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Inleiding 
 

In het voorjaar en de zomer van 2015 werd in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten, 

beheereenheid Schelde, door de samensteller van dit rapport een broedvogelinventarisatie 

uitgevoerd van de Middelplaten en Kwistenburg. Beide gebieden zijn gelegen in het Veerse 

Meer op Zuid-Beveland en meten gezamenlijk 234 hectare.  

In dit rapport worden de onderzoeksgebieden kort beschreven en de gevolgde werkwijze 

wordt vervolgens toegelicht. Bij de overzichten van de soorten en de aantallen broedvogels 

van beide gebieden worden enkele soorten en soortgroepen nader besproken. De resultaten 

van 2015 worden vergeleken met gegevens van eerdere broedvogelinventarisaties. Tenslot-

te worden de inventarisatie zelf en veranderingen in de broedvogelbevolking geëvalueerd.  

Aanvullende waarnemingen werden aangeleverd door André Hannewijk en Sander Lilipaly. 

Een eerdere versie van dit rapport werd van commentaar voorzien door Wouter van Steenis, 

Fransje Mooij en André Hannewijk. De inventarisatie is financieel mede mogelijk gemaakt 

door de Provincie Zeeland in het kader van de SNL-monitoring.
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1 Beschrijving onderzoeksgebieden 
 

De onderzoeksgebieden Middelplaten en Kwistenburg liggen beide op Zuid-Beveland in de 

gemeente Goes, alleen het noordelijk deel van het Kleine Eiland van de Middelplaten ligt 

binnen de grenzen van gemeente Noord-Beveland.  

Beide gebieden liggen grotendeels binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veer-

se Meer. Alleen het Bos Middelplaten en het inlaagje bij Kwistenburg vallen hier buiten. 

 

Voor het Natura2000 gebied zijn twee soorten moerasbroedvogels aangewezen, namelijk de 

Aalscholver en de Lepelaar en één soort kustbroedvogel: de Kleine Mantelmeeuw.  

Voor het Veerse Meer zijn de doelaantallen als volgt: Aalscholver 300 broedpaar, Lepelaar 

12 broedpaar en Kleine Mantelmeeuw 590 broedpaar. Oorspronkelijk was het Veerse Meer 

ook aangewezen voor Strandplevier en Bontbekplevier. Nadat deze soorten (vrijwel) waren 

verdwenen uit het Veerse Meer zijn ze geschrapt als aanwijssoorten. 

 
Het Veerse Meer  

Veerse Meer is een kunstmatig zoutwatermeer in de provincie Zeeland, ingeklemd tussen 

Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland. Het is ontstaan door afdamming in 1960 en 1961 van 

het Veerse Gat en de Zandkreek in het kader van de Deltawerken. De dagelijkse getijden-

beweging van de zee verdween. In plaats daarvan werd een vast zomer- en winterpeil inge-

steld, respectievelijk NAP en 0,70m –NAP. Het waterpeil wordt in de zomer hoog gehouden 

en in de winter laag. Het zoute zeewater ging na de afsluiting langzaam verzoeten, het werd 

een brakwatermeer met een geheel eigen flora en fauna.  

 

Vanaf juni 2004 stroomt door een doorlaatmiddel in de Zandkreekdam, genaamd de Katse 

Heule, het oosterscheldewater met ieder getij in- en uit het Veerse Meer. Dit doorlaatmiddel 

is aangelegd om het water van het Veerse Meer door te spoelen omdat het te zwaar belast 

was met overbemest landbouwwater. Sindsdien is het zoutgehalte sterk toegenomen en bij-

na gelijk aan dat van de Oosterschelde. 

Er is nu ook een bescheiden getijdenverschil van maximaal twaalf centimeter op het meer 

waar te nemen; daardoor is op zeer flauw aflopende oevers een gering areaal aan intergetij-

dengebied ontstaan. 

 

Het waterpeil is in 2008-2010 aangepast om het recreatieseizoen te verlengen. Een vast peil 

zou ook de ecologische ontwikkeling van het meer ten goede komen. Het winterpeil is ge-

stegen van zestig centimeter onder NAP naar dertig centimeter onder NAP. Het peil van het 

Veerse Meer fluctueert in de zomerperiode tussen 0,0m NAP en 0,10m -NAP(zomerpeil) en 

in de winterperiode tussen 0,20m –NAP en 0,40m -NAP(winterpeil).  

 

De onderzochte objecten zijn in of langs het water van het Veerse Meer gelegen. Langs de 

noordoever van de Middelplaten ligt een vooroeververdediging van  stortsteen. De kreken en 

de baai van de Middelplaten en Kwistenburg hebben natuurlijke oevers. Zoet open water is 

schaars en komt alleen voor in het inlaagje bij Kwistenburg en soms in plassen regenwater.  

Over vrijwel de hele oppervlakte is op het Grote Eiland en Vasteland zoet water als vrij dun-

ne zoetwaterbel aanwezig. Alleen in laagste delen is het grondwater nog zout. 

 
Middelplaten 

De Middelplaten, totaal 207 hectare groot, bestaan uit een complex van voormalige slikken 

en platen; er kunnen nu verschillende delen onderscheiden worden: ‘Vasteland’, ‘Bos Mid-

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meer_(water)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeland_(provincie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veerse_Gat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deltawerken
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Figuur 2. Bos op het Kleine Eiland. 

delplaten’, ‘Grote Eiland’ en ‘Kleine Eiland’. 

 
Vasteland Middelplaten 135 hectare 

Dit gebied tussen de Muidenweg en de oever van het Veerse Meer heeft zich ontwikkeld tot 

vochtig natuurlijk grasland; de bodem varieert van voedselrijk tot schraal. Het gebied heeft 

een zeer open karakter. Plaatselijk, tegen de rand van het Veerse Meer en langs kreken die 

tot ver naar het zuiden het gebied indringen, is reliëf in het terrein aanwezig. In het westelijk 

deel is de vegetatie kort begraasd, in het oostelijk deel is meer ruig grasland. Plaatselijk is er 

opslag van duindoorn in het oostelijk deel en tegen de bosrand in het westen slaan elzen op. 

Beide locaties met opslag zijn voorgaande winter geklepeld / gemaaid. Op de laaggelegen 

plekken en langs de kreken is een zilte vegetatie aanwezig. Het vasteland wordt het jaar 

rond begraasd met Haflinger paarden en Zeeuwse trekpaarden. Van 1 november tot 15 april 

komen daar Hereford koeien bij. In juni komen er ca 40 runderen bij tot en met oktober. In 

voorgaande jaren is plaatselijk soms aanvullend maaibeheer toegepast, wanneer het gras-

land te ruig werd. Langs een groot deel van de oever ligt een vooroeververdediging van 

stortsteen. Een van de meest westelijke delen daarvan is in 2013 verbreed en van een 

schelpenlaag voorzien ten behoeve van broedende sterns. Daarvoor wordt dit stuk vooroe-

ver ook jaarlijks uitgerasterd in het broedseizoen om vertrapping van nesten door vee te 

voorkomen. Aan de oostkant grenst het vasteland aan een grote ondiepe baai die met name 

in het winterhalfjaar, wanneer het peil 30 cm is afgelaten, grote aantallen vogels trekt. Het is 

dan van belang als foerageergebied en rustgebied. 

 
Bos Middelplaten 10 hectare 

Aan de uiterste zuidwestkant van het Vasteland is in de jaren ’60een bos aangeplant; het 

maakt deel uit van een groter bosgebied `De Piet`. In feite maakt het onderdeel uit van het 

Vasteland, maar gezien het afwijkende landschap wordt het hier apart behandeld. Het be-

staat uit een licht vochtig gemengd loofbos met eik, populier, iep, els en es. Door het bos 

loopt een pad naar een veekraal. Links en rechts van het pad loopt een ondiepte, een voor-

malige kreekloop. Nadat deze enkele jaren terug dichtgegroeid was met struweel is deze 

geklepeld om een open plek in het bos te houden. Langs de open vlakte van het Vasteland 

is een strook va 30 meter breed uitgerasterd om een ‘zachte’ overgang van grasland naar 

bos te scheppen. In deze strook groeien jonge boompjes, struikgewas en ruigte. 

 
Grote Eiland 42 hectare 

Het groot eiland is in de loop der 

jaren aan de randen begroeid ge-

raakt met duindoorn, wilg, vlier en 

braam. Plaatselijk groeit riet langs 

de oever. Het middengedeelte van 

het eiland bestaat uit vochtig na-

tuurlijk grasland met een bijzondere 

plantengroei van o.a. echte koe-

koeksbloem, moeraswespenorchis, 

gevlekte orchis, kleverige ogen-

troost, en heelblaadje. Het grasland 

wordt jaarlijks in september ge-

maaid waarna het maaisel wordt 

afgevoerd. Het struweel wat lang-

zamerhand uitbreidde is aan de 
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Figuur 3. Uitzicht op het inlaagje bij Kwistenburg 

zuidkant de voorgaande winter met zwaar materiaal verwijderd en in het water voor de oever 

gelegd. 

 

 
Kleine Eiland 20 hectare 

Hier is nooit beheer uitgevoerd waardoor als gevolg van successie vrijwel het hele eiland 

begroeid is met dicht struweel en opgaand geboomte van (in afnemende volgorde van tal-

rijkheid) wilg, vlier, duindoorn, berk, populier en zelfs een enkele spar. Er zijn enkele open 

plekken met grassen en kruiden. Hier en daar is een rietzoom langs de oever aanwezig.  

 
Kwistenburg 27 hectare 

Het gebied Kwistenburg bestaat grotendeels uit een buitendijks gelegen grasland, daarnaast 

is er een kleine waterrijke inlaag met een stukje grasland en een dijk. Aan de randen van het 

buitendijkse grasland groeit een zilte vegetatie. Meer naar de dijk toe is het wat ruiger, de 

bodem is daar ontzilt. Het buitendijks grasland wordt in de zomer begraasd met jong rund-

vee. Aanvullend vind een maaibeheer plaats indien teveel verruiging optreedt.  

Enkele jaren geleden is een schiereilandje omgevormd tot een eilandje ten behoeve van 

kustbroedvogels. Op het eilandje is een laag schelpen gestort. Middels schrikdraad wordt 

geprobeerd het vee van het eiland te weren, met wisselend succes. 

Op de dijken van de inlaag staan hier en daar flinke meidoornstruiken. Door de recente aan-

leg van een fietspad langs de binnendijk van het inlaagje is het waterpeil iets verhoogd en 

verstoring door recreanten toegenomen 

 
Middelplaten en Kwistenburg 

De laagst gelegen delen van de Middelplaten en Kwistenburg hebben een belangrijke functie 

als hoogwatervluchtplaats voor vaak duizenden steltlopers uit het Oosterscheldegebied en 

als slaapplaats voor duizenden ganzen en meeuwen. 

 

Beide gebieden zijn niet toegankelijk voor publiek. De Middelplaten zijn te overzien vanaf de 

openbare weg en vanaf het water; er worden soms excursies gehouden. Kwistenburg is 

sinds 2014 te overzien vanachter een vogelkijkscherm op de voormalige zeedijk.  
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2 Werkwijze 
 
2.1 Veldwerk 
 

Alle soorten broedvogels werden geïnventariseerd volgens de uitgebreide territoriumkarte-

ring (Hustings et al. 1985) conform de normen van het Broedvogel Monitoring Project (van 

Dijk & Boele 2011). In totaal werden zes volledige bezoekrondes afgelegd.  

Om nachtactieve vogelsoorten op te sporen werden enkele nachtbezoeken gebracht vooraf-

gaand aan ochtendbezoeken. Alle relevante waarnemingen werden ingetekend op 1:5000 

veldkaarten. Voor de weersomstandigheden tijdens de tellingen zie bijlage I. 

De Grote Middelplaat kon te voet worden bereikt met een waadpak, voor het bereiken van 

de Kleine Middelplaat werd gebruik gemaakt van een kano die daarvoor tijdelijk werd gesta-

tioneerd op de Grote Middelplaat. 

 

 

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. 

 

Ter vergelijking zijn gegevens gebruikt van volledige en gedeeltelijke broedvogelinventarisa-

ties van de Middelplaten uit 1997 t/m 2002 (Jongelenen 2002) en 2005, 2009, 2013 en 2014 

(André Hannewijk, database Natuurmonumenten) en Kwistenburg uit 1997 t/m 1999 (Jonge-

lenen 2002) en 2004, 2005, 2007-2009, 2011-2014 (André Hannewijk, archief  Natuurmo-

numenten). Daarnaast zijn langere reeksen van kustbroedvogels beschikbaar, verzameld 

door of in opdracht van Rijkswaterstaat, van de kolonie Lepelaars, verzameld door de Werk-

groep Lepelaar en van de kolonie Aalscholvers door Hoekstein en Hannewijk. 

Soepganzen en Grauwe Ganzen en ook Soepeend en Wilde Eend zijn samengenomen als 

telkens één enkele soort. 

 

 

2.3 Het weer in het broedseizoen van 2015 
 

De resultaten van een broedvogelinventarisatie worden beïnvloed door de omstandigheden 

tijdens de inventarisatierondes alsmede door het weersverloop tijdens het gehele broedsei-

zoen. 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 samen-

gesteld aan de hand van de maandelijkse overzichten van het KNMI (KNMI 2015). 



Inventarisatierapport Het Zeeuws Alternatief 2015 
 
 

7 

 
 

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. De winter van 

2014/15 was buitengewoon zacht, nat en zonnig. Er kwam enkele malen nachtvorst voor, 

maar er was nauwelijks sprake van ijs of sneeuw. Het voorjaar was gemiddeld vrij koel, 

droog en zeer zonnig. 

 

Maart 2014 kende een normale temperatuur, was zonnig en aan de droge kant. Het bleef 

deze maand lang erg droog, alleen aan het einde van de maand was het wisselvallig met 

regen. Het Deltagebied was het droogst, lokaal viel er minder dan 40 mm. Waterpeilen in 

sloten en plassen zakten flink.  Op 29 maart stond aan zee af en toe een storm, kracht 9. Er 

kwamen windstoten voor tot 115 km/uur. Ook op 31 maart kwam het tot storm aan zee en 

(zeer) zware windstoten. Maart was een zonnige maand met gemiddeld over het land 158 

zonuren tegen 125 uren normaal. 

De maand april was wederom zeer zonnig en droog, maar aan de koude kant.  Hogedruk-

gebieden bepaalden veelal het weer, waardoor de hoeveelheid neerslag landelijk beperkt 

bleef tot gemiddeld 22 mm, tegen normaal 44 mm. In het Deltagebied viel gemiddeld slechts 

15mm neerslag, 30 mm minder dan normaal.  De lucht werd vaak met een noordelijke stro-

ming over de nog koude Noordzee werd aangevoerd, tijdens heldere nachten kon het fors 

afkoelen. Met gemiddeld over het land 242 zonuren tegen normaal 178, was april een zeer 

zonnige maand.  

Mei was net als april vrij koel, vrij droog en vrij zonnig. De maand begon zeer koel door een 

noordelijke aanvoer van koude lucht. De temperatuur kwam 's nachts lokaal onder het vries-

punt. Gemiddeld over het land viel er 51 mm tegen een langjarig gemiddelde van 61 mm. De 

meeste neerslag viel rond 5 mei. Een storing uit het zuidwesten zorgde die dag voor on-

weersbuien, zware windstoten en lokaal hagel. Aan de kust stond die dag een stormachtige 

wind, kracht acht. Neerslag varieerde deze maand van 35mm plaatselijk aan de kust tot 

75mm in het oostelijk Deltagebied. In duinstreek was een neerslagtekort. 

Juni kende een normale temperatuur, het was gemiddeld over het land droog en zonnig. 

Het temperatuurverloop in juni was grillig waarbij enkele korte periodes met warm tot zeer 

warm weer werden afgewisseld door langere tijdvakken waarin de temperatuur rond of be-

neden normaal lag. De geringe hoeveelheid neerslag in combinatie met de grote verdam-

ping, veroorzaakt door het vaak zonnige weer, leidde tot een voor de tijd van het jaar hoog 

neerslagtekort van ca. 145 mm. Het tekort was het hoogst in de westelijke kustprovincies, 

veelal 150-200 mm. In Zeeland zag men de zon het vaakst, Vlissingen noteerde 263 zon-

uren 

Juli 2015 was vrij warm, vrij nat en vrij zonnig. De maand begon met een voortzetting van de 

hittegolf die op 30 juni begon en duurde in totaal zes dagen, en eindigde op 6 juli. De tempe-

ratuur daalde gedurende de maand en eindigde beduidend onder normaal met vrij veel 

neerslag. De verschillen in het land waren groot, in Vlissingen werd meer dan 100 mm ge-

meten. 
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Tabel 1. Enkele weersvariabelen in 2015, op basis van metingen te Vlissingen. Norm-

waarden gebaseerd op gegevens uit 1981-2010. Bron: website www.knmi.nl (2015). 

 

 

Maand 

Gemiddelde temp. 

Vlissingen (°C) 

Percentage maxi-

maal haalbare zon-

neschijn Vlissingen 

(%) 

Gemiddelde 

windsnelheid 

Vlissingen (m/s) 

Totaal neer-

slag Vlissin-

gen (mm) 

 2015 Norm 2015 Norm 2015 Norm 2015 Norm 

Maart 6,7 6,4 45 36 6,7 6,6 33 51 

April 9,4 9,2 64 45 5,3 5,8 11 39 

Mei 12,6 12,9 50 45 6,5 5,6 47 53 

Juni 15,9 15,6 53 43 5,9 5,4 19 63 

Juli 18,2 17,5 45 43 6,8 5,5 104 62 
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Figuur 4. Spotvogel, nieuw aangetroffen soort van 

de Rode Lijst; 8 juni 2015, Grote Middelplaat. 

3 Resultaten 
 
3.1 Broedvogels Middelplaten 

 

 

In 2015 werden op de Middelplaten 68 soorten broedvogels vastgesteld met een totaal van 

2697 territoria (tabel 2). Dit betreft minder territoria dan gevonden bij de enige andere com-

plete inventarisatie, die uit 2009. Deze afname wordt vooral bepaald door Zilvermeeuw en 

Kleine Mantelmeeuw. Destijds werden aanmerkelijk minder soorten aangetroffen (52). 

Een tabel met de resultaten per deelgebied is opgenomen in tabel 2. In bijlage II zijn gege-

vens van broedvogelinventarisaties uit de periode 1997-2014 opgenomen. De versprei-

dingskaarten van alle in 2015 vastgestelde broedvogelsoorten zijn te vinden in bijlage III. 

Talrijkste soorten waren de kolonievogels Zilvermeeuw (702 terr.), Brandgans (505) Kleine 

Mantelmeeuw (499 terr.) en Aalscholver (218 terr.). De aantallen van de talrijkste niet-

kolonievogels zijn van een andere ordegrootte: Winterkoning (46 terr.), Zwartkop (44 terr.) 

en Fitis (43 terr.). 

Nieuwe broedvogelsoorten ten opzichte van 2009 waren: Knobbelzwaan, Zwarte Zwaan, 

Meerkoet, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zomertortel, Koekoek, Gele Kwikstaart, Roodborst, 

Blauwborst, Braamsluiper, Spotvogel, Pimpelmees, Boomkruiper, Wielewaal, Gaai, Groen-

ling en Goudvink. Verdwenen als broedvogel zijn Bruine Kiekendief en Bosrietzanger. 

De indruk bestaat dat het grote aantal nieuwe soorten tenminste deels te verklaren is door 

grondiger veldwerk. Zo is voorheen nimmer het struikgewas van het Kleine Eiland doorkruist. 

 

Van de broedvogelsoorten van 2015 

komen er vijftien voor op de nu gelden-

de Rode Lijst van bedreigde en kwets-

bare vogelsoorten (SOVON / Vogelbe-

scherming 2004). Negen daarvan staan 

geclassificeerd als “gevoelig”, te weten: 

Middelste Zaagbek, Grutto, Tureluur, 

Grote Mantelmeeuw, Veldleeuwerik, 

Graspieper, Gele Kwikstaart, Spotvogel 

en Kneu; zes soorten behoren tot de 

categorie “kwetsbaar”: Slobeend, Vis-

dief, Zomertortel, Koekoek, Nachtegaal 

en Wielewaal.  

Het totaal aantal territoria van Rode 

Lijstsoorten bedroeg 167. In 2009 wer-

den 123 territoria genoteerd van Rode 

Lijst-soorten, verdeeld over tien soorten.  

 

Vasteland  

Het Vasteland betreft een geheel open landschap met slechts hier en daar een struikje, 

doorsneden door kreken. De vogelbevolking wordt dan ook gedomineerd door water-, wei-

de- en kustbroedvogels. Buiten Veldleeuwerik en Graspieper komen er vrijwel geen zangvo-
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gels voor. Er zijn 29 soorten aangetroffen met een totaal van 1899 territoria. Negen soorten 

van de Rode Lijst broeden hier, met 133 territoria. 

De aantallen Brandganzen vertoonden in 2013 en 2014 een piek met meer dan 900 nesten. 

Dit jaar waren dat er beduidend minder (505), waarschijnlijk ten gevolge van de vos. Het is 

te verwachten dat de stand nog veel verder gaat dalen, zeker nu ook in het gebied grote 

aantallen worden gedood in de nazomer. Faunabeheer Zeeland wil de populatie doen afne-

men door op grote schaal te vangen en doden van ganzen in de ruitijd, naast afschot in het 

jachtseizoen. 

  

Bos Middelplaten 

Het Bos Middelplaten is klein, er waren dan ook slechts 75 territoria verspreid over 22 soor-

ten. De Wielewaal was de enige soort van de Rode Lijst die in het bos voorkwam. Een ande-

re soort die alleen hier werd aangetroffen was de Boomkruiper. 

 

Grote Eiland & Kleine Eiland 

De eilanden herbergen de kolonie Aalscholvers, Blauwe Reigers en Lepelaars. Verder wordt 

de broedvogelbevolking hier gedomineerd door soorten van struweel en jong bos. Totaal 

waren er 723 territoria, verdeeld over 51 soorten. Broedvogels van de Rode Lijst waren 

Slobeend, Middelste Zaagbek, Zomertortel, Koekoek, Veldleeuwerik, Graspieper, Nachte-

gaal, Spotvogel en Kneu, totaal negen soorten; deze soorten telden tezamen 33 territoria. 

 

 

3.2 Broedvogels Kwistenburg 
 

In 2015 werden op Kwistenburg 30 soorten broedvogels vastgesteld met een totaal van 119 

territoria. Dit betreft meer territoria dan in de voorgaande jaren werden gevonden, maar min-

der dan in de jaren ’90; toen werden vooral meer weidevogels aangetroffen. 

Het aantal soorten is aan de hoge kant, maar werd geëvenaard in 1997 en 2009 en overtrof-

fen (31) in 2005. Andere jaren werden 21 to 29 soorten genoteerd. 

Een tabel met de resultaten is opgenomen in tabel 2. In bijlage II zijn gegevens van broed-

vogelinventarisaties uit de periode 1997-2014 opgenomen. De verspreidingskaarten van alle 

in 2015 vastgestelde broedvogelsoorten zijn te vinden in bijlage III. 

Talrijkste soorten waren Visdief (22 terr.), Wilde Eend (14), Kluut en Kievit (beide 10 terr.).  

Nieuwe broedvogelsoorten ten opzichte van 2014 waren: Dodaars, Nijlgans, Krakeend, Wil-

de Eend, Slobeend, Gele Kwikstaart, Roodborsttapuit, Merel, Ekster en Kneu. Verdwenen 

als broedvogel dit jaar is alleen de Bontbekplevier. 

 

Van de broedvogelsoorten van 2015 komen er negen voor op de nu geldende Rode Lijst van 

bedreigde en kwetsbare vogelsoorten (SOVON / Vogelbescherming 2004). Zes daarvan 

staan geclassificeerd als “gevoelig”, te weten: Grutto, Tureluur, Veldleeuwerik, Graspieper, 

Gele Kwikstaart, Spotvogel en Kneu; drie soorten behoren tot de categorie “kwetsbaar”: 

Slobeend, Visdief en Dwergstern. Het totaal aantal territoria van Rode Lijstsoorten bedroeg 

42.  

 

Kustbroedvogels 

Op Kwistenburg nemen de kustbroedvogels een relatief belangrijke plaats in. Er werd ge-
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broed op het aangelegde eilandje en elders op de uiterste rand van de vegetatie. Het eiland-

je wordt jaarlijks beschermd met een tijdelijk schrikdraad, maar net als voorgaande jaren 

brak het jonge rundvee er doorheen en het eiland werd deels vertrapt. Blijkbaar oefenen de 

daar opschietende kruiden grote aantrekkingskracht uit op het vee. 

  

Weidevogels 

De weidevogels kenden op Kwistenburg een relatief goed jaar. Voor het eerst sinds jaren 

was er weer een zingende Veldleeuwerik te horen. Eigenlijk geldt voor alle weidevogelsoor-

ten dat 2015 het beste of één van de beste jaren was sinds 2004. Daarentegen waren er in 

de jaren ’90 juist van alle soorten méér te vinden. Toen kwam ook de Patrijs er nog voor. 

Midden op Kwistenburg stonden al heel lang enkele bomen, deze zijn net vóór het broedsei-

zoen omgezaagd. Het gras werd voor circa driekwart gemaaid, zodoende was er voldoende 

keus in kortere en langere vegetaties. Op de dijk aan de zuidkant schieten nu enkele kleine 

meidoornstruiken op. Op termijn kunnen deze weer plaats bieden aan kraaiachtigen, het-

geen ongewenst is voor de weidevogels. 

 

Inlaagje 

Het inlaagje is sinds de aanleg van het fietspad nog meer één grote plas water. Het biedt 

daarom vooral plaats aan watervogels als Dodaars (in het begin van het seizoen zelfs een 

tijdlang twee paar), eenden en Meerkoeten. Op de dijk rondom het inlaagje broeden in de 

meidoorns enkele struweelvogels zoals Kneu, Grasmus en Ekster. Sinds de aanleg van het 

fietspad is de rust iets afgenomen omdat mensen soms even een kijkje nemen vanaf de on-

verharde weg; dit leidt dan tot onrust onder de aanwezige watervogels. Ook de hier regelma-

tig verblijvende groepen Lepelaars en Grauwe Ganzen gaan dan op de wieken. 
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OPP 10 135 62 207 27 234

Dodaars 1 1 Grote Bonte Specht 1 1 2 2

Aalscholver 218 218 218 Veldleeuw erik * 33 4 37 1 38

Blauw e Reiger 8 8 8 Graspieper * 24 6 30 7 37

Lepelaar 17 17 17 Gele Kw ikstaart * 3 3 1 4

Knobbelzw aan 1 1 1 Winterkoning 6 40 46 46

Zw arte Zw aan 1 1 1 Heggenmus 23 23 1 24

Grauw e Gans 10 6 16 7 23 Roodborst 3 5 8 8

Canadese Gans 6 6 6 Roodborsttapuit 1 1

Brandgans 503 2 505 505 Blauw borst 1 1 1

Nijlgans 1 2 3 1 4 Nachtegaal * 6 6 6

Bergeend 5 9 14 7 21 Merel 11 22 33 1 34

Krakeend 5 2 7 1 8 Zanglijster 7 14 21 21

Wilde Eend 2 31 24 57 14 71 Sprinkhaanzanger 2 2 2

Slobeend * 1 1 2 2 4 Rietzanger 2 4 6 6

Kuifeend 5 5 5 10 Kleine Karekiet 1 17 18 2 20

Middelste Zaagbek * 2 3 5 5 Spotvogel * 2 2 2

Havik 1 1 2 2 Braamsluiper 4 4 4

Buizerd 1 1 2 2 Grasmus 1 5 6 3 9

Fazant 1 1 1 2 Tuinfluiter 4 23 27 27

Waterhoen 1 1 1 2 Zw artkop 9 35 44 44

Meerkoet 4 4 4 8 Tjiftjaf 4 28 32 32

Scholekster 27 27 3 30 Fitis 2 41 43 43

Kluut 9 9 10 19 Staartmees 1 4 5 5

Kievit 26 26 10 36 Pimpelmees 4 6 10 10

Grutto * 4 4 4 8 Koolmees 5 10 15 15

Tureluur * 11 11 3 14 Boomkruiper 2 2 2

Kokmeeuw 3 3 3 Wielew aal * 1 1 1

Stormmeeuw 1 1 1 Gaai 3 3 3

Zilvermeeuw 636 66 702 702 Zw arte Kraai 1 1 3 5 1 6

Kleine Mantelmeeuw 499 499 499 Ekster 3 3 1 4

Grote Mantelmeeuw  * 2 2 2 Groenling 2 2 2

Visdief * 53 53 22 75 Goudvink 4 4 4

Dw ergstern * 1 1 Vink 7 3 10 10

Houtduif 1 11 12 12 Kneu * 8 8 1 9

Zomertortel * 2 2 2 Rietgors 3 5 8 2 10

Koekoek * 1 1 1

Aantal soorten: 22 29 51 68 30 71

Totaal territoria: 75 1899 723 2697 119 2816

Tabel 2. Aantal territoria broedvogels van Middelplaten en Kwistenburg in 2015. Rode 

lijstsoorten zijn gemarkeerd met een sterretje. 
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3.3 Natura 2000 soorten 
 

Achter elke soort staat het percentage van de instandhoudingsdoelstelling voor het Veerse 

Meer dat in 2015 werd behaald in de onderzoeksgebieden. De instandhoudingsdoelstel-
lingen gelden voor het gehele Natura 2000 gebied. Ook andere terreinbeheerders 
kunnen dus een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen. 
 
Aalscholver 73% 

Doelstelling: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een popula-

tie van tenminste 300 paren. 

Na vestiging van een kolonie Aalscholvers in 1987 op de Middelplaten was deze gegroeid tot 

een maximum van 576 paren in 2002. Daarna zijn enkele jaren geen gegevens verzameld, 

maar duidelijk is dat de aantallen nesten flink zijn afgenomen, sinds 2009 schommelen ze 

tussen de 200 en 250. De instandhoudingsdoelstelling wordt dus al enkele jaren niet meer 

behaald. De Middelplaten herbergen de enige aalscholverkolonie in het Veerse Meer. Een 

andere potentiële broedlocatie is het Aardbeieneiland; deze locatie is al jaren in gebruik als 

slaapplaats voor tientallen tot honderden Aalscholvers. Het probleem van dit eiland is de 

hoge recreatiedruk die jaarlijks in de loop van de zomer optreedt. 

Een oorzaak voor de terugloop in het aantal nesten is niet duidelijk. De laatste decennia zijn 

er in Zeeland enkele kleinere vestigingen bijgekomen, wellicht zijn broedvogels verhuisd en 

treedt hetzelfde proces op als bij de Blauwe Reiger: verspreiding over meer kleinere kolo-

nies. 
 

Lepelaar 142% 

Doelstelling: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een popula-

tie van tenminste 12 paren. 

In 1996 vestigde de Lepelaar zich op de Middelplaten. Het aantal nam langzaam toe en de 

kolonie kende een bloeiperiode in de jaren 2010-2014. In 2015 bedroeg het aantal paren 17, 

nog boven de instandhoudingsdoelstelling. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de 

kolonie geheel mislukte en vroegtijdig verlaten werd, na predatie door vos. Het is de vraag of 

ze de komende jaren nog terugkeren. Na het verloren gaan van de nesten werd nog een 

halfslachtige hervestiging gedaan op het Vasteland, zonder dat eileg plaatsvond. Gezien de 

aanwezigheid van de vos lijkt dit weinig kansrijk. Vestiging elders in het Veerse Meer ligt niet 

erg voor de hand. Een kleine kans bestaat dat er vestiging plaatsvindt in de nog kleine, maar 

groeiende kolonie Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen (ruim 100 paar in 2015) op de 

Soelekerkeplaat. 
 

Kleine Mantelmeeuw 85% 

Doelstelling: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een popula-

tie van tenminste 590 paren. 

De Kleine Mantelmeeuw vestigde zich in 1974 op de Middelplaten. De kolonie is vervolgens 

gegroeid tot een maximum van 1.240 paren in 1997. In de jaren daarna schommelde het 

aantal sterk tussen de 400 en 1.500 paren. Behalve op de Middelplaten wordt in klein aantal 

gebroed op de Soelekerkeplaat, recent groeide de kolonie naar 45 paar in 2015. Waar-

schijnlijk vindt verplaatsing plaats van de Middelplaten naar dit eiland onder druk van de vos.  
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Slobeend 1 1 2 2 4 K

Middelste Zaagbek 2 3 5 5 G

Grutto 4 4 4 8 G

Tureluur 11 11 3 14 G

Grote Mantelmeeuw 2 2 2 G

Visdief 53 53 22 75 K

Dw ergstern 1 1 K

Zomertortel 2 2 2 K

Koekoek 1 1 1 K

Veldleeuw erik 33 4 37 1 38 G

Graspieper 24 6 30 7 37 G

Gele Kw ikstaart 3 3 1 4 G

Nachtegaal 6 6 6 K

Spotvogel 2 2 2 G

Wielew aal 1 1 1 K

Kneu 8 8 1 9 G

Aantal soorten: 1 9 9 15 9 16

Totaal territoria: 1 133 33 167 42 209

3.4 Vogels van de Rode Lijst 
 

In onderstaande tabel zijn de aantallen broedvogels van de Rode Lijst weergegeven van de 

verschillende in 2015 gekarteerde gebieden. 

Duidelijk is dat de waarde van de deelgebieden sterk verschilt. In het relatief kleine bosge-

biedje ‘Bos Middelplaten’ komt slechts één soort van de lijst voor, de Wielewaal. De weide-

vogels vinden we vooral op de grote vlakte van de Middelplaten en op Kwistenburg; op het 

Grote Eiland vinden we bovendien enkele Veldleeuweriken en Graspiepers. De andere 

zangvogels van de lijst, Nachtegaal, Spotvogel en Kneu vinden we in het struikgewas van de 

eilanden. 

 

Tabel 3. Aantal territoria van broedvogels van ‘Rode Lijst’ in de verschillende deelgebieden. In 

de laatste kolom is aangegeven in welke categorie van deze lijst de betreffende soort valt, 

K=kwetsbaar, G=gevoelig. 
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Slobeend  

De Slobeend is vrijwel jaarlijks te vinden in en rondom het inlaagje van Kwistenburg. Ook op 

de Middelplaten worden ze jaarlijks in het broedseizoen aangetroffen. Van beide locaties is 

het de vraag of jongen er vliegvlug worden.  

 

Middelste Zaagbek 

Op 7 augustus werd langs de noordoever van de Grote Middelplaat een vrouwtje met 5 flin-

ke jongen gezien. Even ten westen van de Middelplaten zwommen diezelfde dag nog eens 

twee vrouwtjes met kleinere jongen. De precieze locaties van de nesten zijn niet bekend, 

maar liggen in elk geval in het Veerse Meer. Nesten zouden goed verstopt kunnen liggen 

onder struiken op de oevers van de eilanden. Op tenminste twee plekken werd inderdaad 

nestindicerend gedrag waargenomen. Na de Grevelingen en het Haringvliet is het Veerse 

Meer het belangrijkste broedgebied van Nederland met in 2009 tenminste tien paar. 

 

Grutto 

Zowel op de Middelplaten als Kwistenburg houdt een kleine populatie Grutto’s al jaren stand. 

In de jaren ’70 werden op de Middelplaten 15 en 25 paar genoteerd. Sinds 1997 schommelt 

het aantal tussen de twee en vijf paar, op Kwistenburg sinds 2004 tussen de twee en vier 

paar. Op zowel de Middelplaten als Kwistenburg hadden tenminste drie paren jongen, of 

deze ook zijn uitgevlogen is niet bekend. 

Op de Middelplaten bevonden drie van de vier paren op het meeste oostelijk deel van het 

Vasteland, dat enkele jaren geleden is gemaaid. Op Kwistenburg vertoefden de paren met 

jongen vooral net aan de buitenzijde van het hogere gras. 

 

Tureluur 

Rond de eeuwwisseling was het aantal tureluurparen op de Middelplaten beduidend hoger 

(20-24 paar in 1997-2002) dan tegenwoordig (2005-2015 7-11 paar). Ook op Kwistenburg 

heeft zich een vergelijkbare daling voorgedaan, in 1997-1999 werden 8 tot 11 paar ge-

teld,vanaf 2004 was drie paar het maximum. 

De Tureluurs op de Middelplaten waren sterk gebonden aan de oude kreken die nog door 

het gebied lopen. Vooral daar waar enige vegetatie is in de vorm van biezen die als dekking 

kan dienen. Daar hielden zich nu ook de paren met jongen op. De paren langs de buitenran-

den van het Vasteland leken geen jongen te hebben, of hebben zich mogelijk met hun jon-

gen ook naar de kreken verplaatst. Overigens is het bepalen van het aantal broedparen niet 

eenvoudig omdat op het slik altijd wel niet-broedende Tureluurs foerageren. 

 

Grote Mantelmeeuw 

In 1993 hadden de Middelplaten de primeur van het eerste broedgeval van Grote Mantel-

meeuwen in Nederland. Sindsdien groeit de Nederlandse populatie langzaam maar zeker en 

in het Deltagebied broedden inmiddels enkele tientallen paren, evenals elders in het land. 

Op de Middelplaten wordt waarschijnlijk jaarlijks door één of twee paar gebroed, al worden 

niet elk jaar de nesten gevonden. Grote Mantelmeeuwen kunnen rond de broedplaats erg 

schuw zijn en al op honderden meters van een waarnemer opvliegen. Ook dit jaar leek het 

een duidelijke situatie met een broedgeval op de stenen vooroever bij de grote kreek. Dit 

nest was, met enige moeite, van afstand te zien. Pas laat in het seizoen bleek nog een 

tweede broedpaar aanwezig dat zodanig heftig alarmeerde zodat aangenomen kan worden 
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dat deze een nest met jongen had. 

  

Visdief 

Op de Middelplaten was er in de jaren ’80 en ’90 een kolonie Visdieven die soms meer dan 

100 paar telde. Deze bevond zich eerst op de oostpunt van het Vasteland. Later werd op 

diverse plaatsen op de stenen oeververdediging gebroed. De laatste jaren wordt alleen aan 

de westkant van het Vasteland op de oeververdediging gebroed, dit jaar waren er 53 nesten. 

Eén nest bevond zich dit jaar langs een kreek aan de oostkant van de Middelplaten, vrij dicht 

bij de weg. Het paar op deze ongebruikelijke plek bracht tenminste één jong groot. Vissende 

vogels van de Middelplaten worden vaak gezien in de baai van de Haringvreter en de baai 

van de Middelplaten zelf. Het kolonietje op Kwistenburg neemt de laatste jaren wat toe, een 

deel van de nesten lag op het eilandje, een deel op het korte gras. De vogels hebben er te 

lijden onder de hoeven van het springerige jonge vee, dat telkens weer door het schrikdraad 

rond het eilandje breekt. De Visdieven van Kwistenburg foerageren tegenwoordig onder an-

dere boven het kolkende water van de Katse Heule, waar het voor hen blijkbaar makkelijk 

vissen is. 

 

Dwergstern 

Net als in 2014 was er één nest op het eilandje van Kwistenburg. Kwistenburg is al decennia 

lang een bekende nazomerpleisterplaats waar vele tientallen tot soms zelfs meer dan 100 

Dwergsterns verblijven. Eigenlijk verbazend dat op een plek die blijkbaar zo aantrekkelijk is 

voor deze soort slechts éénmaal eerder (in 1994) een broedgeval was. Van de Middelplaten 

zijn aantallen tot 20 paar bekend uit de jaren ’70, toen het, vlak na de afsluiting van het 

Veerse Meer, nog kale zandplaten waren. Daarna kwamen er geen Dwergsterns meer tot 

broeden. 

 

Koekoek 

Regionaal is de Koekoek een erg schaarse soort aan het worden. In 2009 werden in het he-

le Veerse Meer-gebied met moeite vijf territoria gekarteerd. Dit jaar was er één uitgestrekt 

territorium over de beide eilanden en een deel van het Vasteland. Geen enkele keer werd de 

roep van de Koekoek beantwoord door een concurrent. Overigens kwamen uit eerdere in-

ventarisaties ook maar weinig Koekoeken.  

 

Zomertortel 

Het is, gezien de deplorabele stand van de soort, al heel wat dat toch nog twee Zomertortels 

werden gehoord, één op elk eiland. Gefoerageerd werd waarschijnlijk op bouwland in de 

omgeving. In 1979 werden eens negen zangposten vastgesteld (Meininger & Mullié 1979). 

 

Veldleeuwerik  

De Veldleeuwerik doet het opmerkelijk goed op de Middelplaten. Alleen in 1979 werd een 

hoger aantal genoteerd, dat werd toen geschat op 90. In andere jaren was het maximum 38. 

In elk geval resulteert het beheer blijkbaar in geschikt broedhabitat. Alleen de directe omge-

ving van het Bos Middelplaten werd gemeden. Ook op het Grote Eiland waren vier territoria. 

Zover bekend is dat meer als vele jaren, vaak waren ze er zelfs helemaal niet. waarschijnlijk 

heeft het verwijderen  van opslag een rol gespeeld. Misschien is ook de relatieve rust, aan-

gezien er op het eiland dit jaar geen meeuwen tot broeden kwamen,  van invloed. Op Kwis-
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tenburg was er in 2008 voor het laatst een zangpost, tien jaar eerder waren dat er nog rond 

de tien. Ook dit jaar leek de soort verstek te laten gaan, totdat er in de loop van mei toch 

opeens een te horen was. Veldleeuweriken hebben jaarlijks meerdere broedsels, waar-

schijnlijk was deze na een eerste broedsel in de omgeving verhuisd naar Kwistenburg. 

Het maaien van een deel van het gras en het omzagen van de twee bomen die midden op 

het grasveld stonden zijn waarschijnlijk sturende factoren geweest. 

 

Graspieper 

Het aantal op Kwistenburg is zo ongeveer het gemiddelde van het aantal dat er sinds 2004 

tot broeden komt; daarvoor waren de aantallen ongeveer dubbel zo hoog. Op de Middelpla-

ten werd met 30 paar daar het maximum behaald, met uitzondering van 1979 toen er 70 

werden geschat. Overigens is de Graspieper niet de enige soort waarvan de aantallen voor 

dat jaar aan de hoge kant lijken. 

 

Gele Kwikstaart 

Zowel op de Middelplaten als op Kwistenburg geldt dat de territoria maar deels in het gebied 

liggen. De zingende en foeragerende vogels vlogen in en uit het gebied naar akkerland in de 

buurt. Het is de vraag of ze er zouden broeden zonder de aangrenzende akkers. De Middel-

platen is overigens een bekende plek waar jaarlijks tijdens de voorjaarstrek flinke groepen 

Gele Kwikstaarten verblijven met daartussen Engelse en Noorse Kwikstaarten. Zij foerage-

ren meestal rondom het vee. 

 

Nachtegaal 

Meerdere paren Nachtegalen broedden vroeger ook in het Bos Middelplaten (eigen waar-

neming o.a. in 2002), maar zijn daar met het ouder worden van de bosaanplant verdwenen. 

Nu broeden zij op de eilanden in het struweel, keurig verdeeld, op elk eiland drie. 

 

Spotvogel 

Alleen op het Grote Eiland werden twee paar Spotvogels gevonden. Het is mogelijk dat er 

ook nog een paar zat op het kleine Eiland. Spotvogels komen pas in de loop van mei aan in 

de broedgebieden, zodat de kans ze te treffen vrij klein is. 

 

Wielewaal 

In het vrij kleine Bos Middelplaten was één territorium, ook voorgaande jaren werd de zang 

hier wel eens gehoord. De Wielewaal komt in zeer klein aantal voor in de bosgebieden rond 

het Veerse Meer, te weten zes in 2009 (Hoekstein et al 2009). Tijdens broedvogelinventari-

saties werd eerder alleen in 1985 ook een Wielewaal op de Middelplaten genoteerd. 

 

Kneu 

Kneuen werden aangetroffen op de eilanden en in de meidoorns rond het inlaagje van Kwis-

tenburg. Niet eerder werden zoveel Kneuen vastgesteld, maar ook niet eerder werd het Klei-

ne Eiland grondig geïnventariseerd sinds het begroeid is geraakt. Op het Vasteland komen 

geen Kneuen voor bij gebrek aan struiken. 

 

 

Het aantal soorten van de Rode Lijst op de Middelplaten schommelde in 1984, 2005 en 2009 
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tussen de 10 en 12, het aantal soorten van 2015 ligt er dus ruim boven. Het aantal territoria 

van Rode Lijst-soorten bedroeg in die jaren respectievelijk 182,104 en 110. De 167 paar van 

dit seizoen ligt daar dus tussen in. Was het in 1984 vooral de Visdief die voor een hoog aan-

tal zorgde, in 2015 zijn dat met name Veldleeuwerik en Graspieper. Het graslandbeheer lijkt 

dus gunstig voor deze weidevogels. 

 

Soorten van de Rode Lijst die voorheen wel voorkwamen maar in 2015 niet meer zijn: Kleine 

Zilverreiger, Patrijs, Bontbekplevier en Strandplevier. 

 

 

3.5 Voormalige broedvogels 
 

Een selectie van voormalige broedvogels wordt hier behandeld. 

 

Kleine Zilverreiger 

Dit jaar werden onder andere in het Veerse Meer weer veel Kleine Zilverreigers gezien, me-

de dankzij twee opeenvolgende zachte winters. Tijdens de inventarisatie werden er éénmaal 

twee gezien in de kolonie Lepelaars. Er werd geen broedverdacht gedrag waargenomen. 

Wie weet was het daar tot een broedgeval gekomen als de lepelaars de kolonie niet hadden 

verlaten? Een toekomstige vestiging op de Kleine Middelplaat bij de Blauwe Reigers is na-

tuurlijk nog steeds goed mogelijk, maar zal lastig vast te stellen zijn.  

 

Bruine Kiekendief 

De afwezigheid van de Bruine Kiekendief verdient wel enige aandacht. Vele jaren heeft de 

soort jaarlijks gebroed op de Middelplaten, met een maximum van maar liefst zes paar in 

1998. Ook dit jaar waren er ‘Bruine Kieken’ aanwezig, met name boven de laatste jaren ge-

bruikelijke broedplaatsen op de eilanden. Het ging om twee paren. Na half april bleken de 

vogels ‘plotseling’ volledig uit het gebied verdwenen. De aanwezigheid van de vos is hier 

ongetwijfeld debet aan. 

 

Ransuil 

Op het Kleine Eiland werd een plukrest van een Ransuil gevonden, ten prooi gevallen aan 

de Havik. Later werd ook tijdens het tellen van ganzennesten midden op het Vasteland een 

dode Ransuil gevonden. Er werden verder geen waarnemingen gedaan, ondanks de nodige 

nachtbezoeken. In 2005 werd op het Grote Eiland en in het Bos Middelplaten nog een terri-

torium vastgesteld. Zoals in meer gebieden valt het verdwijnen van de Ransuil samen met 

het verschijnen van de Havik. De predatiedruk door Haviken is veelal te hoog voor de toch al 

geslonken ransuilpopulaties. 

 

Groene Specht 

Op  30 april alarmeerde een Groene Specht op het Kleine Eiland. Formeel is dit genoeg voor 

een territorium. Toch is gekozen om geen territorium toe te kennen. Tijdens andere bezoe-

ken werden namelijk geen Groene Spechten waargenomen, terwijl dat wel te verwachten 

zou zijn bij een werkelijk territorium. Hoewel er waarschijnlijk wel broedgelegenheid is, is er 

rondom de waarnemingsplaats geen geschikt foerageerhabitat. 
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Figuur 5. Grote Mantelmeeuw te midden van Zilvermeeuwen, Vaste-

land Middelplaten, 17 mei 2015. 

Noordse Stern 

Het Veerse Meer ligt aan de uiterste zuidgrens van het verspreidingsgebied van de Noordse 

Stern. In sommige jaren vindt wel eens een broedgeval plaats op Kwistenburg. Ook dit jaar 

was er één exemplaar aanwezig dat driftig mee alarmeerde met de plaatselijke Visdieven. 

Ondanks extra aandacht werd geen tweede exemplaar gezien, ook een nest was er niet.  

 

Cetti’s Zanger 

Deze van oorsprong mediterrane zangvogel weet zich steeds beter aan een kouder klimaat 

aan te passen. Elders langs het Veerse Meer was dit jaar weer een territorium. Zowel op de 

Grote als de Kleine Middelplaat lijkt geschikt biotoop aanwezig. Vestiging lijkt een kwestie 

van tijd. 
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4 Evaluatie 
 
4.1 Inventarisatiemethode 
 

Het vasteland van de Middelplaten is goed toegankelijk, evenals Kwistenburg; beide gebie-

den bestaan grotendeels uit open grasland, hier en daar met kreken doorsneden. Het Grote 

Eiland is, eenmaal bereikt met een waadpak, ook probleemloos te inventariseren. Het Kleine 

Eiland daarentegen is vrijwel geheel overdekt met gesloten dicht en hoog struikgewas en 

bomen. Het is mogelijk, eenmaal ter plekke gekomen per kano, om met een waadpak 

rondom het eiland te lopen. Tijdens de eerste bezoekrondes werden (met de nodige moeite) 

vanaf de oever diverse insteken in het struikgewas gemaakt naar het centrale deel van het 

eiland zodat uiteindelijk zangvogels in het hele gebied gehoord konden worden. 

Goede omstandigheden en bekendheid met de gebieden en hun vogelbevolking leiden tot 

de conclusie dat het resultaat van deze broedvogelinventarisatie een goed beeld geeft van 

de aanwezige broedvogels. De tijdsinvestering van gemiddeld 3 minuten per hectare is on-

gelijk verdeeld over de verschillende terreindelen. De investering per hectare is bijvoorbeeld 

op het Kleine Eiland veel groter geweest dan op de grote vlaktes van het Vasteland. 

 

Verder moet in het oog gehouden worden dat een inventarisatie als deze een momentop-

name betreft die de situatie binnen één broedseizoen weergeeft. Bij veel soorten kunnen de 

aantallen van jaar op jaar flink schommelen zonder dat dit altijd iets met veranderingen in 

een gebied te maken heeft, maar veeleer met omstandigheden tijdens de trek en in de win-

terkwartieren. Met de interpretatie van aantalsveranderingen moet dat in het achterhoofd 

gehouden worden.  

 

 

4.2 Ontwikkelingen in broedvogelbevolking 
 

Middelplaten 

Het vermoeden bestaat dat er net als in 2014 een vossenburcht op het Grote Eiland was. 

Elk bezoek werden er sporen gevonden, zowel op de eilanden als op de oevers van het Vas-

teland. De komst van de Vos heeft grote gevolgen voor de broedvogels van de Middelplaten. 

Alle eieren van de lepelaarkolonie werd dit jaar bijvoorbeeld opgepeuzeld. Het is maar de 

vraag of de Lepelaars nog terugkeren. Het Grote Eiland was dit jaar nagenoeg verlaten door 

Brandganzen, Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen, al verbleven ze er vroeg in het broedsei-

zoen nog wel. Voorgaande jaren broedden er nog vele tientallen van beide soorten en vóór 

tien jaar geleden bevond vrijwel de gehele meeuwenkolonie zich juist op dit eiland. 

De verspreidingskaart van de Kievit laat een opmerkelijke witte vlek zien ten oosten van de 

grote kreek, waarschijnlijk is dit het terrein waar de vos regelmatig op jacht ging. In ditzelfde 

deel was namelijk iets opmerkelijks aan de hand met de Brandganzen en grote meeuwen. 

De dichtheid aan nesten was veel lager dan op het Vasteland-West en bovendien was de 

gemiddelde legselgrootte lager. Voor de nesten van Brandganzen was op 18 mei de legsel-

grootte 3,9 op Vasteland-West en 2,0 op Vasteland-Oost; voor Zilver-, Kleine Mantelmeeuw 

was dit respectievelijk 2,7 en 2,1. Merkwaardig was bovendien dat in het oostelijk deel wel 

veel meeuwen aanwezig waren maar heel weinig nesten; blijkbaar gingen de meeuwen ten 

gevolge van stress niet over tot nestbouw en eileg. De eileg kwam bovendien erg laat op 
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Figuur 6. Gepredeerde lepelaareieren met daartussen 

een vossendrol, 13 mei 2015. 

gang.  

Er werden met name in april tien-

tallen dode Brandganzen gevon-

den. Niet zoals misschien ge-

dacht was de vos daarvan niet de 

(directe) oorzaak. De meeste ka-

davers waren compleet en onge-

schonden. Pas bij latere bezoe-

ken bleken ze aangevreten door 

aaseters. De periode van eileg is 

een van de zwaarste in het leven 

van de Brandgans. Ook in andere 

kolonies werden in het Deltage-

bied de afgelopen jaren soms 

tientallen dode Brandganzen 

gevonden, zonder aanwijsbare 

reden en in dezelfde periode van 

het jaar. Oorzaken moeten gezocht worden in (een combinatie van) uitputting, stress en 

ziekten. 

Het plotseling verdwijnen van de Bruine Kiekendief als broedvogel moet waarschijnlijk aan 

de vos worden toegeschreven. 

 

Op de wat langere termijn zullen, bij voortzetting van het huidige beheer, weidevogels waar-

schijnlijk standhouden in ongeveer de huidige aantallen. Het deels maaien van het Vaste-

land-Oost enkele jaren terug bleek toen grote aantrekkingskracht uit te oefenen op veel wei-

devogels. Inmiddels is dit stuk weer aan het verruigen. De Grutto’s concentreerden zich juist 

hier, andere soorten niet. Een uitbreidende invloed van de vos zou echter roet in het eten 

kunnen gooien voor de weidevogels. Dit jaar was er meer dan voldoende eten voor vossen 

in de vorm van eieren van ganzen en meeuwen. Wellicht gaat dit veranderen als deze soor-

ten gaan afnemen. 

 

De Visdieven hebben op de onlangs verbrede vooroever een prima broedplek gevonden, wel 

is er voortdurend risico van predatie door Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen. Vertrapping 

door paarden wordt tegengegaan door een prikkeldraadje er omheen. Het verdient aanbeve-

ling deze wat gammele constructie eens wat steviger uit te voeren, in eerdere jaren braken 

de paarden er wel eens doorheen. 

 

Het Bos Middelplaten maakt deel uit van een groter bosgebied, het sluit direct aan op het 

Pietbos van Staatsbosbeheer. Als deze bossen de kans krijgen zich verder te ontwikkelen 

zullen holenbroeders verder kunnen toenemen. 

 

De vegetatie op het Kleine Eiland wordt ongemoeid gelaten. Dat heeft er toe geleid dat deze 

voormalige zandplaat nu grotendeel met struikgewas overwoekerd is. Hier en daar staan 

uitgegroeide schietwilgen waarin Havik en Buizerd broeden. Op de lange termijn zal het hele 

eiland met bos begroeid raken, waardoor soorten van struweel zullen afnemen en ten gun-

ste van bossoorten. Het Grote Eiland is aan de randen ook begroeid met struikgewas. Afge-
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lopen jaar zijn aan de zuid- en oostkant veel struiken weggehaald, zodat het open karakter 

weer iets sterker is geworden. Vooralsnog lijken Graspieper en Veldleeuwerik hier positief 

op te reageren. Het struweel aan de noordzijde is relatief rijk aan soorten van de Rode Lijst: 

Zomertortel, Nachtegaal, Spotvogel en Kneu komen er voor. 

 

Kwistenburg 

Het eilandje, dat is aangelegd voor kustbroedvogels, zou beter beschermd moeten worden 

tegen vertrapping door het jonge rundvee. De huidige schrikdraadconstructie werkt onvol-

doende. Een alternatief zou kunnen zijn om het vee pas in juli in te scharen. Het zou ook 

een goed idee zijn om bijvoorbeeld het westelijk deel vroeg in het jaar te laten begrazen en 

het oostelijk deel pas vanaf juli. Een deel van de kustbroedvogels laat zich namelijk niet naar 

het eilandje sturen, maar broedt op het korte gras nabij de waterlijn. Het eilandje eens per 

jaar of twee jaar behandelen met zout zou de opschietende vegetatie wat in toom kunnen 

houden. Dit maakt het behalve aantrekkelijker voor kustbroedvogels waarschijnlijk minder 

aantrekkelijk voor het vee. 

 

Het huidige beheer van deels maaien en het verwijderen van bomen lijkt goed uit te pakken 

voor weidevogels. De Veldleeuwerik kwam voorzichtig terug en de Grutto doet het heel rede-

lijk. 

 

Het inlaagje is sinds de aanleg van het fietspad één grote plas water geworden, waar er 

voorheen bredere droogvallende oevers waren. Een eenvoudige buis onder het fietspad 

door zou dit euvel op kunnen lossen; anderzijds kan ook voor de huidige situatie gekozen 

worden. 

 

Op de dijk aan de zuidkant schieten nu enkele meidoornstruiken op. Het is aan te bevelen 

deze te verwijderen om kraaiachtigen niet te veel kans te geven. 

 

De vooral in de winter droogvallende slikken van de Middelplaten en Kwistenburg zijn van 

groot belang als slaapplaats en hoogwatervluchtplaats voor veel soorten watervogels. Re-

cent onderzoek heeft aangetoond dat de slikken ook zeer belangrijk zijn als foerageergebied 

voor steltlopers (Arts & Hoekstein 2015). Zelfs soorten waarvan gedacht werd dat ze alleen 

kwamen om te overtijen, zoals Zilverplevier en Bonte Strandloper, bleken er massaal naar 

voedsel te zoeken. De slikken zijn ook van belang voor de plaatselijk broedende Tureluurs, 

Scholekster en Kluten. Een eventuele verandering in het peilbeheer naar een jaarrond vast 

peil, zoals door sommigen bepleit wordt, zou de beschikbaarheid van voedsel enorm doen 

afnemen. 
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Samenvatting 
 

In het voorjaar en zomer van 2015 werden de Middelplaten en Kwistenburg, respectievelijk 

207 en 27 hectare groot, op broedvogels geïnventariseerd in opdracht van Vereniging Na-

tuurmonumenten. De onderzoeksgebieden zijn gelegen in en langs het Veerse Meer en gro-

tendeels open van karakter. Ze behoren bijna geheel tot het Natura2000-gebied Veerse 

Meer. 

Middels zes volledige inventarisatierondes werden op de Middelplaten en Kwistenburg teza-

men 71 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 2816 territoria, dat zijn 12 soorten 

meer dan in 2009 maar aanzienlijk minder territoria. 

 

Op de Middelplaten werden 68 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 2697 territo-

ria, het betreft 14 soorten meer maar ruim minder territoria dan in 2009. De groei in soorten 

zit hem vooral in de zangvogelsoorten, de afname in territoria in de krimp van de aantallen 

Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen 

Van de broedvogelsoorten staan er 15 op de Rode Lijst: Slobeend, Middelste Zaagbek, 

Grutto, Tureluur, Grote Mantelmeeuw, Visdief, Koekoek, Zomertortel, Veldleeuwerik, Gras-

pieper, Gele Kwikstaart, Nachtegaal, Spotvogel, Wielewaal en Kneu.  

Blikvanger van de Middelplaten is de kolonie Aalscholvers, Lepelaars en Blauwe Reigers op 

de eilanden en de honderden Brandganzen, Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen op het Vaste-

land. 

Opmerkelijk zijn de gevolgen van de vestiging van de vos op de Middelplaten: voor het eerst 

in jaren was de Bruine Kiekendief afwezig, de kolonie Lepelaars mislukte volledig en ook de 

kolonie Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen functioneerde niet naar behoren. Op het Grote 

Eiland ontbraken de grote meeuwen, Bandganzen en Grauwe Ganzen bijna helemaal; al-

leen op de oeververdediging broedden nog enkele tientallen Zilvermeeuwen. 

Vooralsnog is de weidevogelstand van de Middelplaten heel behoorlijk, maar het is de vraag 

in hoeverre ze ook last gaan krijgen van vossen.  

  

Op Kwistenburg zijn 30 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 119 territoria. Dit 

aantal soorten en territoria is hoger dan in de voorgaande jaren. Van de broedvogelsoorten 

op Kwistenburg staan er negen op de Rode Lijst, relatief veel voor zo’n klein gebied: 

Slobeend, Grutto, Tureluur, Visdief, Dwergstern, Veldleeuwerik, Graspieper, Gele Kwikstaart 

en Kneu met in totaal 42 territoria.  

Het speciaal voor kustbroedvogels aangelegde eilandje functioneert maar ten dele doordat 

het jongvee steeds door het schrikdraad gaat en de boel vertrapt. Weidevogels beleefden 

een relatief goed jaar. 

 

Bijna alle broedparen van de drie kwalificerende soorten van het Natura2000-gebied Veer-

se Meer broeden binnen de onderzoeksgebieden. De kolonie Aalscholvers bevat 73% van 

het doelaantal, Lepelaar 142% en Kleine Mantelmeeuw 85%. De kolonies van Lepelaar en 

Kleine Mantelmeeuw staan onder druk door aanwezigheid van vossen. 
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BIJLAGE I 

 

Tijden en omstandigheden inventarisatierondes Middelplaten en Kwistenburg 2015. 

Tijden tot en met 28 maart zijn in wintertijd, erna in zomertijd. 

 
Middelplaten 

 

 datum start eind temp bewolking wind Neerslag opmerkingen 

 7-3 7.30 ?   Z3 - kano brengen 

1a 16-3 10.35 11.30 8
o
 C 0% O3 - bos 

1b 19-3 6.00 12.00 6
o
 C 100% N3 lichte miezer eilanden 

1c 21-3 6.40 10.05 6
o
 C 70% NW4 buitjes vastewal 

2a 3-4 6.00 13.00 7
 o
 C 90% ZW3 - eilanden; nachtbezoek tot 

6.45 

2a 6-4 6.25 10.30 6
 o
 C 90% NW1 - vastewal 

3a 16-4 5.50  7
 o
 C 60% NO2 - eilanden 

3b 19-4 7.30  5
 o
 C 70% NO2 - vastewal 

4a 29-4 9.15 12.45     André Hannewijk & 4 vrijwilli-

gers; vastewal, oa telling gan-

zennesten 

4b 30-4 5.40 12.00 9
 o
 C 80% ZW3 - eilanden 

4c 3-5 5.30 6.30 9
 o
 C 90% O3 - vastewal west & bos 

5a 17-5 4.05 11.30 11
 o
 C 30% NW1 - eilanden 

5b 18-5 7.00 11.00 10
 o
 C 90% ZW5 - vastewal 

6a 6-6 6.30 7.15 13
 o
 C 50% W4 - bos 

6a 8-6 4.50 10.50 9
 o
 C 50% N4 - eilanden 

6b 14-6 8.10 11.10 12
 o
 C 100% var1 - vastewal 

 

Kwistenburg  

 

 datum start eind temp bewolking wind Neerslag opmerkingen 

1 16-3 9.00 10.30 11
o
 C 90%  -  

2a 6-4 10.35 11.40 12 
o
C 30% ZO1 -  

2b 10-4       extra bezoek 

2c 15-4       extra bezoek 

3 17-4 10.15 11.20 12
 o
 C 50% NW6 -  

4 3-5 9.15 10.15 12
 o
 C 100% N2 - na regen 

5a 18-5 11.00 12.10 13 
o
C 10% N4 -  

5b 24-5       extra bezoek 

6a 8-6       extra bezoek 

6b 14-6 7.00 8.00 13
 o
 C 100% ZO1 -  

 

 



 

 
 

Waarnemingen  

 

datum Middelplaten 

7-3 Brandgans 4500 op slaapplaats 

16-3 Vuurgoudhaan 1 

19-3 Vos vlak bij lepelaarkolonie 

16-4 Engelse Gele Kwikstaart 2 

29-4 Dode Ransuil op vastewal 

18-5 Smient paartje 

 

Als prooien van de twee haviksparen op de Middelplaten werden gevonden: Waterhoen, Ek-

ster, Postduif 3x, Tureluur, Ransuil, Watersnip, Houtduif 2x, Kievit, Merel. 

 
 

datum Kwistenburg 

16-3 Slechtvalk juveniel  

6-4 Velduil 1; loslopende hond op Kwistenburg 

10-4 Slechtvalk juveniel zorgt voor veel onrust onder weidevogels 

15-4 Slechtvalk juveniel zorgt voor veel onrust onder weidevogels 

17-4 12 pinken; Watersnip 17 

8-6 19 pinken vertrappen bijna jonge Scholeksters 

 



 

 
 

SOORT 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2005 2009 2013 2014 2015

Fuut 10 8

Aalscholver 285 410 507 446 513 576 + 387 222 225 218

Kleine Zilverreiger 1 2 0 0

Blauwe Reiger 7 7 8

Lepelaar 9 12 8 9 13 14 6 28 35 38 17

Knobbelzwaan 8 7 8 4 5 2 1

Zwarte Zwaan 1 0 1 1

Kolgans 1 4 6 6 2 4

Grauwe Gans 10 9 14 13 18 42 51 46 13 16

Rietgans 1

Canadese Gans 1 5 4 6

Brandgans 2 5 33 91 411 919 923 505

Nijlgans 8 13 16 15 19 22 13 10 3

Casarca 1

Bergeend 24 36 10 7 14

Smient

Krakeend 2 1 7

Wintertaling

Wilde Eend 33 16 57

Slobeend 2 8 11 4 9 3 3 2

Kuifeend 61 74 71 18 3 5

Middelste Zaagbek 7 8 5 9 4 5 22 6 5

Bruine Kiekendief 5 6 4 4 2 4 3 3

Havik 1 2

Sperwer 1

Buizerd 1 1 1 2 1 2

Torenvalk

Patrijs 2 1

Kwartel 1

Fazant 7 4 1

Waterhoen 1 1

Meerkoet 10 4

Scholekster 49 42 49 56 27 24 27

Kluut 44 57 37 17 2 5 23 12 9

Bontbekplevier

Strandplevier

Kievit 24 21 32 36 12 21 26

Grutto 2 5 4 4 5 4 4 4

Tureluur 24 20 23 20 11 7 11

Kemphaan

Zwartkopmeeuw 1

Kokmeeuw 136 109 116 47 126 63 16 3

Stormmeeuw 1

Kleine Mantelmeeuw 1275 398 478 16 478 835 877 866 499

Zilvermeeuw 2544 1774 2162 939 2379 2332 1171 1459 702

Grote Mantelmeeuw 1 3 1 2 2 1 1 2

Visdief 101 110 77 85 77 96 16 51 53

Noordse Stern

Dwergstern

BIJLAGE II 

 
Broedvogels van de Middelplaten in 1997-2014.  



 

 
 

SOORT 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2005 2009 2013 2014 2015

Holenduif

Houtduif 10 5 12

Zomertortel 5 2

Koekoek 1 1

Ransuil 2

Grote Bonte Specht 1 2

Veldleeuwerik 38 52 49 24 22 17 37

Graspieper 9 13 0 0 15 19 30

Gele Kwikstaart 3 2 2 2 3

Witte Kwikstaart

Winterkoning 12 13 46

Heggenmus 6 10 23

Roodborst 2 8

Blauwborst 1

Nachtegaal 1 1 6

Merel 6 7 33

Zanglijster 3 6 21

Grote Lijster 1

Sprinkhaanzanger 1 1 2

Rietzanger 5 5 0 7 7 4 7 6

Bosrietzanger 1 2

Kleine Karekiet 10 8 18

Spotvogel 2

Braamsluiper 2 4

Grasmus 4 8 6

Tuinfluiter 7 3 27

Zwartkop 9 14 44

Tjiftjaf 8 5 32

Fitis 16 16 43

Staartmees 2 1 5

Pimpelmees 1 10

Koolmees 4 3 15

Boomkruiper 2

Wielewaal 1

Gaai 3

Ekster 6 2 3

Zwarte Kraai 5 1 5

Ringmus

Groenling 2

Goudvink 4

Vink 2 10

Kneu 2 1 8

Rietgors 10 14 8

Aantal soorten: 57 51 68

Totaal territoria: 2611 3545 2697

Vervolg Broedvogels van de Middelplaten in 1997-2014.  



 

 
 

SOORT 1997 1998 1999 2004 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015

Dodaars 1

Knobbelzwaan 1

Grauwe Gans 1 1 6 3 5 4 7

Brandgans 1 4 4

Nijlgans 1 1 1 1 1 1

Bergeend 2 2 5 2 5 14 6 5 6 4 3 1 7

Krakeend 1 1

Wilde Eend 14 11 11 2 3 10 9 6 7 8 7 8 14

Slobeend 2 4 5 2 2 1 1 2 3 1 2 2

Kuifeend 2 9 15 1 2 2 3 2 3 2 3 5

Middelste Zaagbek 1 1

Bruine Kiekendief 1 1 1 1

Buizerd 1

Patrijs 2 2 2

Kwartel 1

Fazant 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 1 1 1

Waterhoen 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Meerkoet 2 2 8 2 2 3 4 2 4 2 1 1 4

Scholekster 6 5 6 3 6 2 3 5 5 1 2 2 3

Kluut 16 18 13 14 8 6 3 7 6 2 2 6 10

Bontbekplevier 2 2 1 1 1

Strandplevier 3 1 1

Kievit 11 5 11 7 8 5 8 6 7 6 6 3 10

Grutto 4 8 6 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4

Tureluur 8 8 11 3 2 1 2 3 1 1 2 2 3

Kokmeeuw 3 7

Zilvermeeuw 1 1

Visdief 8 6 6 1 5 2 10 2 4 37 22

Noordse Stern 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Dwergstern 1 1

Holenduif 1

Houtduif 4 3 3 1 3 2 2 1 3 3 3

Koekoek 1 1 1 1 1

Veldleeuwerik 11 8 8 1 2 1 1 1

Graspieper 18 8 10 5 4 9 7 5 6 5 4 5 7

Gele Kwikstaart 2 3 4 1 1

Winterkoning 2 3 3 2 3 1

Heggenmus 1 2 1 2 1

Roodborsttapuit 1

Merel 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1

Bosrietzanger 1 2

Rietzanger 1 1 1 1

Kleine Karekiet 2 2 2 1 3 2 2 2 4 3 2

Grasmus 4 4 4 2 2 3 4 2 3 2 2 3

Ekster 1 1 1 2 1

Zwarte Kraai 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ringmus 1 1

Putter 1

Kneu 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1

Rietgors 2 2 4 2 1 1 2 1 4 2 3 2

Aantal soorten: 30 28 29 23 31 28 24 31 24 26 22 22 30

Totaal territoria: 141 126 149 61 79 83 71 80 88 61 58 93 119

BIJLAGE II 

 
Broedvogels van Kwistenburg in 1997-2014.  

 



 

 
 

 

BIJLAGE III 

 

Soortkaarten broedvogels Middelplaten en Kwistenburg 2015.  

 

De soortkaarten van alle broedvogelsoorten. Per pagina worden steeds twee soorten gepre-

senteerd. Elke zwarte stip stelt één territorium voor, de stippen zijn geplaatst in het denk-

beeldige centrum van de territoria. In geval van kolonies of grote concentraties van nesten is 

een cirkel weergegeven met daarbij aangegeven om hoeveel nesten het gaat.  

 

 



 

 

Dodaars 1 territorium 

Aalscholver 218 territoria 

64 

123 

31 



 

Blauwe Reiger 8 territoria 

Lepelaar 17 territoria 

8 

17 



 

Knobbelzwaan 1 territorium 

Zwarte Zwaan 1 territorium 



 

Grauwe Gans 23 territoria 

Canadese Gans 6 territoria 



 

Brandgans 505 territoria 

Nijlgans 4 territoria 

91 

316 

64 
21 

11 



 

Bergeend 21 territoria 

Krakeend 8 territoria 



 

Wilde Eend 71  territoria 

Slobeend 4 territoria 



 

Kuifeend 10 territoria 

Middelste Zaagbek 5 territoria 



 

Havik 2 territoria 

Buizerd 2 territoria 



 

Fazant 2 territoria 

Waterhoen 2 territoria 



 

Meerkoet 8 territoria 

Scholekster 30 territoria 



 

Kluut 19 territoria 

Kievit 36 territoria 



 

Grutto 8 territoria 

Tureluur 12 territoria 



 

Kokmeeuw 3 territoria 

Stormmeeuw 1 territorium 



 

Zilvermeeuw 657 territoria 

Kleine Mantelmeeuw 499 territoria 

54 

21 

16 25 

261 
142 

178 

324 

113 

21 

39 

2 



 

Grote Mantelmeeuw 2 territoria 

Visdief 75 territoria 

52 

21 



 

Dwergstern 1 territorium 

Houtduif 12 territoria 



 

 

Zomertortel 2 territoria 

Koekoek 2 territoria 



Grote Bonte Specht 2 territoria 

Veldleeuwerik 38 territoria 



Graspieper 37 territoria 

Gele Kwikstaart 4 territoria 



Winterkoning 46 territoria 

Heggenmus 24 territoria 



Roodborst 8 territoria 

Roodborsttapuit 1 territorium 



Blauwborst 1 territorium 

Nachtegaal 6 territoria 



Merel 34 territoria 

Zanglijster 21 territoria 



Sprinkhaanzanger 2  territoria 

Rietzanger 6 territoria 



Kleine Karekiet 20 territoria 

Spotvogel 2 territoria 



Braamsluiper 4 territoria 

Grasmus 9 territoria 



Tuinfluiter 27  territoria 

Zwartkop 44  territoria 



Tjiftjaf 32 territoria 

Fitis 43 territoria 



Staartmees 5 territoria 

Pimpelmees 10 territoria 



Koolmees 15 territoria 

Boomkruiper 2 territoria 



Wielewaal 1 territorium 

Gaai 3 territoria 



Zwarte Kraai 6 territoria 

Ekster 4 territoria 



Groenling 2 territoria 

Goudvink 4 territoria 



Vink 10 territoria 

Kneu 9 territoria 



 

 

Rietgors 10 territoria 


