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Inleiding
In het voorjaar en de zomer van 2016 werd in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten,
beheereenheid Schelde, door de samensteller van dit rapport een broedvogelinventarisatie
uitgevoerd van percelen met het beheertype N12.06 Ruigteveld op de dijken van ZuidBeveland.
In dit rapport worden de onderzoeksgebieden kort beschreven en de gevolgde werkwijze
wordt vervolgens toegelicht. Na een overzicht van de broedvogelsoorten worden enkele
soorten nader besproken. Tenslotte worden de inventarisatie en broedvogelbevolking geëvalueerd. Een eerdere versie van dit rapport werd van commentaar voorzien door André Hannewijk en Fransje Mooij. De inventarisatie is financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland in het kader van de SNL-monitoring.
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Figuur 1. Ligging van geïnventariseerde dijken in Zeeland.
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1 Beschrijving onderzoeksgebieden
Op de Bloemdijken van Zuid-Beveland komen de volgende belangrijke beheertypen verspreid voor: N12.01 Bloemdijk, N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, N12.06 Ruigteveld,
N14.03 Haagbeuk- en Essenbos. Vanuit de SNL subsidie is het verplicht de broedvogels in
het beheertype N12.06 Ruigteveld te monitoren. De resultaten van deze monitoring zijn uitgewerkt in dit rapport.
Het beheertype N12.06 Ruigteveld bestaat uit vele tientallen langgerekte percelen op de
dijktaluds, variërend van enkele tientallen tot vele honderden meters lang. In veel gevallen
zijn percelen van elkaar gescheiden door op- en afritten. De totale lengte van de dijktrajecten met beheertype N12.06 Ruigteveld is niet precies bekend maar bedraagt circa 50 kilometer. De breedte was maximaal tien meter en soms minder dan één meter. Het oppervlak
is vanwege de zeer geringde breedtes bescheiden en bedraagt bijna 39,2 hectare.
Hoewel de dijken alle behoren tot het beheertype N12.06 Ruigteveld is de inrichting en vegetatie sterk verschillend.
Veel dijken hebben een beplanting met bomen, het gaat veelal om populieren en soms essen, eiken, knotwilgen of lindebomen. Op enkele plaatsen staan beeldbepalende grenslindes of oude populieren. Andere dijken kennen spontane opslag van diverse struikvormers
zoals braam en meidoorn of zijn in een enkel geval beplant met struiken.
De meeste dijken met dit beheertype hebben een vegetatie van ruigtekruiden. Soms echter
worden (delen van) percelen begraasd met bijvoorbeeld paarden. In de loop van het seizoen
werden de bermen (1 á 2 meter breed) gemaaid door de wegbeheerder Waterschap Scheldestromen. In een aantal gevallen werd de dijk ook gemaaid door aanwonenden. Blijkbaar
wordt de berm of het talud van de dijk soms gezien als het verlengde van de eigen tuin.
Soms bleken bloemen geplant, bevond er zich een moestuin of werd er tuinafval gestort.
Typeringen van verschillende dijken uit het onderzoeksproject:
 Rietruigte met meidoorns
 Rietruigte, jonge boompjes, klein stuk met hoog struikgewas
 Deels ruigte, deels gras met populieren en struiken
 Knotwilgen, ruigte, bramen, brandnetels en gras
 Bramenruigte
 Bramenstruikgewas en ruigte
 Diverse grenslindes, lindebomen, grazige vegetatie en meidoornstruiken.
 Vlieren en bomen
 Grote populieren, struikgewas en grazige ruigte
 Aaneengesloten dicht struikgewas, bomen met klimop
 Begraasde, korte grasmat
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Dijk van de Ankerverepolder, veel struikgewas.

Westerguitedijk, ruigte,
braamstruikjes en jonge
boompjes.

Kalversdijk bij Wolphaartsdijk, links keurig gemaaid
gras, rechts een bossage.
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Ruigte met riet en knotwilgen langs Hooglandsedijk

Grenslindes aan de Postweg met ruimte voor holenbroeders

5

Broedvogels van beheertype Ruigteveld op dijken van Zuid-Beveland in 2016
.

2 Werkwijze
2.1 Veldwerk
Alle soorten broedvogels werden geïnventariseerd volgens de uitgebreide territoriumkartering (Hustings et al. 1985) conform de normen van het Broedvogel Monitoring Project (van
Dijk & Boele 2011). In totaal werden vijf volledige bezoekrondes afgelegd.
Om nachtactieve vogelsoorten op te sporen werden nachtbezoeken gebracht voorafgaand
aan ochtendbezoeken. Alle relevante waarnemingen werden ingetekend op 1:5000 veldkaarten. Voor de weersomstandigheden tijdens de tellingen zie bijlage I.
De dijktrajecten werden langzaam fietsend of te voet afgelegd. Soms kon een logische route
worden gevolgd waarbij een ronde werd gereden langs verscheidene dijken. In andere gevallen moest een dijk heen en weer worden gevolgd. In het laatste geval was er dan een
tweede kans om een gemiste vogel of broedpaar nogmaals waar te nemen. De snelheid
werd zo mogelijk aangepast aan de te verwachten vogeldichtheid en terreingesteldheid. In
zeer open terrein kunnen vogels al makkelijk op het oog gevonden worden; in geval van
struikgewas moet meestal afgewacht worden of vogels zich laten horen.
Kwalificerende broedvogelsoorten voor het beheertype Ruigteveld zijn: Bosrietzanger, Geelgors, Grasmus, Grauwe Klauwier, Kneu, Nachtegaal, Paapje, Putter, Roodborsttapuit, Spotvogel en Sprinkhaanzanger. Er werd dan ook speciaal gelet op deze soorten.

2.2 Interpretatie
Gegevens van de veldkaarten werden overgezet op soortkaarten. De gegevens zijn verwerkt
en geïnterpreteerd conform de richtlijnen uit de handleiding van het BMP-project (van Dijk &
Boele 2011) van SOVON.
De inventarisatiemethode is gebaseerd op het karteren van territoria. Een territorium wordt
aangenomen wanneer binnen het onderzoeksgebied voldoende geldige waarnemingen zijn
gedaan binnen soortspecifieke datumgrenzen. Dit betekent dat de feitelijke broedplaats niet
bekend hoeft te zijn en soms zelfs buiten het onderzoeksgebied kan liggen.

2.3 Het weer in het broedseizoen van 2016
De resultaten van een broedvogelinventarisatie worden beïnvloed door de omstandigheden
tijdens de inventarisatierondes alsmede door het weersverloop tijdens het gehele broedseizoen. De eerste hebben vooral effect op de kwaliteit van de waarnemingen; het tweede is
meer van invloed op het broedsucces van vogels en de terreingesteldheid. Een beschrijving
van de omstandigheden gedurende de bezoeken is opgenomen in bijlage I.
De hiernavolgende algemene beschrijving van het weer tijdens het broedseizoen is samengesteld aan de hand van de maandelijkse overzichten van het KNMI (KNMI 2016).
Het weer in de voorafgaande winter kan met name van invloed zijn op standvogels, bij erg
koud weer kunnen de minder winterharde soorten gevoelige klappen krijgen. Met in De Bilt
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een gemiddelde temperatuur van 6,3 °C was de winter van 2015-16 de op één na zachtste
sinds het begin van de regelmatige temperatuurmetingen in 1706. In De Bilt kwam deze winter geen enkele ijsdag voor. Gemiddeld over het land viel 212 mm neerslag tegen 210 mm
normaal.
Maart 2016 was vrij koud, zonnig en aan de droge kant. Na een zeer zachte winter verliep
de eerste maand van de lente met een gemiddelde temperatuur van 5,4 °C tegen normaliter
6,2 °C vrij koud. Landelijk was de maand aan de droge kant, gemiddeld over het land viel
54 mm neerslag tegen 68 mm normaal. De meeste neerslag viel deze maand langs de
westkust, in Vlissingen 74 mm! Vrijwel alle neerslag viel aan het begin en eind van de
maand. De natuur kwam dit voorjaar maar langzaam op gang, mede door een relatief koude
periode eind februari en de eerste drie weken van maart.
De maand april was vrij koud, nat en had iets meer zonneschijn dan normaal. Met in De Bilt
een gemiddelde temperatuur van 8,7 °C tegen een langjarig gemiddelde van 9,2 °C was
april vrij koud, zelfs bijna een graad kouder dan de afgelopen decembermaand. Met name
de tweede helft van de maand was koud, met in de periode 23/26 april maximumtemperaturen onder de 10°C. Hoewel de maand nat en wisselvallig verliep, scheen de zon toch meer
dan normaal, omdat buien vaak werden afgewisseld door opklaringen en echt sombere dagen vrijwel niet voorkwamen. April was met gemiddeld 49 mm nat in Vlissingen. Normaal valt
daar 39 mm. In de Achterhoek en het zuidwesten viel plaatselijk niet meer dan 50 mm. Op
de 26e lag er in het noordoosten van het land zelfs hier en daar een paar centimeter
sneeuw.
Mei was zeer warm, vrij zonnig en iets minder neerslag dan normaal. Met in De Bilt een
gemiddelde temperatuur van 14,5 °C eindigt mei op een gedeelde achtste plaats in de rij van
warmste meimaanden sinds 1901. Er was een groot contrast tussen de eerste en tweede
helft van de maand. De eerste helft verliep zeer zonnig met landelijk gemiddeld 164 zonuren, de tweede met 68 uren juist somber. In Vlissingen viel 45 mm regen. Normaal valt er in
mei 53 mm. Door het vaak buiige karakter van de neerslag waren de regionale verschillen
groot. Op 22 en 23 mei waren landelijk bezien natte dagen met in totaal 22 mm regen. Op
27 en 30 mei veroorzaakten zware onweersbuien plaatselijk veel overlast. Op sommige
plaatsen viel 50-70 mm.
Juni was gemiddeld over het land zeer nat, somber en warm. Talrijke onweersbuien zorgen
voor recordhoge neerslagsommen in het zuidoosten, op veel plaatsen viel meer dan 200
mm. De eerste 10 dagen waren er grote weersverschillen. In grote delen van het land was
het vaak droog en zonnig weer terwijl in het zuidoosten zware onweersbuien ontstonden die
op meerdere dagen plaatselijk meer dan 50 mm neerslag brachten.
De rest van de maand bepaalden lagedrukgebieden het weer. Er viel in grote delen van het
land dagelijks regen, soms in flinke hoeveelheden. Vanaf de 22e werd het kortdurend zeer
warm. De warmte resulteerde in zware onweersbuien. In de vroege ochtend van de 23e
trokken zware buien over vooral Zuid-Holland en Utrecht waarbij in korte tijd 30 tot 60 mm
neerslag viel en windstoten schade aanrichtten. De gemiddelde temperatuur in De Bilt is uitgekomen op 16,8 °C, ruim een graad boven de normale waarde van 15,6 °C.
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Juli 2016 was vrij warm, vrij droog en aan de zonnige kant. Het eerste deel van de maand
verliep wisselvallig met temperaturen die meestal beneden het langjarig gemiddelde lagen.
Na het midden van de maand volgde een zomerse periode.
Met landelijk gemiddeld 52 mm was juli een vrij droge maand. Normaal valt 78 mm. De
neerslag viel vooral uit stevige, lokale buien, zodat er van plaats tot plaats grote verschillen
waren. In de kustgebieden viel plaatselijk niet meer dan circa 25 mm neerslag.
Tabel 1. Enkele weersvariabelen in 2016, op basis van metingen te Vlissingen. Normwaarden
gebaseerd op gegevens uit 1981-2010. Bron: website www.knmi.nl (2016).

Maand

Gemiddelde temp.
Vlissingen (°C)

Percentage maximaal
haalbare zonneschijn
Vlissingen (%)
2016
Norm

Gemiddelde
windsnelheid
Vlissingen (m/s)
2016
Norm

Totaal neerslag
Vlissingen
(mm)
2016
Norm

2016

Norm

Maart

6,2

6,4

46

36

6,3

6,6

74

51

April

9,1

9,2

51

45

6,0

5,8

49

39

Mei

14,0

12,9

51

45

5,3

5,6

45

53

Juni

16,1

15,6

32

43

5,2

5,4

88

63

Juli

18,4

17,5

51

43

5,9

5,5

48

62
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3 Resultaten
3.1 Overzicht broedvogelkartering
In 2016 werden op de bloemdijken van het beheertype Ruigteveld 44 soorten broedvogels
vastgesteld met een totaal van 1037 territoria (tabel 3). Er is wat deze inventarisatie betreft
geen vergelijking mogelijk met andere jaren.
De verspreidingskaarten van alle in 2016 vastgestelde broedvogelsoorten zijn te vinden in
bijlage II.
Talrijkste soorten waren Winterkoning (159 terr.), Merel (107 terr.), Tjiftjaf (92 terr.) en
Grasmus (90 terr.). Relatief bijzondere soorten waren Boomvalk, Gekraagde Roodstaart en
Grauwe Vliegenvanger.
Van de kwalificerende broedvogelsoorten voor het beheertype Ruigteveld werden aangetroffen: Bosrietzanger, Grasmus, Kneu, Putter, Roodborsttapuit en Spotvogel.
De volgende soorten uit deze categorie waren geen broedvogel: Geelgors, Grauwe Klauwier, Nachtegaal, Paapje en Sprinkhaanzanger.
Rode Lijst
Van de broedvogelsoorten van 2016 komen er zes voor op de nu geldende Rode Lijst van
bedreigde en kwetsbare vogelsoorten (SOVON / Vogelbescherming 2004). Drie daarvan
staan geclassificeerd als “gevoelig”, te weten: Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger en Kneu;
drie soorten behoren tot de categorie “kwetsbaar”: Boomvalk, Koekoek en Groene specht.
Het totaal aantal territoria van Rode Lijstsoorten bedroeg 34.
In tabel 2 zijn de aantallen broedvogels van de Rode Lijst weergegeven van de verschillende
in 2016 gekarteerde dijken.
Tabel 2. Aantal territoria van broedvogels van ‘Rode Lijst’ in de gekarteerde gebieden. In de
laatste kolom is aangegeven in welke categorie van deze lijst de betreffende soort valt,
KW=kwetsbaar, GE=gevoelig.

Soort
Boomvalk
Koekoek
Groene Specht
Spotvogel
Grauwe Vliegenvanger
Kneu

Totaal
1
1
7
2
3
20
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KW
KW
KW
GE
GE
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Tabel 3. Aantal territoria broedvogels van beheertype Ruigteveld op dijken van ZuidBeveland in 2016.
Soort

Totaal

Bergeend
Wilde Eend
Buizerd
Torenvalk
Boomvalk
Fazant
Waterhoen
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Koekoek
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Gekraagde Roodstaart
Roodborsttapuit
Merel
Zanglijster
Grote Lijster
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Grauwe Vliegenvanger
Staartmees
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai
Vink
Groenling
Putter
Kneu
Rietgors
Totaal territoria

17
57
4
2
1
24
6
12
64
1
1
7
2
159
51
1
1
3
107
19
2
1
54
18
2
2
90
35
32
92
3
3
1
19
29
2
7
27
7
34
10
7
20
1
1037
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3.2 Soortbesprekingen
Hieronder worden de aangetroffen kwalificerende broedvogelsoorten van het beheertype
N12.06 Ruigteveld besproken, aangevuld met RL-soorten en roofvogels
Buizerd (4 terr)
Op de Sabbingedijk was een succesvol broedgeval van de Buizerd. De vogels waren op deze stille dijk duidelijk geen menselijke aanwezigheid gewend. Zodra men in de buurt kwam
werd er voortdurend heftig gealarmeerd. Op de Westerguitedijk broedden de Buizerds in de
hoge populieren; ook dit broedgeval leek succesvol te verlopen.
Op de Meerkotsedijk en de nabijgelegen Boomdijk werden nesten gebouwd, waarschijnlijk
door hetzelfde koppel; er was echter geen (succesvol) broedgeval. Ook van het nest aan de
Hollepoldersedijk vlogen geen jongen uit.
Boomvalk (1 terr)
In de vroege ochtend van 6 mei werd op de Meerkotsedijk een alarmerend paartje Boomvalken waargenomen. Voor een broedgeval zou dit nogal vroeg in het jaar zijn. Daarna werd er
nog wel eentje in de buurt vliegend gezien, maar geen nestindicerende waarnemingen meer
gedaan. Boomvalken broeden doorgaans laat in het broedseizoen en hun meeste activiteit
ligt dan ook na de inventarisatieperiode van deze kartering. Enigszins verrassend was toch
de melding van Elly Schipper dat op ze er op 16 augustus een nest vond met tenminste 2
jonge, bijna vliegvlugge Boomvalken. Stilletjes had dit paar er dan toch gebroed. Waarschijnlijk komen er op de Bevelanden jaarlijks maar enkele paartjes tot broeden.
Jonge Boomvalk met prooi
nabij Kwadendamme.

Torenvalk (2 terr)
Op twee plaatsen waren territoriale Torenvalken aanwezig. Op de Sabbingedijk hangt een
torenvalkennestkast. Tweemaal werd gezien dat daar een Torenvalk op zat, maar er werd
toch niet in gebroed. Wel vertoonde de vogel alarmgedrag. Mogelijk is in een andere kast in
11
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de omgeving gebroed.
Bij het weeltje aan de Westhofsezandweg werden eerst alarmerende Torenvalken gezien,
pas later werd een oud kraaiennest gevonden waarbij de overvloedige poepsporen wezen
op bewoning door de Torenvalken.
Koekoek (1 terr)
Regionaal is de Koekoek een erg schaarse soort aan het worden. Gelukkig bleek er in 2016
een kleine opleving van de stand te zijn. Slechts éénmaal werd een roepende Koekoek
daadwerkelijk op één van de dijken gehoord. Tijdens de bezoekrondes werden vooral ’s ochtends vroeg in de wijde omgeving meerdere Koekoeken gehoord.
Groene Specht (7 terr)
De Groene Specht is een karakteristieke soort van de boomdijken op Zuid-Beveland. De
afgelopen jaren werden op Zuid-Beveland veel kaprijpe populieren geoogst, zodat gevreesd
werd voor een sterke afname. Op de Grotendijk werden in het begin van het broedseizoen
de gevelde bomen nog afgevoerd. Gelukkig staan er her en der nog voldoende bomen die
broedgelegenheid bieden aan Groene Spechten. Zeven territoria is een behoorlijk resultaat.
Er moet wel bij vermeld worden dat de vogels vaak ook van andere dijken gebruik maakten,
hun territorium kan zich over vele honderden meters uitstrekken. Opmerkelijk was dat er
slechts twee territoria van Grote Bonte Spechten werden gevonden. Waarschijnlijk heeft dit
verschil mede te maken met de grotere trefkans van de Groene Specht.
In 2016 heeft Hannewijk het beheertype Haagbeuken- en essenbos N14.03, totaal 17,75
ha., onderzocht op territoria van de Groene specht. In totaal werden hierin 3 territoria gevonden (Zwaaksedijk 2 territoria, Molenpolderdijk 1 territorium). Het betreft hier twee dijken
met oude populieren.
Roodborsttapuit (3 terr)
Het aantal van drie paar Roodborsttapuiten viel ietwat tegen. Opmerkelijk is dat de territoria
allemaal in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied lagen. Alle drie de dijken waar ze
zijn aangetroffen kenmerkten zich door een behoorlijk ruige vegetatie met lage braamstruiken. Aangrenzend aan de dijken was akkerland. Van één locatie, de Weeldijk bij Wolphaartsdijk, is bekend dat de soort er al vele jaren broedt. De andere locaties waren de Kaaidijk oostelijk van Wolphaartsdijk en de Ankerveersedijk.
Gekraagde Roodstaart (1 terr)
De Gekraagde Roodstaart is landelijk gezien een algemene broedvogel, maar is in Zeeland
zeldzaam geworden door veranderingen in de landbouw en het landschap. In het begin van
de twintigste eeuw was de soort nog een vrij algemene broedvogel en broedde mogelijk ook
langs de onderzochte dijken in bijvoorbeeld knotwilgen.
Op de Brilletjesdijk was vanaf 16 april een zingend mannetje aanwezig. De vogel werd
meermalen gehoord, al was op 4 mei de zangpost tijdelijk verplaatst naar de overzijde van
de Grote Brilletjesweel, mogelijk ten gevolge van werkzaamheden op de Valdijk. Eén keer
bleek dat er ook een vrouwtje was, zodat waarschijnlijk sprake is van een daadwerkelijk
broedgeval. In 2012 werd op dezelfde locatie ook al eens een zingend mannetje gehoord en
in 2015 enkele honderden meters verderop. Er is blijkbaar sprake van geschikt biotoop: een
weelderige structuurrijke vegetatie bestaande uit bomen en struikgewas met voldoende hol12
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tes om in te broeden.
Grasmus (90 terr)
De Grasmus staat bekend als een bewoner van struweelrijk habitat, en wordt vooral geassocieerd met duinstruwelen. Toch blijken het beheertype ‘ruigteveld’ een prima biotoop te vormen. De Grasmus was een van de talrijkste soorten. Op bijna alle dijktrajecten werden
Grasmussen aangetroffen. Alleen enkele dijken met slechts een korte grazige vegetatie en
daarnaast opgaand geboomte bleken niet bezet.
Spotvogel (2 terr)
Van deze Rode Lijstsoort werden twee paar gevonden. De Spotvogel is een soort van dichte
erfbeplantingen, jonge bosaanplant, weelderige tuinen en goed ontwikkeld duinstruweel.
Eind vorige eeuw is de soort sterk afgenomen, maar de laatste jaren lijkt er sprake van een
licht herstel. De territoria weren gevonden aan de Siguitsedijk en de Zakdijk op plaatsen met
flink struikgewas op en aangrenzend erven met grote struiken en bomen. Waarschijnlijk
strekten de territoria zich ook uit over deze erven.
Grauwe Vliegenvanger (3 terr)
Enigszins verrassend was de aanwezigheid van enkele paren van de Grauwe Vliegenvanger
langs de bloemdijken. Op de dijken staan diverse grenslindes met veel holtes en ook de oudere populieren bieden vaak wel broedgelegenheid.
Kneu (20 terr)
Kneuen werden bijna alleen aangetroffen op de dijken rond Heinkenszand en ten noorden
daarvan. Opmerkelijk was het ontbreken langs de zuidelijke dijktrajecten, daar vindt de soort
waarschijnlijk onvoldoende struikgewas om in te broeden.
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4 Evaluatie
4.1 Inventarisatiemethode
Bij het inventariseren van de zeer smalle en lange percelen verplaatst de inventariseerder
zich soms vlot lopend en vaak fietsend langs elk terreindeel. Dat betekent dat is een bepaald
punt langs een dijk relatief snel buiten bereik raakt van de zintuigen. Dit verlaagt de trefkans
voor een bepaald broedpaar.
Anderzijds is de tijdsinvestering per hectare veel hoger dan bij een gewone broedvogelkartering, zodat juist weer verwacht zou kunnen worden dat deze kartering behoorlijk volledig is.
De overzichtelijkheid van het terrein is weer een voordeel; ook is veelal te verwachten waar
vogels zich ophouden.
De inschatting is dat de goede omstandigheden en bekendheid met de lokale vogelbevolking er toe hebben geleid dat het resultaat van deze broedvogelinventarisatie een adequaat
beeld geeft van de aanwezige broedvogels.

4.2 Broedvogelbevolking
Normaal gesproken kan men de aantallen broedvogels in een gebied vertalen naar een
dichtheid per hectare. Zo’n dichtheid kan dan vergeleken worden met die in andere gebieden. In dit geval van smalle stroken met ruigte, struikgewas en bomen komt de berekende
dichtheid op vrijwel alle dijktrajecten zeer hoog uit. In deze kartering zouden de dichtheden
in enkele gevallen zelfs boven de 100 territoria per hectare uitkomen.
In deze situatie van lange smalle percelen lijkt het zinvoller om het gemiddeld aantal vogels
per strekkende kilometer te analyseren. Deze varieert van ongeveer 3 tot 100 terr/km. Dijken
met veel broedvogels zijn vooral die met veel struikgewas zoals de Ankerveredijk, de Westerguitedijk en de Vissersdijk bij Oudelande. Dijktrajecten met zeer weinig of geen vogels
werden alleen aangetroffen in het zuidelijk deel van de Zak, bijvoorbeeld langs de Zakdijk bij
Ovezande en Haagdijk langs ’s Gravenpolder. Deze dijken kenmerkten zich vooral door afwezigheid van struikgewas.
De vogels die geregistreerd worden tijdens de inventarisatierondes hebben meestal hun nest
in de ruigte, bomen of het struikgewas en vertonen er ook hun baltsgedrag en alarmeren
daar. Vrijwel altijd is het echter zo dat een deel van de omgeving ook tot het leefgebied behoort. Vaak wordt er voedsel gezocht op de nabijgelegen akkers, weilanden, sloten, boomgaarden of tuinen. Voor sommige soorten geldt nadrukkelijk dat ze er zonder deze omgeving
niet voor zouden komen. Dat geldt vooral voor soorten die hun voedsel in open gebied of
water zoeken als de eenden en Fazant. Ook Merels, kraaiachtigen en sommige andere
zangvogels werden vaak op aangrenzende percelen foeragerend aangetroffen.
De variatie in de begroeiing van de dijken weerspiegelt zich in de verschillen in de vogelpopulatie. Een duidelijk voorbeeld zijn de holenbroeders als Koolmees, Spechten, Kauw en
Holenduif die afhankelijk zijn van dikkere bomen waarin holtes voorkomen of gemaakt kunnen worden. Op de dijken vinden we holenbroeders vooral bij grenslindes en de oudere populieren.
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Van de dijken was geen overzicht van de verschillende vegetatiestructuren beschikbaar. De
broedvogelbevolking kon derhalve niet gekoppeld worden aan de verschillende vegetaties.
De broedvogelgegevens geven daarentegen wel aanwijzingen over de vegetatiestructuur in
het beheertype N12.06 Ruigteveld. Uit de verspreidingskaarten blijkt hierin van noord naar
zuid wel een verschil op te treden. We kunnen grofweg drie regio’s onderscheiden:
 Noord: Rond Wolphaartsdijk, alle dijken ten noorden van de A58.
 Midden: Rond Heinkenszand, tussen Nisse, ’s Heerenhoek en de A58.
 Zuid: De zuidoostelijke Zak van Zuid-Beveland, alle dijken ten zuiden van de lijn Borssele
– Nisse – Eversdijk.
Noord
De Roodborsttapuit komt alleen voor op de dijken rond Wolphaartsdijk, ook Grasmus en
Kneu zijn er veel algemener dan in de percelen ten zuiden van de A58. De vegetatie bestaat
hier op veel percelen uit ruigte met laag struikgewas, soms met jonge boompjes en er zijn
weinig dijken met grotere bomen.
In de noordelijke dijktrajecten ontbreken grotendeels de soorten van opgaand geboomte en
holenbroeders. Ook de Tjiftjaf is er behoorlijk schaars. Spechten, Koolmees, Vink en Kauw
zijn ten zuiden van de A58 vrij algemeen langs de dijken maar komen vrijwel niet voor rond
Wolphaartsdijk.
Midden
In de percelen rond Heinkenszand vinden we vooral veel Groene Spechten, Kauwen, Holenduiven en Heggenmussen maar relatief weinig Grasmussen en weinig Wilde Eenden. Deze
dijken hebben vaak het karakter van ‘boomdijken’ en zijn veelal begroeid met oudere populieren en de meeste grenslindes zijn hier te vinden. Onder de bomen groeien plaatselijk wel
flinke struiken, wat dan weer het hoge aantal Heggenmussen verklaart. Ruigtes zijn meestal
slecht ontwikkeld door de schaduwwerking van bomen en mogelijk door beheermaatregelen.
Zuid
Langs de dijken in de zuidoostelijke Zak van Zuid-Beveland vinden we de enige Bergeenden
(17 territoria) en naar verhouding veel Kleine Karekieten en Bosrietzangers. De Kneu en de
Ekster zijn er erg schaars. De dijken in het zuidelijk deel zijn sterk verschillend. Enerzijds
hebben sommige dijken overwegend een ruigtevegetatie, andere dijken hebben hoge bomen met nauwelijks ondergroei. Berg- en Wilde Eenden vinden we vooral op dijken met veel
ruigte.
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Samenvatting
In het voorjaar en zomer van 2016 werden percelen langs een groot aantal bloemdijken, behorend tot het beheertype “N12.06 Ruigteveld” op broedvogels geïnventariseerd in opdracht
van Vereniging Natuurmonumenten. De onderzochte dijken liggen verspreid over een groot
deel van Zuid-Beveland. De totale lengte van de dijktrajecten bedroeg circa 50 kilometer.
De breedtes van de percelen varieerden van circa één tot tien meter. Het totale oppervlak
bedroeg zo’n 40 hectare.
Het karakter van de percelen was sterk verschillend, er waren er met alleen ruigte, met bomen zonder ondergroei van betekenis en met veel struikgewas.
Middels vijf volledige inventarisatierondes werden op al deze bloemdijken tezamen 44 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 1037 territoria. De talrijkste soorten bleken Winterkoning, Merel, Grasmus en Tjiftjaf. Bijzondere broedgevallen waren er van Boomvalk en Gekraagde Roodstaart. Het gemiddeld aantal broedvogelterritoria per strekkende kilometer varieerde van ongeveer 3 tot 100.
Hoewel er geen compleet overzicht van de vegetatiestructuur was, bleek het karakter van de
dijken zich wel te weerspiegelen in de vogelbevolking. Zo waren in de noordelijke percelen
met veel ruigte de Kneu, Roodborsttapuit en Grasmus algemener, maar kwamen juist Vink
en Koolmees er haast niet voor. Zuidelijker, waar veel dijken het karakter van boomdijken
hadden, werden meer spechten en Kauwen aangetroffen en plaatselijk ook Kleine Karekieten en Bergeenden.
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BIJLAGE I
Tijden en omstandigheden inventarisatierondes Bloemdijken, Beheertype Ruigteveld
2016.
Tijden tot en met 26 maart zijn in wintertijd, erna in zomertijd.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
3c
3d
4a
4b
4c
5a
5b
5c

datum
29-3
1-4
16-4
20-4
2-5
4-5
6-5
8-5
21-5
24-5
27-5
7-6
9-6
10-6

start
7:10
6.55
6.30
6.20
6.00
5.50
5.30
5.35
6.00
5.20
4.40
4.05
5:40
5.00

eind
15:45
10.05
13.10
11.20
8.20
13:20
11.00
9.45
14:40
8.10
10.30
11.30
11:50
8.00

temp bewolking wind
o
8 C
80%
ZW5
8o C
0%
O1
10o C
50%
ZW5
o
9 C
0%
NO3
o
5 C
90%
ZW4
10 o C
30%
ZO3
7o C
80%
ZO1
o
15 C
0%
O3
11 o C
80%
Z4
o
11 C
90%
N4
o
15 C
90%
N2
o
16 C
30%
N2
o
14 C
40%
N3
o
13 C
20%
ZW1

Neerslag
af en toe regen
na regen
-

opmerkingen

BIJLAGE II
Soortkaarten broedvogels Bloemdijken, Beheertype N12.06 Ruigteveld 2016.
De soortkaarten van alle broedvogelsoorten. Per pagina worden steeds één soort gepresenteerd. Elke rode stip stelt één territorium voor, de stippen zijn geplaatst in het denkbeeldige
centrum van de territoria.

Bergeend
17 territoria

Wilde Eend
57 territoria

Buizerd
4 territoria

Torenvalk
2 territoria

Boomvalk
1 territorium

Fazant
24 territoria

Waterhoen
6 territoria

Holenduif
12 territoria

Houtduif
64 territoria

Turkse Tortel
1 territorium

Koekoek
1 territorium

Groene Specht
7 territoria

Grote Bonte Specht
2 territoria

Winterkoning
159 territoria

Heggenmus
51 territoria

Roodborst
1 territorium

Gekraagde Roodstaart
1 territorium

Roodborsttapuit
3 territoria

Merel
107 territoria

Zanglijster
19 territoria

Grote Lijster
2 territoria

Rietzanger
1 territorium

Bosrietzanger
54 territoria

Kleine Karekiet
18 territoria

Spotvogel
2 territoria

Braamsluiper
2 territoria

Grasmus
90 territoria

Tuinfluiter
35 territoria

Zwartkop
32 territoria

Tjiftjaf
92 territoria

Fitis
3 territoria

Grauwe Vliegenvanger
3 territoria

Staartmees
1 territoriium

Pimpelmees
19 territoria

Koolmees
29 territoria

Boomkruiper
2 territoria

Ekster
7 territoria

Kauw
27 territoria

Zwarte Kraai
7 territoria

Vink
34 territoria

Groenling
10 territoria

Putter
7 territoria

Kneu
20 territoria

Rietgors
1 territorum

