
Meldingen van territoria/broedgevallen in 2019 waar we blij over zijn. 
 
Waarnemingen van Teus Slagboom naar stand van zaken 06-08-2019 
 
In 2018 werden er voor 2 soorten territoria/broedgevallen ontdekt, die nieuw in de regio waren: de 
Grauwe Klauwier (1) en de Raaf (min. 3). De wens, dat dit in zich 2019 ging doorzetten, werd in 
vervulling gebracht. 2019 werd daarom een memorabel broedseizoen. Hoe verging het de Grauwe 
Klauwier en de Raaf? En waren er nog andere memorabele soorten? 
 
Grauwe Klauwier. 
In het ZO van het Markiezaat werd in week 31 een residentieel paartje met 2 jongen ontdekt.  
 
Raaf  
3 locaties hadden op basis van waarnemingen in 2018 kansrijk kunnen zijn om territoria te 
ontdekken: het Kleine Meer (gemeente Woensdrecht), de omgeving 
Bunkerbaan/vliegveld/Huijbergsebaan (gemeente Bergen op Zoom en Woensdrecht) en de omgeving 
Lindonk/Markiezaat (gemeente Woensdrecht). Het Kleine Meer liet in 2019 wel activiteit zien, maar 
leverde slechts één bekende waarneming. De omgeving Bunkerbaan/vliegveld/Huijbergsebaan idem. 
Beide locaties leverden daarom op basis van deze gegevens geen territoriumindicatieve 
waarnemingen. Omgeving Lindonk/Markiezaat leverde een nestelend paar in één van de 
hoogspanningsmasten in het Markiezaat. Hier werden 2 jongen grootgebracht. Verleden jaar leek de 
kern van dit territorium zich op Lindonk te bevinden. 
 

Andere soorten 
 
Patrijs 
De Patrijs schittert de laatste 2 jaren in mijn waarnemingen door afwezigheid. Een cluster van 4 ad en 
min. 21 pullen in de Schakerloopolder op 08-07-2019 was dan ook een zeer grote verassing.  
 
Rallen 
In de natte zeekleipolders in de gemeente Woensdrecht was er, zoals iedereen weet, een heel mooi 
rallenjaar. Met uiteraard Waterrallen, maar ook krenten zoals het Porseleinhoen en het Kleinst 
Waterhoen. Het Porseleinhoen leverde als broedresultaat ten minste 1 ex. met 1 jong en 1 ex. met 2 
jongen. Het kleinst Waterhoen liet 1 jong zien.  
 
Grutto 
Met 380 ex. op 27-02-2019 op de Princesseplaat was het een hele mooie seizoensbinnenkomer. De 
kans op broedende vogels is er nog in de Schakerloopolder en de Scherpenisserpolder. Dit jaar had ik 
daar geen territoria, maar ik heb de gebieden tijdens het broedseizoen amper bezocht. Andere 
gebieden met de kans op Grutto’s ken ik niet. 
 
Steltkluut 
In diezelfde natte zeekleipolders in Woensdrecht was er 1 paar met 3 eieren, welke niet uitkwamen. 
Een ander paar bracht 4 jongen groot tot vliegensvlug.  
 
Zwartkopmeeuw 
De enige broedplaats in de regio die bij mij bekend is, is de Schakerloopolder. Daar werden op 08-07-
2019 12 ad en 15 juv. gezien.  
 



Zomertortel 
Deze soort hoor ik ieder jaar nog vanuit mijn tuin in Woensdrecht (Rijzendeweg). Het ging dit jaar om 
3 waarnemingen tussen 18-05-2019 en 04-06-2019. Op 20-05-2019 leverde de Matjes 2 koerende ex. 
 
Rouwkwikstaart of Rouw x Witte Kwikstaart 
Het moeilijke bij deze ondersoort is om na te gaan of er sprake is van een zuivere Rouwkwikstaart of 
en overgangsvorm met de Witte Kwikstaart. Het blijkt dat het in Nederland vooral gaat om 
overgangsvormen, ook al lijkt het ex. op een zuivere Rouwkwikstaart. Belangrijk voor een 
onderscheidende determinatie is de kleur van de stuit. Voor een Rouwkwikstaart moet deze zwart 
zijn. Ook zijn de flanken grijzer.  
Broedgevallen hier zijn vooral aan de oostzijde van de Kreekraksluizen. Ook lukt dat incidenteel in de 
omgeving van Jagersrust-oost en het Kleine Meer. Nabij de Kreekraksluizen werd er dit jaar een keer 
een mn. Rouw x Witte Kwikstaart waargenomen met afleidgedrag en voedsel in de bek. Ikzelf heb dit 
voorjaar niet één keer de hele omgeving afgelopen, dus er kunnen paartjes gemist zijn.  
In de natte zeekleipolders in Woensdrecht werd een mn. met afleidgedrag gezien. Deze werd als 
Rouwkwikstaart gedetermineerd, maar wat mij betreft liet de gemaakte foto weinig grijs op de 
flanken zien, dus kan er ook sprake zijn van een overgangsvorm met de Witte Kwikstaart. Vrij snel 
daarna liep er een juv. Rouw x Witte Kwikstaart.          
 
Grote Lijster 
Voor mij is dit een “ik maak me zorgen over het voorkomen soort”. Er was een mogelijk territorium 
op Mattemburgh aan de noordzijde van het vliegveld. Tevens was er een mogelijk territorium op 
Jagersrust-oost. Dit was nog niet zo lang geleden heel anders en waren er meerdere paren.  
 
Ringmus 
Ook een “ik maak me zorgen over het voorkomen soort”. Zowel in 2018 als in 2019 zijn door mijzelf 
geen territoria gevonden.  


