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Vogelwerkgroep Bergen op Zoom

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 samenwer-
king 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 excur-
sies gehouden waarbij vogel- en natuurstudie voorop staan.
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Van de voorzitter

Hierbij de Veerkracht van 2021. iets later dan gehoopt, maar zoals een redactielid ooit opmerkte: de Veerkracht komt uit, als het uitkomt… en bij gebrek aan kopij was het lastig uitkomen voor de Veerkracht. 
HeS heeft hem daarna weer mooi opgetuigd.

afgelopen jaar vonden opnieuw weinig activiteiten plaats vanwege de coronapandemie. Zo werd de algemene ledenvergadering in maart uitgesteld omdat nederland weer op slot was. eind juni versoepelden de 
maatregelen tijdelijk. toen is meteen een nachtzwaluwwandeling georganiseerd voor de zomervakantie. De algemene ledenvergadering kon nog net op 12 oktober plaats vinden. Daar bleek uit koele cijfers dat de 
vogeldiversiteit op de Brabantse wal in de afgelopen 40 jaar schrikbarend achteruitging.

ondanks de Covid19 beperkingen gingen alle langlopende projecten van de Vwg door, zij het met beperkte menskracht. over drie projecten lees je meer in dit nummer. Zo verzorgde de uilenwerkgroep weer 
huisvesting voor kerk- en Steenuilen. Daarvan werd dankbaar gebruik gemaakt. eén kast uilskuikens kreeg een ventilator van de gastgevers. 
monitoring van de broedvogels in een proefstrook in het markiezaat is een ander langlopend project. Daarvan staat het verslag over 2021 in dit nummer. een aantal broedvogels doet het goed in dit reservaat 
van Brabants landschap. Vanaf 1983 telt de Vwg er ook vogels buiten de broedtijd. in januari 2021, tijdens de internationale midwintertelling, noteerden we echter ongekend weinig watervogels. Daarvoor zijn 
twee verklaringen. Helaas is de waterkwaliteit van het meer al jaren zo slecht, dat zowel planteneters als viseters er nauwelijks voedsel kunnen vinden. De weinige overgebleven watervogels werden die winter 
ook nog op grove wijze verstoord door oefeningen met Chinook helikopters. Door coronabeperkingen werden de laagvliegoefeningen, die normaal in het buitenland plaatsvinden, verplaatst naar west-Brabant. 
Dit leidde tot veel te veel onrust rond de vliegbasis. 
in dit nummer verder een verslag van ton Bakker over de broedvogels van de Slikken van de Heen. Die vielen iets later droog dan het markiezaat. maar, het waterpeil is er vrij constant en zonder natuurlijk 

jaarritme. Dat zorgde voor snellere ontzilting en bosvorming. in het bijna ondoordringbare moerasbos verbleven flink 
wat lokale zeldzaamheden zoals Zomertortel, wielewaal en Spotvogel.
in juli en augustus gingen Vwg leden gericht op zoek naar wespendieven in de polders bij ossendrecht. Daar 
foerageren broedvogels uit het natura-2000 reservaat “Brabantse wal”, die dan slachtoffer kunnen worden in het geplande 
windpark ZeBra. De initiatiefnemers hadden potentiële risico’s voor wespendief en Zeearend niet in kaart gebracht. Ze 
gingen ervan uit dat beide soorten niet voorkomen in het plangebied. mede door inbreng van de Vwg kwamen die risico’s 
toch op de agenda. De initiatiefnemers schrapten twee turbines en hebben toegezegd dat de andere met detectie- en 
stilstandsvoorzieningen uitgerust zullen worden. Die dialoog wordt vervolgd. 
Bestuursleden staken ook flink wat tijd in andere planologische ontwikkelingen en de beheerplannen voor Brabantse wal 
en markiezaat. Het overleg daarover met andere “groene clubs” gebeurde vooral “online”. 

te hopen is dat we elkaar komend jaar weer wat vaker fysiek kunnen ontmoeten. De eerste excursie staat alvast gepland 
voor begin maart. Hopelijk volgen er meer… 
tot dan wens ik jullie alvast leesgenot en mooie vogelmomenten. 

Hidde Bult, voorzitter Vogelwerkgroep Bergen op Zoom
putte, 26 februari 2022

Hidde Bult met Vale Reuzennachtzwaluw,  foto Marianne Ladenius.
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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. 

Dankwoord
met dank aan Jacques ariaansz, Sjaan Hopmans, Jan Hogerwaard, Jeroen 
van kruiningen en ton Bakker die dit seizoen meededen bij het onderzoek. 
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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
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Swinhoes Boszanger

Het ene KBV-tje is het andere niet, maar de Boszanger die zijn naam 
van Robert Swinhoe gekregen heeft, was wel een erg zeldzame dwaalgast. 
Hij broedt in de Centraal- en Oostsiberische taiga en zal, op weg naar 
zijn overwinteringsgebied ergens in Zuid Oost Azië een verkeerde afslag 
genomen hebben. Europa ligt heel ver buiten zijn trekroute. Ja, hij was 
weleens eerder in Nederland waargenomen, maar dat was lang geleden 
en bovendien wil je hem toch graag op je eigen jaarlijst hebben: zelf 
gezien! Met eigen ogen! Het werd dan ook erg druk op de Maasvlakte na 
die achtste oktober toen het vogeltje daar gemeld was.
Op maandag 11 oktober, een half uur voor zonsondergang werd hij 
voor het laatst gezien. Totaal hadden toen 831 vogelaars hem 989 x op 
Waarneming.nl
ingevoerd tezamen met 939 foto’s. En dan kunnen we alleen maar raden 
hoeveel dat niet gedaan hebben.

Het was prachtig weer toen ik daar op zaterdag de negende aankwam 
en ja, zoals verwacht zag het zwart van de vogelaars. Die stonden 
niet in een strakke halve cirkel om de vogel heen, maar de meesten 
zwierven maar wat rond. en dan is de eerste gedachte dat ze hem 
helemaal kwijt zijn en daarom wat ongericht lopen te zoeken. maar 
nee, ze hadden hem allemaal al: “eerst ga je daar naar beneden en dan 
langs dat zandpad omhoog en bij de derde of vierde struik links zit hij 
op je te wachten. Je ziet daar meer mensen, dus ga daar maar bij staan”. 
gezellig! ik had me het twitch-avontuur toch wat spannender voorge-
steld, maar okay, het was niet anders. en met een beetje geluk was er 
misschien nog wel een ander interessant vogeltje te vinden.

8
maasvlakte 9 october 2021

foto HeS
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Verslag Uilenwerkgroep Bergen op Zoom 2020
Jan Hogerwaard & Ton Bakker

2020 was een bijzonder jaar voor de uilenwerkgroep. On-
danks de perikelen rond de Covid-19 pandemie en tragische 
familieomstandigheden bij een van de leden is het toch 
goeddeels gelukt de uilenkasten te controleren en onder-
houden. Gelukkig waren we bij alle gastgevers welkom 
op het erf. We gingen dan ook, vanwege het rondwarende 
virus, nooit met meer dan twee mensen op pad. Dat heeft 
helaas wel tot gevolg gehad dat we in onvoldoende mate de 
enthousiaste nieuwe werkgroepleden hebben kunnen mee-
nemen en ’opleiden’. De hoop en verwachting is dat dat in de 
toekomst weer beter mogelijk wordt.

in noord Brabant werden er 440 broedgevallen van de kerk- 
uil vastgesteld (613 in 2019) en 1.401 broedgevallen van de 
Steenuil (1.334 in 2019). Van de kerkuilen zijn hiervan in 
totaal 644 jongen uitgevlogen en van de Steenuilen 3.507.
Dit zijn aanmerkelijk minder jonge uilen dan in 2019 was 
vastgesteld. Voor de kerkuil waren dit er 73% minder en voor 
de Steenuilen waren dit er ca. 18 % minder dan in 2019 (bron: 
Jaarverslag 2020 Netwerk Uilenbescherming Brabants Landschap).

Resultaatcode Aantal  
adulte uilen

Aantal eieren Aantal jongen Aantal
broedlocatiestotaal waarvan niet 

uitgekomen
levend in 
broedlocatie

dood in 
broedlocatie

uitgevlogen dood buiten 
broedlocatie

overlevend

00 Broedlocatie niet gecontroleerd 0 0 0 0 0 0 0 0 8

01 Geen enkele activiteit van uil op of 
bij broedlocatie

0 0 0 0 0 0 0 0 16

02 Minimaal één volwassen uil op of 
bij broedlocatie

6 0 0 0 0 0 0 0 6

03 Twee volwassen uilen op of bij 
broedlocatie

6 0 0 0 0 0 0 0 3

04 Broedgeval. Ei(eren) van uil 
vastgesteld. Afloop onbekend

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Broedgeval. Een of meer eieren 
uitgekomen. Afloop onbekend

4 11 0 11 0 11 0 0 5

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4 19 2 17 1 16 3 0 5

09 Alle jongen uitgevlogen (= buiten 
broedlocatie waargenomen)

0 4 0 4 0 4 0 3 2

10 Alle jongen dood buiten broed-
locatie

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Overige bewoners 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Totalen 20 34 2 32 1 31 3 3 52

Tabel 1. Kerkuil
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Voor de verwerking van de vastgestelde gegevens gebruiken we 
de Bl software tool “De Uilenmonitor”. 
De waarnemingen worden hierbij weergegeven in een tabel.
Voor de resultaten van de kerkuil in onze regio zie tabel 1.

Overige bewoners KU-kasten
Holenduif en kauw waren de overige bewoners die we soms 
aantroffen in de kerkuilnestkasten. 

Tabel 2. Steenuil
Resultaatcode Aantal  

adulte uilen
Aantal eieren Aantal jongen Aantal

broedlocatiestotaal waarvan niet 
uitgekomen

levend in 
broedlocatie

dood in 
broedlocatie

uitgevlogen dood buiten 
broedlocatie

overlevend

00 Broedlocatie niet gecontroleerd 0 0 0 0 0 0 0 0 9

01 Geen enkele activiteit van uil op of 
bij broedlocatie

0 0 0 0 0 0 0 0 16

02 Minimaal één volwassen uil op of 
bij broedlocatie

4 0 0 0 0 0 0 0 4

03 Twee volwassen uilen op of bij 
broedlocatie

4 0 0 0 0 0 0 0 2

04 Broedgeval. Ei(eren) van uil 
vastgesteld. Afloop onbekend

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4 9 9 0 0 0 0 0 4

06 Broedgeval. Ei(eren) vastgesteld. 
Een of meer uitgekomen. Afloop 
onbekend

14 41 3 38 0 38 0 0 13

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

3 13 2 11 0 11 4 0 3

09 Alle jongen uitgevlogen (= buiten 
broedlocatie waargenomen)

2 7 0 7 0 7 1 6 2

10 Alle jongen dood buiten broed-
locatie

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Overige bewoners 0 0 0 0 0 0 0 0 26

Totalen 31 70 14 56 0 56 5 6 79

De Steenuil deed het iets minder goed dan in 2019 (tabel 2). 
Dat was geen verrassing, want 2019 was immers een topjaar 
qua muizenstand en broedresultaten van uilen. na zo’n topjaar 
zakken doorgaans de resultaten het seizoen daarna in. in ons 
werkgebied vlogen 14% minder jongen uit dan een jaar eerder, 
wat iets gunstiger is dan de provinciale 18%. Steenuilen heb-
ben in mindere mate dan kerkuilen last van schommelingen 
in de muizenstand, omdat ze veel gemakkelijker overschakelen 
op alternatieve prooien zoals vogels, regenwormen en insecten.

Overige bewoners SU-kasten
Spreeuw, koolmees of pimpelmees hebben dankbaar gebruik 
gemaakt van de Steenuilenkasten. Deze soorten hebben op 26 
locaties gebroed. ook een eekhoorn had een kast gebruikt om 
zijn jongen in groot te brengen. Verder was een kast gepre-
deerd door een Steen- of Boommarter.

Ook dit jaar weer inbraakpoging door een marter Foto: Ton Bakker
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Het najaar van 2020 werd benut om een aantal kasten nog-
maals langs te gaan voor een schoonmaakbeurt. met name bij 
de Steenuil is het raadzaam om de kast schoon te maken nadat 
er in is gebroed. Steenuilen kunnen een kast behoorlijk vervui-
len als er een aantal jongen in opgroeien. De soms dikke laag 
braakballen en prooiresten zou anders weinig ruimte in de 
kast over laten voor het volgende seizoen.

Eénpoot
Bij het schoonmaken van een SU-kast treffen we de adulte 
Steenuiltjes soms aan in de kast. Die laten zich dan gedwee uit 
de kast pakken en vasthouden terwijl de kast wordt schoonge-
maakt. na de schoonmaak worden ze meteen weer in de kast 
terug gezet. tijdens zo’n schoonmaakactie in oktober 2020 

troffen we tot onze grote verrassing een Steenuil aan die een 
klauw bleek te missen. Slechts een stompje resteerde waar de 
klauw had moeten zitten. gevoelsmatig zou je denken dat het 
verlies van een klauw het einde voor een uil moet betekenen, 
maar niets leek minder waar. Deze vogel was in prima condi-
tie. mogelijk is hij of zij zo uit het ei komen kruipen en weet 
niet beter.

Hartverwarmend afgekoeld
2020 kende een hete en 
droge zomer. eén van de 
gastgevers van marcel en 
annelies had bemerkt 
dat de jonge kerkuilen bij 
hem veel te jong al uit de 
kast waren gesprongen. 
Zijn vermoeden was dat 
de jongen het veel te warm 
hadden in de nestkast. 
geen moeite was hem te 
veel, want speciaal voor de 
uilen monteerde hij een 
ventilator bij de kast om 

zo de boel wat te koelen. en dat werkte, want de jongen bleven 
vanaf toen in de kast en vlogen succesvol uit.
Het is altijd weer hartverwarmend om te merken hoe sterk de 
gastgevers vaak bij ’hun’ uilen betrokken zijn.

marcel en annelies geerards hebben weer de gegevens bij de 
gastgevers in de omgeving ten zuiden van Bergen op Zoom, 
Huijbergen, woensdrecht en ossendrecht verzameld.

ton Bakker en Jan Hogerwaard vergaarden de gegevens bij de 
overige locaties, vaak goed bijgestaan door Jacques ariaansz, 
Sandra van oers en Jurgen van der Veen.

De Steenuil met slechts één klauw Foto: Ton Bakker

Steenuilkasten moeten na een geslaagd broedgeval
worden schoongemaakt om ruimtegebrek te voorkomen Foto: Ton Bakker

Jonge Kerkuil        Foto: Annelies Geerards
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Je bent een Roodborsttapuit, Aziatisch (Saxicola maurus) en vrouw, en dat is thuis in het verre 
Oosten niet heel erg bijzonder. Maar je bent jong en ambitieus en je trekt de wijde wereld in. 
En dan, op een mooie, zonnige dag, ben je ineens beland in een gebied vol gretig rond rennende 
mensen met ratelende camera’s en telescopen. Hier op de Maasvlakte ben je een exoot en sta je 
meteen in het centrum van de belangstelling! En wees eerlijk, welke vrouw vindt dat niet leuk? 

Dan komt er ook nog een of andere obscure Boszanger langs en wordt het echt druk in dat 
gebied …
als je doorbreekt als topmodel moet je hard werken om aan alle plotselinge aandacht te-
gemoet te komen. en voor je het weet vlieg je als een gek heen en weer, van de ene photos-
hoot naar de andere. Dit is de kans van je leven en dus moet je even stevig aan de bak.
ik stond zo’n beetje in het midden tussen twee groepjes vogelaars en de tapuit deed heel 
erg haar best om iedereen tevreden te stellen. Hadden de camera’s links een luidruchtig 
salvo afgegeven, dan was de groep rechts weer aan de beurt, dus hup, daar ging ze weer. 
Zelf kreeg ik geen kans, dus toen zij weer eens haastig langs kwam vliegen vond ik het wel 
welletjes. “Zit!”, zei ik.

Ze keek mij aan met zo’n blik van “sorry, ik had je even over het hoofd gezien” en landde me-
teen op een mooie uitstekende tak, nog geen 4 meter van mij af, waar ze professioneel haar 
routine van bevallige poses afwerkte. 
“Zo goed?”
“Ja hoor, zo goed”.

Aziatische Roodborsttapuit

maasvlakte 9 oktober 2021
foto HeS
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foto: ria Hogerwaard

Midwintertelling 2021 in de regio Bergen op Zoom
Ton Bakker, Jan Hogerwaard, Sjaan Hopmans en Hidde Bult

Op 15, 16, 17 en 22 januari 2021 zijn leden van de VWG op pad ge-
weest voor de 55e Internationale Midwintertelling. Zouden de meeste 
watervogels binnen onze regio op het Markiezaatsmeer, verblijven? 
Dat reservaat, hierna Markiezaat genoemd, is opgenomen binnen in 
het Natura2000 netwerk als een belangrijk gebied voor overwinterende 
watervogels. Ter vergelijking zijn daarom de cijfers van dit reservaat 
naast die van de stad Bergen op Zoom, de polders tussen Steenbergen 
en Belgische grens en de Schelde-Rijnverbinding en het Bathse Spuika-
naal gelegd. 

13
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Inleiding
nederland is een belangrijk toevluchtsoord voor vogels die heen en 
weer reizen op de oost-atlantische vliegroute (“flyway“). in de win-
ter verblijven hier zo’n vijf miljoen watervogels (Hornman & Van 
winden, 2019). De waterrijke gebieden (“wetlands”) waar de meeste 
overwinteren zijn daarom binnen het europese natura2000 netwerk 
als reservaat aangewezen. in onze omgeving betreft dat wester- en 
oosterschelde, Zoommeer en markiezaat. Sovon organiseert tussen 
september en april maandelijkse tellingen in die natura2000 water-
vogelgebieden. Dit om het populatieverloop van de verschillende 
soorten te monitoren en om te zien of de natura2000 doelstellin-
gen effectief behaald worden. maar, veel watervogels overwinteren 
buiten het natura2000 netwerk. Van sommige soorten – denk aan 
waterhoen – overwintert de meerderheid zelfs in stedelijk of agra-
risch gebied buiten reservaten. mede daarom worden watervogels 
buiten het natura2000 toch eens per jaar geteld. Dat gebeurt tijdens 
de zogenaamde midwintertelling. Dat is een internationale census 
van noorwegen tot Zuid-afrika waarbij zo veel mogelijk water-
vogels geteld worden die gebruik maken van de oost-atlantische 
vliegroute (“flyway“, Hornman & Van winden, 2019). ook enkele 
leden van de Vwg Bergen op Zoom deden afgelopen januari weer 
mee aan dat immense project. De bedoeling van dit stukje is om 
na te gaan hoe de vogels in 2021 verdeeld waren tussen enerzijds 
het markiezaat, een natura2000 reservaat, en anderzijds de overige 
terreinen met watervogels. Dat zijn de polders van Steenbergen tot 
de Belgische grens, de kanalen en plassen en vijvers in de bebouwde 
kom en het buitengebied van Halsteren en Bergen op Zoom.

Uitvoering
Sovon verdeelde onze regio in 31 teleenheden (tabel 1). marike de 
Haan, Fred Stieglis, Sjaan Hopmans, Jan Hogerwaard, ton Bakker, 
Jacques ariaansz en Hidde Bult telden op 15 of 16 januari de regu-
liere plots in markiezaat en aangrenzende gebieden (molenplaat, 
Binnenschelde en Bergse plaat (Snoekenpaaiplaats en Snoekplas). 
industrieterrein noordland, de Theodorushaven, de augustapolder 
en de woonwijken in Bergen op Zoom en op de Bergse plaat zijn 
door Sjaan Hopmans bezocht. Jan Hogerwaard telde Halsteren, 
Vrederust en polder Het oudland, klutsdorp, moerstraten. ton 

Bakker bezocht de auvergnepolder, de overige polders in nieuw 
Vossemeer, Steenbergen en Halsteren en de Hendrikpolder. om wat 
overzicht te krijgen zijn deze plots toebedeeld aan zes categorieën. 
Het natura 2000 reservaat, bebouwde kom of buitengebied van Ber-
gen op Zoom, polders ten noorden of zuiden van het markiezaat en 
de kanalen. noordland en de Theodorushaven zijn ingedeeld bij het 
bebouwd gebied, terwijl molenplaat, de augustapolder, de Binnen-
schelde en Vrederust zijn ondergebracht bij buitengebied (tabel 1). 

Resultaten en bespreking
in tabel 2 staan de vogelcijfers. wat meteen opvalt is dat van de 
ruim 21700 water- en roofvogels er slechts 2415 (11%) binnen het 
markiezaat zijn geteld. tegelijk is het opmerkelijk dat ruim tweeder-
de deel van de watervogels (68%) de polders verkiest.

Het Markiezaat
Het n2000 reservaat herbergt wel de hoofdmoot van Bergeend, pijl-
staart en Brilduiker. er zit ook een belangrijke fractie van aalschol-
ver, Smient en grauwe gans en zeldzame soorten als Zeearend, 
Blauwe kiekendief, watersnip en Scholekster. maar verder vallen de 
aantallen zwaar tegen. Het totaal valt dit jaar met ruim 2400 vogels 
zelfs bijna driemaal lager uit dan het gemiddelde van de voorbije 
tien zachte winters (6300 vogels in 2011/20), laat staan bij ijsvrije 
midwintertellingen in voorgaanden jaren (14400 vogels in 2001/10, 
20200 vogels in 1991/99 en 23000 vogels in 1984/90). De sterke 
afname sinds de eeuwwisseling komt door de verminderde draag-
kracht van het systeem ten gevolge van de slechte waterkwaliteit 
(Cusell 2018).
iemand suggereerde dat het aantal watervogels bij deze telling extra 
laag was omdat ze weggevlucht waren voor de aanwezige Zeearen-
den. om twee redenen lijkt dat minder waarschijnlijk. allereerst 
vliegen groepen eenden en ganzen inderdaad massaal op voor over-
vliegende Zeearenden, maar ze landen daarna in meerderheid weer 
snel binnen het reservaat. ten tweede verblijven al sinds 2015 iedere 
winter Zeearenden in het markiezaat. 
toch viel de januaritelling gemiddeld bijna driemaal hoger uit dan in 
2021. Het lijkt eerder aannemelijk dat veel vogels gevlucht zijn bij de 
grootschalige verstoringen door laagvliegende Chinook helikopters

tijdens langdurige oefeningen in de voorafgaande week, zoals bos-
wachter erik de Jonge opperde. ook tijdens de telling op vrijdag 15 
januari joeg een traag rondtoerende Chinook alle vogels van meer 
en oevers. wat dat betreft geven tellingen tijdens de werkweek beter 
inzicht in verstoringen door vliegbewegingen. 

Tabel 1. Midwintertelgebieden in de regio Bergen op Zoom
Code Locatie  Categorie

NB1312 Halsteren  Bebouwde kom

NB1317 Bergen op Zoom Noord  Bebouwde kom

NB1321 Bergen op Zoom Centrum  Bebouwde kom

NB1323 Bergen op Zoom Zuid  Bebouwde kom

NB1112  Molenplaat zand  Buitengebied BoZ

NB1121  Binnenschelde*  Buitengebied BoZ

NB1122  Bergse Plaat*  Bebouwde kom

NB1311 Noordland  Bebouwde kom

NB1315 Haven  Bebouwde kom

NB1316 Vrederust  Buitengebied BoZ

NB1322  Augustapolder  Buitengebied BoZ

NB1130  Bufferbekken (Surfplas) Kreekraksluizen* Kanalen

NB1230  Schelde-Rijnverbinding, Kreekrakpand  Kanalen

NB1240  Bathse Spuikanaal  Kanalen

NB1111  Molenplaat slik, Markiezaat*  Natura2000

NB1113  Kade, Markiezaat*  Natura2000

NB1114  Spuitkop en Landtong, Markiezaat*  Natura2000

NB1115  Duintjes, Markiezaat*  Natura2000

 Auvergnepolder  Polders Noord

 Polders Nw. Vossemeer, Steenbergen, Halsteren Polders Noord

 Hendrikpolder  Polders Noord

NB1420 Polder Het Oudland-Klutsdorp-Moerstraten  Polders Noord

NB1211  Kreekrakpolder, Völckerpolder  Polders Zuid

NB1212  Anna-Mariapolder, voormalig schor Ossendrecht. Polders Zuid

NB1213  Damespolder  Polders Zuid

NB1214  Polder Nieuw Hinkelenoord en Hoogerwerf Polders Zuid

NB1215  Oud Hinkelenoordpolder, Zuidpolder Woensdrecht Polders Zuid

NB1216  Noordpolder van Ossendrecht  Polders Zuid

NB1217  Zuidpolder onder Ossendrecht  Polders Zuid

NB1221  Hogerwaardpolder  Polders Zuid

NB1222  Karelpolder  Polders Zuid

*Sector wordt ook bij de reguliere tellingen geteld.
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Bebouwde kom en stedelijk gebied
een opvallend resultaat is ook het hoge aantal watervogels binnen 
Halsteren en Bergen op Zoom. Van waterhoen (75%), wilde eend 
(28%), tafeleend (72%) en wulp (33%) zitten grote concentraties 
in de bebouwde kom. De populaties van waterhoen, wilde eend 
en tafeleend nemen helaas al jaren af. Van de tafeleend, die helder, 
matig voedselrijk water verkiest, zwemt de hoofmoot op de Snoek-
plas in het reimerswaalpark. op noordland liep - zoals meestal -
weer een mooie groep wulpen (120). als we het buitengebied 
meerekenen, dan vertoeft ongeveer de helft van alle aalscholvers, 

Slobeenden, wintertalingen, wilde eenden en watersnippen bin-
nen de gemeente Bergen op Zoom. traditioneel zaten weer mooie 
groepen wintertalingen in de spuikom aan het eind van de Steen-
vliet (184) en in de augustapolder (135). 

Polders
De meeste zwanen en ganzen verbleven in de polders. in de zuide-
lijke polders overschreed de kleine Zwaan met 164 vogels ruim-
schoots het maximum (82) dat al van 1991 dateerde. Sindsdien nam 
de west-europese populatie sterk af. ook was er een wilde Zwaan 

te zien, dat was pas de zesde keer tijdens de laatste 30 tellingen 
aldaar. op hetzelfde grasveld foerageerde ook een mooie groep 
knobbelzwanen. 
De grauwe gans behaalde de hoogste score, gevolgd door Brand-, 
kol-, grote Canadese en toendrarietgans. Dat de Brandgans nu 
talrijker is dan de kolgans komt helemaal overeen met de recente 
landelijke ontwikkelingen (Hornman & Van winden, 2019). en dan 
te bedenken dat in 1989 slechts één enkele Brandgans is genoteerd 
bij de midwintertelling (raes 1991). en die ontlokte marc raes de 
ontboezeming dat “de wilde herkomst van de Brandgans zeer twij-

 Bergen op Zoom Kanalen Polders Buiten Markiezaat Eindtotaal
Soortnaam Bebouwd       Buiten  Zuid       Noord N2000 

IJsduiker . . . . . . 1 1

Dodaars 5 . 29 6 . 40 . 40

Fuut 2 13 12 . . 27 15 42

Aalscholver 16 32 10 14 5 77 36 113

Grote Zilverreiger 1 4 . 18 5 28 2 30

Blauwe Reiger 7 5 1 19 15 47 4 51

Knobbelzwaan 15 11 . 38 102 166 10 176

Kleine Zwaan . . . 164 29 193 5 198

Wilde Zwaan . . . 1 . 1 . 1

Zwaan spec. . . . . . . 2 2

Zwaangans . 1 . . . 1 . 1

Toendrarietgans . . . 487 179 666 43 709

Kleine Rietgans . . . 1 . 1 . 1

Kolgans . 26 . 643 1095 1764 7 1771

Grauwe Gans 177 160 2 2440 895 3674 1287 4961

Soepgans 12 1 3 5 4 25 . 25

Grote Canadese Gans 143 77 . 427 597 1244 130 1374

Brandgans . 23 . 1175 950 2148 62 2210

Magelhaengans . 1 . . 3 4 . 4

Nijlgans . 2 2 14 20 38 . 38

Bergeend 6 . 2 . . 8 127 135

Smient . . . 247 . 247 126 373

Krakeend 72 44 155 128 151 550 37 587

Wintertaling 63 319 . 220 21 623 134 757

Wilde Eend 610 437 147 370 540 2104 105 2209

Soepeend 25 15 . . 3 43 . 43

Pijlstaart 1 . . 2 . 3 76 79

Slobeend 40 10 . 52 . 102 3 105

Tafeleend 95 37 . . . 132 7 139

 Bergen op Zoom Kanalen Polders Buiten Markiezaat Eindtotaal
Soortnaam Bebouwd       Buiten  Zuid       Noord N2000 

Kuifeend 15 52 32 27 43 169 55 224

Brilduiker . . 4 . . 4 20 24

Nonnetje . 8 . . . 8 1 9

Middelste Zaagbek . . 21 . 6 27 1 28

Grote Zaagbek 3 1 1 . 6 11 . 11

Rosse Stekelstaart . . . . . . 2 2

Zeearend . . . . . . 3 3

Blauwe Kiekendief . . . . 1 1 1 2

Havik . . . . 2 2 . 2

Sperwer . . . . 1 1 . 1

Buizerd . 2 2 33 29 66 6 72

Torenvalk . 1 1 15 2 19 1 20

Slechtvalk . . . . . . 2 2

Fazant . 2 . 5 2 9 . 9

Waterral . 2 . . . 2 1 3

Waterhoen 192 16 . 8 40 256 . 256

Meerkoet 255 216 211 158 328 1168 17 1185

Scholekster 9 2 . . . 11 10 21

Goudplevier . . . 21 . 21 . 21

Kievit . 1 . 982 16 999 41 1040

Watersnip 10 . . . . 10 8 18

Wulp 120 . . 129 112 361 1 362

Steenloper 1 . . . . 1 . 1

Kokmeeuw 309 152 . 472 639 1572 13 1585

Stormmeeuw . 2 6 94 170 272 2 274

Zilvermeeuw 56 29 7 68 173 333 8 341

Grote Mantelmeeuw . . . . . . 3 3

IJsvogel 1 2 . 1 2 6 . 6

Grote Gele Kwikstaart 1 . . 1 1 3 . 3

 2262 1706 648 8485 6187 19288 2415 21703

Tabel 2. Vogels in woonwijken en buitengebied van Bergen op Zoom, polders, kanalen en Markiezaat.

watersnip Foto HeS
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felachtig is”. in die tijd kwamen namelijk alleen bij strenge winters 
enkele Brandganzen naar onze regio. wellicht zijn wel wat groepen 
kolganzen in de zuidelijke polders gemist door verstoringen. Verge-
leken met vorige jaren was daar hun aantal (643) aan de lage kant en 
op 4 februari waren alleen al vanaf de Schenkeldijk 1050 kolganzen 
te zien. 
Verder verblijven ook veel eenden in polders: de meeste Smienten, 
de helft van de grote Zaagbekken, Slob- en krakeenden en veel 
wilde eenden. Het voorkomen van de Smienten is wel heel lokaal, 
binnendijks zitten ze vooral op grasland. Dat is in het zeekleigebied 
beperkt tot de noordpolder en de schapenwei op het voormalige 
Schor van ossendrecht. langs het ossendrechtse gat, de smalle 
kreek naar de vroegere haven, verbleven zelfs meer Smienten dan in 
het hele markiezaat.
ook voor roofvogels moet je de polders in: Blauwe kiekendief, 
Sperwer, 2 Haviken, 62 Buizerds en ten minste 19 torenvalken zijn 
genoteerd. De torenvalk is niet in alle polders geteld en daarom is
zijn score een minimum. Het tellen van roofvogels is namelijk facul-
tatief, want ze staan niet op de watervogellijst. andere muizeneters 

zoals 23 grote Zilverreigers en 34 Blauwe reigers zijn ook sterk 
aanwezig in polders.

De kanalen
Hier vielen de aantallen lager uit dan normaal, onder meer bij 
duikeenden als de Brilduiker. in het kader van anti-Corona maat-
regelen zijn veel activiteiten verboden, maar dat geldt niet voor 
hengelen. Sindsdien steeg het aantal “sportvissers”. Die verstoorden 
ditmaal het Bufferbekken bij de kreekraksluizen en vooral het Spui-
kanaal van Bath. normaal rusten daar veel eenden in de luwte van 
de noordelijke kanaaloever. alleen Dodaarzen, Futen en groepjes 
middelste Zaagbekken hadden zich niet laten verjagen. Zij komen 
hier dan ook niet alleen om te rusten, maar vooral om op vis jagen. 

Krenten in de pap
in en rond Bergen op Zoom kun je elke winter drie soorten zaagbek-
soorten zien, wat altijd een feest is. De kleinste, het nonnetje, zwom 
bij deze telling alleen op de Binnenschelde. Vaak vind je ze ook op 
de Snoekplas, de kom van het Steenvliet en in de Hogerwaardpolder. 
Diezelfde plekken zijn ook kansrijk voor grote Zaagbekken, net als 
de grote melanen, polderkreken en de haven van Bergen op Zoom. 
Daar zijn middelste Zaagbekken meestal ook present. naast de roof-
vogels, waren grote gele kwikstaart en iJsvogel leuke bijvangsten 
van de midwinterteling. Dit jaar bereikte de iJsvogel met zes een 
maximum na een reeks zachte winters. Het zal wel jaren wachten 
zijn voor die score geëvenaard zal worden. want, bij de koudegolf in 
februari zullen ze naar verwachting massaal sterven.

Besluiten
•	De	tijd	dat	het	Markiezaat	een	rijk	wetland	was,	ligt	helaas	al	de-

cennia achter ons. Het aantal overwinterende zwanen en eenden 
is een schijntje van weleer. 

•	De	oorzaak	is	bekend.	Het	water	is	zo	troebel	dat	er	nauwelijks	
ondergedoken waterplanten kunnen groeien voor de vegetariërs 
en viseters zien hun prooi niet meer.

•	Ook	verstoren	helikopters	van	de	Koninklijke	Luchtmacht	af	en	
toe alle vogels in het n2000 reservaat bij laagvliegoefeningen 
(zie ook Van der kolk et al., 2020).

•	 In	Bergen	op	Zoom	zelf	overwinteren	van	oudsher	veel	Water-
hoenen en wilde eenden in parken en vijvers. Ze hebben hier 
niets te duchten van jagers en ondervinden ook minder overlast 
van oefeningen met lawaaierige helikopters of straaljagers.

•	 In	de	regio	zijn	polders	voor	watervogels	belangrijk	geworden.	
er overwinteren veel meer watervogels dan in het natura2000 
reservaat. 

•	 In	dat	licht	is	het	jammer	dat	de	openheid	van	de	polders	verder	
aangetast wordt door de plaatsing van windturbines en zonne-
collectoren. 

Dankwoord
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ton Bakker en Jacques ariaansz worden bedankt voor de uurtjes 
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“Brandjes”: de wilde herkomst wordt door niemand meer betwijfeld.
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Broedvogels van de Slikken van de Heen Oost 2018
Ton Bakker

In 2018 werd in opdracht van Buijs Eco Consult het 
natuurgebied de Slikken van de Heen Oost op broed-
vogels gekarteerd. De onderzoeksvraag kwam van  
Natuurmonumenten die dit gebied beheert.
Er werd gevraagd alle soorten broedvogels te karteren en 
niet slechts een vooraf gemaakte selectie van doelsoorten.

nadat in 1987 de philipsdam werd voltooid in het kader 
van de Deltawerken viel in de Slikken van de Heen de 
getijdewerking weg. Het krammer Volkerak, waarvan de 
Slikken van de Heen oost de zuid-westelijke begrenzing 
vormen ging vanaf dat moment in een hoog tempo 
verzoeten. waar voorheen bij elke vloed zout water het 
gebied in spoelde, kwam nu een vrij constante stroom zoet 
rivierwater vanuit het krammer Volkerak het gebied in.
Dat had grote gevolgen voor de zoutminnende bodemfauna, 
die massaal afstierf en voor de vegetatie, die sterk van 
karakter ging veranderen. Dientengevolge liet ook de 
avifauna in het gebied sterke veranderingen zien. een proces 
dat tot op de dag van vandaag nog steeds voortduurt.

Zicht op een van de kreken in de Slikken van de Heen Oost. Foto’s: Ton Bakker
17
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Vanaf januari 1989 werden niet-broedvogels middels maan-
delijkse watervogeltellingen in beeld gebracht. Dat gebeurde 
door leden van de knnV Vogelwerkgroep uit roosendaal. 
ook volgden ze een aantal broedvogelsoorten. Dit bleven zij 
doen tot 2005. Vanaf dat moment werd vanwege de vegetatie-
successie het lopen en tellen van de gevolgde telroutes dus- 
danig lastig dat de tellingen werden gestaakt.
er was voor de Slikken van de Heen oost immers gekozen 
voor een ’ligstoelbeheer’, geen begrazing van het gebied en 
geen verder beheer zoals maaien. en afgesloten houden voor 
publiek. kortom, de vegetatiesuccessie kreeg de vrije hand en 
die werd dan ook dankbaar aangenomen...

Onderzoeksgebied

Ligging en grootte
De Slikken van de Heen oost liggen in de zuidwesthoek van 
het krammer Volkerak. De west- en noordgrens wordt gevormd 
door de Schelde-rijn verbinding, die het gebied tevens scheidt 
van de Slikken van de Heen west, die nu in beheer zijn bij 
Stichting Het Zeeuws landschap. De oostgrens is de monding 
van de Steenbergse Vliet die bij het Benedensas uitmondt in 
het krammer Volkerak. oostelijk daarvan liggen de Dintelse 
gorzen, die door natuurmonumenten worden beheerd. De 
zuidgrens wordt gevormd door de dijk die tot 1987 de zeewe-
ring was. ten zuiden hiervan ligt een grootschalig landbouw-
gebied met een sterk open karakter.

Het volledige gebied werd gekarteerd met een totale opper-
vlakte van 171 ha. Vrijwel het gehele gebied kon worden 
betreden met uitzondering van het kleine, beboste eilandje 
in de noordoosthoek van het terrein. Dit viel echter binnen 
de benodigde gehoorsafstand en kon met de verrekijker/tele-
scoop worden bekeken vanaf de tegenoverliggende oever.

Bodem, vegetatie en beheer
De Slikken van de Heen bestaan uit voormalige schorren en 
aangrenzende getijdeslikken. na de sluiting van de philipsdam 
nam het areaal zoutminnende planten snel af en begon de ver-
struweling van het gebied. op dit moment is er sprake van een 
zoet ecosysteem zonder getijdewerking en een min of meer 

vast waterpeil. Drooggevallen getijdegebieden behoren tot de 
meest voedselrijke gronden van nederland. Dat biedt kansen 
voor een weelderige vegetatie. 

De vele gradiënten in hoogte, vochtigheid en grondsoort zor-
gen tevens voor een flinke soortenrijkdom. 

N     

Veldkaart
Telgebied: Slikken van de Heen-Oost
Opp [Ha]: 168.2

telronde datum begintijd eindtijd

temperatuur wind bewolking neerslag

Slikken van de Heen West Slikken van de Heen Oost Dintelse Gorzen
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Hoogteverschillen (weliswaar kleine) zijn er vanwege eeuwen-
lange aanslibbing vanuit de zoute Delta en door de aanwezig-
heid van oude kreken, die destijds ver het land in sneden. De 
oude stroomruggen hiervan zijn nog altijd goed herkenbaar. 
Veel kreken zijn vrijwel drooggevallen, maar hier en daar zijn 
ze in de lagere delen nog watervoerend. Voorjaar en zomer 
van 2018, waarin de broedvogelkartering plaatsvond, werden 
gekenmerkt door een droog tot zeer droog karakter, met een 
nog niet eerder vertoond neerslagtekort in nederland.

langs de oevers van de Schelde-rijnverbinding is bosvorming 
ontstaan met vooral veel wilg en berk. Hun snelle groei in 
combinatie met de voedselrijkdom heeft inmiddels forse bo-
men opgeleverd. Door stormen zijn veel bomen in de loop der 
jaren ook omgewaaid of afgebroken. Dat levert geschikte hol-
tes op voor bijvoorbeeld bossoorten als mezen. De vele grote 
Bonte Spechten die inmiddels die bossen bewonen hakken 
daar elk jaar weer de nodige nieuwe holtes bij. op het vlakke 
en lage deel in de noordoost kant van het gebied heeft de zilte 

vegetatie het langst stand gehouden. waarschijnlijk is daar ook 
het zout langzamer uitgespoeld dan in de hogere delen, waar-
door struweelvorming er pas veel later op gang kwam. ook 
nu nog zijn daar delen zanderig en schaars begroeid. Het is 
een langgerekte strook van enkele tientallen meters breed die 
aan de waterzijde wordt omzoomd door een rietkraag en aan 
de zuidzijde door bos. Het padenloze bos is lastig begaanbaar 
vanwege een sterk ontwikkelde ondergroei van Braam, Brand-
netel, kleefkruid en andere ruigtevegetatie in combinatie met 
veel valhout op de bodem. De boszone strekt zich uit over 
vrijwel de gehele lengte van het gebied en gaat via een fraaie 
overgangsmanteling over in de hogere en vlakkere delen waar-
in grassen als Duinriet overheersen. tevens zijn grote plek-
ken ontstaan met adelaarsvaren als dominante soort, zijn er 
indrukwekkend hoge en ondoordringbare Braamstruwelen en 
tevens is er lokaal een sterke toename van reuzenberenklauw, 
die inmiddels op aardig wat oppervlak domineert. 

Het huidige beheer bestaat uit niet of nauwelijks ingrijpen in 
de natuurlijke processen die plaatsvonden en vinden na de 
sluiting van de philipsdam. op het moment van de kartering 
vond er uitsluitend een begrazingsproef plaats met schapen in 
het uiterst westelijke terreindeel, in een poging de reuzen-
berenklauw te beteugelen.

Het ontbreken van paden, begrazing en ander beheer brengt 
voor de karteerder met zich mee dat de toegankelijkheid 
van het gebied met het vorderen van het veldseizoen steeds 
moeizamer wordt. een uitbundige vegetatie van onder meer 
kleefkruid, Braam, Brandnetel, adelaarsvaren en reuzenbe-
renklauw maken lopen door het terrein erg moeizaam. tijdens 
de laatste bezoeken was het meenemen van een bamboestok 
noodzakelijk om in sommige delen een weg door de vegetatie 
te kunnen slaan.

N     

Veldkaart
Telgebied: Slikken van de Heen-Oost
Opp [Ha]: 168.2

telronde datum begintijd eindtijd

temperatuur wind bewolking neerslag

oeververdedigingbaaistruweelzonebosgordelzeedijk
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Methode

alle broedvogelsoorten werden gekarteerd met de richtlijnen 
van de Snl-karteringen volgens de Bmp-methode zoals die 
is ontwikkeld door Sovon. Dat vereist 5 bezoekrondes plus 
een avondronde in de periode van maart tot en met juni. alle 
gegevens werden ingevoerd in het programma avimap van 
Sovon en middels autocluster al dan niet tot territoriumstip-
pen verheven. omdat de bezoeken nogal eens tot rond of na 
het middaguur reikten werden van doorgaans zeer matineus 
zingende soorten als merel ook waarnemingen van niet zin-
gende mannen als territoriumhouders genoteerd.

in 2018 werden tussen 24 maart en 14 juni 5 vlakdekkende 
rondes gemaakt en werd op 14 juni een avondbezoek gedaan, 
waarbij voornamelijk vanaf de dijk die het gebied omringd 
werd gewerkt. Vanwege de omvang van het gebied, maar met 
name vanwege de lastige begaanbaarheid, was het noodzake-
lijk een volledige karteerronde te splitsen in meerdere bezoe-
ken. in het begin van het seizoen, toen de vegetatie nog niet 
uitbundig was en nog vrijwel uitsluitend vroege standvogels 
gekarteerd konden worden bleken twee bezoeken voldoende 
om een complete ronde te maken. al snel bleken drie bezoe-
ken nodig voor een volledige ronde.

Het voorjaar van 2018 bleef vrij lang koud, wat de opkomst 
van de vegetatie enigszins temperde. iets waar de karteerder 
best mee in zijn nopjes was... Het latere voorjaar werd echter 
al snel warm en dat zette zelfs tot in het najaar door, waardoor 
de vegetatie die achterstand met een flinke spurt wegwerkte. 
De omstandigheden tijdens het veldwerk waren bijna steeds 
optimaal, nauwelijks tot geen neerslag, niet al te veel wind.
alleen de hoge temperaturen die soms werden bereikt tegen 
het eind van enkele bezoeken vanwege het warme voorjaar, 
zullen hier en daar de zang wat getemperd hebben.

Tabel 1. Bezoekdata, aantal rondes en tijdsbesteding Slikken van de Heen Oost.

Ronde Bezoek Aard Datum Begin Eind Duur

1 1 zonop 24 maart 06:45 11:30 4:45

1 2 zonop 25 maart 07:40 14:10 6:30

2 3 zonop 07 april 07:00 13:00 6:00

2 4 zonop 08 april 07:00 13:30 6:30

2 5 zonop 13 april 07:00 12:00 5:00

3 6 zonop 20 april 06:40 12:15 5:35

3 7 zonop 21 april 06:40 11:15 4:35

3 8 zonop 23 april 06:30 12:28 5:58

4 9 zonop 11 mei 06:30 13:00 6:30

4 10 zonop 12 mei 06:30 13:00 7:00

4 11 ochtend 19 mei 06:00 14:16 8:16

5 12 ochtend 27 mei 06:00 11:30 5:30

5 13 ochtend 1 juni 06:00 12:00 6:00

5 ochtend 3 juni 05:45 11:45 6:00

6 1 avond 14 juni 22:15 23:45 1:30

Tijdbesteding veldwerk: 87 uur en 19 minuten = 30,6 min/ha.

De gemiddelde tijdsbesteding per hectare bedraagt ruim 30 
minuten. Dat is vrij lang, maar daarbij moet worden opge-
merkt dat met name de terreinsgesteldheid het tempo van 
verplaatsen laag hield.
in het programma van avimap van Sovon werden alle terri-
toria ingevoerd. meerdere bezoeken voor één telronde wer-
den samengevoegd, waarbij vooraf speciale aandacht uitging 
naar het elimineren van dubbele waarnemingen, die kunnen 

ontstaan door het samenvoegen van twee bezoeken. registra-
ties langs de grens van twee aansluitende bezoeken zouden 
immers tijdens beide bezoeken kunnen worden genoteerd en 
daardoor dubbel gaan tellen. na het invoeren van alle registra-
ties zijn de soortkaarten geïnterpreteerd door het programma 
autocluster.

resultaten

Vijf ochtendrondes en een avondronde leverde een totaal van 
61 soorten broedvogels op.
Van de Slikken van de Heen oost zijn weinig recente broedvo-
gelgegevens bekend. Vergelijking met eerdere resultaten is dan 
ook maar beperkt mogelijk. in de atlas van de west-Brabantse 
broedvogels staan cijfers vermeld van een kartering uit 1995. 
Voor zover beschikbaar zijn die in tabel 2 opgenomen.
Struweelvogels waren het rijkst vertegenwoordigd, wat gezien 
de huidige vegetatiesituatie niet verbazend is. rietvogels wer-
den vooral gevonden in de oeverzone langs de Schelde-rijn-
verbinding die niet bebost is en langs de kreekrestanten die 
het gebied dooraderen. Bosvogels bewoonden met name 
de bosgordel die aan de noordzijde van het terrein ligt. Die 
bosgordel gaat via een prachtige mantelzone van struiken en 
jonge bomen over in de meer open struweelzone. Deze mante-
ling in combinatie met de struweelzone die reikt tot de zeedijk 
is momenteel een waar eldorado voor struweelvogels, die er 
hoge dichtheden bereiken. De voormalige stroomruggen langs 
de kreekrestanten zijn veelal begroeid met een rijk gevarieerd 
struikaanbod, waarvan veel zangvogels gebruik maken als 
voedselbron en nestgelegenheid.

Zoogdieren of hun sporen die werden waargenomen werden 
eveneens genoteerd. Voor de zoogdieren betrof dat ree, Haas, 
Vos, Das, wezel, mol, Bosmuis, Dwergmuis en woelmuis spec.
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Qua insecten was een aantal zaken opvallend: in april, tijdens 
de bloei van veel wilgen en Sleedoorn werden tijdens het kar-
teren vele duizenden grijze Zandbijen aangetroffen. Die dier-
tjes bleken hun holletjes met name in de top van de zeedijk te 
hebben. Boven de vrijwel volledige lengte van de dijk gonsden 
de bijen in astronomische aantallen. Cees van kempen, de 
natuurfilmer die hier grote delen van zijn film ’De terugkeer 
van de iJsvogel’ opnam, vertelde dat hij wel eens had getracht 
een ruwe schatting van de aantallen te maken, waarbij hij op 
minimaal 500.000 zandbijen kwam. Vanaf de dijk vlogen de 
zandbijen ver het gebied in op hun voedseltochten en werden 
tot aan de Schelde-rijnverbinding aangetroffen.

De vele plakkaten met adelaarsvaren bleken grote aantallen 
Varenspanners te herbergen. Bij het doorkruisen van deze 
vegetatie vlogen steeds veel van deze spanners op.

Er werden astronomische aantallen Grijze Zandbijen gezien

Varenspanners waren zeer algemeen Er is zelfs gedacht aan de vermoeide karteerder...

Ondanks de lage leeftijd van het bos staan er al serieuze bomen

Bloeiende Sleedoorns langs een stroomrug van een oude kreek
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Tabel 2. Aantal broedparen of territoria in 2018.

Soort aantal
1995

aantal
2018

hoogste 
broed-
code

Dodaars 1 2

Fuut 6 10 15

Knobbelzwaan 4 4 13

Grauwe Gans 16 12

Grote Canadese Gans 4 12

Brandgans 1 7

Nijlgans 1 - 3

Bergeend 34 2 7

Krakeend 25 7 12

Wilde Eend 222 27 15

Slobeend 20 - 3

Kuifeend 10 1 7

Bruine Kiekendief 9 1 14

Havik 2 14

Sperwer 2 14

Buizerd 3 13

Fazant 15 3

Waterral 7 2

Waterhoen 1 7

Meerkoet 19 15

Houtduif 22 13

Zomertortel 3 2

Koekoek 6 6* 5

Ransuil 1 - 1

Groene Specht - 2

Grote Bonte Specht 26 16

Kleine Bonte Specht 1 2

Boompieper 18 15

Soort aantal
1995

aantal
2018

hoogste 
broed-
code

Graspieper 15 21 14

Gele Kwikstaart 1 2 2

Winterkoning 86 7

Heggenmus 36 5

Roodborst 41 14

Nachtegaal 22 2

Blauwborst 43 6 14

Gekraagde Roodstaart 1 2

Roodborsttapuit 9 11 14

Merel 95 7

Zanglijster 62 14

Grote Lijster - 7

Cetti’s Zanger 7 2

Sprinkhaanzanger 13 13 2

Rietzanger 49 38 7

Bosrietzanger 263 91 2

Kleine Karekiet 140 85 7

Spotvogel 18 11 2

Braamsluiper - 2

Grasmus 75 104 7

Tuinfluiter 74 14

Zwartkop 177 14

Tjiftjaf 153 14

Fitis 149 201 14

Grauwe Vliegenvanger 2 2

Baardman 1 5

Staartmees 7 3

Pimpelmees 17 13

Soort aantal
1995

aantal
2018

hoogste 
broed-
code

Koolmees 47 13

Boomkruiper 8 2

Buidelmees 1 9

Wielewaal 1 2 2

Gaai 5 7

Zwarte Kraai 5 13

Vink 81 7

Groenling 22 3

Putter 1 13 5

Kneu 8 21 5

Rietgors 139 18 14

*  Na controle met methode Hellebrekers werden de 14 door Autocluster bepaalde 
territoria van Koekoeken bijgesteld naar 6.

De vier talrijkste soorten die boven de 100 territoria reikten 
waren Fitis (201), Zwartkop (177), tjiftjaf (153) en grasmus 
(104). Ze werden gevolgd door merel (95), Bosrietzanger (91), 
winterkoning (86) en Vink (81). De talrijkste soorten vinden 
we hier zowel onder de broedvogels van (jong) bos als onder 
de struweelvogels.
Voor west-Brabant zijn 22 territoria van de nachtegaal en 
11 van de Spotvogel tegenwoordig een bijzonderheid.
op de hogere zandgronden zijn ze ernstig afgenomen.
Hetzelfde geldt voor wielewaal (2) en Zomertortel (3).
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Bespreking enkele soorten

Dodaars
1 territorium. Deze broedvogel van vennen en ondiepe plassen 
met een rijke water- en oevervegetatie bleek op de Slikken van 
de Heen oost een zeldzaamheid. Slechts 1 territorium kon 
worden vastgesteld en ook nog met een vrij lage broedcode, 
ofschoon er meerdere delen van kreken zijn die geschikt lijken 
voor de soort. De soort is niet eenvoudig te inventariseren en 
trekt zich snel terug bij verstoring. Vijf karteerrondes is aan de 
lage kant voor deze soort. mogelijk heeft de vorstperiode die 
aan dit broedseizoen vooraf ging de Dodaars een klap toege-
bracht.

Fuut
10 territoria. De 10 territoria van deze viseter lagen vooral 
langs de boorden van het gebied. ook enkele waterhoudende 
kreken met rijke oevervegetatie bleken Futen te herbergen. 
Door de onoverzichtelijkheid van sommige delen van de 
oevers kunnen paren zijn gemist en het gevonden aantal moet 
dan ook als absoluut minimum worden beschouwd.

Kleine Zilverreiger
een paar kleine Zilverreigers werden in het broedseizoen 
waargenomen. Vogels in duidelijk broedkleed. waarschijnlijk 
afkomstig van broedplaatsen op eilanden krammerse slikken 
bij oude-tonge. De waarnemingen resulteerden niet in een 
territorium in het gebied.

Grote Zilverreiger
werd tijdens meerdere bezoeken vissend langs een kreek aan-
getroffen. ook dit betrof waarschijnlijk foeragerende vogels 
die broeden op de nieuwkoper eilanden.

Grauwe Gans
16 territoria. alle grauwe ganzen werden gevonden dicht 
bij het water. De rietkraag langs de Schelde-rijnverbinding, 
de haveningang van het Benedensas en de baai die binnen de 
oeververdediging ligt waren de populairste broedplaatsen.

Brandgans
1 territorium. een paar Brandganzen werd luid alarmerend 
aangetroffen in de ondiepe baai achter de oeververdedigingen.

Nijlgans
De paar waarnemingen van nijlgans hebben niet geleid tot 
een territorium. Het betrof waarschijnlijk pendelvluchten naar 
de voedselgebieden van een buiten het gebied broedend paar.

Bergeend
2 territoria. in 2005 werden nog 34 broedparen geregistreerd, 
dit jaar slechts 2. Dat is een forse achteruitgang van deze 
kustbroedvogel. waarschijnlijk zijn de oevers van het gebied te 
dicht begroeid geraakt voor deze soort.

Krakeend
7 territoria. in 2005 werden nog 25 broedparen gevonden. op 
1 broedpaar na dat in een kreek werd aangetroffen lagen alle 
broedplaatsen langs oevers met rijke oevervegetatie. De in-
middels sterk beboste oevers langs de Schelde-rijnverbinding 
zijn voor de krakeend kennelijk minder aantrekkelijk gewor-
den als broedplaats. mogelijk speelt ook toename van de Vos 
een rol in de afname.

Bruine Kiekendief
1 territorium. Van deze soort zijn vrij nauwkeurige gegevens 
uit het verleden beschikbaar doordat leden van de Vogel-
werkgroep uit roosendaal daar jaarlijks gericht naar hebben 
gezocht. in 1992: 2; 1993: 4: 1994: 8; 1995: 9; 1996: 7; 1997: 8; 

1998: 6; 1999: 7; 2000: 6; 2001: 7; 2002: 6; 2005: ≥2.
Hans potters vond 2 paar in 2017. een duidelijke stijging en 
weer daling met als hoogtepunt 9 broedparen in 1995. Het 
terrein was toen nog veel opener. Het opkomen van de bebos-
sing en verdere verruiging van de struweelzone hebben waar-
schijnlijk muizen een stuk lastiger bereikbaar gemaakt voor de 
Bruine kiekendief. ook toename van grondpredatoren als Vos 
zullen de soort hebben doen afnemen.

Havik
2 territoria. er werden twee nesten gevonden. in 2017 vond 
Hans potters eveneens twee territoria (pers. med.)

Plukplaats van een Havik
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Sperwer
2 territoria. met de talrijkheid van zangvogels en goede mo-
gelijkheden om een nest te bouwen vinden Sperwers hier een 
mooi broedterrein. De aanwezigheid van Haviken nemen ze 
kennelijk op de koop toe.

Buizerd
3 territoria werden onderscheiden, mooi gespatieerd over de 
volle lengte van het gebied. Jagen deden ze veelal buiten het 
gebied. Ze werden vaak zwevend gezien boven de aangrenzen-
de grootschalige landbouwgebieden.

Waterral
7 territoria. waterrallen werden alleen gevonden in de restan-
ten van de kreken, meestal in de natste stukken daarvan.

Waterhoen
1 territorium. Het waterhoen bleek een zeldzaamheid op de 
Slikken van de Heen. maar het is ook een lastig te karteren 
soort, zeker bij relatief weinig rondes. Daarom valt zeker niet 
uit te sluiten dat er waterhoenen zijn gemist.

Zomertortel
2 territoria. De Zomertortel is hard op weg een zeldzaamheid 
te worden, niet alleen in west-Brabant, maar ook landelijk. 
Het was daarom fijn om dit ooit zo vertrouwde geluid in het 
oostelijkste deel van de Slikken een paar keer te kunnen horen.

Koekoek
Veertien territoria volgens autocluster, maar zie onder. in het 
late voorjaar koekoekt het werkelijk overal op de Slikken van 
de Heen. toch lijkt 14 territoria een forse overschatting van 
het werkelijke aantal. De meest ideale karteermethode, het 
tellen van roepende mannen in het ochtendschemer is hier 
praktisch gezien niet uitvoerbaar. in de beste periode is het 

nauwelijks verantwoord al bij duisternis door het terrein te 
bewegen. De koekoek is weinig territoriaal en verplaatst zich 
voortdurend en over flinke afstanden. Dubbeltellingen zijn 
daarom eerder regel dan uitzondering. Daarom werd met de 
‘methode Hellebrekers’ gekeken naar het aantal parasiteerbare 
territoria van waardvogels, wat aanbevolen wordt voor grotere 
gebieden. na deze correctie komt een realistischer schatting 
uit de bus: 6 territoria van de koekoek.

IJsvogel
Deze soort werd slechts eenmaal waargenomen in de baai 
in het noordoosten en leverde dus geen territorium op. Cees 
van kempen heeft in de Slikken van de Heen grotendeels zijn 
natuurfilm over de iJsvogel opgenomen en wist minimaal 
twee plaatsen waar hij ze tot 2017 jaarlijks broedend aantrof. 
Samen hebben we beide plaatsen bezocht, maar dit jaar geen 
spoor van iJsvogels. De winter 2017-2018 heeft veel slacht-
offers onder deze soort gemaakt. De theorie erachter was dat 
het weliswaar niet heel erg lang heeft gevroren, maar er lang 
aanhoudend een ijzige oostenwind heeft gewaaid, die een net 
uit het water opgedoken iJsvogel ernstig kan doen afkoelen. 
(Cees van kempen pers. med.)

Grote Bonte Specht
26 territoria. Deze bosbewoner is soms lastig te inventariseren 
als de bebossing in een lang smal lint ligt. in een smalle strook 
kunnen de verplaatsingen aanzienlijk zijn en daarmee de kans 
op dubbeltelingen. op de Slikken van de Heen ligt de bebos-
sing ook in een smalle strook, parallel aan het kanaal en dus is 
hier de kans op overschatting reëel. toch lijdt het geen twijfel 
dat deze specht het goed doet in de nog relatief jonge bossen. 
Het stamvolume is inmiddels zo toegenomen dat nestholtes 
hakken geen probleem meer is en ook voedsel lijkt in ruime 
mate beschikbaar. grote Bonte Spechten werden nogal eens 
aangetroffen als plukrest van de Havik.

Kleine Bonte Specht
1 territorium. een welkome verrassing was de roffel en terri-
toriumroep van een kleine Bonte Specht in het uiterste oosten 
van het gebied. met het ouder worden van de bossen zullen 
ook de kansen voor dit mini spechtje met de lage trefkans 
toenemen.

Boompieper
18 territoria. Vrijwel alle territoria lagen in de mantelzone tus-
sen bosdeel en struweelzone. in 1995 ontbrak deze soort nog 
op de Slikken van de Heen. Hoewel het de soort ook landelijk 
voor de wind gaat is hier toch vooral sprake van toename van 
geschikt habitat.

Graspieper
21 territoria. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat veel van de 
ingetekende graspiepers zingend op de zeedijk werden aan-
getroffen. Strikt genomen dus buiten de gebiedsgrenzen. toch 
is de kans reëel dat ze hun nest wel degelijk in de wat hogere 
vegetatie in het gebied hadden, onder of nabij het raster.

Legsel van een
Boompieper
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Winterkoning
86 territoria. Jong bos, goed ontwikkelde struiklaag, braam-
struwelen. De Slikken van de Heen voldoen ruimschoots aan 
de habitateisen van de winterkoning.

Nachtegaal
22 territoria. Het veelal moeizame lopen door het terrein werd 
vaak aangenaam goedgemaakt door de luide zang van de vele 
nachtegalen. De meeste territoria bevonden zich in de mantel-
zone aan de zuidkant van de bosgordel. meestal langs de oude 
kreeklopen en dan vooral nabij de vochtige delen.

Blauwborst
6 territoria. met in 1995 nog 43 territoria een schril contrast. 
Veel geschikt habitat voor de Blauwborst is verloren gegaan 
met de successie van de vegetatie. met name stukken open bo-
dem met weinig vegetatie die de soort nodig heeft zijn alleen 
nog te vinden in de open zone langs de rietkraag die de ondie-
pe baai omgeeft.

Roodborsttapuit
11 territoria. in 1995 9 territoria, dus we kunnen spreken van 
een stabiele situatie voor deze soort van de struweelzone.

Zanglijster
62 territoria. Vochtig loofbos, dat is waar de Zanglijster zijn 
optimale habitat vindt. op de Slikken van de Heen is het lastig 
een boom te vinden waar niet een aantal huisjesslakken op de 
stam zit. aan voedsel lijkt dus geen gebrek.

Cetti’s Zanger
7 territoria. Bijna alle aangetroffen Cetti’s Zanger bevonden 
zich in het oostelijke deel, waar het grootste aandeel rietruigte 
is te vinden. De laatste decennia heeft de Cetti’s Zanger vaste 
voet aan de grond in nederland gekregen en breidt zich nog uit.

Sprinkhaanzanger
13 territoria werden onderscheiden. allemaal in de open stru-
weelvegetaties. in 2005 werden eveneens 13 territoria gevon-
den. Dat wil geenszins zeggen dat de soort sedertdien stabiel is 
gebleven. Veel waarschijnlijker is het dat ze in de tussenliggen-
de periode nog in aantal zijn gestegen vanwege een toename 
van geschikt habitat, maar dat ze door de oprukkende bosvor-
ming weer op hun retour zijn.

Rietzanger
38 territoria. De rietzanger splitste zich over twee terreintypes 
in de Slikken van de Heen oost. precies de helft broedde in 
de rietzone langs de baai achter de oeververdediging in het 
noordoosten terwijl de andere helft koos voor de nattere delen 
in de struweelzone, daarbij voornamelijk het patroon van de 
voormalige kreken volgend. ten opzichte van 1995, toen 49 
territoria werden gerapporteerd is dat een gedaald aantal. in 
die tussenliggende periode is veel rietruigte verdwenen door 
de bosvorming.

Bosrietzanger
91 territoria. Bosrietzangers hebben een voorkeur voor ruig-
tekruidvegetaties met veel Brandnetel, leverkruid met daar-
tussen struikopslag. een habitatkeuze waarin de Slikken van 
de Heen in ruime mate voorziet. ook de grote, vaak ronde 
plakkaten adelaarsvaren waren in trek. Het gevonden aantal 
moet als absoluut minimum worden beschouwd. De werkelijke 
aantallen kunnen veel hoger liggen. Bosrietzangers zijn immers 
het beste te karteren door ze te activeren te gaan zingen als 
de waarnemer dichtbij in de buurt komt. in de Slikken van de 
Heen is het schier ondoenlijk om elke potentiele broedplek 
fysiek dicht te benaderen. Daardoor zullen zonder twijfel nog 
Bosrietzangers gemist zijn. toch zullen het er wel minder zijn 
dan de 263 territoria die in 1995 werden gevonden. Door het 
oprukkend bos neemt geschikt habitat in omvang af.

Kleine Karekiet
85 territoria. De rietkragen langs de baai en de ingang van de 
haven van het Benedensas waren het meest in zwang bij deze 
vogel. 140 territoria in 1995. Zonder twijfel is ook voor de 
kleine karekiet geschikt habitat verdwenen als gevolg van het 
uitbreidende bos. ook voor deze soort geldt dat forse onder-
schattingen mogelijk zijn omdat ze zeer dicht bij elkaar kun-
nen broeden en omdat ze vooral in de vroege ochtendsche-
mering het meest zingen. Daarbij is het aantal veldrondes in 
de goede tijd eigenlijk te klein voor een goede kleine karekiet 
kartering. een onderschatting van zo’n 25 procent lijkt dan 
ook te verdedigen, waardoor een aantalsschatting van 106 paar 
reëel is.

Spotvogel
11 territoria. omdat eigenlijk maar één veldronde in de opti-
male periode viel (eind mei-begin juni), moet het gevonden 
aantal Spotvogels als absoluut minimum worden beschouwd, 
omdat tijdens slechts één geschikte ronde ongetwijfeld dieren 

In het vochtig loofbos
zitten op veel stammen
volop huisjesslakken, iets 
dat de Zanglijsters wel 
kunnen waarderen
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zijn gemist. er is immers veel geschikt habitat aanwezig in de 
vorm van struweelrijk loofbos. in 1995 werden 18 territoria 
opgespoord. in de tweede helft van de vorige eeuw liet de 
Spotvogel in nederland een forse afname zien om vervolgens 
na 2010 weer wat op te krabbelen.
toch blijft het voor een karteerder uit het west-Brabantse een 
feestje om zoveel Spotvogels in een gebied aan te treffen.

Grasmus
104 territoria. in 1995 werden er 75 gekarteerd. Bij uitstek een 
broedvogel van de struweelzone op de Slikken van de Heen. 
De bosgordel werd duidelijk gemeden.

Tuinfluiter
74 territoria. tuinfluiters werden vooral aangetroffen in de 
manteling tussen struweelzone en bos.

Zwartkop
177 territoria. De Zwartkop werd in hoge dichtheden aan-
getroffen. De gehele bosgordel, maar ook struikopslag langs 
oude kreken werd met graagte bewoond. Veel aandacht werd 
besteed aan uitsluitende waarnemingen van de soms dichtbij 
elkaar zingende mannen.

Tjiftjaf
153 territoria. Deze loofzanger is in vrijwel het hele gebied te 
horen zodra er een paar bomen staan en bereikte hoge dicht-
heden.

Fitis
201 territoria. De talrijkste broedvogels van de Slikken van de 
Heen oost. ook deze loofzanger bereikt hier hoge dichtheden. 
nog steeds, want ook in 1995 werden er al 149 territoria vast-
gesteld. toen nog met een veel jonger loofbos. 

Grauwe Vliegenvanger
2 territoria. waarschijnlijk onderteld. Slechts 1 ronde viel in 
de optimale periode voor deze soort die zich ook in de vroege 
zomer nog goed laat inventariseren. Voor de grauwe Vliegen-
vanger waren een paar extra rondes gunstig geweest. Beide 
territoria bevonden zich in de bosgordel op plaatsen waar 
hoge bomen stonden en het bos wat opener was.

Baardman
1 territorium. De enige territorium werd aangetroffen bij het 
begin van de aanzet van de strekdam die deel uitmaakt van de 
oeververdediging. Baardmannen preferen als habitat door-
gaans forse rietvelden met overjarig riet. Dat laatste is wel-
iswaar aanwezig, maar nergens zijn de rietkragen erg breed. 
Het geschikte habitat lijkt dan ook aan de schaarse kant op de 
Slikken van de Heen.

Buidelmees
1 territorium. De Buidelmezen werden aangetroffen in wilgen 
langs het water dat vanuit de baai landinwaarts reikt. Dit lijkt 
een, althans deels, ooit gegraven watergang is die reikt tot de 
zeedijk. Het was erg plezierig een vogel aan te treffen met de 
snavel vol wilgenpluis. Het lukte helaas niet het dier te volgen 
naar een eventueel nest in aanbouw.

Wielewaal
2 territoria. Deze steeds zeldzamer wordende soort in west 
Brabant liet zich horen vanuit het bosdeel aan de oostkant van 
het gebied. Vochtig bos en liefst niet te gesloten is zijn voor-
keurshabitat. in 2005 werd 1 territorium vastgesteld.

Groenling
22 territoria. Het wat parkachtig aandoende landschap van de 
struweelzone bleek in trek bij de groenling. Veelal in clusters 
van meerdere paren. op gunstige plaatsen kan dit los kolonie-

verband zich voordoen, doorgaans met tot 5-6 paren bijeen. 
De echte bosgordel werd grotendeels gemeden, de meeste 
territoria bevonden zich niet ver vanaf de zeedijk.

Kneu
21 territoria. De kneu haalde een redelijk hoge dichtheid in 
de Slikken van de Heen oost. De aanwezigheid van massieve 
braamstruwelen draagt daar zeker aan bij. met hun vliegerige 
gedrag en veelvuldige verplaatsingen is het een niet zo eenvou-
dig te karteren vogel. in 1995 werden 8 territoria vastgesteld. 

Rietgors
18 territoria. Dat steekt schril af bij de 139 territoria die in 
1995 werden vastgesteld. Het droger worden van de hogere 
terreindelen en het verdwijnen van rietruigtes zal aan die ach-
teruitgang ten grondslag liggen.

Storm, bliksem en spechten creëerden ook voor holenbroeders als mezen 
kansen in het nog jonge bos



27

De struweelzone gezien
vanaf de zeedijk

Zoogdieren

Vos
een tweetal bewoonde burchten werd aangetroffen tijdens 
de karteerrondes. ook kruiste een Vos wel eens het pad van 
de karteerder. Dat toverde soms een glimlach op het gezicht 
doordat de Vos soms liet zien bijna net zo veel moeite te heb-
ben als de karteerder om zich door de vegetatie te wurmen!

Das
Deze grote marter is sinds een aantal jaren met een bewoonde 
burcht aanwezig op de Slikken van de Heen, alsmede op de 
aangrenzende Dintelse gorzen. rond de burcht onder een 
grote braamstruik waren duidelijk de looppaadjes naar de 
burcht te zien. niet ver van de zeedijk werd een bijburcht aan-
getroffen en daar boven een aantal latrinekuiltjes. een samen 

met Cees van kempen geplaatste cameraval gedurende enkele 
nachten leverde beelden van een Das op. waarschijnlijk werd 
de bijburcht gebruikt als uitvalsbasis om snel op de zeedijk te 
kunnen zijn. om te jagen op regenwormen in het korte gras.

Wezel
naast de grootste nederlandse marterachtige werd ook de 
kleinste in het gebied aangetroffen. een jagende wezelman 
liep een keer tijdens de muizenjacht bijna over de laarzen van 
de karteerder toen die een boterhammetje zat te eten. onver-
stoorbaar vervolgde de wezel zijn grillige weg en verdween 
weer in de vegetatie.

Ree
reeën werden vaak gezien en gehoord. ’s ochtends vroeg werd 
ook vaak gezien dat ze vanuit het aangrenzende landbouwge-
bied naar de Slikken terugkeerden om daar overdag te rusten.

Haas
Hazen werden met grote regelmaat gezien, met name in de 
struweelzone dicht bij de zeedijk.

Mol
Van dit zoogdier werden slechts zo nu en dan de sporen 
gevonden. maar die zijn ook lastig zichtbaar in de weelderig 
begroeide bodems van de Slikken van de Heen.

Bosmuis
Bosmuizen werden regelmatig waargenomen.

Dwergmuis
Driemaal werd een nestbolletje aangetroffen van de Dwerg-
muis in delen met hoge grassen.

Woelmuis spec.
net achter de rietkraag langs de baai werd eenmaal een grote, 
donkere woelmuis gezien. Dat was in een erg drassig stuk en 
het water spatte op rond het dier toen het wegrende.
De habitatvoorkeur van noordse woelmuis indachtig, werd de 
vraag gesteld aan ron en Francien lambregts, die op de Slik-
ken van de Heen zoogdieren onderzochten, of zij deze soort 
hier al eens hadden gevonden maar dat bleek niet het geval.

Er werden meerdere 
nesten van Dwergmuis 
aangetroffen
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N     

Dodaars 1 territorium

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1 10-4 t/m 10-7 500
X X . . 2 1 30-4 t/m 10-7 500                              1 / 61

Dodaars  1

Stippenkaarten
Slikken van de Heen Oost
aantal territoria / broedparen

N     

Fuut 10 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1 15-4 t/m 15-6 1000                              2 / 61

N     

Knobbelzwaan 4 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1 20-4 t/m 20-7 2500                              3 / 61

Fuut  10

Knobbelzwaan  4

N     

Grauwe Gans 16 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1 1-3 t/m 15-4 1000                              4 / 61

Grauwe Gans  16

N     

Grote Canadese Gans 4 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1 1-4 t/m 30-6 2500                              5 / 61

N     

Brandgans 1 territorium

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1 15-4 t/m 30-6 2500                              6 / 61

Grote Canadese Gans  4

Brandgans  1

N     

Bergeend 2 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1 30-4 t/m 15-7 2500                              7 / 61

N     

Krakeend 7 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 2 1 20-4 t/m 15-6 1000
X X . . 2 20-4 t/m 15-6 1000                              8 / 61

N     

Wilde Eend 27 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand
man X X X 2 1 1-4 t/m 10-5 1000                              9 / 61

Bergeend  2

Krakeend  7

Wilde Eend  27
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N     

Kuifeend 1 territorium

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand
man X X X 2 1 15-5 t/m 30-6 1000                             10 / 61

N     

Bruine Kiekendief 1 territorium

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 2 20-4 t/m 30-6 1000

. X . . 3 2 20-4 t/m 30-6 1000                             11 / 61

N     

Havik 2 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1-2 t/m 15-7 1000                             12 / 61

Kuifeend  1

Bruine Kiekendief  1

Havik  2

N     

Sperwer 2 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1-3 t/m 15-7 500
X . . . 3 2 1-4 t/m 15-7 1000                             13 / 61

N     

Buizerd 3 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . . . 3 2 1-2 t/m 15-7 1000

. X X X 2 1-2 t/m 15-7 1000                             14 / 61

N     

Fazant 15 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand
man X X X 2 1 1-2 t/m 30-6 300                             15 / 61

Sperwer  2

Buizerd  3

Fazant  15

N     

Waterral 7 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1 15-4 t/m 10-7 200
X X . . 2 1 15-4 t/m 10-7 200                             16 / 61

N     

Waterhoen 1 territorium

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 1 20-4 t/m 15-6 300                             17 / 61

N     

Meerkoet 19 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 2 1 20-4 t/m 10-6 500                             18 / 61

Waterral  7

Waterhoen  1

Meerkoet  19
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N     

Fazant 15 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand
man X X X 2 1 1-2 t/m 30-6 300                             15 / 61

N     

Zomertortel 3 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X JA 1-6 7-13 14+ 1 30-4 t/m 20-7 300                             20 / 61

N     

Houtduif 22 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-12 13+ 1 20-4 t/m 31-7 300                             19 / 61

N     

Grote Bonte Specht 26 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-12 13+ 1 1-3 t/m 30-6 500                             22 / 61

N     

Zomertortel 3 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X JA 1-6 7-13 14+ 1 30-4 t/m 20-7 300                             20 / 61

N     

Kleine Bonte Specht 1 territorium

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 1 1-2 t/m 20-6 300                             23 / 61

N     

Boompieper 18 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 15-4 t/m 10-7 200                             24 / 61

Houtduif  22 Grote Bonte Specht  26

Zomertortel  3 Kleine Bonte Specht  1

Koekoek  6  (14  volgens Autocluster vóór correctie methode Hellebrekers) Boompieper  18

✕

✕
✕

✕ ✕

✕

✕
✕

N     

Graspieper 21 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-9 10-13 14+ 1 1-4 t/m 30-6 300
X X . . JA 1-9 10-13 14+ 1 15-5 t/m 30-6 300                             25 / 61

N     

Gele Kwikstaart 2 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-13 14+ 1 15-4 t/m 20-7 300
X X . . JA 1-6 7-13 14+ 1 1-6 t/m 20-7 300                             26 / 61

N     

Winterkoning 86 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-6 7-9  10+ 1 1-2 t/m 20-7 200                             27 / 61

Graspieper  21

Gele Kwikstaart  2

Winterkoning  86
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N     

Heggenmus 36 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-12 13+ 1 10-3 t/m 10-7 200                             28 / 61

N     

Roodborst 41 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-9 10-13 14+ 1 30-4 t/m 30-6 200                             29 / 61

N     

Nachtegaal 22 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-3 4-7  8+ 1 5-5 t/m 20-6 200                             30 / 61

Heggenmus  36

Roodborst  41

Nachtegaal  22

N     

Blauwborst 6 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 1-4 t/m 15-7 200                             31 / 61

N     

Gekraagde Roodstaart 1 territorium

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-13 14+ 1 30-4 t/m 30-6 200                             32 / 61

N     

Roodborsttapuit 11 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-11 12+ 1 15-3 t/m 1-7 300
X X . . JA 1-6 7-11 12+ 2 5-4 t/m 1-7 300                             33 / 61

Blauwborst  6

Gekraagde Roodstaart  1

Roodborsttapuit  11

N     

Merel 95 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-15 16+ 1 1-3 t/m 15-7 200                             34 / 61

N     

Zanglijster 62 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-12 13+ 1 20-4 t/m 30-6 300                             35 / 61

N     

Cetti's Zanger 7 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X  2 1 15-3 t/m 15-7 300                             36 / 61

Merel  95

Zanglijster  62

Cetti’s Zanger  7
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N     

Sprinkhaanzanger 13 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-9 10-13 14+ 1 25-4 t/m 10-7 200                             37 / 61

N     

Kleine Karekiet 85 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-9 10-13 14+ 1 5-5 t/m 10-7 100                             40 / 61

N     

Rietzanger 38 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 20-4 t/m 10-7 200                             38 / 61

N     

Spotvogel 11 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 10-5 t/m 15-7 200                             41 / 61

N     

Bosrietzanger 91 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 10-5 t/m 20-7 100                             39 / 61

N     

Grasmus 104 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 25-4 t/m 10-7 200                             42 / 61

Sprinkhaanzanger  13 Kleine Karekiet  85

Rietzanger  38 Spotvogel  11

Bosrietzanger  91 Grasmus  104
N     

Tuinfluiter 74 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 30-4 t/m 20-7 200                             43 / 61

N     

Zwartkop 177 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 15-4 t/m 20-7 200                             44 / 61

N     

Tjiftjaf 153 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 10-4 t/m 20-7 200                             45 / 61

Tuinfluiter  74

Zwartkop 177

Tjiftjaf  153
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N     

Fitis 201 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 15-4 t/m 30-6 100                             46 / 61

N     

Grauwe Vliegenvanger 2 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X JA 1-9 10-13 14+ 1 15-5 t/m 10-8 200                             47 / 61

N     

Baardman 1 territorium

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand
man X X X 2 1 1-4 t/m 15-5 500                             48 / 61

Fitis  201

Grauwe Vliegenvanger  2

Baardman  1

N     

Staartmees 7 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1 1-3 t/m 31-5 500                             49 / 61

N     

Boomkruiper 8 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-9 10-13 14+ 1 1-2 t/m 20-6 200                             52 / 61

N     

Pimpelmees 17 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-12 13+ 1 15-3 t/m 30-6 300                             50 / 61

N     

Buidelmees 1 territorium

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 2 1 1-5 t/m 20-7 500                             53 / 61

N     

Koolmees 47 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-9 10-13 14+ 1 15-3 t/m 30-6 300                             51 / 61

N     

Wielewaal 2 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X JA 1-6 7-10 11+ 1 10-5 t/m 15-7 500                             54 / 61

Staartmees  7 Boomkruiper  8

Pimpelmees 17 Buidelmees  1

Koolmees  47 Wielewaal  2
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N     

Gaai 5 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 2 1-4 t/m 10-7 500                             55 / 61

N     

Groenling 22 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1 15-4 t/m 20-6 300                             58 / 61

N     

Zwarte Kraai 5 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1-3 t/m 30-6 500                             56 / 61

N     

Putter 13 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1 1-4 t/m 15-7 300
X X . . 1 10-5 t/m 15-7 500                             59 / 61

N     

Vink 81 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-9 10-16 17+ 1 20-4 t/m 20-7 200                             57 / 61

N     

Kneu 21 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X JA 1-12 13+ 1 25-4 t/m 20-7 500                             60 / 61

Gaai  5 Groenling  22

Zwarte Kraai 5 Putter  13

Vink  81 Kneu  21

N     

Rietgors 18 territoria

Legenda: Telgebied:
50577 Slikken van de Heen-Oost

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-6 7-13 14+ 1 15-4 t/m 30-6 200                             61 / 61

Rietgors  18
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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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langenhoff. 1967. avifauna van noord-Brabant. van gorcum &  
Co., assen. 
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 materiaal 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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