zoals Appelvink, Goudvink, Havik, Groene Specht, Kleine Bonte Specht, Nachtzwaluw
en Zwarte Specht.
Van de Rode Lijst soorten vonden we Grote lijster, Grauwe Vliegenvanger en Zwarte Mees. Opvallend was dat we ondanks de
verschillende avond/nachtrondes geen Rans- of Bosuilen hebben
kunnen opsporen.
Ook de Zwarte Mees was sterk ondervertegenwoordigd met
slechts 2 territoria.
Tijdens de karteringen hebben we ook diverse soorten zoogdieren aangetroffen zoals: Bosmuis, Eekhoorn, Haas, Kat, Konijn
en Ree.

Foto: Ria Hogerwaard

Aanvankelijk was het de bedoeling om het gebied Vlinder- en
Bijenreservaat “De Kragge” ook te betrekken bij de broedvogelinventarisatie. Dit bleek echter ondoenlijk omdat er in dit gebied
tijdens de geplande karteringsperiode zeer verstorend grondverzet
en rooiwerk werd uitgevoerd.
Er zijn in deze plot in totaal 3 rondes gelopen.
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Inleiding
De gemeente Bergen op Zoom realiseert, tussen de A4 en A58,
het landschapspark de Bergse Heide. De ecologische hoofdstructuur, bossen, kenmerkte zich door achterstallig onderhoud
en beheer. De provincie Noord Brabant stelde in het kader van
“Landschap van Allure” subsidie beschikbaar om het project te
kunnen realiseren. De gemeente Bergen op Zoom wil het gebied inzetten voor dag- en verblijfsrecreatieve doeleinden om

invulling te geven aan lokale en regionale behoeftes voor recreatie, waarbij er rekening gehouden wordt met bescherming tot
behoud van landschappelijke- en natuurwaarden. Een van de
onderdelen van de ontwikkeling van het landschapspark is revitalisering van het recreatiepark Vredenburg ten noorden van
de spoorlijn Bergen op Zoom - Roosendaal. Het recreatiepark
grenst met haar noord- en westzijde aan het bosgebied van de
Bergse Heide. Het inrichtingsvoorstel, om een natuurlijke en

geleidelijke overgang tussen het park en bosgebied in de vorm
van een “ecowal” te creëren, is gemaakt door Bosgroep Zuid
Nederland.Daarnaast zal ook een ecologische verbindingszone Kraggeloop worden aangelegd. Verder is er een ontwerpbestemmingsplan ingediend om het project “Poortgebied Bergsche Heide en ontsluitingsweg” te realiseren. Dit plan behelst
het ontwikkelen van een hotel, een tweetal fastfood ketens en
een multi fuel tankstation (Energyhub).

Foto: Ria Hogerwaard

45

Het terrein
Het telgebied (103,5 ha) is deels eigendom van de gemeente
Bergen op Zoom, Brabants Landschap en enige particulieren
en ligt ten noordoosten van de bebouwde kom en tussen de
A4 en A58 (zie onderstaande veldkaart). Het terrein is behoorlijk geaccidenteerd en bestaat uit heide, naaldhoutbossen,
stuifzand, schraal grasland en waterpartijen. Het terrein wordt

ontdaan van ongewenst opschot van Amerikaanse eik en
Amerikaanse vogelkers. Ook zal er meer transparantie worden
gecreëerd en een natuurbos met grotere biodiversiteit worden
gerealiseerd.
Om de waterstand van de waterpartijen op peil te kunnen
houden kan er water uit de nabijgelegen zandwinplas, de Zanderijen, het gebied worden ingepompt.

Peilbeheer in het telgebied

foto Ton Bakker

Methode
Alle vogelsoorten werden onderzocht volgens de methode van
de uitgebreide territoriumkartering (van Dijk & Boele 2011).
Er werden tussen 9 maart en 22 juni 8 vlakdekkende rondes
gemaakt en een 6 tal avond/nachtrondes voor het opsporen
van nacht actieve vogels zoals uilen en nachtzwaluwen.Het
afspelen van vogelgeluiden werd toegepast om de Bosuil,
Nachtzwaluw, Ransuil en Zwarte Specht te activeren. Voor
de Bosuil en Ransuil leverde dit geen resultaat op. In totaal is
72,15 uur besteed aan veldwerk, resulterend in 41,83 minuten
per hectare.

Zwarte Mees: sterk ondervertegenwoordigd

Foto Ton Bakker
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Exacte bezoektijden en de bezoekdata zijn terug te vinden
in tabel 1. Territoria werden voornamelijk vastgesteld aan de
hand van zingende of baltsende vogels. Tijdens de inventarisatie lag de focus op het verzamelen van uitsluitende waarnemingen, d.w.z. waarnemingen van tegelijkertijd zingende of
baltsende individuen. Vanwege de grootte van de plot werd
deze opgedeeld in een noordelijk en zuidelijk deel en elk deel
werd apart gekarteerd (zie bovenstaande veldkaart). De waarnemingen werden met behulp van tablets met de applicatie
Avimap van Sovon en in het veld al op de juiste locatie geregistreerd (Vergeer et al. 2016). De interpretatie van de soortenkaarten gebeurde met het programma Autocluster op de
Sovon site.

foto Ria Hogerwaard

Grauwe Vliegenvanger

foto Robert Kraaijeveld
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De resultaten van de broedlocaties per soort vindt u op de
stippenkaarten onderaan dit verslag.
Resultaten
Tijdens de ochtend- en avond/nachtrondes werden in totaal
56 verschillende soorten vastgesteld in het onderzoeksgebied,
waarvan er 43 voldeden aan de criteria voor een broedgeval,
zie hiervoor onderstaand de stippenkaarten per soort.
Zoogdieren die werden waargenomen werden eveneens geno-

teerd het betrof hier, Bosmuis, Eekhoorn, Haas, Konijn, Ree en
Huiskat.
Van de Bergse Heide zijn weinig recente broedvogelgegevens
bekend en daardoor is het niet mogelijk om een goed vergelijk
te maken. Wel is er in opdracht van de gemeente Bergen op
Zoom door Bosgroep Zuid Nederland op 31 mei 2018 en 06
juni 2018 een QuickScan flora en fauna uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in hun rapport van september
2018.

Bespreking enkele soorten
• Appelvink 							
Zes territoria werden vastgesteld, deze vogels weten steeds
beter het West Brabantse landschap te waarderen.
• Goudvink 							
Eén territorium werd vastgesteld. Goudvinken vertonen
een onopvallend gedrag en zijn ondanks hun opvallende
verschijning moeilijk vast te stellen. Op 10 juni werd in het
zuidelijk deel de territoriumroep gehoord.
• Grauwe Vliegenvanger 					
Drie territoria werden vastgesteld. Mooi resultaat voor deze
soort waarvan de populatie al jaren sterk aan het afnemen is
en dan ook op de Rode lijst als gevoelig staat genoteerd.
• Groene Specht 						
Drie territoria werden vastgesteld.
• Grote Lijster 						
Twee territoria werden vastgesteld. Deze soort staat ook
onder druk en staat op de Rode Lijst als zijnde kwetsbaar.
In het westen van van Noord Brabant is er sinds 1995 een
afname van 30-40 % geregistreerd.
• Havik 							
Eén territorium werd vastgesteld. Er werd een havikshorst
gevonden op De Duin. Het was een succesvol broedsel waarbij drie jongen werden grootgebracht.

foto HES

Grote Lijster: nog slechts twee territotia

• Kleine Bonte Specht 						
Vijf territoria werden vastgesteld. Deze schaarse broedvogels waren goed vertegenwoordigd en lieten regelmatig hun
getrommel en territoriumroep horen.
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Tabel 2 			
Terr Broed
itor cod
ia
e
		
Nr Soort
Nr Soort
1 Dodaars

• Zwarte Mees 						
Twee territoria werden vastgesteld. De resultaten van deze
mees is een bevestiging dat van deze soort het aantal broed-

• Zwarte Specht 						
Eén territorium werd vastgesteld. Tijdens 7 bezoeken werd de
roep van deze zeldzame broedvogel gehoord. 			
In tabel 2 wordt weergegeven welke soorten zijn gezien en
welke daar territoria hadden met vermelding van broedcode
en het aantal territoria.

30 Kleine Karekiet

1

2

3

1

12

4 Wilde Eend

7

3

32 Tuinfluiter

9

2

5 Havik

1

13

33 Zwartkop

43

9

34 Tjiftjaf

34

7

35 Fitis

7

2

2
2

13

2
2

31 Grasmus

8 Boomvalk

1

36 Goudhaan

7

3

9 Fazant

2

37 Grauwe Vliegenvanger

3

12

10 Waterhoen

2

38 Bonte Vliegenvanger

11 Scholekster

7

39 Staartmees

3

40 Kuifmees

12 Holenduif

6

13 Houtduif

33

13

2

5

12

13

3

6

41 Zwarte Mees

2

2

2

42 Pimpelmees

45

12

15 Nachtzwaluw

2

2

43 Koolmees

65

12

16 Groene Specht

3

7

44 Boomklever

15

12

17 Zwarte Specht

1

2

45 Boomkruiper

33

7

18 Grote Bonte Specht

22

12

46 Gaai

8

9

19 Kleine Bonte Specht

5

12

47 Ekster

1

13

20 Boompieper

9

7

48 Kauw

1

3

2

49 Zwarte Kraai

16

12

48

14

50 Spreeuw

9

14

51 Vink

75

12

60

14

21 Witte Kwikstaart
22 Winterkoning
23 Heggenmus

paren in onze regio terugloopt. Op de Rode Lijst wordt de
soort vermeld als gevoelig.

2

1

14 Turkse Tortel

• Nachtzwaluw 						
Twee territoria werden vastgesteld. We waren aangenaam
verrast om tijdens onze avondrondes gelijktijdig het gesnor
van twee mannetjes te horen. Kennelijk worden de vogels
niet verstoord, ondanks de recreatiedruk die overdag plaatsvindt in het gebied.

29 Grote Lijster

3 Nijlgans

7 Buizerd

Nachtzwaluw: verrassing!

2

2 Grote Canadese Gans

6 Sperwer

foto Ria Hogerwaard

Terr Broed
itor cod
ia
e

2

52 Groenling

6

3

25 Gekraagde Roodstaart

2

53 Putter

6

3

26 Roodborsttapuit

2

54 Goudvink

1

2

55 Appelvink

6

24 Roodborst

27 Merel

51

7

28 Zanglijster

26

14

56 Rietgors

3
1

Conclusies
Uit de broedvogelinventarisatie van 2019 van De Bergse Heide
blijkt, dat ondanks de vele verstoringen die er zijn opgetreden
door o.a. de diverse werkzaamheden in 2019 en de jaren
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daarvoor en ook de toegenomen recreatiedruk, de resultaten
bemoedigend mogen worden genoemd. Jammer was wel dat de
deelnemers van de zogenaamde Rovers Run van 22 juni 2019
dwars door het broedgebied heen banjerden en mogelijk voor
ernstige verstoringen hebben gezorgd. Gelukkig is men tot inzicht gekomen dat dit evenement ook buiten het broedseizoen
kan worden georganiseerd.
Dankwoord
Met dank voor de grote inzet van de onderzoekers; *Marike
de Haan-Zaalberg en Maria Hogerwaard-Moggré bij de inventarisatierondes van de plot Vlinder- en Bijenreservaat “De
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Periode: Periode:
2019

Houtduif
Houtduif
33 territoria
33 territoria

Periode:
2019

Telgebied:

Legenda:Legenda:

N

18 / 43

N

22 / 43

Kleine Karekiet
Kleine Karekiet
1 territorium
1 territorium

foto HES
Periode:
2019

Periode:
2019

Legenda:

Periode:
2019

Legenda:

Periode:
2019

Le
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N

25 / 43

Kuifmees 13 territoria

N

26 / 43

Merel 51
Merel
territoria
51 territoria

Legenda:

Legenda:

N

25 / 43

Periode:

Legenda:Legenda:

2019

Nachtzwaluw
Nachtzwaluw
2 territoria
2 territoria

Periode:

Periode:

Telgebied:

Telgebied:

Telgebied:

54678 Bergse Heide

54678 Bergse Heide 54678 Bergse Heide

Periode: Periode:

Telgebied:
Telgebied:
54678 Bergse
54678
Heide
Bergse Heide

Legenda:

2019

2019

N

N

N

27 / 43

Legenda:

2019

Telgebied:
Telgebied:

N

54678 Bergse
54678
Heide
Bergse Heide
29 / 43

2019

Le

2019

N

N

Telgebied:
54678 Bergse Heide

30 / 43

Roodborst 60 territoria

N

N

27 / 43

28 / 43

N

N

29 / 43

28 / 43

Putter 6 territoria

Roodborst
Periode:

Periode:

30 / 43

Nachtzwaluw 2 territoria

Legenda:

2019

54678 Bergse Heide

Putter 6 territoria
Roodborst 60 territoria

26 / 43

Periode:

Telgebied:

Periode: Periode:

29 / 43

Putter 6 territoria

N

2019

Legenda:Legenda:

2019

54678 Bergse Heide

Legenda:

Nijlgans 1 territorium

Periode:

Telgebied:

Pimpelmees 45 territoria

Legenda:

2019

2019

N

26 / 43

Legenda:

Periode:
2019

Legenda:

Legenda:

foto Annelies Buijs
Periode:
2019

Periode:
2019

Legenda:

Periode:
2019
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Staartmees 5 territoria

Legenda:

Tjiftjaf 34 territoria

Periode:

Legenda:

2019

Legenda:

Staartmees 5 territoria

Periode:
2019

Legenda:

Legenda:

2019

Periode:
2019

Telgebied:

Telgebied:

Telgebied:

Telgebied:

54678 Bergse Heide

54678 Bergse Heide

54678 Bergse Heide

54678 Bergse Heide

Periode:

Legenda:

2019

54678 Bergse Heide

Periode:

Legenda:

2019

N

Telgebied:

N

Telgebied:
54678 Bergse Heide

33 / 43

Tuinfluiter 9 territoria

54678 Bergse Heide

34 / 43

Vink 75 territoria

N

N

33 / 43

Vink 75 territoria

2019

N

Telgebied:

34 / 43

Tuinfluiter 9 territoria

Periode:

Le

2019

33 / 43

Tuinfluiter 9 territoria

N

Periode:

N

34 / 43

Vink 75 territoria

33 / 43

Legenda:

Periode:

Staartmees
Legenda:

Tuinfluiter 9 territoria

Periode:
2019

Legenda:

foto
Robert Kraaijeveld
Periode:
2019

Legenda:

Periode:
2019

55

N

37 / 43

Wilde Eend
Wilde7Eend
territoria
7 territoria

Legenda:

Legenda:Legenda:
N

Periode:

Legenda:

2019

Telgebied:
54678 Bergse Heide

Legenda:Legenda:

2019

2019

N

54678 Bergse
54678
Heide
Bergse Heide

38 / 43

Zwarte Kraai 16 territoria

Legenda:

Periode: Periode:
2019

N

37 / 43

Telgebied:
54678 Bergse Heide

N

38 / 43

N

41 / 43

Zwartkop 43 territoria

ZwarteZwarte
SpechtSpecht
1 territorium
1 territorium

N

Le

2019

54678 Bergse
54678
Heide
Bergse Heide

37 / 43

Zanglijster
Zanglijster
26 territoria
26 territoria

Periode:

Telgebied:
Telgebied:

ZwarteZwarte
Mees 2Mees
territoria
2 territoria

Le

2019

54678 Bergse Heide

Periode: Periode:
2019

Periode:

Telgebied:

Telgebied:
Telgebied:

Legenda:

Zanglijster 26 territoria

Winterkoning
Winterkoning
48 territoria
48 territoria

N

N

39 / 43

38 / 43

ZwarteZwarte
Kraai 16
Kraai
territoria
16 territoria

Periode:
2019

Legenda:Legenda:

Periode: Periode:
2019

2019

Legenda:Legenda:

Zwarte Specht

Periode: Periode:
foto HES
2019

2019

Legenda:

Periode:
2019
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Broedvogels van de proefstrook
in het Markiezaat in 2020 							

Hidde Bult

Ook in 2020 is de proefstrook weer op broedvogels onderzocht.
Dit seizoen stond het water nog lager dan vorig jaar. Daardoor
kwam opnieuw habitat beschikbaar voor pioniervogels op de
voormalige slikken. Kluut, Strandplevier (4 paar), Kleine Plevier
(2 paar) en Bontbekplevier (2 paar) profiteerden ervan, al lagen
hun territoria vooral buiten de strook. Anderzijds was het lage
meerpeil weer ongunstig voor watervogels. Fuut, Kuifeend, Zomertaling en Meerkoet ontbraken dit seizoen. Op het Hogerwaardschor lijkt de continue daling van de struweelvogels tot
stand te zijn gekomen. We telden er meer dan in 2019. Dat kwam
vooral door Rietzanger, Bosrietzanger en Kneu, die in aantal
(bijna) verdubbelden ten opzichte van vorig jaar. Ook de Nachtegaal (vier territoria) steeg verder en voor het eerst huisden
twee Cetti’s Zangers in de strook. Na de hete zomers was het
areaal riet wat toegenomen en dat trok extra moerasvogels aan.

Nieuw in de proefstrook: twee Cetti’s Zangers

Foto HES

Inleiding
Het Markiezaatsmeer (verder aangeduid als Markiezaat)
ontstond in 1983 na de sluiting van de Markiezaatskade.
Daardoor verdween de verbinding met de Oosterschelde en
daarmee ook het getij. De afsluiting was nodig om de getijamplitude in de Oosterschelde te vergroten en een getijloze
scheepvaartverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen te
creëren. Na die afsluiting veranderde het Markiezaat ingrijpend en ontstond een steeds zoeter wordend meer. Het is een
Natura2000 reservaat dat bestaat uit ongeveer 1.100 ha water
en 700 ha landnatuur, de drooggevallen voormalige slikken en
schorren. Op het land ontwikkelden zich snel zoete habitats
met bos, struweel en kruidenrijk grasland (Bult 2017). Het
meer heeft buitengewoon brede amfibische zones door
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zijn vlakke oevers. Het peil wordt bepaald door neerslag en
verdamping: laag in de zomer, hoog na herfst en winter. Maar,
vanaf 40cm +NAP wordt neerslag afgevoerd om niet te veel
grasland onder water te zetten.
Het Markiezaat kent veel dynamiek. Bij een kleine peildaling
valt een groot areaal voormalige slikken droog. Begrazing
door IJslanders en rundvee is het tweede beheersinstrument.
Het heeft als doel om bosvorming en verruiging van het voormalige getijdengebied tegen te gaan.
Om de ontwikkelingen van vegetatie en vogelbevolking te monitoren, is in 1986 een proefstrook (200 m breed, 3270 meter
lang) door het zuidoosten van het reservaat uitgezet. Eerder is
in Veerkracht al iets over de proefstrook verteld (Bult 2017b,
2018, 2019). Rijkswaterstaat staakte het vegetatieonderzoek al
in 1989. De vogeltellingen werden voortgezet, zij het door de

VWG Bergen op Zoom. Vanaf 1988, toen het winterpeil eerst
50 cm en later 40 cm hoger werd gezet, ligt het middenstuk
grotendeels onder water. Dit deel is nauwelijks begroeid en als
het droogvalt, kan er een klein aantal op de grond broedende
pioniervogels nestelen.
Ontwikkelingen van de vegetatie drukken een stempel op de
vogelstand. Door de soorten in te delen in groepen, worden
verbanden tussen enerzijds begroeiing en landschap en anderzijds vogelbevolking zichtbaar. Daarbij worden vogels die ongeveer dezelfde biotoopeisen hebben samengevoegd in ecologische groepen (Sierdsema 1995).
Materiaal en methoden
Het onderzoek gebeurde weer volgens de Sovon richtlijnen
(Van Dijk & Boele 2011, Vergeer et al. 2016). Dit seizoen gin-

gen Ton Bakker (TB), Jan Hogerwaard (JH), Sjaan Hopmans
(SH) en Hidde Bult (HB) op stap. Wout Romeijnders (Brabants Landschap, WR) is een paar keer meegegaan. Om het
risico op Coronabesmetting te verkleinen, zijn de bezoeken
veelal door één persoon uitgevoerd. Zoals altijd werden vijf
rondes gemaakt, dat neerkwam op een totaal van 23 uur en 28
min veldwerk (Tabel 1). De totale onderzoekintensiteit (21,5
min/ha) was iets lager dan in eerdere jaren. De lastig bereikbare middenstrook is twee maal bezocht, bij de andere bezoeken
is hij wel met een telescoop bekeken.
Vogels en zoogdieren zijn in het veld ingevoerd op een tablet
met Avimap (Sovon app) en met het programma Autocluster
samengevoegd tot territoria (Vergeer et al. 2016). Omdat de
raai smal en lang (200 bij 3270 meter) is, zijn er veel randeffecten: veel territoria vallen deels binnen of buiten de raai.
Kreek met Moerasandijvie en het enige rietmoeras aan de overzijde.
Foto Hidde Bult
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Omdat er vaak weinig (land) tot helemaal geen (open water)
kenmerken zijn die de strook begrenzen, is het vaak lastig om
te bepalen of een vogel binnen of buiten de strook zit (Bult
2018, 2019). Ook is het aantal bezoeken (vijf) relatief laag. Om
die drie redenen fluctueren de resultaten van de strook sterker
dan in een normale BMP-plot: sommige soorten kunnen van
jaar tot jaar flink schommelen.
Om grote lijnen minder te vertroebelen door zulke fluctuaties
van individuele soorten, zijn de soorten gegroepeerd in ecologische vogelgroepen (Sierdsema, 1995). Daarmee kun je ook
inzicht krijgen in grootschalige veranderingen van landschap
en vegetatie.
Resultaten
De winter van 2019/20 was opnieuw heel zacht en leidde niet
tot extra wintersterfte onder standvogels als de Winterkoning.
Februari en begin maart waren erg nat, maar daarna brak een
langdurige droogte aan. Dat was ideaal voor het veldwerk,
maar het neerslagtekort van 2019 werd niet volledig aangevuld. In mei 2020 stond het meerpeil op slechts 31 cm +NAP.
Tabel 1. Waarnemers, bezoekdata en tijdbesteding in 2020		
Ronde

Waarnemer

aard

2020

begin

eind

deel

1

HB

Zonop

17-4

06:50

09:30

Zuid

TB, WR

Zonop

18-4

07:12

09:32

Noord

HB

Zonop

01-5

06:13

08:38

Zuid

HB

Zonop

03-5

06:19

08:33

Noord

HB

Ochtend

15-5

06:24

08:34

Zuid

HB

Ochtend

16-5

08:59

10:24

Noord + midden

SH, JH

Ochtend

29-5

06:11

08:30

Noord

TB, WR

Ochtend

30-5

05:45

08:14

Zuid

HB

Zonop

12-6

05:21

08:15

Zuid

HB

Ochtend

13-6

07:06

09:38

Noord + midden

2
3
4
5

		Totaal

21,5 min/ha

23:28

Dat was lager dan ooit tevoren, het vorige minimum was 32 cm
(in 1997 en 2011) en het gemiddelde peil in mei sinds 2011 is
39.2 cm +NAP. Er kwamen daardoor weer meer voormalige
slikken beschikbaar dan bij het streefpeil van 40cm +NAP.
Het aantal territoria en het gemiddelde van 2011-19 staan in
tabel 2. Bij 0,5 is sprake van een grensgeval: één of meer waarnemingen lag(en) buiten de raai. Alleen soorten die vanaf 2011
zijn vastgesteld, staan in tabel 2. Naast vogels zijn de volgende
zoogdieren genoteerd: tien maal Ree, acht maal Europese Haas
en één maal een Vos.
Watervogels
De som van eenden, koeten en futen lag met 21 territoria ruim
onder het gemiddelde (Tabel 3). Duikeenden en Fuut met
voorkeur voor dieper water, ontbraken. Dat is typisch voor
seizoenen met lage waterstand. Zelfs de weinig kritische
Meerkoet was dit seizoen afwezig. Twee paar Bergeenden
bivakkeerden geregeld op de middenstrook, maar of ze daadwerkelijk gebroed hebben valt sterk te betwijfelen. Van Wintertaling en Slobeend, twee Rode Lijst soorten met voorkeur
voor ondiep water, waren de registraties wel voldoende voor
twee territoria.
Pioniersoorten
Eén paar Kluten, vier paar Strandplevieren, twee paar Kleine
Plevieren en twee paar Bontbekplevieren vestigden zich op de
voormalige slikken voor het Hogerwaardschor. Maar, ze zaten
soms grotendeels buiten de proefstrook, waardoor hun cijfers
binnen de raai lager uitvielen (Tabel 2).
Weidevogels
Graspieper en Veldleeuwerik, karakteristieke broedvogels van
droog grasland, waren weer de talrijkste soorten en samen
goed voor 75 territoria (Tabel 3). Dat is iets boven het gemid-

Ook in 2020 viel een groot areaal voormalige slikken droog.
Foto Hidde Bult.

delde van 2011/19. In natte jaren, als het midden onder water
blijft, zitten er iets minder. Scholekster en Kievit waren present
in iets hoger aantal dan vorig jaar. Van de Grutto voldeden
waarnemingen aan de criteria voor twee broedparen, maar er
viel niet één maal balts te noteren. Wellicht ging het om paren
die ergens anders door het maaien van grasland hun legsel
hadden verloren. Het Markiezaat was nooit optimaal voor
Grutto’s. De Tureluur was dit jaar weer present, maar zat met
twee territoria ver onder de stand uit 2011-19 (vijf territoria).
Moerasvogels
Droge zomers met laag waterpeil zijn gunstig voor uitgroei
van waterriet. Dat was te zien aan de noordwaartse uitbreiding
van de rietstrook in het middenstuk sinds 2018/19. Het aantal
territoria van Kleine Karekiet, Rietzanger en Rietgors steeg van
negen naar 15. Ook een Waterral was hier weer in het riet te
horen. Al met al viel de som van de moerasvogels (18 territoria) in 2020 behoorlijk boven het langjarig gemiddelde (10
territoria) uit.
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Struiken en ruigtes
Vogels die struwelen of jonge bosstadia bewonen, vormden in
2020 weer de grootste ecologische groep met 149 territoria
(Tabel 3, Figuur 1). Bosrietzanger en Rietzanger verdubbelden
(bijna) ten opzichte van 2019. Ook Nachtegaal, Zanglijster,
Roodborst en Sprinkhaanzanger stegen boven hun gemiddelde
van de laatste jaren uit (Tabel 2). Aan de voet van de dijk verschenen voor het eerst twee Cetti’s Zangers. Dat is nu een vrij

algemene standvogel rond Bergen op Zoom, maar binnen de
strook waren dit de eerste territoria. Fitis, Grasmus, Zwartkop
en Tuinfluiter bleven stabiel. Wellicht is er een kentering van
de afnemende tendens van struikbewoners sinds 2011. Of voor
toename van de Sprinkhaanzanger, Rietzanger en Bosrietzanger gunstige omstandigheden in de Sahel een rol speelden in
onbekend. Na een natte winter in Afrika keren er vaak meer
van die rietzangers terug naar Nederland.

Tabel 2. Het aantal territoria in 2020 en gemiddelde van 2011-19. Alleen soorten die na 2010 zijn vastgesteld worden vermeld.
Soort

2011-19

2020

Soort

2011-19
1.1

1

Zanglijster

2020

Soort

2011-19

2020

Dodaars

0.1

0

Kluut

Fuut

0.6

0

Kleine Plevier

0.5

1

Cetti's Zanger

0.0

2

Knobbelzwaan

1.0

2

Bontbekplevier

0.1

2

Sprinkhaanzanger

6.9

10

Grauwe Gans

1.5

1

Strandplevier

1.3

0.5

Rietzanger

3.8

10

Gr. Canadese Gans

0.9

2

Kievit

2.8

3

Bosrietzanger

19.9

22

Brandgans

0.3

0

Grutto

0.1

2

Kleine Karekiet

5.5

7

Nijlgans

0.1

0

Tureluur

5.1

2

Spotvogel

0.4

0

Bergeend

4.9

2

Houtduif

1.0

2

Braamsluiper

0.1

0

Smient

0.1

0

Zomertortel

0.1

0

Grasmus

17.3

19

Krakeend

7.8

5

Koekoek

1.8

2

Tuinfluiter

8.0

8

Wintertaling

1.0

2

Groene Specht

0.1

0

Zwartkop

9.6

11

Wilde Eend

6.9

7

Gr. Bonte Specht

1.0

0

Tjiftjaf

7.4

9

Zomertaling

0.4

0

Veldleeuwerik

32.3

33

Fitis

23.8

21

Slobeend

1.8

2

Boompieper

0.8

0

Staartmees

0.5

1

Krooneend

0.3

0

Graspieper

41.5

40

Pimpelmees

1.0

0

Tafeleend

0.1

0

Witte Kwikstaart

0.1

0

Koolmees

2.5

3

Kuifeend

0.1

0

Winterkoning

9.8

10

Gaai

0.4

0

Kwartel

0.6

0

Heggenmus

1.6

2

Vink

1.4

2

Fazant

0.9

1

Roodborst

0.4

2

Putter

1.7

1.5

Waterral

0.6

1

Nachtegaal

2.0

4

Kneu

4.9

6

Waterhoen

0.1

0

Blauwborst

1.3

0.5

Rietgors

18.3

16

Meerkoet

1.8

0

Roodborsttapuit

6.6

4.5

som

285

296

Scholekster

1.1

2

Merel

5.3

4

soorten

43

44

2.9

Tabel 3. Territoria van de ecologische vogelgroepen in 2020 en
het gemiddelde van de laatste tien jaar.
				
Gemiddelde
2011-19
2020
Watervogels		30,0

23

Moerasvogels		10,0

18

Pioniervogels		3,3

4

Veldleeuwerik, Graspieper		 73,8

75

Overige weidevogels		 10,3

9

Struweelvogels		139,6

149

Bosvogels		17,4

18

Koekoek		1,8

2

5

Bosbewoners
Deze categorie met onder meer Houtduif, Tjiftjaf, Koolmees
en Vink bleef nagenoeg gelijk. Ze bewonen de onbegraasde
strook tegen de Hogerwaardpolderdijk en het wilgenbos op de
overgang van de voormalige schorren en slikken. De stand van
de bosvogels is stabiel sinds 2011 (Figuur 1).
Koekoek
Met twee territoria zat de Koekoek op zijn langjarig gemiddelde. De talrijkste waardvogel in de proefstrook is de Graspieper.
Toch zagen we in de noordtak van de proefstrook, waar de
meeste Graspiepers nestelen, tot vorig jaar zelden Koekoeken
(Bult 2019). Dit jaar was hier voor het eerst wel een territorium. Wellicht was het landschap tot voor kort te open met onvoldoende struiken. Vrouwtjes Koekoek hebben uitkijkposten
nodig om stiekem waardvogels, zoals de Graspieper, te bespieden tijdens de nestbouw (Davies 2016). Ook de stijging van de
Rietzanger in het noordelijk deel wijst ook op meer dekking en
struikgroei.
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Figuur 1. Links: territoria van Veldleeuwerik (VL) en Graspieper
(GP) en de overige weidevogels (Kwartel, Kievit, Scholekster, Grutto en
Tureluur). Van die laatste categorie waren tot 2000 zo’n 50 broedparen
present, in 2020 was dat gedaald tot zeven. Rechts de aantallen van
struweel- en bosvogels. Beide groepen lijken sinds 2005 stabiel, hoewel
soorten wel degelijk in aantal kunnen wisselen binnen elke clan. In
1994 en 2015 kon de proefstrook niet geteld worden.

Bijzonderheden
Spotvogel en Braamsluiper, twee schaarse broedvogels rond
Bergen op Zoom, hadden zangposten net buiten de strook.
Een Snor zong op 17 april in het rietveldje, maar dat was voor
de datumgrens (25 april). Afspelen van zijn zang bij latere bezoeken en twee bezoeken aan het rietveldje lokten geen reacties uit. Er was een eenmalige waarneming van een Steltkluut
op 1 mei, maar daar bleef het bij. Smienten waren nog present
tot en met 15 mei, de datumgrens. Criteria voor een territorium eisen echter daarna nog een tweede waarneming en die
ontbrak helaas.
Discussie
De broedvogelpopulatie in 2020 leek sterk op die van 2019 en
bevestigde in grote lijnen de trends van de laatste jaren. Na

de droge, hete zomers van 2018 en 2019 werd het meer niet
volledig gevuld en kwam opnieuw wat ruimte voor pioniervogels beschikbaar. Het Markiezaat is het enige zoete voormalige
getijdengebied waar nog altijd enkele Strand- en Bontbekplevieren komen broeden. Dat komt door het (semi)-natuurlijke
peilbeheer: dat gaat ontzilting van de bodem tegen en belemmert de successie van de vegetatie. Het geeft ook aan dat het
voor pioniersoorten niet nodig is om het Markiezaatsmeer
(of het Krammer-Volkerak) te verzilten om broedgelegenheid
voor die Rode Lijst soorten te verschaffen. Het gezamenlijke plan van Brabants Landschap en de Gemeente Bergen op
Zoom om naast de Spuitkop kleine vlakke eilandjes aan te
leggen om pioniers broedgelegenheid te geven (Bult 2019),
lijkt nu helaas wat minder realistisch gezien de benarde financiële situatie van de Gemeente Bergen op Zoom. Een laag peil
is ook bevorderlijk voor de uitgroei van waterriet. Het aantal
moerasvogels binnen de strook was dan ook hoger dan ooit te
voren. De lage waterstand was anderzijds weer nadelig voor
futen, eenden en koeten. Twee paren van Slobeend en Wintertaling voldeden nog wel aan de criteria voor een territorium.
Voor de kolonies van meeuwen- en Lepelaars op de Spuitkop
(Steenvliet) was het lage meerpeil zelfs ronduit catastrofaal.
Hun broedeiland werd bereikbaar voor Vossen waar nesten en
kroost van die kolonievogels werden geplunderd.
In het noorden doorkruist de raai grazige vegetaties op voormalige slikken aan de voet van de Brabantse Wal. In dat deel
voeren tientallen Veldleeuweriken en Graspiepers de boventoon. Voor Nederland zijn de dichtheden van beide Rode
Lijstsoorten heel hoog. Andere weidevogels als Kievit en
Tureluur zijn echter sterk afgenomen, wellicht ten gevolge van
de opkomst van grondpredatoren als Wezel, Hermelijn en Vos.
Op de zuidelijke, wat hoger gelegen voormalige schorren van
het Markiezaat zitten vooral vogels die struiken en struwelen
bewonen. Ze namen enige jaren af in aantal (Bult 2017), maar

die afname zette in 2019 niet door en in 2020 was de groep
struikvogels zelfs flink gestegen.
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Sjaan Hopmans, Jan Hogerwaard, Wout Romeijnders en Ton
Bakker deden dit seizoen mee aan het onderzoek van de proefstrook.
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v Artikelen beslaan bij voorkeur vijf tot acht pagina’s gedrukte tekst;
korte bijdragen en meldingen beslaan één tot drie pagina’s.
v Artikelen aanleveren bij voorkeur in MS-Word.
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v Foto’s: hoge resolutie, liefst 200 dpi bij plaatsing op 100% formaat.
v Figuren en tabellen nummeren en voorzien van een zelf-uitleggend
onderschrift (figuur) of kop (tabel).
v Naam van auteur(s) (+maand en jaar) vermelden vóór de aanvang van
de tekst, doch na de titel.
v Adres van de auteur(s) met telefoon en e-mailadres aan het einde van
het artikel vermelden.
v Nederlandse soortnamen schrijven met beginkapitalen: Zwarte Wouw,
Oeverloper.
v Wetenschappelijke soortnamen altijd cursief en met één beginkapitaal:
Milvus migrans, Actitis hypoleucos.
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 Twee auteurs (Van Dijk & Boele 2011)
 Drie of meer auteurs (van Erve et al. 1967).
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A.B.L.M. Wittgen, S. Braaksma, W.H.Th. Knippenberg & V.F.M.
Langenhoff. 1967. Avifauna van Noord-Brabant. van Gorcum &
Co., Assen.
v Uitsluitend eigen beeldmateriaal, (aantoonbaar) rechtenvrij beeldmateriaal of beeldmateriaal waarvan de rechthebbende bekend is en
toestemming heeft verleend.
De redactie behoudt zich het recht voor de binnengekomen kopij in
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