86

Hoofdstuk 5.
De Brabantse Wal en Het Markiezaat:
van stuivend zand naar zilte klei
vanuit vogelperspectief
Hidde Bult

Inleiding

O

nda nk s een bescheiden oppervlak kent de
Brabantse Wal een grote landschappelijke diversiteit. Pleistocene zand- en leemafzettingen gaan
abrupt over in het holocene zeekleilandschap
met zowel klei- en laagveenpolders als voormalige schorren en slikken rond het Markiezaatsmeer.
Dat creëert allerlei gradiënten: van hoog naar laag, van
stuifzand naar zeeklei, van droog naar nat en van zoet
naar zout. Hierdoor ontstond een waaier van landschappen en vegetatietypen. De regio heeft een grote biodiversiteit. Zo bleek rond de eeuwwisseling bij landelijk
broedvogelonderzoek van blokken van vijf bij vijf kilometer, atlasblokken genaamd, het meest soortenrijke
atlasblok van Nederland op de Brabantse Wal te liggen.
De 125 broedvogelsoorten vinden hier op slechts 25 km2
rietmoeras, jong loofbos, verruigde, voormalige schorren en zilte, open, grazige pioniervegetaties rond een
ondiep zoetwatermeer. En dat nabij een steilrand met
hellingbossen, holle wegen en eeuwenoud parkbos op
Landgoed Mattemburgh.
Voeg daarbij wat veenweiden, grazige beekdalen plus
het stedelijke gebied van Bergen op Zoom en je hebt een
wel zeer gevarieerd geheel. In dit hoofdstuk gebruiken
we vogelgegevens om landschappen te karakteriseren.

| Dwergmuizen vinden in de

moerassige vegetaties van Het
Markiezaat een zeer geschikt
biotoop. Saxifraga-Rudmer Zwerver.

Geschiedenis van de Brabantse Wal
De Brabantse Wal is de westelijke uitloper van het
West-Brabantse Plateau. De geologische basis bestaat uit
Boomse Klei en een 100-150 m dik pakket met Formaties
van Breda, Oosterhout en Maassluis. In het VroegPleistoceen (2,5-1,8 miljoen jaar geleden) deponeerden
rivieren de Formatie van Tegelen daaroverheen. Deze
formatie bestaat uit meters dikke klei- en leemlagen
met zandige tussenlagen. Op de Brabantse Wal is dat
complex 15-20 meter dik. Tijdens het laatste glaciaal,
het Weichselien, bliezen krachtige poolwinden 115.000
tot 10.000 jaar geleden een dunne dekzanddeken daaroverheen. Aan het einde van het Weichselien zette de
Schelde fijn zand af aan de voet van de Brabantse Wal.
Dat zand ging onder invloed van het droge klimaat ook
|D
 e voormalige slikken van het

Markiezaatsmeer. Hidde Bult.
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Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.

|O
 nder. De Brabantse Wal grenst

in het noorden aan het laagveen van de Naad van Brabant,
Halstersche Laag. Hidde Bult.

weer stuiven. De overheersende westenwind deponeerde
het bovenop de Brabantse Wal. Zo ontstond tussen
Huijbergen en Kalmthout een massief met rivierduinen
die tientallen meters hoog zijn.
In het westen eindigt de Brabantse Wal plots in een
metershoge steilrand. Die vormt een abrupte overgang
van het hoge, pleistocene zandlandschap naar het
laag gelegen, holocene zeekleilandschap. De steilrand
begint geleidelijk in de Stoppelbergen bij Ossendrecht.
Noordwaarts wordt hij hoger en bereikt een markant
hoogtepunt bij De Bunt (ruim 21 meter + NAP) nabij
Hoogerheide. Richting Bergen op Zoom wordt het
hoogteverschil geleidelijk minder. Bij de Kraaienberg,
die als een klif uit de vlakte rijst, bedraagt het nog ruim
12 meter. Ten noorden van Halsteren nivelleert het
talud verder en duikt bij Landgoed Dassenberg onder
in het zeekleilandschap en de laagveengordel van het
Halstersche Laag. Hoewel dit geen spectaculaire hoogteverschillen lijken, zijn de abrupte scheiding van zand- en

zeekleilandschap en de plotse overgang van gesloten
naar open landschap met prachtige vergezichten uniek
voor Nederland.
Men neemt tegenwoordig aan dat de steilrand ontstond door de eroderende werking van voorlopers van
de Schelde in het Midden-Pleistoceen. De taaie kleilagen
van de Formatie van Tegelen waren moeilijk afbreekbaar.
Tegelijkertijd beschermden ze de onderliggende zandige
sedimenten tegen erosie. Zo ontstond een micro-cuesta:
een asymmetrische wal met een westelijke steilrand
en een glooiende flank in het oosten. Plaatselijk holde
afstromend regenwater of bronerosie de steilrand uit.
Regenwater infiltreert in zandpakketten bovenop de
wal en treedt aan de voet uit als grondwater. Als die
kwelstroom voldoende kracht bezit, sleurt ze zand uit de
ondergrond mee en ondermijnt de voet van de wal van
binnenuit.
Tijdens het Holoceen smolten de ijskappen verder af
en steeg de zeespiegel. Het lage, westelijk gelegen land-
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schap van schorren en slikken veranderde langzaam in
een moeras waarin zich laagveen ontwikkelde. In laagtes
op de Brabantse Wal en op de golvende terrasafzettingen
ten oosten ervan groeiden hoogveenbulten. Er ontstond
een onherbergzaam, zompig landschap, waar de mens
weinig te zoeken had. Archeologische vondsten wijzen
op bewoning van de Brabantse Wal in de IJzertijd die
duurde van 800 jaar voor onze jaartelling tot het begin
van onze jaartelling. In de Romeinse periode raakte de
regio tussen 250 en 400 jaar na onze jaartelling zo goed
als ontvolkt. Pas vanaf het jaar 1000 groeide de bevolking
weer wat en ontstonden nederzettingen als Ossendrecht,
Bergen op Zoom en Halsteren bij de steilrand.
Omstreeks 1250 begonnen Vlaamse ondernemers het
uitgestrekte hoogveenpakket te exploiteren om opkomende steden als Gent en Antwerpen van brandstof te
voorzien. Voor het transport werden honderden kilometers aan turfvaarten gegraven, waaronder De Zoom.
Na het afgraven van het hoogveen ontstonden vochtige
heidevelden in de laagvlakten. Rond 1800 bepaalden
uitgestrekte heidevelden, stuifzanden, vennen en wat
verspreid kreupelhout het beeld van de Brabantse Wal.
Die was toen nagenoeg bosvrij. Alleen in het noorden
lagen enkele landgoederen uit de zeventiende eeuw met
eikenhakhout en eiken- en beukenlanen: Zoomland,
Lievensberg en de Wouwsche Plantage. In de Franse tijd
onteigende de staat alle landgoederen, maar midden
negentiende eeuw werden ze weer te koop aangeboden
als domeingronden. Vrijwel alle landgoederen kwamen toen in handen van Antwerpse havenbaronnen en
bankiers. Tezelfdertijd kochten Belgische industriëlen
op grote schaal andere domeingronden aan. Op die
‘woeste gronden’ stichtten zij nieuwe landgoederen,
bedoeld als buitenverblijf en jachtdomein. Voorbeelden
van die tweede generatie landgoederen zijn Groote
Meer, Bieduinen en Putse Moer. Zoals men in België

gewend was, bleven die landgoederen gesloten voor het
publiek; landgoederen die later werden aangekocht door
Natuurmonumenten of Brabants Landschap werden
opengesteld. Sinds 2001 maken alle landgoederen ten
zuiden van Huijbergen met tussenliggende natuurterreinen en de Kalmthoutse Heide in Vlaanderen deel uit
van het Grenspark ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’. Dat
is nu uitgegroeid tot een aaneengesloten brok natuur
van bijna 60 km2.

Lindonk en Mattemburgh: voorbeelden
van oude landgoederen
Groot Lindonk, een langgevelhoeve op de steilrand
in de heerlijkheid Zuidgeest, wordt al in 1533 vermeld.
Na 1747 wordt een aangrenzend landgoed aangelegd op
de flanken van het dal van de Blaffert. Dit beekje wordt
gevoed door kwelwater uit de Brabantse Wal en mondt
uit in het Markiezaatsmeer. Helaas is die bron gaandeweg aan het uitdrogen. Midden negentiende eeuw liet
Louis Cuypers ten westen van de Antwerpsestraatweg
een landhuis bouwen en hernoemde het landgoed
Mattemburgh naar zijn moeder. Het statige gebouw is
omgeven door een 17 ha grote tuin met mozaïekperken
in Engelse landschapsstijl. De zichtlijnen geven uitzicht
over graslanden in het dal van de Blaffert.
In Lindonk dalen oude, holle wegen af naar de Prins
Karelpolder in het zeekleilandschap. De aangrenzende
hellingbossen op voedselrijke leembodem waren tot
eind vorige eeuw een bolwerk van nachtegalen. Ten
gevolge van verdroging en de opkomst van braamstruwelen zijn ze nu verdwenen. De beukenlanen, zomereiken, tamme kastanjes en grove dennen aan weerszijden
van het beekdal zijn al voor 1840 geplant. Door die
oude opstanden is Mattemburgh een eldorado voor
Boomklevers en spechten. Zwarte specht, Groene specht,
Grote en Kleine bonte specht vinden hier bomen en

|L
 inks. De oprijlaan is kenmer-

kend voor het Landgoed De
Groote Meer. Hidde Bult.
|R
 echts boven. Ongeveer 800 jaar

geleden is de Zoom als turfvaart gegraven om de turf af te
kunnen voeren. Tiny Arts.
|R
 echts onder. Landgoed Mattemburgh is destijds aangelegd op
de flanken van het beekdal van
De Blaffert. Hidde Bult.
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voedsel van hun gading. Vanaf 2006 voegde de Middelste
bonte specht zich bij dit kwartet. Deze specialist van oud
eikenbos verovert Noord-Brabant vanuit het oosten en
bereikt hier een westelijke voorpost. Een beekdal omgeven door hellingbossen is een ideaal leefgebied voor
Edelhert en Das. Inderdaad lagen omstreeks 1900 her en
der dassenburchten op de Brabantse Wal. Toenemend
snelverkeer eiste echter zoveel slachtoffers, dat de laatste

burchten tussen 1970 en 1980 zijn verlaten. De spoorlijn,
de Antwerpsestraatweg en de A58 vormen grote barrières tussen Het Markiezaat en Mattemburgh. Als die via
aanleg van ecoducten geslecht zouden worden, ontstaat
een ideaal leefgebied voor Edelhert en Wild zwijn en is
wellicht hervestiging van dassen mogelijk. Zo keerde in
2007 de Boommarter weer terug op de Brabantse Wal.
Ten oosten van de Antwerpsestraatweg is het karakter
van Mattemburgh totaal anders. De ‘woeste gronden’
tussen Bloempjesven en Meeven zijn tussen 1845 en 1865
ingezaaid met grove dennen. Daarna liet Louis Cuypers
de opstanden aan hun lot over. Die totale verwaarlozing
stond in schril contrast met de perfect onderhouden
Engelse stijltuin. Het ‘bos van Cuypers’ was decennialang een doorn in het oog van de plaatselijke bevolking.
In 1970 kocht Brabants Landschap dit deel en zette het
beheer van nietsdoen voort. Het werd ingericht als strikt
bosreservaat. Bomen mogen sterven, omvallen of blijven staan. Er staat en ligt veel dood hout, dat bezaaid is
met paddenstoelen en een voedingsbodem is voor een
rijke insectenfauna. Dankzij spontane verjonging ontstond een goed ontwikkelde kruid- en struiklaag. Voor
Nederland is een bosreservaat met een leeftijd van
150 jaar en een omvang van 150 ha uniek.

Landgoed Groote Meer: een
tweede generatie landgoed
Dit landgoed werd begin negentiende eeuw aangelegd en ligt op naar het westen glooiende zandgronden.
In het oosten sluit het aan bij de Kalmthoutse Heide
en in het zuiden bij de landgoederen Putse Moer en
Bieduinen. Het verschil in reliëf is opmerkelijk: van uitgestoven laagten tot hoge stuifkoppen. Het Zwarte Duin
(NAP + 36,4 m) en de Hoekberg (NAP + 34,1 m) behoren
tot de hoogste ‘pieken’ in het westen van Noord-Brabant.
In het noordelijke deel liggen drie grote vennen, Groote
Meer, Kleine Meer en Zwaluwmeer, wat kleinere natuurlijke vennen en de Leemputten. Het Groote Meer bestaat
uit een oostelijk deel, het Achtermeer, en een westelijk
deel, het Voormeer. Aan de westoever van het Voormeer
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 ij weinig neerslag daalt het

naaldbossen geplant, waardoor het grondwaterpeil daalde. Hidde Bult.

water in de vennen aanzienlijk, Talingven. Hidde Bult.

is rond 1897 een haventje aangelegd en een meerhuis
gebouwd.
Het Groote Meer en het Kleine Meer liggen in een
laagte die ongeveer 11.000 jaar geleden is uitgestoven tot
op onderliggende leemlagen die de afvoer van neerslag
belemmeren. Plaatselijk wordt die barrièrewerking nog
versterkt door de vorming van ondoorlaatbare, vastgekitte laagjes ijzeroxiden. Zo ontstonden vennen met een
zogenaamde schijngrondwaterspiegel. Eens behoorden
het Groote en het Kleine Meer tot de grootste vennen van
Nederland. Van nature zijn het door regenwater gevoede,
zwak tot zeer zwak gebufferde wateren. Afhankelijk van
de hoeveelheid neerslag vallen ze in de zomer deels droog.
Dankzij hun vlakke bodem leidt zelfs een geringe peilverandering tot grote veranderingen in drooggevallen of
ondergelopen oeverzones. Hierdoor hebben het Groote
en het Kleine Meer een zeer brede amfibische zone, een
habitat op de overgang van droog naar nat waarin het
oeverkruidverbond zich thuis voelt. De vennen waren dan
ook vermaard om hun rijk gevarieerde flora.
Veel van die rijkdom ging verloren. Het landgoed
verdroogt al vanaf 1930 en dit gaat na 1970 alsmaar sneller. Sindsdien staan beide vennen steeds vaker droog.

Bovendien zakt het water dieper en langer weg. Als gevolg
daarvan raken de oevers zelfs in natte winters niet meer
volledig overstroomd. De verdroging heeft allerlei oorzaken: grondwaterwinning door drinkwaterbedrijven en
diepe ontwatering van omringende landbouwgronden
gevolgd door grondwateronttrekkingen voor beregening.
Na 1900 is bos aangeplant op dekzandruggen. Dat belemmerde de aanvulling van grondwater, waardoor wateraanvoer via lokale kwel afnam. Tussen 1902 en 1919 probeerde
men het Kleine Meer om te vormen tot landbouwgrond.
Daarvoor zijn sloten gegraven en zakputten aangelegd
om water door de leemlaag af te voeren.
In 2009 sloten de provincie Noord-Brabant, het
waterbedrijf Evides, het Waterschap Brabantse Delta en
andere belanghebbenden een convenant om de verdroging van de Brabantse Wal aan te pakken. Tussen 2009
en 2014 bracht Evides de grondwateronttrekking terug
van 14,5 miljoen naar 10,5 miljoen kubieke meter per
jaar. Het Belgische drinkwaterbedrijf Pidpa drong de
grondwaterwinning bij de Kalmthoutse Heide terug van
7 miljoen naar 2 miljoen kubieke meter per jaar. Samen
is dat nog altijd veel meer dan de ongeveer 7 miljoen
kubieke meter die voor 1970 werd onttrokken. Omdat
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de winning voor drinkwater op grote diepte (80 tot 150
meter onder het maaiveld) gebeurt, zal het nog jaren
vergen voor de grondwaterhuishouding op venhoogte
een nieuw evenwicht zal vinden. Bovendien worden ontwatering en grondwateronttrekking door de landbouw
niet of nauwelijks aan banden gelegd. In het convenant
is wel afgesproken om neerslag langer vast te houden.
Het Waterschap Brabantse Delta verzorgde daarom herstelprojecten van voormalige vennen bij de landbouwenclave Jagersrust. Een derde maatregel is aanvoer van
‘overtollig’ oppervlaktewater van goede kwaliteit. Evides
zorgde daarom voor een pijpleiding vanuit Landgoed
Kortenhoeff. Anno 2017 lijken al die maatregelen vooralsnog weinig effect te sorteren.
Sinds de jaren vijftig werden beide vennen allengs
ook voedselrijker. Dat komt door instroom van bemest
en kalkrijk water uit de landbouwenclaves Jagersrust
en Steertse Heide bij de Kalmthoutse Heide, maar ook
door atmosferische stikstofdepositie en verhoogde
mineralisatie van de veenlaag op de bodem van drooggevallen vennen. In het kader van HELVEX, een door het
Europese LIFE programma gefinancierd project, wordt
tussen 2014 en 2019 de nutriëntenvracht uit de Steertse

Heide gereduceerd om daarna de vennen op te schonen.
De Leemputten en het Zwaluwmeer wijken in een
aantal opzichten af van beide ‘Meeren’. Het Zwaluwmeer
ontstond door turfwinning en heeft steilere oevers.
Dankzij een ondoorlaatbare bodem blijft het zelfs in
droge jaren watervoerend. Ook werd het minder voedselrijk omdat er geen sloten uit agrarisch gebied op afwateren. De Leemputten naast het Kleine Meer ontstonden
vanaf 1857 door winning van de vlak onder het maaiveld
liggende Tegelenklei. Het betreft een zevental kleine
plassen met van oorsprong zwak gebufferd water en
steile oevers.
Dankzij de vele vennen is het landgoed rijk bedeeld met
amfibieën. In het prille voorjaar laten fel blauw gekleurde
mannen van de Heikikker bij het Kleine Meer hun bubbelende koorzang horen. Later in het seizoen kunnen
Bastaardkikker en Poelkikker massale concerten aanheffen. Gewone pad, Rugstreeppad en Bruine kikker komen
voor, evenals de vier soorten watersalamanders van ons
land. Kleine watersalamander en Alpenwatersalamander
zijn talrijk. De meest westelijke populaties van de
Vinpootsalamander in Nederland leven op de Brabantse
Wal. Die soort is zeldzaam, gaat achteruit en kreeg op de
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Rode Lijst de status kwetsbaar. Tenslotte herbergt het
landgoed de enige populatie van de Kamsalamander op
de Brabantse Wal: alweer een vrij zeldzame soort die op de
Rode Lijst als kwetsbaar is aangemerkt.
Het grote aantal vogelsoorten in het Landgoed Groote
Meer was ook uniek. Al in de jaren dertig was sprake
van een kolonie kokmeeuwen. In 1976 nestelden nog
3400 broedparen op eilandjes in het Kleine Meer en het
Zwaluwmeer. In 1989 was de kolonie geslonken tot 440
broedparen, sindsdien zijn ze alleen sporadisch present.
Die teloorgang kwam door een samenspel van factoren.
Door de steeds lagere waterstanden vielen de nesteilandjes aan het eind van het broedseizoen droog en konden
vossen het broed plunderen. Bovendien daalde het voedselaanbod. Vuilstortplaatsen werden afgedekt en ten
gevolge van verdroging kropen regenwormen in weilanden dieper in de bodem. Door de verplichting tot mestinjectie en de ingekorte bemestingsperiode leverde bouwland ook minder voedsel op. Voor de Kokmeeuw waren
de gouden tijden voorbij. Tussen de kokmeeuwen broedden vanaf 1956 regelmatig zwartkopmeeuwen, tot de
jaren negentig een zeldzame broedvogel in Nederland.
In 1984 bereikte hun populatie met zes broedparen een
maximum, om daarna snel af te kalven en tegelijkertijd
met de kokmeeuwen te verdwijnen.
In voedselarme vennen broeden van nature heel weinig watervogels, de meest karakteristieke zijn Dodaars
en Wintertaling. Maar al in 1938 zijn nestelende geoorde
futen op het landgoed vastgesteld. Die hebben van alle
Europese futen de sterkste voorkeur voor voedselrijke
wateren. Voedselarme vennen zijn in principe ongeschikt, tenzij er een kolonie kokmeeuwen huist. Die
zorgt voor guanotrofiëring: de mest die de meeuwen
in het ven dumpen verhoogt lokaal de voedselrijkdom.
Aanvankelijk broedde dan ook alleen op het Kleine Meer
en Zwaluwmeer, de enige vennen met kokmeeuwkolonies, een enkel paar geoorde futen. Vanaf 1985 begonnen

ze op het Groote Meer te nestelen en tegelijk steeg hun
aantal op het Kleine Meer fors. Rond 1988 werd het zelfs
de grootste kolonie van Nederland. Die snelle aanwas
was een veeg teken voor de afnemende waterkwaliteit
van beide vennen ten gevolge van de instroom van
nutriënten uit agrarisch gebied in het Achtermeer en het
Kleine Meer.
Door de eutrofiëring kwamen sinds 1956 allengs meer
broedvogels van voedselrijk water voor. In 1988, het
laatste jaar dat de vennen tot de rand gevuld waren, zijn
onder meer Fuut, Bergeend, Nijlgans, Grote Canadese
gans, Krakeend, Slobeend, Tafeleend en Kuifeend aangetroffen, naast zeldzaamheden als Pijlstaart, Smient
en Zomertaling. Incidenteel kwamen Witwangstern,
Witoogeend, Roodhalsfuut en Steltkluut nestelen. Het
voorkomen van de visetende Fuut op het Groote Meer
was uitzonderlijk. Naar verluidt ontbreken vissen in de
vennen. Futen hadden hier dan ook een ander stapelvoedsel: ze voerden hun jongen vooral met alpenwatersalamanders. Door de alsmaar toenemende verdroging
komen veel watervogels niet meer jaarlijks op het landgoed tot broeden. Sinds 2000 nestelen er nauwelijks
geoorde futen en dan alleen in natte jaren. Bovendien
moeten de vennen meerdere jaren achtereen watervoerend zijn geweest, voordat geoorde futen er in slagen
jongen groot te brengen. Als na langdurige drooglegging de vennen wat gevuld raken, is de aquatische fauna
wellicht onvoldoende hersteld om jonge geoorde futen
genoeg voedsel te verschaffen.
Brede oeverzones zijn heel aantrekkelijk voor steltlopers. Daardoor trokken de ‘Meeren’ allerhande doortrekkende steltlopers aan. In het Achtermeer kwamen
in het voorjaar groepen regenwulpen slapen. Overdag
zochten ze in Belgische weilanden naar regenwormen en
emelten. Door verdroging zijn de oeverzones van beide
‘Meeren’ zo geslonken dat vandaag de dag regenwulpen
ontbreken en andere steltlopers er veel minder voorko-
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| In de geëutrofieerde vennen

voeden futen hun jongen voornamelijk met alpenwatersalamanders. Saxifraga-Rudmer Zwerver.

men. Bovendien ontstaat er opslag van berken en grove
dennen nu de glooiende oevers nooit meer volledig overstroomd raken. Dat zorgde voor een explosieve toename
van roodborsttapuiten en sprinkhaanzangers, evenals
broedvogels van vochtige struwelen als Blauwborst,
Bosrietzanger en Rietgors. Tegelijkertijd stimuleerde
aanvoer van nutriënten massale groei van Riet in het
Achtermeer. Waar ooit één van de belangrijkste Europese
vindplaatsen was van het uiterst zeldzame oeverkruidverbond, leven nu vogels van rietmoerassen zoals Kleine
karekiet en Waterral.
De dekzandruggen tussen de ‘Meeren’ waren omstreeks
1900 al met naaldbos beplant, vanaf 1920 zijn veel zeedennen aangeplant. Het landgoed was met de Wouwsche
Plantage één van de weinige plekken op de Brabantse Wal
waar naaldbosvogels als Vuurgoudhaan en Kruisbek al
in de jaren tachtig voorkwamen. Vuurgoudhanen namen
sindsdien overal toe. De Kruisbek is een invasievogel die
van jaar tot jaar sterk in aantal varieert. Met het ouder
worden van de bossen is de struiklaag ook steeds beter
ontwikkeld. Dat uit zich in een stijgend aantal struikbewoners als Fitis en Goudvink. Anderzijds zijn broedvogels
van struwelen op vochtige bodems sinds eind vorige eeuw
frappant afgenomen. Zomertortel, Nachtegaal, Fluiter,
Spotvogel, Wielewaal en Matkop kwijnen weg of zijn al
verdwenen. Rond 1994 werden 40-50 territoria van de
Matkop vastgesteld, in 2011 waren ze op de vingers van
één hand te tellen. Dit terwijl andere struikbewoners
het juist prima doen op het landgoed. Omdat de Matkop
standvogel is, moet zijn afname lokale oorzaken hebben.
Het lijkt er sterk op dat verdroging meespeelt, want de
soort verliest op de Brabantse Wal veel sneller terrein dan
elders in Nederland. De aanhoudende verdroging is dus
niet alleen funest voor watervogels, maar lijkt ook bosvogels te treffen.
Uit de ontwikkeling van de vogelbevolking blijkt dat
de hoeveelheid dood, staand loofhout sinds de eeuwwis-
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seling sterk is toegenomen op het landgoed. Het gaat
niet alleen om hardhoutsoorten als Beuk en Zomereik,
waarvan Bosuil en Boomklever profiteren. De spectaculaire toename van Kleine bonte specht en Bonte
vliegenvanger laat zien dat sinds 2000 veel dood, zacht
berkenhout beschikbaar kwam. Bonte vliegenvangers
zijn uitermate kritisch en vestigen zich alleen in bossen
met een overvloed aan natuurlijke nestholten als nestkasten ontbreken. Naast de toenemende leeftijd van de
opstanden, zou verdroging ook kunnen meespelen bij de
verminderde vitaliteit en de toename van dode en stervende bomen.
In het zuiden gaat het landgoed over in heide en zandverstuivingen bij de Kriekelareduinen. Na de Loonse en
Drunense Duinen is dit potentieel het grootste stuifzandgebied in Noord-Brabant. De voormalige stuifzanden waren echter grotendeels bebost. Met subsidie in
het kader van het Europese LIFE 2006 programma zijn
dennenplantages verwijderd om het areaal droge en
natte heide uit te breiden en is het open stuifzand in de
Kriekelareduinen deels hersteld. Er zijn verbindingszones tussen open gebieden aangelegd of hersteld om de
wind weer ruimte te geven in de zandverstuivingen aan
weerszijden van de rijksgrens.
Dit deel is al jaren in gebruik als militair oefenterrein, maar natuurliefhebbers kwamen zelden langs.
Zo is tot midden jaren zeventig nauwelijks informatie
voorhanden over de avifauna. Het is aannemelijk dat er
toen klapeksters en duinpiepers broedden, net als op
de Kalmthoutse Heide. Zeker is dat begin jaren tachtig
Bergeend, Patrijs, Korhoen, Torenvalk, Wulp, Ransuil,
Tapuit en Geelgors als broedvogel present waren. Dit
soortenspectrum is typerend voor open, structuurrijke
en plaatselijk vochtige heide grenzend aan cultuurland.
Ze zijn helaas allemaal verdwenen. Die enorme verarming had allerlei oorzaken. Zo is begin jaren negentig
de konijnenpopulatie bijna volledig weggevaagd door
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een virusziekte. Begrazing door konijnen zorgde voor
verjonging van de Struikhei. Het hield een mozaïek
van open, lage, grazige vegetaties in stand tussen de
struikheistruiken. De gangenstelsels van het Konijn
waren essentieel als broedplaats voor zowel Tapuit als
Bergeend. Veranderingen in de insectenfauna droegen bij aan de teloorgang van Tapuit, Geelgors, Patrijs
en Korhoen. De vochtige dopheideveldjes verdroogden. Dat noopte de wulpen om voedselvluchten te
maken naar besproeide sportvelden van de Koningin
Wilhelminakazerne. Nadat het militair oefenterrein was
opengesteld voor het publiek werden de schuwe wulpen
dagelijks verstoord door wandelaars en loslopende honden. Die onrust gaf ze de nekslag.
Ondanks die aderlatingen loont een wandeling over
heide en stuifduinen nog altijd. Na het natuurherstel is
het landschap weidser geworden. Hoewel het onder de
rook van Antwerpen ligt, is het er zeldzaam stil en is de
horizon nauwelijks vervuild. Op zomeravonden snellen rugstreeppadden als muizen over de zandpaden.
In het Kriekelaarsven op de grens heffen ze massale
koren aan. Levendbarende hagedis en Gladde slang, de
enige slangensoort in Noord-Brabant, komen er voor.
Landelijk gezien is Noord-Brabant voor beide soorten
een belangrijk bolwerk. De Levendbarende hagedis
leeft bij voorkeur in structuurrijke heide op enigszins
vochtige bodem. Hij doet het al decennia slecht en is het
zorgenkindje onder de inheemse reptielen. Vergeleken
met begin jaren negentig zijn ze ook in het militair
oefenterrein minder vaak te zien. De gladde slangen van
de Kriekelareduinen staan in contact met de populatie
op de Kalmthoutse Heide en lijken baat te hebben bij het
natuurherstel.
Sinds 1980 herstelden Buizerd en Havik zich van de
klap die persistente insecticiden uitdeelden; in de zomer

zijn met enig geluk wespendieven te zien. Tegelijkertijd
namen Roodborsttapuit en Boomleeuwerik flink toe.
Vergrassing speelde de Roodborsttapuit in de kaart,
terwijl de Boomleeuwerik wellicht baat heeft bij verdroging. Andere vogels van boomgroepen op voedselarme
zandgronden floreren eveneens. Boompiepers zijn
ronduit talrijk en gekraagde roodstaarten bereiken hoge
dichtheden. Op warme zomeravonden snorren hier tientallen nachtzwaluwen. Het lijkt vreemd dat nachtzwaluwen zich konden handhaven, terwijl andere insectenetende heidebewoners als Duinpieper en Tapuit uit het
grenspark verdwenen zijn. Dat komt door zijn mobiliteit
en opportunisme. Nachtzwaluwen broeden weliswaar
in verboste heide of jonge aanplanten, maar kunnen
op kilometers afstand insecten vangen boven bossen of
vennen. Al deze vogels profiteren van het herstel van
open stuifzanden en heide. Onder een wortelkluit bij de
Paalberg heeft zelfs weer een Tapuit genesteld. Of dat
een eenmalig voorval was, dan wel een structurele terugkeer valt te bezien.

Cultuurland op de Brabantse Wal
Binnen het grenspark liggen enkele landbouwenclaves. Rond 1900 hadden die een kleinschalig, sterk besloten karakter. Bijna alle weitjes en akkers waren omgeven
door dichte hagen en werden kampen of heiningen
genoemd. Dit cultuurlandschap onderging sindsdien
een totale metamorfose. Alle perceelsranden zijn ontdaan van opgaande begroeiing. Schaalvergroting was het
motto. Het meeste grasland is gescheurd en omgezet in
maïsakkers, waarbij toepassing van kunstmest een grote
rol speelde. De landbouwgronden werden dusdanig diep
ontwaterd, dat ’s zomers vochttekorten optreden. Om
die te compenseren wordt grondwater onttrokken voor
beregening. Beide processen bevorderen verdroging van
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de Brabantse Wal. De enorme stikstof- en fosfaatbelasting door de intensieve landbouw was funest voor de
biodiversiteit. Schaars begroeide kruidenrijke bermen
langs onverharde wegen transformeerden tot welige
grasranden. Voor plattelandsvogels als Patrijs, Steenuil,
Spotvogel en Braamsluiper waren die veranderingen
funest. Ze zijn in dertig jaar vrijwel uitgestorven op de
Brabantse Wal. Ook aan zaadeters als Ringmus, Kneu,
Groenling of Geelgors hebben landerijen niets meer te
bieden. Cultuurland op de Brabantse Wal is dankzij de
agro-industrie een onherbergzame woestijn geworden
voor veel planten en dieren.

Geschiedenis van het zeekleilandschap
Bij het begin van onze jaartelling stroomde de Schelde
noordwaarts langs de Brabantse Wal door een uitgestrekt
veenlandschap en boog ter hoogte van het latere Bergen
op Zoom richting Noordzee. Vanaf de vierde eeuw vielen
er gaten in de strandwal langs de Noordzee en kon de
zee via kreken doordringen in het Hollandveen en ging
zand en klei op het veen afzetten. Tijdens de eerste SintElisabethsvloed in 1404 brak de Noordzee door naar de
Honte, een Zeeuws veenriviertje dat in de Schelde afwaterde. De Honte, de latere Westerschelde, werd na 1530
de hoofdtak van de Schelde. De oostelijke tak, de Agger,
was tot dan de belangrijkste vaarroute naar Antwerpen.
Het werd echter een wantij, waar eb en vloed samenkwamen en er amper stroming was waardoor het snel ging
verzanden. Daardoor veranderde de Oosterschelde van
een estuarium in een zeearm. De zee bleef er zand en slib
op het veen afzetten. Onder druk van de zeeklei en door
ontwatering via de krekenstelsels klonk het veenpakket
in, waarna de zee nog meer sedimenten kon afzetten.
Vanaf de dertiende eeuw vonden inpolderingen plaats
in het Markiezaat van Bergen op Zoom en daar ontston-

den de dorpjes Hildernisse en Emaus. Ook werd zout uit
het veen onder de zeeklei gewonnen. In westelijk NoordBrabant werd veen voor zoutwinning vooral buitendijks
opgegraven, waarvoor zogenaamde moerdijken werden
aangelegd. Turfstekers konden dan langer doorwerken,
want ze hoefden niet twee keer per etmaal uit te wijken
voor de opkomende vloed. De turfwinning zorgde voor
een buitendijkse gatenkaas. Tegelijk daalde in de polders
de bodem door inklinking van het onderliggende veen.
Dat kon niet goed blijven gaan en bij de Sint-Felixvloed
op 1 november 1530 liepen de polders van de Markiezen
van Bergen op Zoom onder water. De zee stond tot in
het dorp Hildernisse, maar dat werd toen nog niet verlaten. Dat gebeurde pas na de Allerheiligenvloed in 1570.
Sindsdien staat het overstroomde gebied bekend als het
Verdronken land van Het Markiezaat van Bergen op
Zoom.
Pas na afloop van de Tachtigjarige Oorlog was er geld
en animo om delen van het verdronken Markiezaat te
heroveren door inpoldering van de Auvergnepolder, de
Augustapolder, de Prins Karelpolder en de Caterspolder.
Door de aanleg van de Kreekrakdam voor de spoorlijn Bergen op Zoom–Vlissingen in 1867 werd Het
Markiezaat volledig afgesneden van de Agger. De aanwas die tegen de spoordam aanslibde, werd in 1893
ingedijkt bij de aanleg van de Hogerwaardpolder,
de jongste polder in het voormalige Markiezaat. In
het getijdengebied van de Agger werden vanaf 1685
onder andere de Noordpolder en de Zuidpolder onder
Ossendrecht, de Zuidpolder van Woensdrecht en de
Oud-Hinkelenoordpolder weer ingepolderd. In die
laatste polder kronkelt een smalle, bochtige waterloop,
de Agger Kapitale Uitwatering. Dat is het restant van
de middeleeuwse Schelde zoals die tussen de huidige
Ooster- en Westerschelde liep.
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De laagveengordel
Aan de voet van de Brabantse Wal werd op de overgang
naar het Holoceen plaatselijk laagveen gevormd door
aanvoer van kwelwater. In de Zuid- en Noordpolder
van Ossendrecht en de Prins Karelpolder zijn dat smalle
veengordels, bij het Halstersche Laag is die zone breder. Eeuwenlang is getracht om die drassige bodems te
ontwateren door aanleg van netwerken van parallelle
afvoersloten. Aanvankelijk zonder veel succes, de laagveenbodem bleef alleen maar geschikt als veenweide. De
continue afvoer van kwelwater leidde echter geleidelijk
aan toch tot verdroging, waardoor de veenbodem tot
op grote diepte is gemineraliseerd. De hoge botanische
en ornithologische natuurwaarden zijn daardoor sterk
afgenomen. Zo zijn grutto’s die eind vorige eeuw nog in
de Zuidpolder van Ossendrecht en het Halstersche Laag
broedden, inmiddels verdwenen. In het laatste gebied is
in 2009 een flinke laag voedselrijke grond afgegraven om
de oorspronkelijke begroeiing weer een kans te geven
op een voedselarme bodem. In de Noordpolder van
Ossendrecht wordt het kwelwater nu langer vastgehouden en is de Calfvensche Kreek opnieuw uitgegraven.
Dat heeft geleid tot de terugkeer van Zomertaling en
Tureluur.

De zeekleipolders
Grootschalige akkers met enkele oude kreekresten
bepalen het landschap van de zeekleipolders. Onlangs
zijn dichtgegooide kreken opnieuw uitgegraven in de
Hogerwaardpolder. De oevers van die jonge kreken zijn
aanvankelijk kaal, maar langs oude kreken ontstaan rietzomen en wilgenbosjes. Een mooi voorbeeld is het Lange
Water bij Halsteren, waar Bruine Kiekendief, Rietzanger,
Snor, Cetti’s zanger en Blauwborst broeden. Die laatste
is weinig kieskeurig en nestelt ook in slootranden tussen akkers. Ook komen Kwartel, Patrijs, Veldleeuwerik
en Kneu, inmiddels verdreven uit cultuurland op de
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Brabantse Wal, nog voor. Ze halen hoge dichtheden in de
Hogerwaardpolder, maar veelal gaat het om een schijntje
van de aantallen van eind vorige eeuw. Dat komt doordat
ook op de zeeklei het cultuurland in enkele decennia
vrijwel steriel is gemaakt. Afgezien van het hoofdgewas
groeit en leeft er bijna niets ten gevolge van de landbouwintensivering. De meeste akkervogels moesten
uitwijken naar wegbermen, dijktaluds en slootranden,
waar nog wat composieten en andere kruiden groeien.
Een uitzondering is de Gele kwikstaart, de meest karakteristieke broedvogel van grootschalige zeekleiakkers.
De soort voelt zich thuis op vochthoudende bodems met
pioniervegetaties die ontstaan na drastische ingrepen als
inundaties, landbouwwerkzaamheden of afsluiting van
getijdengebieden. Terwijl Veldleeuwerik en Graspieper
nog steeds talrijk in Het Markiezaat voorkomen, is de
Gele kwikstaart daar al lang verdwenen. Alle landbouwkundige ingrepen die akkers ongeschikt maken voor
dieren die van insecten of bodemdieren leven, creëren
wel een tafeltje-dek-je voor grote grazers. Het is dan ook
niet vreemd dat ook allerlei ganzen hier massaal op af
komen. Zij komen nu jaarrond aan hun trekken in de
monoculturen met wintergranen en raaigrassen die de
agrarische industrie hen aanbiedt.

Het Markiezaat voor de afsluiting
De kom van de Oosterschelde bestond uit zandplaten,
getijdegeulen, slikken en schorren. Slikken zijn vlakke
platen met een zandige bodem die twee keer per etmaal
worden overspoeld tijdens vloed. Dichter bij de oever
daalt de snelheid van de vloedstroom en wordt gaandeweg fijner sediment in de vorm van slib afgezet. Als die
kleiafzettingen zo hoog worden dat ze niet meer dagelijks
worden overspoeld, spreken we in het zuidwesten van
Noord-Brabant van schorren en in het noordwesten van
gorzen, twee synoniemen voor kwelders. Tegen de dijk
van de Hogerwaardpolder waren de schorren NAP + 2 m

hoog en werden doorsneden door een diep en wijdvertakt
krekenstelsel. Aan de voet van de Brabantse Wal waren
de schorren lager en gingen geleidelijk over in slikken.
Midden in de kom van de Oosterschelde, ter hoogte
van de oude Scheldebedding, werden na de Tweede
Wereldoorlog zandwinputten met specie opgevuld. Zo
ontstond de Spuitkop (alias Steenvliet), die na afsluiting
een belangrijk eiland werd voor grondbroeders.
Tot 1983 was er in het Verdronken land van het
Markiezaat een verschil tussen eb en vloed van ongeveer
vijf meter. Als slikken bij eb droogvielen, foerageerden
er veel steltlopers. De vegetatie van de hoge schorren
bestond uit typische zoutwatersoorten als Lamsoor,
Zeekraal, Zeeaster en Engels slijkgras, terwijl er allerlei
eenden graasden of bodemdieren zochten in de kreken.
Dit was het enige landschap in Nederland waar de zee
rechtstreeks in aanraking kwam met afzettingen uit
het Vroeg-Pleistoceen, zoals het klif de Kraaienberg. Bij
Hildernisse, de laatste buitendijkse vloedboerderij van
Nederland die was vernoemd naar het verzwolgen dorp,
weerklonk in mei voorjaarszang van Zwarte specht,
Boomklever en Zwarte mees, broedvogels van het oude
parkbos van Mattemburgh. Tegelijk was er in het westen
een spektakel van bonte strandlopers en zilverplevieren,
jodelende wulpen en druk gebabbel van groepen rotganzen en bergeenden, typische wadvogels. Een enorm
faunacontrast.
Tot de jaren zestig was bij de Woensdrechtse Duintjes
in de zomer het enige zeebad van Noord-Brabant.
Bij noordwesterstormen, zeker als die samenvielen
met springtij, beukten de golven tegen de voet van de
Kraaijenberg en golfde de zee tussen de Woensdrechtse
Duintjes en rondom hoeve Hildernisse. Tegelijk sproeide
een zilte nevel over hoger gelegen gronden. In een wijde
omtrek moesten planten over een grote zouttolerantie
beschikken, ook al werden ze nooit rechtstreeks in zee
ondergedompeld. Opslag van berken, grove dennen of
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zomereiken kreeg zo geen kans om de bijzondere vegetaties van de duinheideveldjes en het duingrasland op de
Woensdrechtse Duintjes te verdringen. Hier was één van
de weinige groeiplaatsen van de zeldzame Stippelzegge.
Dit voor Nederland unieke landschap met een klif
en rechtstreeks contact tussen zee en Vroeg-Pleistocene
afzettingen ging teloor door de aanleg van de
Markiezaatskade. Die kade was nodig vanwege afspraken tussen België en Nederland over een getijdenvrije
vaarroute tussen Antwerpen en Rotterdam: de ScheldeRijn verbinding. Daarna werd Het Markiezaat nog verder gecompartimenteerd voor de aanleg van de Bergse
Plaat en de Binnenschelde.

Het Markiezaat na de afsluiting
De grote geomorfologische eenheden zijn de slikken, de schorren en het hoger gelegen klif. In 1988
formuleerde de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
een beheersvisie voor Het Markiezaat. Daarna werd
het natuurbeheer overgedragen aan het Brabants
Landschap, terwijl het waterbeheer de verantwoordelijkheid werd van het Waterschap Brabantse Delta.
Volgens de beheersvisie moesten allerlei landschappen
ontstaan: open water met een soortenrijke aquatische
levensgemeenschap, dichte rietmoerassen met wilgenstruweel, maar ook kortgrazige, open slikken en
drassige oeverzones, en zowel ruige, halfopen schorren
als opgaand, vochtig loofbos. Om die landschappelijke
variatie te bereiken, zijn vanaf 1988 grote grazers ingezet om de vegetatiesuccessie plaatselijk af te remmen.
Daarbij is gekozen voor een compartimentering met
beweide delen, waar de bos- of moerasvorming vertraagd wordt, en onbeweide delen waar ontwikkeling
van rietmoerassen en moerasbos een kans krijgt. De
begrazing geschiedt door inscharing van rundvee tussen 15 april en 15 november. Op het oostelijke schor zijn
daarnaast IJslandse pony’s jaarrond aanwezig.
Een tweede belangrijk beheersinstrument is het
peilbeheer. Dat was erop gericht om ontzilting van de
slikken, en daarmee tegelijkertijd de vegetatiesuccessie,
zoveel mogelijk te vertragen. Het meerpeil wordt vooral
bepaald door neerslag en verdamping. In herfst en winter stijgt de waterspiegel door een neerslagoverschot.
Omdat het water op voormalige slikken dan in of boven
het maaiveld staat, vindt daar geen percolatie plaats:
het in de bodem aanwezige zout wordt nauwelijks weggespoeld. Van voorjaar tot nazomer zakt het peil dan
ongeveer 60 centimeter door verdamping. Dat lijkt
weinig, maar door de zeer flauw verlopende oevertaluds
is er een zeer grote amfibische zone. Er duikt een groot
areaal onbegroeide voormalige slikken op. De amplitude
van die jaarcyclus is wisselvallig en onvoorspelbaar. Het
is afhankelijk van het jaarlijks wisselende neerslagoverschot, wat de dynamiek nog meer vergroot.
Volgens de beheersvisie moest het meerpeil weliswaar een natuurlijk regenmodel volgen, maar met één

belangrijke restrictie: vanaf NAP + 0,5 m moest neerslag
volledig worden afgevoerd. Die aftopping was gekozen
om te waarborgen dat er altijd voldoende oeverzones
beschikbaar bleven als foerageer- of broedgebied voor
vogels en andere dieren. Om dat te realiseren is in 1988
een afvoer met stuw aangelegd. De capaciteit daarvan is
echter volstrekt onvoldoende om bij aanhoudende regen
het water zo snel af te voeren dat het meerpeil daadwerkelijk wordt afgetopt op de ingestelde stuwhoogte. Die
trage afvoer verlengt de verblijftijd van het water in het
systeem. Uit de mariene waterbodem kwamen fosfaten
vrij toen het meer verzoette, en overnachtende ganzen en
meeuwen voeren dagelijks flinke mestladingen aan. Die
nutriënten zorgden aanvankelijk voor een weelderige
groei van ondergedoken planten. Aanhoudende aanvoer
van nutriënten in combinatie met inadequate afvoer,
leidden echter tot voortdurende ophoping van voedingsstoffen. Daardoor kregen algen de overhand ten koste
van ondergedoken hogere waterplanten. Er ontstond
een troebel, algenrijk watersysteem. Het doorzicht,
oorspronkelijk 2-4 meter, bedraagt sinds 2000 zelden
meer dan 0,30 meter. Dat is slechter dan in Zoommeer
en Volkerakmeer en ver onder de minimumnorm van
1 meter voor zwak brak water volgens de Europese
Kaderrichtlijn Water.

Van zout naar zoet
Door de lange verblijftijd verzoette het meer trager
dan verwacht, zelfs in 2014 was het nog licht brak. Door
verschillen in bodemsamenstelling en hoogteligging
verloopt de bodemontzilting van plaats tot plaats
anders. De ontzilting begon allereerst op de hoogste
schorren. Op de voedselrijke bodem verschenen spoedig
massale ruigtestruwelen met Akkerdistel, Harig wilgenroosje en Vlier. Tegelijk keerde het reliëf om: de centrale
hoge schorren met lutumrijke bodems klonken aanzienlijk in, terwijl de kreekoevers met grovere sedimenten
veel minder inzakten. Vandaar dat zandige kreekruggen
nu als lintvormige verhogingen in het landschap opduiken.
De ontzilting van lage slikken en kreekbeddingen
verloopt uiterst traag. Zij hebben nog altijd een zilt
karakter met kale of weinig begroeide bodems. In ondiep
water bloeien in mei talloze zilte waterranonkels en is
Snavelruppia aangetroffen, terwijl in plas-dras situaties op voormalige slikken tapijten van Goudknopje
gedijen. Zoutminnende planten als Klein schorrenkruid,
Kortarige zeekraal, Melkkruid, Zilte rus, Zeerus, Zulte of
Zeeaster en Zilte zegge groeien plaatselijk nog altijd vrij
massaal. Anderzijds zorgde aanvoer van basenrijk kwelwater uit de Brabantse Wal voor snelle verzoeting op
plekken waar watervoerende zandlagen opduiken, zoals
aan de voet van de Kraaienberg en bij de Woensdrechtse
Duintjes. Op zulke locaties ontwikkelden zich kruidenrijke graslanden met honderden rietorchissen en
duizenden moeraswespenorchissen. Ook vrij zeldzame
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|B
 oven. Langs het pad naar de

vogelkijkhut bloeit eind juni
massaal Moeraswespenorchis.
Saxifraga-Jan van der Straaten.

|M
 idden links. Na de verzoeting

verscheen de Zomerbitterling,
Het Markiezaat. Saxifraga-Jan van der
Straaten.

|M
 idden rechts. Op vochtige, voed-

selarme plekken groeit Echt
duizendguldenkruid, Het
Markiezaat. Saxifraga-Jan van der
Straaten.

|O
 nder links. De voormalige

strandvlakte wordt begraasd.
Hidde Bult.

|O
 nder rechts. Moerasandijvie is

in Het Markiezaat een pioniersoort in ondiep water. SaxifragaJan van der Straaten.
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|B
 oven links. Broedkolonies op de

|B
 oven rechts. De beschikbaar-

Spuitkop: opkomst en neergang van verschillende kolonievogels.
|O
 nder links. Weidevogels als
Scholekster, Kievit, Tureluur,
Zomertaling, Slobeend en
Veldleeuwerik karakteriseren
verschillende typen grasland.

heid van schaars begroeide
strandvlaktes blijkt uit het
aantal pioniervogels. In 1997
is het meerpeil verhoogd door
de stuw die overtollig water
afvoert 10 cm hoger te zetten.
|O
 nder rechts. Kleine karekiet en
Baardman weerspiegelen de

groei van rietmoerassen in
relatie tot de ontzilting van het
Markiezaatsmeer (chlorideconcentratie, zwarte lijn).
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 oven. Een aanzienlijk deel van

de Nederlandse strandplevieren broedde in Het Markiezaat.
Saxifraga-Iztok Skornik.

|M
 idden. Tureluurs zijn kenmer-

kende broedvogels van Het
Markiezaat. Hes van Schoonhoven.
|O
 nder. Het Markiezaat vormt een
belangrijk broedgebied voor
baardmannen. Hes van Huijhoven.
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planten als Zomer- en Herfstbitterling, Zilt torkruid,
Selderij, Zeerus, Strandduizenguldenkruid, Echt en
Fraai Duizendguldenkruid komen voor. Op plekken met
sterk wisselende zoutgehalten groeien nog altijd Zilte
schijnspurrie en Dunstaart en onlangs is Stippelzegge
weer gemeld.

De Spuitkop: een broedeiland
Het voorkomen van broedvogels geeft een gedetailleerd overzicht van de evoluties van de vegetatie en het
landschap na de afsluiting van Het Markiezaat van de
zee. Onmiddellijk na het verdwijnen van het getij vestigden zich honderden kolonievogels op de Spuitkop,
de centrale, schaars begroeide opgespoten zandplaat.
Boven een meerpeil van NAP + 30 cm is het een eiland
en lastig te bereiken voor grondpredatoren. Daarom
is het favoriet bij bodembroeders. Aanvankelijk betrof
het vooral visdieven en kok- en zilvermeeuwen. In 1988
broedden de eerste brandganzen en na een stormachtige
groei stabiliseerde hun kolonie rond 650 broedparen.
Wat later verschenen kleine mantelmeeuwen, maar verdwenen Kokmeeuw en Visdief, de laatste waarschijnlijk
mede vanwege de verslechterende waterkwaliteit. In
1995 deden lepelaars een eerste, mislukte broedpoging.
In 2014 nestelden er 187 paren en was het de grootste
Nederlandse kolonie buiten de Waddeneilanden. Van al
die kolonievogels zoekt alleen de Brandgans zijn kostje
bijeen in Het Markiezaat. Alle andere doen dat in de
Oosterschelde, in omliggende polders of op vuilstortplaatsen. Ze komen alleen naar Het Markiezaat, omdat
de Spuitkop het enige eiland in de regio is dat lastig toegankelijk is voor grondpredatoren.

Strandvlaktes: een zeldzaam habitat
Na de afsluiting kwamen Kluut, Kleine plevier,
Strandplevier en Bontbekplevier massaal tot broeden.
Die pioniersoorten zijn karakteristiek voor schaars
begroeide strandvlaktes. Overal ter wereld is dat een
schaars en bedreigd habitat, omdat het alleen stand
houdt als sterk dynamische processen, zoals periodieke
overstroming of stuivend zand de vegetatiesuccessie
tegengaan. Bovendien zijn strandvlaktes steevast de eerste keuze bij projecten gericht op industrieterreinen of
havens. Ze zijn ook nog eens favoriet bij recreanten, van

badgasten tot motorcrossers, die ’s zomers de broedsels
van de pioniervogels ruïneren. Zo daalde de Nederlandse
strandplevierpopulatie tussen 1975 en 2012 van 800-900
tot slechts 195-215 broedparen. Dankzij de trage ontzilting en winterse overstromingen raakten strandvlaktes in Het Markiezaat veel trager begroeid dan in het
Krammer-Volkerak of het Zoommeer. Het was het enige
niet zoute bekken waar pioniersoorten decennialang
stand hielden.
In 1997 broedde 16 % van de Nederlandse strandplevieren, 52 paar, in Het Markiezaat. Ook van de Kluut herbergde het reservaat een aanzienlijk deel van de landelijke populatie. Dat had nog jaren kunnen duren, ware het
niet dat in 1997 het stuwpeil plots werd verhoogd naar
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|L
 inks boven. De Spuitkop in Het

Markiezaat is een belangrijk
broedgebied voor watervogels.
Hidde Bult.

|L
 inks onder. Door de verzoeting

nam het areaal Riet in Het
Markiezaat toe. Hidde Bult.
|R
 echts. Evolutie van grazige struwelen, habitat
van Sprinkhaanzanger en
Roodborsttapuit, en struikgewas weerspiegeld door de
overige soorten. De tijdelijke
terugval na 1988 markeert het
inscharen van rundvee.

NAP + 0,6 m. De motivatie hiervoor was het verhinderen
van verstoring van broedende lepelaars op de Spuitkop
door vossen. Die ogenschijnlijk kleine peilverhoging
zette wel de helft van de strandvlaktes onder water
door de zeer flauw verlopende oevertaluds. En zoals te
verwachten was, kelderden de bestanden van de pioniervogels, allemaal Rode Lijstsoorten, in tegenstelling tot
de Lepelaar. Ondanks de peilverhoging wist een Vos in
1998 alsnog de Spuitkop te bereiken en plunderde het
broed van Zilvermeeuw en Brandgans. In 2004 is daarom
besloten de stuwhoogte terug te draaien naar NAP + 0.4
m om een zo gunstig mogelijk perspectief te bieden aan
kustsoorten als Kluut, Strand- en Bontbekplevier. Door
de geringe capaciteit van de stuw duurde het nog tot
2008 voordat het peil in mei effectief dat niveau bereikte.
Tegelijk veerde de Strandplevier tijdelijk op naar 22
broedparen in 2011, toen 10% van de landelijke populatie.
Pioniersoorten blijven zelden langer dan tien jaar present na voltooiing van natuurbouwprojecten, zoals aanleg van eilandjes. Daarna verdwijnen ze van het toneel
door vegetatiesuccessie. Daarom is het verbazingwekkend dat in Het Markiezaat zelfs dertig jaar na afsluiting
nog altijd wat pioniervogels tot broeden komen dankzij
het semi-natuurlijke peilverloop, de vertraagde ontzilting en de begrazing.

Kortgrazige, open slikken en
drassige oeverzones
Weidevogels karakteriseren de open, grazige
landschappen. Scholekster, Kievit, Tureluur en
Veldleeuwerik, die al voor de afsluiting in het terrein
broedden, namen daarna snel toe. Ook Slobeend en
Zomertaling verschenen. Beide eenden zijn typerend
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voor kruidenrijke grazige vegetaties die geregeld plasdras staan en veel hoogteverschillen vertonen. Dankzij
peilfluctuaties, vertraagde ontzilting en begrazing
bleven de graslanden jarenlang open en floreerden de
weidevogels. Ze bereikten rond 1998 een maximum.
Inmiddels verruigt het grasland en vervilt de grasmat
en wordt gaandeweg minder geschikt voor weidevogels.
Ook soorten als Wilde eend en Kuifeend met een voorkeur voor water nabij open grasland namen na de eeuwwisseling sterk af. De minder kritische Veldleeuwerik die
in allerlei drogere, maar structuurrijke grazige vegetaties kan nestelen, handhaaft zich nog.

Rietmoeras
Rietmoeras ontwikkelde zich aanvankelijk alleen in
onbeweide delen van het gebied, want rundvee is verzot op Riet. Later ontstonden rietzomen langs moeilijk
toegankelijke kreken. Het voorkomen van de Kleine
karekiet weerspiegelt het areaal rietmoeras. Het laat
prachtig zien dat hun aanwas parallel verliep met de
verzoeting van het meer. Een tweede kensoort voor overjarig Riet is de Baardman. Anders dan de Kleine karekiet
die naar Afrika trekt, overwinteren baardmannen in
het rietland. Als in de herfst het eiwitrijke insectendieet wegvalt, schakelt zijn maagdarmstelsel over op het
verteren van zaden. Om te overleven op die schrale kost
hebben ze veel grotere rietvelden nodig. Baardmannen
vestigden zich pas vanaf de eeuwwisseling, maar de
tientallen broedparen zijn nu de grootste populatie van
Noord-Brabant na de Biesbosch. Er groeit weinig waterriet: overjarig Riet dat permanent in het water staat.
In veel rietvelden wijkt de waterlijn ’s zomers terug als
het meerpeil daalt. Soorten van nat, overjarig waterriet
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|B
 oven. De vlucht van ganzen in

de avond is een spectaculaire
beleving. Saxifraga-Jan van der Straaten.
|M
 idden. Bosmuis wordt regelmatig waargenomen. SaxifragaRudmer Zwerver.

|O
 nder. Vossen vinden volop

prooien in Het Markiezaat.
Saxifraga-Willem van Kruijsbergen.
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|R
 echts. Kleine karekieten profi-

teren van de rietmoerassen die
na de afsluiting ontstonden.
Saxifraga-Piet Munsterman.

|G
 eheel rechts. In tegenstelling tot

de rest van Nederland floreert
Graspieper in Het Markiezaat.
Saxifraga-Mark Zekhuis.

komen nog weinig aan hun trekken. Er is een bescheiden
populatie van Snor, maar Roerdomp en Grote karekiet
broeden hooguit incidenteel. Opmerkelijk is ook dat
Bruine kiekendief, aanvankelijk met 8-10 broedparen
aanwezig, na 2005 snel afnam en als broedvogel bijna
verdwenen is. Wellicht speelt de opkomst van grondpredatoren tezamen met het weinige waterriet een rol.
Vossen kunnen ‘s zomers droogvallende rietvelden binnendringen om nesten te plunderen. De afname van
prooidieren als Fazant, Meerkoet, eenden en weidevogels is eveneens nadelig voor Bruine kiekendief.

Struweel- en bosvorming
De massale ruigtes met onder andere Grote brandnetel,
Harig wilgenroosje en Vlier op de voedselrijke en snel
ontzilte, hoge schorren waren ideaal voor struweelvogels
als Grasmus en Kneu, maar vooral voor Bosrietzanger en
Blauwborst. De laatste verkiest plaatsen met veel reliëf,
zoals steile kreekranden. Vanaf 1988 werd zomerbegrazing ingezet in delen van het reservaat. De runderen leefden zich uit op wilgenroosjes en vlierstruiken, waarvan
alleen verhoute staketsels achterbleven. Daarna konden
de struweelvogels aanvankelijk alleen in de niet-beweide
gebiedsdelen terecht. Dat uitte zich in een tijdelijke terugval van hun populaties in de periode 1989-1993. Door de
begrazing ontstonden grazige struwelen, ideaal voor
Roodborsttapuit en Sprinkhaanzanger. Omdat rundvee
heel kieskeurig is, kreeg opslag op moeilijk toegankelijke locaties toch kansen, terwijl op minder voedselrijke
bodems Duinriet en Adelaarsvaren gingen overheersen. Al
met al gedijen zowel grazige struwelen als struikgewassen
en floreren struweelsoorten. Alleen blauwborsten kwamen de eerste klap nimmer te boven. Koeien gebruiken de
kreekruggen namelijk om het terrein te doorkruisen en
begrazen de ‘bermen van die snelwegen’. Daardoor blijven
kreekranden veelal verstoken van opslag van struiken of

bomen. Dat is nadelig voor blauwborsten, maar bevorderde de explosieve groei van graspiepers.
In onbeweide gedeelten verliep de bosvorming zeer
vlot. Karakteristieke boomsoorten zijn Ruwe berk,
Grauwe wilg en in minder mate Schietwilg. Op zandige
bodems ontstonden wilgen-berkenbossen, op de kleigronden wilgen-vlierbossen met een manshoge ondergroei van Grote brandnetel en Kleefkruid. Dankzij de
korte levensduur van wilgen veroudert moerasbos heel
snel. Spoedig kwamen mezen en Grote bonte specht
af op stervende en dode bomen. In 2009 en 2010 werden Zomertortel, Ransuil, Nachtegaal, Spotvogel en
Wielewaal in de moerasbossen aangetroffen. Het zijn
broedvogels van vochtige loofbossen die op de verdrogende Brabantse Wal vrijwel uitgestorven zijn.

Voedsel en rust voor niet-broedvogels
Het Markiezaatsmeer is uniek wat betreft rust:
beroeps- en pleziervaart, watersport en oeverrecreatie
ontbreken volledig. Het werd een belangrijke rust- en
slaapplaats voor vogels uit een wijde omgeving. In 1983
ontstond meteen intensief forensenverkeer van tienduizenden meeuwen en honderden wulpen. Overdag
zoeken ze voedsel in weilanden tot ver in de Belgische
Kempen. ’s Avonds keren ze terug om te slapen in het
ondiepe Markiezaatsmeer waar ze gevrijwaard zijn van
grondpredatoren. Die dagelijkse exodus gaat bijna het
hele jaar door, alleen tijdens de broedtijd droogt die
verkeersstroom op. Van november tot februari komen
ook steeds meer ganzen en zwanen overnachten. Het
gaat om duizenden brand-, kol- en grauwe ganzen, honderden grote Canadese ganzen en toendrarietganzen en
tientallen kleine zwanen. Overdag vliegen ze niet alleen
oostwaarts, maar ook naar polders rond Woensdrecht,
Ossendrecht en Tholen. Op heldere winterochtenden is
het vertrek van de formaties van meeuwen, ganzen, zwa-
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nen en wulpen bij de Woensdrechtse Duintjes één van de
meest opwindende vogelschouwspelen in de regio.
Ook aan vogels uit de Oosterschelde biedt Het
Markiezaat rust. Spectaculair zijn de honderden middelste zaagbekken die op winteravonden vanaf hun
visgronden in razende vaart naar Het Markiezaat vliegen om te overnachten. Waarom ze de Oosterschelde
ontvluchten is onduidelijk. Voor andere eenden zoals
Smient, Pijlstaart en Slobeend en steltlopers als Bonte
strandloper en Zilverplevier is dat simpel. Zij zoeken
voedsel op schorren en slikken in de Oosterschelde en
moeten bij opkomend tij uitwijken naar een hoogwatervluchtplaats. Die moet niet alleen droog blijven, maar
ook rustig zijn. Aan beide voorwaarden voldoet Het
Markiezaat. Door veranderingen in de Oosterschelde
blijven die soorten nu meestal ter plaatse overtijen. In
Het Markiezaat zijn zwermen met duizenden steltlopers alleen nog te zien als tussen oktober en maart bij
springtij een zware noordwesterstorm het water in de
Oosterschelde hoog opzweept.
De combinatie van voedsel en rust trekt veel doortrekkers en wintergasten aan. Snel na afsluiting kwamen in
de nazomer honderden ruiende futen naar het visrijke,
heldere Markiezaatsmeer. Zoals veel watervogels verliezen futen tegelijkertijd alle slagpennen. Tot die zijn
vervangen kunnen ze wekenlang niet vliegen. Futen zijn
dan aangewezen op heel rustige meren. In de Delta vallen veel bekkens af vanwege verstoringen door beroepsen pleziervaart of watersporters. Het geeft aan dat het
ontbreken van rust een knelpunt is in veel Nederlandse
wetlands. Het Markiezaatsmeer is nu te troebel voor
futen en andere viseters.
Grote delen van het meer zijn ondiep en daardoor ideaal als foerageergebied voor grondeleenden en meerkoeten. Aanvankelijk begraasden die in herfst en winter de
massale zeekraaltapijten op de slikken. Nu azen ze vooral

op ondergedoken planten. In september 1986-1990 ging
het gemiddeld om 19.000 eenden en koeten, in 2009-2013
om 16.000 vogels. In de loop der jaren wijzigde ook het
soortenspectrum. Met de verslechterende waterkwaliteit
namen Smient, Slobeend, Wilde eend en Pijlstaart in
aantal af. Soorten die gedijen in voedselrijk water, zoals
Krakeend, Tafeleend en Meerkoet, namen juist toe. Wel
werd hun verblijfsduur gaandeweg korter, veel watervogels verlaten het meer steeds vroeger. Wellicht raakt de
voorraad ondergedoken planten in de herfst sneller uitgeput, doordat algenbloei hun groei belemmert.

Zoogdieren
Nu het gebied aan het verzoeten is en struwelen en bos
uitdijen, is er volop voedsel en dekking voor Vos, Ree en
Haas. Ze zijn geregeld te zien in het gebied. Het voorkomen van konijnen beperkt zich tot de Woensdrechtse
Duintjes en de dijken. Verder zijn onder meer Mol,
Veldmuis, Wezel, Hermelijn, Bunzing, Huisspitsmuis,
Dwergmuis en Bosmuis waargenomen.

Waar kan ik dat alles zien?
Het Landgoed Lindonk, het Landgoed Mattemburgh,
delen van het Landgoed Groote Meer en de
Kriekelareduinen zijn ontsloten door wandelpaden. Het
Markiezaat is gesloten voor publiek. Bij het bezoekerscentrum op de Kraaijenberg biedt een uitkijktoren wel
een weids uitzicht over het Markiezaatsmeer. Daar starten ook drie wandelroutes. Eén daarvan leidt naar een
vogelobservatiehut tussen het Markiezaatsmeer en een
kunstmatige plas met helder kwelwater. Dat pad voert
door begraasde en onbegraasde gebiedsdelen en doorkruist zowel orchideeënrijke graslanden als rietland.

