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Broedvogels van de proefstrook in het Markiezaat in 2021
Hidde Bult

Dit seizoen veranderde er niet veel ten opzichte van de drie vorige jaren. Het 
meerpeil was opnieuw laag, wat minder gunstig uitpakte voor watervogels. 
Fuut, Kuifeend, Wintertaling, Zomertaling en Slobeend ontbraken. Anderzijds 
konden pioniervogels weer terecht op droogvallende slikken. Kluut (2 paar), 
Strandplevier (4 paar), Kleine Plevier (4 paar) en Bontbekplevier (2 paar) 
voldeden aan de criteria, al nestelden de meesten buiten de strook. Het werd 
helaas geen succes, er vlogen nauwelijks jongen uit. Op het Hogerwaardschor 
zaten wat meer struweelvogels dan in vorige seizoenen, waaronder vijf 
Nachtegalen en opnieuw twee Cetti’s Zangers. In de hete zomers groeide het 
rietveld wat uit en trok iets meer moerasvogels aan. 
Bijzonder was een zingende Wielewaal, dat was voor ’t eerst sinds 2000.

Bontbekplevier foto: HES
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Inleiding
Het Markiezaatsmeer (verder aangeduid als Markiezaat) ontstond in 1983 
na de sluiting van de Markiezaatskade. Het is een Natura-2000 reservaat 
met ongeveer 1.100 ha water en 700 ha drooggevallen voormalige slikken 
en schorren. Neerslag en verdamping bepalen het peil. Het daalt heel ver 
in de nazomer, na de winter bereikt het een maximum. Boven 40cm +NAP 
wordt neerslag afgevoerd om niet te veel oevers blank te zetten. Het water 
is zwak brak, maar helaas is het troebel en van slechte kwaliteit sinds ca. 
2000. Door hun vlakke oevers hebben de voormalige slikken buitengewoon 
brede amfibische zones. Bij een kleine peildaling vallen veel voormalige 
slikken droog. Op de schorren ontwikkelden zich snel zoete vegetaties met 
grassen, struwelen en plaatselijk bos (Bult 2017). In het Hogerwaardschor 
wordt zomerbegrazing door rundvee toegepast om bosvorming en verrui-
ging van het voormalige getijdengebied tegen te gaan. 
De broedvogels worden vanaf 1986 gemonitord in een 200 m brede proef-
strook, sinds 1989 door de VWG Bergen op Zoom. De raai is 3270 m lang 
en ligt in het zuidoosten van het reservaat (Bult 2017b, 2018, 2019). Het 
middenstuk staat meestal onder water sinds het peil wordt afgetopt, vanaf 
2004 op 38 cm +NAP. De voormalige slikken zijn bijna onbegroeid en als 
ze droogvallen, zoals in 2021, kunnen pioniersoorten er terecht. Om de 
relaties tussen de vegetatie en de vogelstand zichtbaar te maken, zijn de 
vogelsoorten ingedeeld in ecologische groepen (Sierdsema 1995). 

Materiaal en methoden
Het onderzoek gebeurt steeds volgens de Sovon richtlijnen (Van Dijk & 
Boele 2011, Vergeer et al. 2016). Zoals altijd zijn er vijf rondes gemaakt 
(Tabel 1). Dit seizoen gingen Jacques Ariaansz (JA), Ton Bakker (TB), Jan 
Hogerwaard (JH), Sjaan Hopmans (SH), Jeroen van Kruiningen (JvK) en 
Hidde Bult (HB) op stap. De lastig bereikbare middenstrook is driemaal 
bezocht, bij de andere bezoeken is hij wel met een telescoop bekeken. 
Omdat het veel tijd kost om de middenstrook te bereiken en weer terug te 
lopen, duurde het veldwerk wat langer dan in vorige jaren (ruim 30 uur) en 
viel de onderzoekintensiteit (27,6 min/ha) iets hoger uit dan gemiddeld. 
Vogels en zoogdieren zijn in het veld ingevoerd op een tablet met Avimap 
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. Ook zijn 
er weinig tot helemaal geen kenmerken (open water) die de strook aflijnen. 
Dat maakt het soms lastig om te bepalen of een vogel binnen of buiten de 
strook zit (Bult 2018, 2019). Verder is het aantal bezoeken (vijf) relatief 
laag. Om die drie redenen fluctueren de resultaten van de strook sterker 
dan in een BMP-plot met een meer normale vorm. Ook om de grote lijnen 

minder te vertroebelen door die jaarlijkse fluctuaties binnen soorten, zijn 
ze gegroepeerd in ecologische vogelgroepen (Sierdsema, 1995). 
De winter van 2020/21 was zacht, maar kende wel een venijnige vorstperi-
ode in februari. Het meer is toen bijna helemaal dichtgevroren. De kou en 
sneeuw veroorzaakten wellicht extra wintersterfte onder standvogels. Eind 
februari werd erg zonnig en zacht, maar vanaf maart begon een maanden-
lange natte, frisse periode. Pas na mei brak normaler weer aan en juni werd 
één van de warmste en zonnigste sinds het begin van de metingen. 

Resultaten
Het aantal territoria en het aantal soorten in 2021 vielen wat hoger uit dan 
gemiddeld in 2011-20 (tabel 2). Bij 0,5 is sprake van een grensgeval. Dan 
lagen één of meer waarnemingen buiten de raai. Naast vogels zijn ook 
zoogdieren genoteerd: zesmaal een Ree, waaronder een kalf, zesmaal Euro-
pese Hazen en viermaal een Vos.

Watervogels
De som van eenden, koeten en futen lag met 18 territoria ruim onder 
het gemiddelde (Tabel 3). Wintertaling en Slobeend, Rode Lijst soorten 
ontbraken dit jaar hoewel ze een voorkeur voor ondiep water hebben. Ook 
duikeenden en Fuut ontbraken, maar dat is steeds het geval in seizoenen 
met lage waterstand. Of de drie paar Bergeenden op de middenstrook 
daadwerkelijk gebroed hebben, valt sterk te betwijfelen al voldeden ze aan 
de criteria. 

Pioniersoorten
Op de voormalige slikken vestigden zich twee paar Kluten, vier paar 

Strandplevieren, vier paar Kleine Plevieren en twee paar Bontbekplevieren. 
De meeste zaten buiten de proefstrook. Daardoor vallen hun cijfers binnen 
de raai lager uit (Tabel 2). Helaas gingen bijna alle legsels verloren, want in 
juni ontbraken fel alarmerende ouderparen. Er verdronken legsels door de 
stijging van het meerpeil, terwijl rundvee met zekerheid een nest van de 
Strandplevier vertrapte. Ook het koude weer en de vele buien in mei waren 
vast voor heel wat pullen catastrofaal. 

Weidevogels
Graspieper en Veldleeuwerik waren weer de talrijkste soorten (Tabel 3), al 
lopen ze de laatste jaren geleidelijk terug. Hun score (67) daalde behoorlijk 
onder het tienjarig gemiddelde. Het midden dat droogviel was ook dit 
jaar weer bezet door beide soorten, maar vooral het noorden kende een 
verlies. Scholekster, Tureluur en Kievit waren present, maar waarnemingen 

Tabel 1. Waarnemers, bezoekdata en tijdbesteding in 2021
 Ronde Waarnemer aard 2021 begin eind deel

 1 TB, JA Zonop 17-Apr 06:41 08:48 Zuid

  SH, JH Zonop 17-Apr 07:06 09:27 Noord

 2 HB Zonop 01-May 06:05 08:39 Zuid

  TB Zonop 01-May 07:01 09:20 Noord

 3 TB, JA Ochtend 15-May 05:30 08:29 Zuid

  HB, SH, JH Ochtend 15-May 08:32 12:16 Midden en Noord

 4 HB Ochtend 29-May 05:23 09:06 Zuid

  TB Ochtend 29-May 06:30 08:55 Midden en Noord

 5 TB, JvK Zonop 12-Jun 05:08 09:42 Midden en Noord

  TB Ochtend 14-Jun 05:21 08:41 Zuid

 Totaal                 27,6 min/ha                           30:06

Dodaars 0.1 0

Fuut 0.6 0

Knobbelzwaan 1.1 2

Grauwe Gans 1.4 1

Gr. Canadese Gans 1.0 1

Brandgans 0.2 0

Nijlgans 0.1 0

Bergeend 4.6 3

Smient 0.1 0

Krakeend 7.4 4

Wintertaling 1.1 0

Wilde Eend 6.9 5

Zomertaling 0.3 0

Slobeend 1.8 0

Krooneend 0.2 0

Tafeleend 0.1 0

Kuifeend 0.1 0

Kwartel 0.6 1

Fazant 0.9 1

Waterral 0.7 1

Waterhoen 0.1 0

Meerkoet 1.6 1

Scholekster 1.2 3

Kluut 1.1 2

Kleine Plevier 0.6 1

Bontbekplevier 0.3 1

Strandplevier 1.2 2

Kievit 2.8 2

Grutto 0.3 0

Tureluur 4.8 3

Houtduif 1.1 0

Zomertortel 0.1 0

Koekoek 1.8 3

Groene Specht 0.1 0

Grote Bonte Specht 0.9 2

Veldleeuwerik 32.3 30

Boompieper 0.7 0

Graspieper 41.3 37

Witte Kwikstaart 0.1 1

Winterkoning 9.8 8

Heggenmus 1.7 1

Roodborst 0.6 0

Nachtegaal 2.2 5

Blauwborst 1.1 1

Roodborsttapuit 6.4 8

Merel 5.1 5

Zanglijster 3.1 4

Cetti’s Zanger`` 0.2 2

Sprinkhaanzanger 7.2 7

Rietzanger 4.4 12

Bosrietzanger 20.1 27

Kleine Karekiet 5.7 7

Spotvogel 0.3 0

Braamsluiper 0.1 0

Grasmus 17.4 19

Tuinfluiter 8.0 5

Zwartkop 9.8 13

Tjiftjaf 7.6 13

Fitis 23.4 24

Staartmees 0.6 0

Pimpelmees 0.9 1

Koolmees 2.6 2

Wielewaal 0.0 1

Gaai 0.3 1

Vink 1.4 2

Putter 1.7 1

Kneu 5.0 4

Rietgors 18.0 15

Som 286.5 295

Soorten 43 47

Tabel 2.  Het aantal territoria in 2021 en het gemiddelde van 2011-20.  Alleen    
soorten waarvan na 2010 territoria zijn vastgesteld, worden vermeld.  

Soort         2011-20     2021 Soort         2011-20     2021 Soort         2011-20     2021
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van Grutto’s ontbraken. Bij de weidevogels is een eenmalig roepende Kwartel 
vermeldenswaard.

Moerasvogels
Het lage meerpeil was de laatste jaren gunstig voor de noordwaartse uitgroei 
van waterriet van de rietstrook in het middenstuk. Kleine Karekiet en Waterral 
bleven stabiel, maar er zaten iets meer Rietzangers. Daardoor steeg de som van 
de moerasvogels naar 20 territoria, bijna tweemaal boven het langjarig gemid-
delde (10,9 territoria).

Struiken en ruigtes
Vogels die struwelen of jonge bosstadia bewonen, waren weer de grootste 
ecologische groep met 149 territoria (Tabel 3, Figuur 1). Dat was een stabilisa-
tie ten opzichte van 2020. Bosrietzanger, Roodborsttapuit en Nachtegaal deden 
het beter dan vorig jaar. Bovendien hielden ook nog zeker vijf Nachtegalen 
territorium buiten de strook. Aan de voet van de dijk zongen Cetti’s Zangers, 
net als vorig jaar (Tabel 2).

Bosbewoners
Deze categorie met onder meer Houtduif, Tjiftjaf, Koolmees en Vink bleef 
nagenoeg gelijk. De stand van de bosvogels neemt heel geleidelijk toe sinds 
2011 (Figuur 1). 

Bijzonderheden
Bijzonder was zeker de eenmalig zingende Wielewaal. Dat gebeurde tussen de 
datumgrenzen en dit was het eerste geldige territorium sinds 2000! Wielewalen 
lieten zich ook in de Bieduinen en de Kriekelareduinen voor het eerst horen 
deze eeuw. Buizerd, Bruine Kiekendief, Torenvalk, een man Zomertaling (op 
15 mei, de datumgrens) en Watersnip werden in de strook gezien, maar de 
waarnemingen waren onvoldoende om van broedpogingen te kunnen spreken. 

Tabel 3.  Territoria van de belangrijkste ecologische vogelgroepen in 2021 en hun 
gemiddelden van de laatste tien jaar. 

Watervogels 28,6 18

Moerasvogels 10,9 20

Pioniervogels 3,4 6

Veldleeuwerik, Graspieper 73,7 67

Overige weidevogels 10,1 9

Struweelvogels 140,8 149

Bosvogels 17,4 23

Gemiddelde  2011-20 2021

Kleine Karekiet     foto HES
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Voor de Duintjes liep op 29 mei een paar Steltkluten met grote al vliegende 
jongen, maar die waren zo goed als zeker buiten het Markiezaat uit het ei 
gekropen. Van drie paar Brandganzen met pullen in juni wordt aangeno-
men dat ze buiten de strook op de Spuitkop hebben gebroed.

Discussie
De broedvogelsamenstelling leek sterk op die van 2019 en 2020. Zo was de 
laatste jaren steeds ruimte voor pioniervogels beschikbaar. Het Markiezaat 
heeft als enige voormalige getijdengebied een (semi)-natuurlijk waterpeil-
beheer. Dat belemmert de ontzilting van de bodem, hoewel het zoutgehalte 
van het water al jaren niet verder daalt. Door die unieke situatie bleef de 
vegetatiesuccessie plaatselijk steken in de fase van zilte strandvlaktes. Als 
die niet onder water liggen, trekken ze nog altijd wat Strand- en Bont-
bekplevieren aan. Het geeft aan dat verzilting van het Markiezaatsmeer 
onnodig is om die Rode Lijst soorten broedgelegenheid te verschaffen. Wel 
kunnen kleine vlakke eilandjes die Brabants Landschap en de Gemeente 
Bergen op Zoom naast de Spuitkop willen aanleggen extra broedgelegen-
heid bieden (Bult 2019). Ze kunnen ook het broedsucces van de pioniers 
wellicht opkrikken doordat hun legsels niet vertrapt worden door vee en 
doordat grondpredatoren lastiger toegang krijgen tot de nesten.

De lage waterstand was anderzijds weer nadelig voor futen, eenden en koe-
ten. Slobeend, Zomertaling en Wintertaling voldeden niet aan de criteria 
voor broedpogingen. 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 wei-
devogels als Kievit en Tureluur zijn echter sterk afgenomen, wellicht ten 
gevolge van de opkomst van grondpredatoren zoals marterachtigen en Vos. 
Vooral op de zuidelijke, hoger gelegen voormalige schorren zitten de 
soorten die struiken en struwelen bewonen. Na een piek in 2014 leken ze 
enige jaren af te nemen (Figuur 1, Bult 2017). Het is vrijwel zeker dat die 
piek kwam door een afwijkende manier van onderzoek in dat jaar. Vanaf 
2019 zette herstel in en anno 2021 zitten ze weer op het niveau van voor 
2014. Al met al kennen de struik- en struweelbewoners geen toe- of afname 
sinds 2005. Dat wil niet zeggen dat er binnen de clan geen verschuivingen 
optraden. 
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Figuur 1. Links: territoria van Veldleeuwerik (VL) en Graspieper (GP) en de overi-
ge weidevogels (Kwartel, Kievit, Scholekster, Grutto en Tureluur). Van die laatste 
categorie waren tot 2000 zo’n 50 broedparen present, in 2021 waren het er negen. 
Rechts de aantallen van struweel- en bosvogels. De struweelvogels lijken sinds 2005 
vrij stabiel, hoewel soorten binnen die clan wel degelijk in aantal variëren. De ca-
tegorie bosvogels groeit sinds 2005 gestaag, zij het heel traag. In 1994 en 2015 kon 
de VWG de proefstrook niet tellen vanwege het onderzoek voor Broedvogelatlassen.

Veldleeuwerik   foto HES


