
Sovon Vogelonderzoek Nederland

Postbus 6521
6503 GA Nijmegen
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
T (024) 7 410 410

E  info@sovon.nl
I  www.sovon.nl

Jan Willem Vergeer

Sovon-rapport 2020/56
Vergeer J.-W

. 
Broedvogels van de Kop van Schouw

en in 2020 
   Sovon-rapport 2020/56

Broedvogels van de Kop van 
Schouwen in 2020

In opdracht van:





 
 
Broedvogels van de Kop van Schouwen in 2020 
 

 

 

Jan-Willem Vergeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sovon-rapport 2020/56 
Dit rapport is samengesteld 
in opdracht van Staatsbosbeheer 

 

 

 

 



 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Colofon 
 

 

© Sovon 2020  
 
Dit rapport is samengesteld in opdracht van Staatsbosbeheer 
 
Wijze van citeren: Vergeer J.W. 2020. Broedvogels van de Kop van Schouwen in 2020. Sovon-rapport 2020/56. 
Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. 
 
ISSN-nummer: 2212 5027 

 

 



 Broedvogels van de Kop van Schouwen in 2020 
 

1 
 

Inhoud 
 
Samenvatting ...............................................................................................................................................2 

1. Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

2. Beschrijving van het gebied ................................................................................................................... 4 

3. Werkwijze ............................................................................................................................................... 9 

3.1. Methode & veldwerk ....................................................................................................................... 9 
3.2. Interpretatie en verwerking van de gegevens ................................................................................. 9 
3.3. Weers- en andere omstandigheden ............................................................................................... 10 
3.4. Foutenbronnen .............................................................................................................................. 11 

4. Resultaten .............................................................................................................................................. 12 

4.1.SNL-pakketten ................................................................................................................................ 14 
4.1. Resultaten per deelgebied, inclusief vergelijking eerdere karteringen ......................................... 16 

4.1.1. Groene Duin 31 hectare SBB ........................................................................................... 16 
4.1.2. Boswachterij Westenschouwen 320 hectare SBB ........................................................ 17 
4.1.3. Meeuwenduinen 183 hectare SBB .................................................................................. 20 
4.1.4. Verklikkerduin-Zuidoost (‘terrein De Jonge’) 55 hectare SBB ................................ 22 
4.1.5. Maire-Zuid 55 hectare SBB .............................................................................................. 25 
4.1.6. Vroongronden-Oost 68 hectare SBB ............................................................................. 26 
4.1.7. Vroongronden-Zuidoost 38 hectare SBB ...................................................................... 28 
4.1.8. Vroongronden-West (inclusief Gadra/Vroonb0s) 42 hectare SBB .......................... 29 
4.1.9. Duinzoom 179 hectare SBB ............................................................................................. 30 
4.1.10. Bos Renesse 12 hectare SBB ......................................................................................... 33 
4.1.11. Zoete en Zoute Haard 19 hectare SBB ........................................................................ 33 
4.1.12. Zeepe- Noord  149 hectare NM ..................................................................................... 35 
4.1.13. Zeepe- Zuidoost  58 hectare    NM ................................................................................ 37 
4.1.14. Zeepe- Zuidwest  92 hectare     NM ............................................................................. 39 
4.1.15. Slotbos Haamstede  42 hectare    NM ........................................................................... 41 

4.2. Soortbesprekingen ........................................................................................................................ 43 
5. Evaluatie ............................................................................................................................................... 85 

6. Literatuur ..............................................................................................................................................87 

  
  
 
 
 
 
  



Sovon-rapport 2020/56 
 
 

2 
 

Samenvatting  
 
In 2020 is in opdracht van Staatsbosbeheer 1.000,5 hectare natuurgebied in en nabij de duinen van 
Schouwen-Duiveland (Zeeland) gekarteerd op broedvogels. De in 2019 door leden van de 
Vogelwerkgroep Schouwen-Duiveland gekarteerde en door Natuurmonumenten beheerde Zeepeduinen 
en het Slotbos Haamstede (in totaal 341 hectare) worden eveneens besproken. 
De Kop van Schouwen is een divers duingebied, met zowel kalkrijke jonge duinen als kalkarme oude 
duinen. Vooral het buitenduin is deels sterk geaccidenteerd. De binnenduinen vertonen een 
kleinschaliger reliëf. Het onderzoeksgebied omvat naaldbos, struweel- en stuivend open duin, 
duingraslanden en loofbossen. Een net buiten het duin gelegen natuurontwikkelingsgebied met 
grasland, kreken en enig struweel is eveneens onderzocht. 
Grote delen van de Schouwse duinen zijn verdroogd en verruigd. Middels maatregelen als plaggen, 
struweel verwijderen en grondwater vasthouden is recent veel gedaan om het spreekwoordelijke tij te 
keren.  
 
Aan het gehele onderzoeksgebied zijn tenminste vijf integrale bezoeken gebracht, die meestal voor 
zonsopgang aanvingen. Alle aanwezige soorten zijn gekarteerd. Er zijn een aantal avond- en 
nachtbezoeken gebracht. In het SBB-deel is in totaal 199 uur gespendeerd aan veldwerk, wat neerkomt 
op een onderzoekintensiteit van 11,9 minuten/ha.  
 
In het door SBB beheerde deel van het onderzoeksgebied zijn 95 soorten broedvogels vastgesteld en in 
het door Natuurmonumenten beheerde deel 65 soorten. In totaal ging het om 99 verschillende soorten 
broedvogels. Veertien voorheen in het gebied vastgestelde broedvogels werden in 2019/2020 niet 
aangetroffen. 
Conform de Rode Lijst zijn 13 soorten aangemerkt als gevoelig, 9 als kwetsbaar en 1 als bedreigd. 
Vijfentwintig soorten kwalificeren voor één of meer van de binnen het onderzoeksgebied toegekende 
Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)-beheertypen. Van 16 soorten broedt meer dan 5% van de 
Zeeuwse populatie in het onderzoeksgebied, voor 5 soorten is dat meer dan 50%. 
De opvallendste ontwikkeling is de toename van soorten van halfopen habitat, als Boomleeuwerik en 
Roodborsttapuit. Struweelvogels namen over het algemeen af, deels door het verdwijnen van habitat, 
mogelijk ook door een verminderde conditie ervan. Weidevogels vertonen een licht herstel, met name 
de Veldleeuwerik. Voor de Tapuit zijn condities voor een herstel gecreëerd, maar mede door de lage 
konijnenstand is dit nog niet zichtbaar. Het op leeftijd komen van de bossen in het gebied leidt tot het 
completer worden van bosvogelgemeenschappen; soorten als Appelvink en Kleine Bonte Specht hebben 
zich recent gevestigd, Havik en Buizerd doen het goed. Het naaldbos van de Boswachterij blijft van groot 
belang voor specialisten als de Zwarte Mees. Opmerkelijk hier is de vestiging van een populatie 
Nachtzwaluwen. Ook de Raaf is een opvallende nieuwkomer. Het betreft één van de eerste vestigingen 
in West-Nederland. Andere in grote delen van het onderzoeksgebied zichtbare ontwikkelingen zijn de 
toename van ganzen en in mindere mate van roofvogels.  Het net buiten de duinen gelegen Duinzoom-
gebied blijkt rijk aan weidevogels en eenden. 
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1. Inleiding 
 
In 2020 zijn in opdracht van Staatsbosbeheer 11 deelgebieden op de Kop van Schouwen met een totale 
oppervlakte van 1.000,5 hectare op de aanwezigheid van broedvogels gekarteerd. Daarbij zijn enkele 
aan de SBB-bezittingen grenzende randgebieden meegenomen. Voorts wordt in dit rapport ingegaan op 
de broedvogelbevolking van de door Natuurmonumenten beheerde Zeepeduinen en het Slotbos 
Haamstede (totaal 341 hectare), die al vele jaren worden onderzocht door leden van de Vogelwerkgroep 
Schouwen-Duiveland. 
Na inleidende hoofdstukken over de opzet en aanpak van de kartering en een beschrijving van de 
onderzochte deelgebieden worden de resultaten van de kartering besproken per deelgebied en per soort. 
Daarbij wordt ingegaan op de dankzij eerdere karteringen beschikbare aantalsontwikkeling. De 
geschetste ontwikkelingen worden geduid met aandacht voor belangrijke landschapsecologische 
processen en het toegepaste beheer. Tevens wordt gekeken naar de relevante provinciale en landelijke 
populatieontwikkelingen. Er is aandacht voor de doelsoorten van de in het gebied aangewezen 
Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)-natuurdoeltypen en voor soorten van de Rode Lijst. 
De inventarisatie vond plaats in het kader van SNL waarin onder andere het monitoren van broedvogels 
in een zesjarige cyclus wordt vereist en waarvan de resultaten worden gerapporteerd aan de betreffende 
provincie. Bas van Gennip en George Tanis waren contactpersoon bij Staatsbosbeheer. André  van 
Kleunen was verantwoordelijk voor de begeleiding vanuit het Sovon-kantoor. Sovon-collega’s Lara Marx 
en John van Betteray worden bedankt voor hun bijdragen aan de totstandkoming van dit rapport. Bas 
Hissel en Jacintha van Dijk  van Sovon en Bas van Gennip en George Tanis van Staatsbosbeheer 
voorzagen het concept van commentaar. 
In dit rapport worden de soorten gepresenteerd volgens de systematiek van het International 
Ornithological Committee (IOC). Echter de soortbesprekingen gaan op alfabetische volgorde. 
 
 

 
 
De Meeuwenduinen anno 2020, met de resten van verwijderde struweelopslag (vooral Duindoorn) op de 
voorgrond, 16 juni 2020. Veel valleien waren in het vroege voorjaar tamelijk nat, maar droogden snel uit. 
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2. Beschrijving van het gebied 
 
Schouwen-Duiveland is het meest noordelijke van de Zeeuwse eilanden. Een groot deel van de Schouwse 
duinen valt onder het ruim 22 vierkante kilometer metende Natura 2000-gebied ‘Kop van Schouwen’. 
Alle in dit rapport besproken gebieden, behoudens de Duinzoom en het Bos van Renesse, vallen binnen 
dit Natura 2000-gebied, dat geen broedvogel-doelstellingen kent. De Kop van Schouwen is een 
gevarieerd duingebied dat bestaat uit kalkarme oude duinen en kalkrijke jonge duinen. Een uitgebreide 
ontstaansgeschiedenis is te vinden in Beekman (2006).  Bij de gebiedsbeschrijving is verder gebruik 
gemaakt van Beijerbergen (2017), Lysen (1976), Vergeer (2006) en www.natura2000.nl/gebieden.  
Circa 85% van alle door Staatsbosbeheer beheerde terreinen op de Kop van Schouwen, waaronder alle 
terreinen met SNL-doeltypen met kwalificerende broedvogels, zijn in 2020 onderzocht op het 
voorkomen van broedvogels. 
 

 
 
Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied en toponiemen.  
 
Boswachterij Westenschouwen/Groene Duin/ Meeuwenduinen 
Dit kalkrijke jonge duincomplex is van nature een dynamisch stuivend buitenduin. Eeuwenlang werden 
pogingen ondernomen om de verstuivingen vast te leggen en het gebied in cultuur te nemen. Dit 
resulteerde onder meer in lokale beweiding van valleien, de komst van een eendenkooi en wat 
bosaanplant. Nieuwe verstuivingen deden de pogingen echter weer te niet. In het laatste kwart van de 
negentiende en begin twintigste eeuw nam de verstuiving weer grootschalige vormen aan en bleef beheer 
achterwege. Dat leidde tot een toenemende roep om stevig in te grijpen. Vooral boeren wier land onder 
stuivend duinzand verdween roerden zich. Tussen 1923 en 1950 werd serieus werk gemaakt van 
vastleggen en bosaanplant. Het bos bestond voor 80% uit lokaal gekweekte Zwarte Dennen (Pinus 
nigra), met name de ondersoorten Corsicaanse Den (17% bosoppervlak) en Oostenrijkse Den (63% 
bosoppervlak). Daarnaast werd op enkele locaties ander naaldhout (vooral Bergden) aangeplant. Circa 
18% van het bos bestond uit loofhout en -struweel, met name Grauwe Abeel, Eik, Esdoorn, berken, 
Lijsterbes en Vlier. In het bos vindt infiltratie met Haringvlietwater plaats. De vijvers in de Boompjesput 
en nabij de voormalige uitkijktoren (feitelijk een watertoren) dienen als bekkens voor dit water.  
Het oorspronkelijk plan om het gehele gebied te bebossen is, mede door de tweede wereldoorlog, nooit 
uitgevoerd. De Meeuwenduinen en het Groene Duin konden daardoor hun open karakter behouden. Tot 
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1973 was het beheer van het gebied in handen van de Dienst der Domeinen, daarna nam Staatsbosbeheer 
het over. 
In de laatste decennia van de vorige eeuw namen de zorgen over de verdroging en verruiging van het 
gebied toe. Deze problemen speelden vooral in de Meeuwenduinen en in het Groene Duin. Daarnaast 
werd de relatie tussen de verdroging en de naaldhoutaanplant erkent. In de periode 2015-2020 zijn in 
de Boswachterij en de Meeuwenduinen grootschalige herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De (forse) 
opslag van Amerikaanse Vogelkers is zo veel mogelijk verwijderd en aan de westrand van het bos zijn 
inkepingen in de bosrand gemaakt om stuivend zand meer ruimte te geven. Het al eerder ingezette 
beheer om delen van het naaldbos om te vormen tot loofbos is geïntensiveerd en ten noorden van de 
Boompjesput zijn enkele aan de Meeuwenduinen grenzende naaldhoutpercelen gekapt en niet herplant. 
De ambitie van Staatsbosbeheer is om de Boswachterij op termijn verder om te vormen naar een loofbos, 
waarbij naast de nu al aanwezige eiken ook soorten als Winterlinde en Es een plaats vinden. Het 
naaldhout kan op de hogere delen gehandhaafd blijven. 
In de Meeuwenduinen zijn tussen 2015 en 2020 flinke oppervlaktes geplagd en is 18 hectare 
Amerikaanse Vogelkers en 60 hectare duindoorn- en in mindere mate vlierstruweel verwijderd. De 
voornamelijk in het oosten en noordwesten van het gebied gesitueerde oudere en rijkere struwelen zijn 
grotendeels intact gelaten. Daarnaast zijn natte duinvalleien hersteld en is verstuiving op gang gebracht 
door twee kerven aan te brengen in de zeereep (de eerste duinenrij). De ambitie is om ruimte te geven 
aan de van nature aanwezige grootschalige (verstuivings-) dynamiek van een open duinsysteem en van 
de duingraslanden. In het Groene Duin is in 2017 geplagd en een deel van de hogere struweelopslag 
verwijderd. Daardoor is weer meer ruimte gecreëerd voor open duingrasland en zandige open plekken 
waar het grondwater aan het oppervlak kan komen. 
De Meeuwenduinen en het Groene Duin vormen sinds 2016 samen met het Zeepe een 
begrazingseenheid met Shetlandpony’s, Exmoorpony’s en Schotse Hooglanders. De stand van het 
Konijn is al jaren laag, maar Ree en vooral Damhert zijn talrijk. 
 

 
 
Schotse Hooglanders aan de arbeid. Het blijft niet bij gras alleen… Meeuwenduinen, 16 juni 2020. 
 
Maire en Vroongronden 
De Maire en Vroongronden zijn gesitueerd in de opmerkelijk brede binnenduinen van Schouwen. Deze 
kalkarme zandgronden bestaan grotendeels uit open grasland met plaatselijk opslag van berken, elzen 
en ander loofhout. Van nature stonden de laaggelegen delen in het winterhalfjaar blank. De open 
graslanden werden eeuwenlang extensief begraasd door vee en kennen een rijke en typerende flora. 
Ondanks het geringe reliëf zijn er duidelijke verschillen tussen de schrale hogere delen (de kopjes) en de 
deels watervoerende laaggelegen slenken. In het lage deel liggen ook enkele door in de tweede 
wereldoorlog geworpen bommen ontstane putten. In de laatste decennia van de vorige eeuw zijn de 
vroongraslanden ten gevolge van verdroging en verruiging sterk veranderd.  
Na de eeuwwisseling zijn verschillende beheermaatregelen genomen om verdroging en verruiging het 
hoofd te bieden. Zo worden zowel de Vroongronden als de Maire weer jaarrond begraasd door vee 
(koeien en paarden) en zijn delen van het gebied geplagd. De dwars door de Vroongronden lopende 
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asfaltweg is in 2005 geamoveerd; nu loopt er een onverhard fietspad door het gebied. In de 
watervoerende slenken en putten is de opkomst van Watercrassula een punt van zorg. Het zuidwestelijk 
deel van de Vroongronden is over het algemeen droger dan het oostelijk deel. Plaatselijk is aangeplant 
loofbos te vinden, terwijl vooral nabij het fietspad her en der spontane bos- en struweelopslag te vinden 
is. Tegen de bebouwing van Haamstede aan is een groter, in de jaren vijftig en zestig aangeplant loofbos 
te vinden. Ten westen van het bos bevindt zich een voor Zeeland unieke duinheidevegetatie, die 
grotendeels buiten het dit jaar onderzochte gebied valt. De aan de Hoge Zoom grenzende gebiedsdelen 
bestaan deels uit sterk verruigde oude boomgaarden met veel braamopslag en omliggende, goed 
ontwikkelde bomenrijen. 
Het huidige beheer van de Vroongronden is gericht op verdere verschraling met meer ruimte voor open, 
kaal zand en het tegengaan van verstruweling van de nu open gebiedsdelen. 
 

 
 
Dankzij recente ingrepen is er weer meer open water en open zand in de Maire, 18 juni 2020. 
 
Verklikkerduinen 
Het onderzochte deel van de Verklikkerduinen staat plaatselijk bekend als ‘terrein De Jonge’,  
naar de voormalige eigenaar van de villa aan de zuidoostzijde van het terrein, die tevens een groot deel 
van het gebied in eigendom had. In het noorden grenst het aan de buitenduinstruwelen van het 
Verklikkerduin. Dichte duinstruwelen domineren ook dit deel van het Terrein de Jonge. Van Noordwest 
naar Zuidoost neemt de dichtheid van het struweel langzaam af. In het middendeel zijn er  meer open 
plekken met plaatselijk  open zand. Van Noord naar Zuid neemt ook de geaccidenteerdheid af, tot 
uiteindelijk het min of meer vlakke Mairegebied.  Het duindoornstruweel en de Amerikaanse vogelkers 
werden steeds dominanter, terwijl vitale opstanden van liguster en vlier het moeilijk hadden. In het 
uiterste noordoosten van het gebied ligt een al jaren geregeld gemaaide open vallei, het Konijnencircus. 
Ten westen hiervan bevinden zich een paar kleine zoetwaterputten. 
Het zuidoostelijk deel van het gebied was sterk verruigd  en kende een kniehoge vegetatie van duinriet 
en pijpenstrootje, doorsneden door bosschages. Na de  broedvogelkartering in 2005 zijn delen van het 
gebied geplagd en wordt het begraasd door een speciaal koeienras (Maraichiene’s), die de uitlopers van 
het struweel (vooral vogelkers) goed aankunnen. Het oppervlak aan door duinriet en pijpestrootje 
gedomineerd terrein was in 2020 dan ook aanzienlijk verminderd.  
 
Duinzoom/Bos van Renesse  
Tussen 2012 en 2015 is een groot deel van de tussen de Lage Zoom en de Recreatieverdeelweg-gelegen 
landbouwgronden omgevormd tot een natuurgebied waar bij overvloedige regenval veel water kan 
worden opgeslagen. Dit maakt een hoger waterpeil in de nabije Vroongronden mogelijk. Een deel van 
het gebied heeft tevens een recreatieve en educatieve functie, met name het ‘klimaatbos’. Langs de 
noordgrens, parallel aan de Recreatieverdeelweg, is een mountainbikeroute aangelegd en midden in het 
gebied is een uitkijkpunt gerealiseerd. Een groot deel van de huidige Duinzoom bestaat uit kruidenrijk 
open grasland, doorsneden door enkele aangelegde kreken. Riet is vooral langs de randen en bij het 
klimaatbos te vinden. In het westelijk deel en in het daar vlakbij gelegen Bos van Renesse is enig 
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Haagbeuken-essenloofbos aangeplant. Het onderzochte telgebied omvat tevens enkele open akkers 
langs de Lage Zoom, een boerderijcamping met randheggen en een producent van gazongras. 
Op termijn moet het beheer van de open natuurdelen leiden tot een soortenrijk zoet hooiland. 
 

 
 
Geaccidenteerd, deels open zandig terrein in het onderzochte deel van de Verklikkerduinen, zomer 2020 (T. 
Sluijter).  
 
Zoete en Zoute Haard 
De Zoete en Zoute Haard is een tussen Renesse en de Brouwersdam gesitueerde afgesloten duinvallei 
met een rijke vegetatie van natte hooilanden. Tevens zijn er enkele open zoete plassen met, vooral aan 
de westkant, flink wat riet- en ruigteopslag.  
 
Zeepe 
De kalkarme Zeepeduinen vormen een oud zandverstuivingsgebied uit de late Middeleeuwen, gelegen 
ten noorden van Burgh. Kenmerkend voor de Zeepeduinen is het zeer reliëfrijke duinkopjeslandschap 
en de open begroeiing van duingraslanden en verspreide opslag van struweel en bos. De laatste decennia 
van de vorige eeuw trad er een sterke verdroging en verruiging op in het gebied. Veel in de afgelopen 
twintig jaar gerealiseerde beheermaatregelen als plaggen en verwijderen van Amerikaanse Vogelkers 
hadden tot doel deze ontwikkeling te keren. Ook de begrazing met Shetlandpony’s (al meer dan dertig 
jaar) en tegenwoordig ook Exmorepony’s en Schotse Hooglanders speelt daarbij een rol. Valleien zijn 
opnieuw uitgegraven en er zijn nieuwe uitblazingsvalleien ontstaan. Plaatselijk zijn de valleitjes begroeid 
met berkenbroekbos, een nattere vorm van het habitattype duinbossen.  
Het Zeepe-Noord bestaat grotendeels uit open duin. Aan de noord- en westzijde vinden we enkele natte 
duinvalleien die deels in het voorjaar open water bevatten. Het centrale deel van het Zeepe-Noord 
bestaat uit een afwisseling van schraal grasland, verruigde delen waar Duinriet en/of Pijpenstrootje 
domineren en enkele kleine stuifzanden.  
Aan de oostzijde bevindt zich een gordel van jong bos, deels voedselarm en droog maar plaatselijk ook 
natter. Er lopen enkele openbare wandelpaden door het Zeepe, maar vrijwel het gehele noordelijke deel 
is niet toegankelijk voor het publiek. 
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Centraal in het gebied ligt een bosopstand (het Zeepebos), die bestaat uit voedselarm droog bos en een 
natter deel, dat vroeger als elzenhakhout in gebruik was. Voorts bestaat het zuidelijk deel van het Zeepe 
uit een afwisseling van duinstruwelen en –bosschages, schrale open duingraslanden en verscheidene 
kleine zandverstuivingen. Enkele jaren terug is hier een flink oppervlak geplagd en ontdaan van 
vogelkers, waardoor het oppervlak aan open zand fors vermeerderd is. Het grootste oppervlak aan 
schraal duingrasland is te vinden in het oostelijk deel, tegen de grens met het Groene Duin aan. In jaren 
met een hoge grondwaterstand broeden watervogels in natuurlijke plassen, vooral in het noordwesten 
van het gebied. Daarnaast kunnen ze terecht in twee permanent watervoerende, gegraven plassen: de 
IJsbaan (zuidwest) en de Nieuwe Vijver (zuidoost).  
 
Slotbos Haamstede 
Het Slotbos ligt direct achter Slot Haamstede en kent een parkachtige aanleg met lanen. Het is een 
voedselrijk, tamelijk vochtig loofbos, dat gedomineerd wordt door eiken, essen, populieren en plaatselijk 
elzenhakhout. Centraal in het beheer van het Slotbos staat het behoud van de kenmerkende 
landgoedstructuur. Waar mogelijk wordt een natuurlijke bosontwikkeling gestimuleerd. Daarnaast 
wordt er geen hout afgevoerd uit het bos. Het Slotbos wordt doorsneden door de Moolweg. Tussen 
Slotbos en Zeepe loopt de Vertonsweg. Beide wegen zijn verhard en worden vooral door fietsers en 
wandelaars gebruikt. Het Slotbos is verder niet toegankelijk. 
 
Zoogdieren op de Kop van Schouwen 
Eeuwenlang was het Konijn een aspectbepalende soort in grote delen van de Kop van Schouwen. Eind 
jaren zeventig nam de soort sterk af en sindsdien fluctueert de stand op een laag peil. 2020 lijkt een 
matig jaar te zijn; tijdens het veldwerk werden bijzonder weinig Konijnen gezien in het hele 
onderzoeksgebied. Twee geïntroduceerde grazers, te weten het Ree (sinds 1961) en het Damhert (sinds 
1996), doen het wel goed. Recente tellingen op de Kop van Schouwen leverden meer dan 300 Reeën en 
600-800 Damherten op.  
 

 
 
Damherten in de Meeuwenduinen, 30 april 2020. Overal in het gebied lopen door veelvuldig gebruik ontstane 
‘hertenpaadjes’.  
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3. Werkwijze 
 
3.1. Methode & veldwerk 
 
Bij het uitvoeren van het broedvogelonderzoek is de Basiskarteringsmethode toegepast, gebaseerd op 
de door Sovon ontwikkelde Broedvogel Monitoring Project-methode (Vergeer et al. 2016). Hierbij zijn 
alle aanwezige soorten gekarteerd. De werkwijze is gericht op het registreren van zang, balts en overige 
waarnemingen, waarbij veel aandacht uitgaat naar uitsluitende (gelijktijdige) waarnemingen.  
Aan het 1.000,5 hectare metende Staatsbosbeheergebied zijn vijf integrale bezoeken gebracht in 2020 
(tabel 1), die meestal voor zonsopgang aanvingen. Daarnaast zijn enkele avond- en nachtbezoeken 
gebracht en is een aantal ochtendbezoeken extra vroeg gestart, zodat eerst nog nachtactieve soorten 
gedetecteerd konden worden. Er is in totaal 119 uur en 30 minuten in het westelijk deel en 79 uur en 50 
minuten in het oostelijk deel gespendeerd aan veldwerk, wat neerkomt op een gemiddelde 
onderzoekintensiteit van 11,9 minuten/ha.  
 
Tabel 1a. Bezoektijden aan het westelijk deel van het karteringsgebied in 2020 (Groene Duin, Boswachterij 
Westenschouwen en Meeuwenduinen). 
 

Datum  Begin  Eind    Datum  Begin  Eind 
15‐feb  07:34  09:45    28‐mei  04:26  12:18 
13‐mrt  06:30  13:01    29‐mei  04:01  14:10 
14‐mrt  06:32  12:26    31‐mei  22:18  23:45 
6‐apr  06:31  13:00    14‐jun  03:55  09:43 
7‐apr  05:18  12:46    14‐jun  21:11  00:35 
23‐apr  05:46  13:08    16‐jun  03:50  11:36 
24‐apr  05:20  14:13    18‐jun  03:58  06:50 
12‐mei  04:52  12:57    19‐jun  21:51  00:50 
13‐mei  04:33  14:18    20‐jul  06:01  13:00 
15‐mei  08:00  13:00 

 
 
Tabel 1b. Bezoektijden aan het oostelijk deel van het karteringsgebied in 2020 (Verklikker-zuidoost, Maire-Zuid, 
Vroongronden, Duinzoom, Bos Renesse, Zoete en Zoute Haard) 
 

Datum  Begin  Eind    Datum  Begin  Eind 
7‐mrt  07:45  09:26    11‐mei  08:21  13:20 
12‐mrt  07:00  10:35    12‐mei  20:18  22:34 
12‐mrt  15:51  16:33    14‐mei  04:40  11:58 
14‐mrt  06:06  06:32    20‐mei  20:35  22:28 
15‐mrt  07:15  13:05    30‐mei  07:15  08:16 
25‐mrt  06:37  09:21    1‐jun  05:15  10:23 
3‐apr  20:33  21:40    1‐jun  12:59  15:35 
7‐apr  19:25  21:45    3‐jun  04:59  07:06 
8‐apr  05:32  14:16    12‐jun  21:03  22:19 
11‐apr  06:52  09:43    13‐jun  04:46  08:06 
22‐apr  05:50  10:36    15‐jun  00:56  01:23 
25‐apr  05:56  07:18    18‐jun  07:17  08:55 
26‐apr  06:47  08:50    18‐jun  21:07  23:08 
28‐apr  05:38  11:05    20‐jun  06:43  07:00 

 
 
3.2. Interpretatie en verwerking van de gegevens 
 
In het veld zijn de waarnemingen ingevoerd op een smartphone via de app Avimap, waarbij voor iedere 
waarneming soort, locatie, tijdstip en broedcode zijn vastgelegd, inclusief de door de waarnemer 
afgelegde route. Na afloop zijn de data doorgestuurd naar de server van Sovon. De waarnemingen zijn 
automatisch geclusterd, waarbij gebruik is gemaakt van de criteria voor SNL-karteringen in terreinen 
van Staatsbosbeheer. Die wijken licht af van de standaard BMP-criteria. In het geval van de Tapuit is 
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hiervan afgeweken omdat de opdrachtgever voor een geldig territorium van deze soort bewijs voor 
broeden wil zien; zingende vogels binnen de datumgrenzen zijn daarom niet opgevoerd als territorium.  
 
Automatisch clusteren gaat in veel gevallen goed, maar resultaten moeten goed worden gecontroleerd, 
vooral vanwege fouten of slordigheden bij invoer in het veld. De ingevoerde en geclusterde data is 
zorgvuldig gecontroleerd op onzuiverheden. De clustercriteria zijn bijgesloten als metadata in de 
database en zijn weergegeven op de verspreidingskaarten. 
 
3.3. Weers- en andere omstandigheden  
 
Het weer is van invloed op de vogelactiviteit en daardoor mede bepalend voor de effectiviteit van het 
inventariseren. Slechte weersomstandigheden kunnen leiden tot een lagere trefkans. In tabel 2 staan 
enkele gemiddelde weersvariabelen samengevat.  
 
Tabel 2. De gemiddelde temperatuur, het aantal zonuren en de hoeveelheid neerslag in de periode maart-juli 
op basis van data van het KNMI (De Bilt). Ref staat voor langjarig gemiddelde 1981-2010. 
 
   Temperatuur (°C)    Zonuren    Neerslag (mm) 

  2020  Ref    2020  Ref    2020  Ref 
Maart  6,8  6,2    194  125    51  68 
April  11,1  9,2    287  174    11  42 
Mei  13,1  13,1    324  213    15  61 
Juni  17,5  15,6    232  201    84  68 
Juli  17,0  17,9    212  217    74  66 

 
Maart 2020 was vrij zacht en droeg daarmee bij aan een zeer zachte winter (Hellmanngetal 0,1). De - op 
2014 na - zachtste winter ooit gemeten. De maand verliep relatief droog en zeer zonnig, maar kende 
daarbij een duidelijke tweedeling. De eerste twee weken waren net als februari zacht en wisselvallig met 
regelmatig veel wind. Vanaf de 15e kregen hogedrukgebieden de overhand, met nog steeds regelmatig 
veel wind. Vanaf de 21e kwamen met regelmaat lagere temperaturen met nachtvorst voor, ondanks het 
zeer zonnige karakter gedurende de dag. Maart was dit jaar droger dan het langjarige gemiddelde, met 
neerslag die voornamelijk in de zuidelijke helft van Nederland viel. In de tweede helft van de maand viel 
in het hele land nauwelijks neerslag van betekenis. 
 
April 2020 was zeer zacht, zeer warm en kende een recordaantal zonuren. De maand kwam op een zesde 
plaats in de lijst van zachtste aprilmaanden sinds 1901. De eerste dagen was er nog nachtvorst, maar 
vanaf de 4e stegen de temperaturen en op 8 april werd in het zuiden van het land (Ell, LB) de eerste 
zomerse dag (+25 °C) geregistreerd. Vanaf 13 april kreeg Nederland te maken met een noordelijke 
stroming waardoor de temperaturen daalden, gevolgd door een oostelijke stroming tussen 16 en 23 april. 
Het bleef echter zeer zonnig. De temperaturen stegen in het zuiden regelmatig tot rond de 20 °C, maar 
in het noordelijk kustgebied bleef het fris met soms slechts 12 °C. Pas na 28 april viel er weer enige 
neerslag, terwijl het landelijk neerslagtekort (neerslag minus verdamping vanaf 1 april) toen al was 
opgelopen tot 79 mm. Ruim boven het recorddroge 1976. 
Mei 2020 kende een normale temperatuur en was zeer zonnig en zeer droog. De maand begon 
wisselvallig, waarbij warmere en drogere perioden elkaar afwisselden. Tussen 11 en 14 mei steeg de 
temperatuur in het noordelijke kustgebied niet boven de 11 °C. Later kreeg zonnig en droog weer echter 
de overhand. Mei kende ook met regelmaat perioden met veel wind. Door de vrijwel afwezige neerslag 
(landelijk viel slechts 15 mm) nam het neerslagtekort verder toe tot een recordwaarde van 162 mm aan 
het einde van de maand. Normaal is deze waarde eind mei zo’n 55 mm. 
 
Juni 2020 was zeer warm, zeer zonnig en nat. De maand begon warm, maar tussen 3 en 10 juni bleven 
de temperaturen in een wisselvallige periode lager dan normaal. Langs de kust bij Wijk aan Zee (NH) 
daalde de tempratuur op 10 juni bij helder weer en een noordenwind ’s nachts bijvoorbeeld tot 3,4 °C. 
In de periode daarna bleef het weer wisselvallig met warmere temperaturen. Na de 22e brak een periode 
aan met warm en zonnig zomerweer, met op 26 juni de eerste tropische dag (+30 °C) van het jaar. Na 
twee droge maanden was juni natter dan gemiddeld. De neerslag was echter wel ongelijk verdeeld door 
het buiige karakter. Op 16 en 17 juni viel plaatselijk 80 mm regen en op 26 juni viel in Volkel zelfs 87 
mm. Ondanks de natte maand was het neerslagtekort vrijwel overal nog beduidend groter dan normaal. 
In termen van het tekort is er weinig veranderd ten opzichte van de situatie van eind mei. Landelijk 
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bedroeg het neerslagtekort eind juni, gemiddeld genomen, zo’n 180 mm en er is dus op veel plaatsen 
nog steeds sprake van droogte.  
 
Juli was een koele maand met een gemiddelde temperatuur van 17,0 °C in De Bilt tegen normaal 17,9 
°C. Tot en met de 10e was het zeer wisselvallig en koel, het werd vaak geen 20 °C. In de tweede helft van 
de maand waren er perioden van meerdere dagen met hogedrukinvloed afgewisseld door invloed van 
depressies. Aan het einde van de maand werd het kortdurend zeer warm. De hoogste temperatuur, 36,7 
°C, werd op 31 juli in Westdorpe gemeten. Gemiddeld over het land viel er 66 mm regen, tegen 74 mm 
normaal, waarmee het een vrij droge maand was. De verschillen waren echter groot; zo viel er in het 
noordwesten en vooral noorden op sommige plaatsen meer dan 100 mm. Het natste KNMI-station was 
Marknesse (FL) met 111 mm. In het zuidoosten viel plaatselijk niet meer dan ongeveer 30 mm, het 
KNMI-station Ell tapte niet meer dan 29 mm af. Met gemiddeld ongeveer 217 uur tegen 212 zonuren 
normaal was de zonneschijnduur vrijwel normaal. De eerste tien dagen was het somber, daarna scheen 
de zon op enkele sombere dagen na regelmatig. Het minst zonnig was het in het noordoosten met 
ongeveer 180 zonuren, het zonnigst aan de Zeeuwse kust met circa 245 uur. 
 
3.4. Foutenbronnen 
 
Hoewel aan alle gebieden vroege ochtendbezoeken zijn gebracht, kan de zangpiek van een enkele soort 
deels gemist zijn. In de Duinzoom was een deel van het kreekgraslanden tussen het uitkijkpunt en de 
gebiedsgrens bij Haamstede lastig te overzien. Betreding van dit deel van het gebied werd vanwege de 
forse verstoring die dat opleverde, zoveel mogelijk vermeden. In plaats daarvan werd extra tijd besteed 
aan het met de telescoop afzoeken van deze gebiedsdelen, vooral vanaf het mountainbikepad langs de 
Recreatieverdeelweg. 
De gegevens van Zeepe en Slotbos in 2019 zijn verzameld door ervaren lokale vrijwilligers. De 
tijdbesteding in het noordelijk deel van het Zeepe bleef iets achter bij de andere gebieden en er zijn geen 
avondbezoeken gebracht aan dit deelgebied. Bij de vergelijking van de telgegevens van het in 2019 
getelde Zeepe/Slotbos en de overige in 2020 onderzochte gebieden dient rekening te worden gehouden 
met het verschil in teljaren. Dankzij onder meer de zachte winter van 2019/2020 lijkt de gecombineerde 
analyse wel verantwoord. 
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De Duinzoom tussen Renesse en Haamstede is jaarrond rijk aan water- en weidevogels. 19 november 2017. 
 
 
 
4. Resultaten 
 
In de onderzochte gebieden van Staatsbosbeheer op de Kop van Schouwen werden in het voorjaar van 
2020 in totaal 95 soorten vastgesteld als broedvogel. In de terreinen van Natuurmonumenten, die in 
2019 zijn gekarteerd, werden 65 broedvogelsoorten vastgesteld. Het totaal voor het volledige 
onderzochte gebied komt daarmee uit op 99 soorten. Veertien voorheen in het gebied vastgestelde 
broedvogels werden in 2019-2020 niet aangetroffen. 
Conform de Rode Lijst zijn 13 soorten aangemerkt als gevoelig, 9 als kwetsbaar en 1 als bedreigd. 
Vijfentwintig soorten kwalificeren voor één of meer van de binnen het onderzoeksgebied toegekende 
SNL-doeltypen. Van 16 soorten broedt meer dan 5 % van de Zeeuwse populatie in het onderzoeksgebied, 
voor 5 soorten is dat meer dan 50 %. 
  
Tabel 3. Broedvogels van de onderzochte delen van de Kop van Schouwen in 2019 en 2020. Totaal SBB = territoria 
2020 in Groene Duin, Boswachterij Westenschouwen, Meeuwenduinen, Maire-Z, Verklikker-ZO, Vroongronden, 
ZZ Haard, Duinzoom & Bos Renesse. Totaal NM  = terr. in Zeepe en Slotbos in 2019. Trend = trend Kop van 
Schouwen (+= toename, 0=stabiel -=afname), 2000-2020. RL: 1 = gevoelig, 2 = kwetsbaar, 3 = bedreigd. % 
Zpop=percentage van Zeeuwse broedpopulatie, alleen genoemd indien hoger dan 5%   (Kampichler et al. 2019). 
 
 
 
Soort  totaal  NM  totaal  trend  RL  SNL  % Zpop 

  SBB  totaal  SBB & NM  2000‐2020    doelsoort   
Aalscholver  0  51  51  +       
Appelvink  8  1  9  +    x  >25 
Bergeend  17  4  21  _  x 
Blauwborst  0  0  0  nvt  x 
Boerenzwaluw  0  1  1  0  1     
Boomklever  0  2  2  +    x  >5 
Boomkruiper  66  20  86  +       
Boomleeuwerik  32  25  57  +    x  >50 
Boompieper  25  9  34  +       
Boomvalk  0  0  0  nvt  2     
Bosrietzanger  14  0  14  0       
Bosuil  2  2  4  +      >5 
Braamsluiper  13  4  17  _    x   
Brandgans  19  11  30  +       
Buizerd  8  3  11  +       
Cetti's Zanger  1  0  1  +       
Dodaars  4  3  7  +    x   
Ekster  5  0  5  _       
Engelse Kwikstaart  1  0  1  nvt  1     
Fazant  57  9  66  _       
Fitis  205  93  298  _      >5 
Fluiter  2  0  2  _    x  >25 
Gaai  24  7  31  0       
Gekraagde Roodstaart  13  13  26  0    x  >25 
Gele Kwikstaart  9  1  10  _  1  x   
Goudhaan  13  0  13  0      >5 
Goudvink  12  0  12  +      >5 
Grasmus  154  48  202  0       
Graspieper  65  11  76  +  1  x   
Grauwe Gans  147  28  175  +       
Grauwe Klauwier  0  0  0  nvt    x   
Grauwe Vliegenvanger  28  5  33  0  1    >5 
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Soort  totaal  NM  totaal  trend  RL  SNL  % Zpop 

  SBB  totaal  SBB & NM  2000‐2020    doelsoort   
Groene Specht  12  6  18  _    x   
Groenling  24  5  29  0       
Grote Bonte Specht  47  34  81  +    x   
Grote Canadese Gans  18  3  21  +       
Grote Lijster  6  1  7  0  2     
Grutto  8  0  8  +  1  x   
Havik  2  1  3  +       
Heggenmus  74  23  97  _       
Holenduif  12  16  28  0       
Houtduif  99  26  125  _       
Houtsnip  13  2  15  0      >25 
Kauw  0  0  0  _       
Kievit  49  3  52  +       
Kleine Barmsijs  0  0  0  _    x   
Kleine Bonte Specht  3  2  5  +    x  >25 
Kleine Karekiet  22  0  22  +       
Kleine Mantelmeeuw  530  0  530  _      >5 
Kleine Plevier  6  0  6  +       
Kluut  10  0  10  +       
Kneu  80  15  95  +  1  x   
Knobbelzwaan  1  0  1  0       
Koekoek  15  5  20  0  2     
Koolmees  110  68  178  _       
Krakeend  23  2  25  +       
Kruisbek  1  0  1  0      >25 
Kuifeend  32  10  42  + 
Kuifmees  0  0  0  _ 
Meerkoet  25  7  32  0       
Merel  143  77  220  _       
Nachtegaal  46  14  60  _  2  x  >5 
Nachtzwaluw  10  1  11  +      >50 
Nijlgans  21  5  26  +      >5 
Paapje  0  0  0  _  3  x   
Patrijs  1  0  1  _  2     
Pimpelmees  61  53  114  _       
Putter  23  1  24  0       
Raaf  1  0  1  +  1  x  >50 
Ransuil  1  0  1  _  2     
Rietgors  1  0  1  _       
Rietzanger  7  0  7  +       
Ringmus  3  0  3  _  1     
Roodborst  162  69  231  0       
Roodborsttapuit  68  17  85  +    x  >10 
Scholekster  18  3  21  _       
Sijs  1  0  1  0    x  >50 
Slobeend  21  0  21  0  2    >5 
'soepeend'  3  0  3  nvt       
'soepgans'  18  0  18  nvt       
Sperwer  0  0  0  _       
Spotvogel  14  1  15  0  1     
Spreeuw  3  0  3  _       
Sprinkhaanzanger  9  2  11  _    x   
Staartmees  19  8  27  _       
Stormmeeuw  3  0  3  _       
Tafeleend  3  0  3  +       
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Soort  totaal  NM  totaal  trend  RL  SNL  % Zpop 

  SBB  totaal  SBB & NM  2000‐2020    doelsoort   
Tapuit  0  0  0  _  3  x   
Tjiftjaf  120  47  167  0       
Torenvalk  0  0  0  nvt       
Tuinfluiter  44  13  57  0       
Tureluur  13  0  13  +  1  x   
Turkse Tortel  3  4  7  0       
Veldleeuwerik  62  7  69  +  1  x   
Velduil  0  0  0  _       
Vink  112  29  141  +       
Vuurgoudhaan  0  0  0  nvt       
Waterhoen  4  0  4  0       
Watersnip  0  0  0  nvt  3  x   
Wielewaal  1  0  1  _  2  x   
Wilde Eend  92  10  102  0       
Winterkoning  168  131  299  _       
Wintertaling  0  1  1  _  2  x  >5 
Witte Kwikstaart  24  5  29  +       
Wulp  1  0  1  _  2  x  >10 
Zanglijster  56  21  77  0       
Zilvermeeuw  98  0  98  _       
Zomertaling  1  0  1  0  3     
Zomertortel  0  0  0  _  2     
Zwarte Kraai  31  6  37  0       
Zwarte Mees  40  0  40  +  1    >50 
Zwarte Zwaan  1  0  1  +      >5 
Zwartkop  106  54  160  + 

 
 
4.1.SNL-pakketten 
 
In tabel 4 zijn de in het onderzoeksgebied aangewezen SNL-beheertypen en de daarbij behorende 
broedvogel-meetsoorten opgesomd. Beheertypen zonder broedvogel-meetsoorten en/of beheertypen 
met een oppervlak van minder dan vijf hectare in het onderzoeksgebied zijn niet opgenomen. Bij de 
bespreking per deelgebied wordt verder ingegaan op de aanwezigheid van kwalificerende soorten. 
 
Tabel 4. In het gebied voorkomende SNL-beheertypen met kwalificerende vogelsoorten. Soorten die in het 
gebied zijn aangetroffen staan vet gedrukt. Beheertypen waarvoor geen kwalificerende vogelsoorten zijn 
aangewezen, zijn niet in de tabel opgenomen, evenals beheertypen met een oppervlak < 5 hectare binnen het 
onderzoeksgebied. 
 
Nr.  SNL‐beheertypenaam  meetsoorten 
     
N 08.02  Open duin  Bergeend, Blauwe Kiekendief, Braamsluiper, Eider, Graspieper, Grauwe 

Klauwier, Kneu, Nachtegaal, Paapje, Roodborsttapuit, Tapuit, 
Veldleeuwerik, Velduil, Wulp  

N 08.03  Vochtige duinvallei  Blauwborst, Blauwe Kiekendief, Dodaars, Paapje, Roerdomp, 
Sprinkhaanzanger, Tureluur, Veldleeuwerik, Wintertaling, Wulp 

N 10.02  Vochtig hooiland   Gele Kwikstaart, Grutto, Kemphaan, Kwartelkoning, Tureluur, Watersnip  
N 14.03  Haagbeuken‐ en 

Essenbos 
Appelvink, Boomklever, Boomleeuwerik, Fluiter, Groene Specht, Kleine 
Bonte Specht, Middelste Bonte Specht, Nachtegaal, Wielewaal, Zwarte 
Specht 

N 15.01  Duinbos  Blauwborst, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Kleine Barmsijs, Kleine 
Bonte Specht, Nachtegaal, Wielewaal, Zwarte Specht 

N 16.03  Droog bos met 
productie 

Appelvink, Boomklever, Boomleeuwerik, Fluiter, Geelgors, Groene 
Specht, Keep, Kleine Bonte Specht, Middelste Bonte Specht, Raaf, Sijs, 
Vuurgoudhaan, Wespendief, Wielewaal, Zwarte Specht 
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N 17.03  Park‐ en stinzenbos  Appelvink, Boomklever, Fluiter, Gekraagde Roodstaart, Groene Specht, 
Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Middelste Bonte Specht, 
Nachtegaal, Wielewaal, Zwarte Specht 

 
 

 
 
Figuur 3. Toegekende SNL-beheertypen in het gekarteerde gebied. 
 
 

 
 
De Roodborsttapuit is een doelsoort voor het SNL-beheertype N08.02 Open Duin. Meeuwenduinen, 24 april 2020. 
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4.1. Resultaten per deelgebied, inclusief vergelijking eerdere karteringen 
 
Het gehele onderzoeksgebied bestaat uit 15 deelgebieden. Hieronder worden de resultaten van de 
kartering per deelgebied besproken. De resultaten worden vergeleken met die van eerdere karteringen 
en er wordt ingegaan op kwalificerende soorten van de in de deelgebieden aangewezen SNL-
beheertypen, soorten van de Rode Lijst en het belang van deze soorten voor de provinciale populatie. De 
termen (broed)paar en territorium worden beide gebruikt om het aantal vastgestelde paren van een 
soort aan te geven.  
 
4.1.1. Groene Duin 31 hectare SBB 
 
SNL-beheertype: N08.02 Open duin 
 
Tabel 5 geeft een overzicht van de resultaten van de kartering van het Groene Duin in 2020, alsmede die 
van eerdere karteringen in 1980, 1983, 1988, 1997 en 2007. De karteringen werden uitgevoerd door de 
VWG Schouwen-Duiveland (1980, 1983), G. van Zuijlen/PPD voor Zeeland (1988), J.W. Vergeer (1997, 
2020) en M. Hoekstein & O. Boeren (2007). 
In 2020 werden in het Groene Duin 27 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 68 territoria. De 
talrijkste broedvogels waren Fitis (13 territoria), Grasmus (9) en Roodborsttapuit (6). Vrijwel het gehele 
gebied valt onder het SNL-type N08.02, Open Duin. Het aantal voor dit beheertype kwalificerende 
soorten was het hoogst in 1980 (8) en is nadien duidelijk afgenomen. In 2020 ging het om drie soorten: 
Roodborsttapuit, Graspieper en Kneu. De Roodborsttapuit doet het al jaren steeds beter in het Groene 
Duin en de 6 paren van 2020 betekenen een nieuw maximum. Zeven kwalificerende SNL-soorten waren 
bij eerdere karteringen nog aanwezig, maar verdwenen na 1980 (Grauwe Klauwier), 1988 
(Veldleeuwerik), 1997 (Wulp, Tapuit) en 2007 (Bergeend, Braamsluiper en Nachtegaal). Bij de Bergeend 
past dat in de afname van de soort in het gehele Schouwse duingebied. Bij  Braamsluiper en Nachtegaal 
is de oorzaak minder duidelijk; geschikt habitat is zeker nog aanwezig en niet ver van het Groene Duin 
ook bezet. Het herstel van de Veldleeuwerik elders in de duinen gaat vooralsnog aan het Groene Duin 
voorbij, terwijl toch geschikt habitat voorhanden lijkt. Negen van de 12 sinds 1980 in het gebied 
gekarteerde soorten van de Rode Lijst werden in 2020 niet teruggevonden; alleen Grauwe 
Vliegenvanger, Graspieper en Kneu waren nog aanwezig. Veel van de verdwenen Rode Lijst-soorten als 
Zomertortel, Tapuit en Ringmus hebben het in het gehele Schouwse duingebied moeilijk. Ook de meeste 
voor Zeeland karakteristieke soorten in het gebied nemen af. Zo is er van de 5 territoria van de Fazant 
in 2007 slechts eentje over. Voor de Houtsnip en de Boomleeuwerik is het Groene Duin op provinciale 
schaal van belang. 
Mogelijk speelt verstoring door recreanten een (relatief grote) rol in het Groene Duin. Het grotendeels 
open gebied wordt doorsneden door een veelgebruikt wandel- en fietspad. Verschillende keren werden 
door het gebied struinende honden gezien.  
 
Tabel 5. Broedvogels van het Groene Duin in 2020 en eerdere teljaren, alsmede status Rode Lijst (RL), relevante 
SNL-doelsoorten (SNL), karakteristieke soorten voor Zeeland (kZld) en soorten waarvoor de gebiedspopulatie op 
Zeeuwse schaal van belang is (% Zeeuwse broedpopulatie; %Zld).  
   
soort  RL  SNL  kZld  %Zld  1980  1983  1988  1997  2007  2020 
Nijlgans 

       
0  0  0  0  0  1 

Bergeend 
 

x  x 
 

2  1  4  1  1  0 
Wilde Eend 

       
0  1  3  1  2  0 

Patrijs  2 
 

x 
 

0  1  0  2  0  0 
Fazant 

   
x 

 
3  2  3  5  5  1 

Scholekster 
       

3  1  4  4  3  0 
Wulp  2  x 

   
1  0  0  2  0  0 

Houtsnip 
     

x  0  0  0  0  0  1 
Holenduif 

       
0  0  0  1  0  0 

Houtduif 
       

0  2  2  4  1  2 
Zomertortel  2 

 
x 

 
0  1  0  0  0  0 

Koekoek  2 
     

0  1  3  0  1  0 
Grote Bonte Specht 

       
0  0  0  1  0  0 

Groene Specht 
   

x 
 

0  0  0  0  0  1 
Grauwe Klauwier  3  x 

   
1  0  0  0  0  0 

Gaai 
       

1  0  0  0  0  0 
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soort  RL  SNL  kZld  %Zld  1980  1983  1988  1997  2007  2020 
Ekster 

       
0  0  1  0  1  1 

Pimpelmees 
       

0  1  2  1  1  0 
Koolmees 

       
0  1  0  1  1  2 

Boomleeuwerik 
     

x  0  0  0  0  1  2 
Veldleeuwerik  1  x 

   
25  6  5  0  0  0 

Staartmees 
       

0  0  0  0  0  1 
Fitis 

       
0  5  4  10  10  13 

Tjiftjaf 
       

0  0  1  0  0  2 
Sprinkhaanzanger 

       
0  0  1  0  3  0 

Zwartkop 
       

0  0  0  0  1  0 
Tuinfluiter 

       
0  0  0  1  0  1 

Braamsluiper 
 

x 
   

2  0  1  0  2  0 
Grasmus 

       
1  1  1  2  6  9 

Winterkoning 
       

0  2  1  1  0  5 
Merel 

       
2  1  3  2  2  3 

Zanglijster 
       

1  0  0  0  1  1 
Grauwe Vliegenvanger  1 

     
0  0  0  0  0  1 

Roodborst 
       

0  1  1  1  1  2 
Nachtegaal  2  x  x 

 
0  1  4  1  1  0 

Roodborsttapuit 
 

x 
   

0  1  1  4  5  6 
Tapuit  3  x 

   
4  3  1  1  0  0 

Ringmus  1 
     

0  2  3  1  0  0 
Heggenmus 

       
0  1  4  1  1  1 

Witte Kwikstaart 
       

0  0  2  0  0  2 
Graspieper  1  x  x 

 
7  4  7  4  9  3 

Boompieper 
       

1  0  0  1  1  1 
Vink 

       
0  0  0  0  0  2 

Goudvink 
       

0  0  0  0  0  1 
Groenling 

       
0  0  2  0  0  1 

Kneu  1  x  x 
 

1  2  6  1  5  2 
Kleine Barmsijs 

       
0  0  1  0  0  0 

 
4.1.2. Boswachterij Westenschouwen 320 hectare SBB 
 
SNL-beheertypen: N16.03 Droog bos met productie, N15.01 Duinbos, N04.02 Zoete plas 
 
Tabel 6 geeft een overzicht van de resultaten van de kartering van de Boswachterij Westenschouwen in 
2020, alsmede die van eerdere karteringen in 1983, 1988, 1997 en 2007. De karteringen werden 
uitgevoerd door de VWG Schouwen-Duiveland (1983), G. van Zuijlen & J.W. Vergeer/PPD voor Zeeland 
(1988), J.W. Vergeer (1997, 2020) en M. Hoekstein & O. Boeren (2007). 
In 2020 werden in de Boswachterij Westenschouwen 63 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 
1070 territoria. De talrijkste broedvogels waren Vink (93 territoria), Roodborst (92), Winterkoning (69), 
Merel (59) en Koolmees (55). Van de 10 ooit in de Boswachterij vastgestelde kwalificerende soorten voor 
de beheertypen Droog bos met productie en Duinbos waren er 9 in 2020 aanwezig. Alleen de Kleine 
Barmsijs ontbrak. De soort ontbrak reeds in 2007 en is in heel Nederland sterk afgenomen. In Zeeland 
is het waarschijnlijk geen jaarlijkse broedvogel meer. Vier kwalificerende soorten, te weten Kleine Bonte 
Specht, Boomleeuwerik, Fluiter en Appelvink deden het in 2020 beter dan ooit tevoren. Dit kan niet los 
worden gezien van de toenemende ouderdom van delen van de bosopstanden, waardoor soorten van 
ouder bos zich beginnen te vestigen. Bij soorten als Appelvink en Kleine Bonte Specht zien we die 
ontwikkeling ook elders op de Kop van Schouwen, maar de Boswachterij lijkt zich wel tot een kerngebied 
voor deze soorten te ontwikkelen. Daarnaast speelt bij een soort als de Boomleeuwerik ook de kap van 
bospercelen in combinatie met de toegenomen openheid van de randzones een rol. Overigens ontbreken 
in de Boswachterij nog enkele kwalificerende soorten van goed ontwikkeld bos, waarvan de Boomklever 
wellicht de meest opmerkelijke is. Daar deze kenmerkende bosvogel zich inmiddels in het nabije Slotbos 
Haamstede gevestigd heeft, lijkt de komst naar de Boswachterij een kwestie van tijd. In de meeste 
dennenbossen met enige loofhoutopstanden langs de Hollandse kust heeft de soort zich al eerder 
gevestigd. Bij de kwalificerende SNL-soorten die ten opzichte van eerdere karteringen zijn afgenomen 
vallen Groene Specht, Grote Bonte Specht en Nachtegaal op. Bij de spechten kan interpretatie van de 
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gedane waarnemingen een rol spelen, maar vooral bij de Grote Bonte Specht zal de afname van de 
hoeveelheid opgaand hout een reële afname veroorzaken. Deze specht broedde in 2007 nog in een aantal 
percelen die sindsdien gekapt zijn. De afname van de Groene Specht speelt al langer en de oorzaken zijn 
niet helder. Opmerkelijk is de halvering van het aantal Nachtegalen ten opzichte van 2007. De 
hoeveelheid geschikt habitat in de vorm van loofhoutputten is niet verminderd. Mogelijk speelt de vraat 
van de tegenwoordig talrijk aanwezige Damherten hier een rol. In ieder geval is het opmerkelijk dat meer 
typische struweelsoorten tussen 2007 en 2020 duidelijk zijn afgenomen. 
Het aantal in de Boswachterij vastgestelde soorten van de huidige Rode Lijst ligt sinds 1983 tussen 8-
12. De 10 in 2020 vastgestelde Rode Lijst-soorten passen goed in dat beeld, het aantal RL-territoria was 
alleen in 1988 hoger. De goede score in 2020 zit hem deels in het forse aantal van 40 territoria Zwarte 
Mezen. De Zwarte Mees neemt landelijk gezien af, waarbij verdroging van bossen een rol speelt. Het 
hoge aantal Zwarte Mezen in 2020 (talrijker dan de Pimpelmees!) ten opzichte van 2007 en eerdere 
teljaren is des te opmerkelijker omdat de hoeveelheid opgaand naaldhout na 2007 is afgenomen. Het 
ouder worden van de nog bestaande naaldhoutpercelen zal waarschijnlijk een rol spelen. Een andere 
Rode Lijst-soort die het in 2020 opvallend goed deed is de Grote Lijster. Territoria van deze soort 
concentreren zich in het noorden en noordoosten van het bos. Geregeld werden foeragerende Grote 
Lijsters gezien op de nabije open duingraslanden van Meeuwenduin en Zeepe. Ten opzichte van de 
kartering van 2007 zijn twee soorten van de Rode Lijst verdwenen: Zomertortel en Boomvalk. De 
teloorgang van de Zomertortel in de Boswachterij (47 territoria in 1988, 4 in 2007, 0 in 2020) is 
illustratief voor de enorme afname van de soort in Zeeland en heel Noordwest-Europa. Overigens was 
de Boswachterij destijds zeker geen optimaal habitat voor de Zomertortel, de vogels foerageerden 
grotendeels buiten het bos. Van de Ransuil kon, ondanks grondig avond- en nachtonderzoek, slechts één 
succesvol broedgeval worden opgetekend. Waarschijnlijke speelt concurrentie van de toegenomen 
aantallen andere predatoren een rol, ook in directe zin: voor de Havik is een Ransuil een mooie prooi. 
In hoeverre de muizenstand in het bos een rol speelt, is niet bekend. 
 
Tabel 6. Broedvogels van de Boswachterij Westenschouwen in 2020 en eerdere teljaren, alsmede status Rode 
Lijst, relevante SNL-doelsoorten, karakteristieke soorten voor Zeeland en soorten waarvoor de gebiedspopulatie 
op Zeeuwse schaal van belang is. 
 
  
soort  RL  SNL  kZld  %Zldz  1983  1988  1997  2007  2020 
Grauwe Gans 

       
0  0  0  5  25 

Nijlgans 
       

0  0  0  1  6 
Bergeend 

   
x 

 
2  3  0  0  0 

Krakeend 
       

0  0  1  6  0 
Wilde Eend 

       
9  25  20  23  10 

Kuifeend 
       

3  7  9  20  12 
Fazant 

   
x 

 
36  44  64  6  4 

Dodaars 
   

x 
 

1  0  2  3  2 
Sperwer 

       
0  0  0  3  0 

Havik 
       

0  0  1  1  1 
Buizerd 

       
0  0  2  6  4 

Waterhoen 
       

3  1  3  1  1 
Meerkoet 

       
1  2  12  7  6 

Scholekster 
       

3  2  1  1  0 
Kievit 

       
0  0  0  0  2 

Houtsnip 
     

x  1  2  0  6  7 
Holenduif 

       
5  12  12  7  2 

Houtduif 
       

88  146  84  49  43 
Zomertortel  2 

 
x 

 
40  47  8  4  0 

Turkse Tortel 
   

x 
 

2  2  2  0  3 
Koekoek  2 

     
7  11  8  1  5 

Ransuil  2 
     

2  6  4  2  1 
Nachtzwaluw 

     
x  0  0  0  0  8 

Kleine Bonte Specht 
 

x 
 

x  0  0  0  0  3 
Grote Bonte Specht 

 
x 

   
15  20  22  49  33 

Groene Specht 
 

x  x 
 

11  12  11  5  3 
Torenvalk  2 

     
0  0  1  0  0 
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soort  RL  SNL  kZld  %Zldz  1983  1988  1997  2007  2020 
Boomvalk  2 

     
0  0  0  1  0 

Wielewaal  2  x 
   

0  0  1  1  1 
Gaai 

       
20  13  12  27  14 

Ekster 
       

18  30  17  5  0 
Kauw 

       
1  3  4  4  0 

Zwarte Kraai 
       

3  18  21  24  11 
Zwarte Mees  1 

   
x  10  26  12  22  40 

Kuifmees 
       

1  0  2  14  0 
Pimpelmees 

       
33  46  34  52  34 

Koolmees 
       

70  52  46  86  55 
Boomleeuwerik 

 
x 

 
x  1  0  0  0  6 

Veldleeuwerik  1 
     

0  0  0  0  4 
Staartmees 

       
5  3  9  11  11 

Fluiter 
 

x 
 

x  0  1  0  0  2 
Fitis 

       
104  118  143  84  49 

Tjiftjaf 
       

31  53  56  100  53 
Kleine Karekiet 

   
x 

 
0  2  0  1  4 

Bosrietzanger 
       

0  2  1  2  0 
Spotvogel  1 

     
3  0  1  0  0 

Sprinkhaanzanger 
       

0  1  1  10  1 
Zwartkop 

       
20  24  24  58  42 

Tuinfluiter 
       

5  14  10  18  8 
Braamsluiper 

       
5  4  7  9  4 

Grasmus 
       

11  4  14  11  11 
Vuurgoudhaan 

       
0  2  0  0  0 

Goudhaan 
     

x  8  10  13  18  13 
Winterkoning 

       
90  127  49  176  69 

Boomkruiper 
       

11  16  33  67  46 
Spreeuw 

       
34  2  1  0  1 

Merel 
       

65  76  46  68  59 
Zanglijster 

       
20  11  5  18  21 

Grote Lijster  2 
     

3  3  3  1  6 
Grauwe Vliegenvanger  1 

   
x  3  18  9  18  20 

Roodborst 
       

35  86  43  111  92 
Nachtegaal  2  x  x 

 
24  36  30  24  12 

Gekraagde Roodstaart 
     

x  13  11  10  12  11 
Roodborsttapuit 

       
0  0  0  0  7 

Tapuit  3 
     

1  0  0  0  0 
Ringmus  1 

     
0  35  2  0  0 

Heggenmus 
       

25  40  32  26  15 
Witte Kwikstaart 

       
1  2  1  1  5 

Graspieper  1 
 

x 
 

2  0  0  0  4 
Boompieper 

     
x  1  13  13  7  9 

Vink 
       

31  63  73  136  93 
Appelvink 

 
x 

 
x  0  0  0  0  8 

Goudvink 
     

x  1  4  4  4  6 
Groenling 

       
12  34  18  15  17 

Kneu  1 
 

x 
 

14  19  11  8  13 
Kleine Barmsijs 

 
x 

   
0  15  1  0  0 

Kruisbek 
     

x  0  1  2  1  1 
Putter 

       
2  6  4  2  10 

Sijs 
 

x 
 

x  1  2  1  1  1 
 
Voor liefst 14 in 2020 in de Boswachterij vastgestelde broedvogelsoorten met een totaal van 135 
territoria – veruit het hoogste aantal van alle 11 onderzochte gebieden - geldt dat meer dan 5 % van de 
geschatte Zeeuwse populatie in het gebied broedt. Dat is een logisch gevolg van het feit dat grootschalig 
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naaldbos buiten de Boswachterij op slechts enkele locaties op Walcheren (Oranjezon) en Oost Zeeuws-
Vlaanderen (Clinge en Sint Jansteen) te vinden is. Het gaat om Houtsnip, Nachtzwaluw, Kleine Bonte 
Specht, Zwarte Mees, Boomleeuwerik, Fluiter, Goudhaan, Grauwe Vliegenvanger, Gekraagde 
Roodstaart, Boompieper, Appelvink, Goudvink, Kruisbek en Sijs. Bij meerdere soorten gaat het om 
tientallen procenten van de Zeeuwse populatie. De spectaculaire opkomst van de Nachtzwaluw (8 
territoria in 2020!) past in de positieve aantalsontwikkeling van de soort in Nederland, maar blijft 
opmerkelijk. Pas in 2019 werd voor het eerst met zekerheid een territorium vastgesteld (Schildwacht 
2019), maar nu blijkt het al om een volwassen populatie te gaan. De meeste territoria bevonden zich in 
percelen met relatief veel onderbegroeiing, zowel in vakken met volwassen naaldbomen als op 
kapvlaktes. 
 

 
 
De Zwarte Mees is de talrijkste naaldhoutspecialist in de Boswachterij, 7 september 2020. 
  
4.1.3. Meeuwenduinen 183 hectare SBB 
 
SNL-beheertype: N08.02 Open duin 
 
Tabel 7 geeft een overzicht van de resultaten van de kartering van de Meeuwenduinen in 2020, alsmede 
die van eerdere karteringen in 1986, 1988, 1997 en 2007. De karteringen werden uitgevoerd door J.W. 
Vergeer (1986, 1997, 2020), G. van Zuijlen/PPD voor Zeeland (1988) en M. Hoekstein & O. Boeren 
(2007).  
In 2020 werden in de Meeuwenduinen 33 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 1122 territoria. 
De talrijkste broedvogels waren Kleine Mantelmeeuw (580), Zilvermeeuw (98), Fitis (67), Grasmus (64) 
en Kneu (34). Vrijwel het gehele gebied valt onder het SNL-type N08.02 Open duin. Het aantal 
kwalificerende soorten voor dit SNL-type, alsmede het aantal territoria, lag in 2020 hoger dan bij 
eerdere karteringen in de periode 1990-2020. Vooral Veldleeuwerik, Roodborsttapuit, Graspieper en 
Kneu hebben duidelijk geprofiteerd van de recente ingrepen in het gebied. Daar staat tegenover dat 
Braamsluiper en Nachtegaal flink in aantal verminderd zijn. Gezien de forse vermindering van de 
hoeveelheid opgaand struweel, zijnde het habitat van deze soorten, is dat niet verwonderlijk. Van de 
Tapuit werd in mei een zangpost opgetekend, maar er is vrijwel zeker niet gebroed. De potentie van het 
terrein voor deze zeer kenmerkende Rode Lijst-soort van open duingrasland is duidelijk aanwezig. 
Mogelijk speelt de geringe konijnenstand een rol bij het uitblijven van broedgevallen. 
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In 2020 werden 8 soorten van de Rode Lijst met in totaal 99 territoria gekarteerd. Het totaal aantal 
Rode Lijst-soorten lag alleen in 1986 met 10 iets hoger, het aantal territoria alleen in 1997 (113). Enkele 
eerder in de Meeuwenduinen vastgestelde Rode Lijst-soorten ontbraken in 2020 geheel: Patrijs (voor 
het laatst in 1986), Wulp (2007), Zomertortel (2007) en Ringmus (1997). Ten opzichte van 2007 zijn de 
Rode Lijst-soorten Veldleeuwerik, Graspieper en Kneu daarentegen fors toegenomen. De reden voor de 
opvallende afname van de Nachtegaal is reeds bij de bespreking van de SNL-doelsoorten genoemd. 
Twaalf broedvogelsoorten die over de periode van 1986 tot 2020 in de Meeuwenduinen gekarteerd zijn, 
worden als karakteristiek voor Zeeland beschouwd (>7,5% van de landelijke broedpopulatie). Negen van 
deze 12 soorten waren in 2020 als broedvogel in het gebied aanwezig, Bergeend, Patrijs en Zomertortel 
waren verdwenen. Verder valt bij de karakteristieke Zeeuwse soorten de forse afname van de voor dit 
gebied zo kenmerkende grote meeuwen op. Door twee medewerkers van Delta Milieuprojecten, dat de 
meeuwenkolonie al decennia jaarlijks karteert in opdracht van Rijkswaterstaat, werden in het SBB-deel 
van de Meeuwenduinen 580 paar Kleine Mantelmeeuwen en 101 paar Zilvermeeuwen vastgesteld. De 
Zilvermeeuw neemt al lange tijd in aantal af in de Delta en de Kleine Mantelmeeuw de laatste jaren 
eveneens, maar de afname in de Meeuwenduinen springt er in negatieve zin uit. Bovendien is niet helder 
wat hier de cruciale factoren zijn. Bekend is dat de komst van de Vos een zeer grote impact heeft op grote 
meeuwenkolonies, maar voor zover bekend is de status van de Vos op de Kop van Schouwen nog steeds 
die van incidentele zwerver. Tijdens de kartering van 2020 zijn geen (sporen van) Vossen waargenomen, 
maar nader onderzoek naar de aanwezigheid van de soort lijkt relevant. 
Voor 5 in 2020 vastgestelde soorten geldt dat tenminste 5 % van de Zeeuwse broedpopulatie in de 
Meeuwenduinen te vinden is. Het gaat om Kleine Mantelmeeuw, Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, 
Nachtegaal en Boompieper. Twee van deze soorten sprongen er in 2020 nadrukkelijk uit. Van de 
Nachtzwaluw werd voor het eerst een territorium in het gebied vastgesteld, wat goed past bij de 
opmerkelijke opmars van de soort op de Kop van Schouwen. Van de Boomleeuwerik werd in 2007 voor 
het eerst één territorium vastgesteld. In 2020 werden liefst 17 territoria gevonden. De opmerkelijk 
toename van deze kenmerkende soort van kortgrazig open terrein met open stuifplekken en wat karige 
opgaande begroeiing is duidelijk gerelateerd aan de recente beheermaatregelen. In die zin is het 
opmerkelijk dat de Boomleeuwerik niet tot de kwalificerende soorten voor het SNL-type N08.02 Open 
duin wordt gerekend. In een aantal Natura 2000-gebieden met doelsoorten onder de broedvogels (iets 
dat voor N2000-gebied Kop van Schouwen niet geldt) is de Boomleeuwerik een kwalificerende soort, 
bijv. op de Brabantse Wal en de Veluwe. 
 
Tabel 7. Broedvogels van de Meeuwenduinen in 2020 en eerdere teljaren, alsmede status Rode Lijst, relevante 
SNL-doelsoorten, karakteristieke soorten voor Zeeland en soorten waarvoor de gebiedspopulatie op Zeeuwse 
schaal van belang is. 
 
soort  RL  SNL  kZld  %Zld  1986  1988  1997  2007  2020 
Brandgans 

   
x 

 
0  0  0  0  7 

Grauwe Gans 
       

0  0  0  0  2 
Nijlgans 

       
0  0  0  2  2 

Bergeend 
 

x  x 
 

2  1  3  2  0 
Krakeend 

       
0  0  0  1  0 

Wilde Eend 
       

3  1  2  2  0 
Patrijs  2 

 
x 

 
1  0  0  0  0 

Fazant 
   

x 
 

27  8  28  7  13 
Buizerd 

       
0  0  2  0  1 

Scholekster 
       

20  17  19  6  1 
Kievit 

       
0  0  0  0  1 

Kleine Plevier 
       

0  0  0  0  2 
Wulp  2 

     
2  1  0  1  0 

Stormmeeuw 
       

15  16  8  6  3 
Zilvermeeuw 

   
x 

 
4000  3500  3581  1090  98 

Kleine Mantelmeeuw 
   

x  x  600  1500  4717  2431  580 
Holenduif 

       
1  0  10  0  0 

Houtduif 
       

18  10  29  3  6 
Zomertortel  2 

 
x 

 
10  19  12  1  0 

Koekoek  2 
     

3  1  5  3  2 
Nachtzwaluw 

     
x  0  0  0  0  2 

Groene Specht 
   

x 
 

1  0  1  0  1 
Gaai 

       
0  0  3  2  4 
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soort  RL  SNL  kZld  %Zld  1986  1988  1997  2007  2020 
Ekster 

       
5  6  23  5  1 

Zwarte Kraai 
       

2  1  5  5  6 
Pimpelmees 

       
2  3  9  11  2 

Koolmees 
       

15  9  18  36  10 
Boomleeuwerik 

     
x  0  0  0  1  17 

Veldleeuwerik  1  x 
   

1  0  1  0  13 
Staartmees 

       
0  0  4  7  1 

Fitis 
       

85  118  177  180  67 
Tjiftjaf 

       
0  6  3  5  11 

Kleine Karekiet 
       

0  0  1  0  0 
Bosrietzanger 

       
0  1  0  1  0 

Spotvogel  1 
     

1  0  1  1  1 
Sprinkhaanzanger 

       
0  4  2  25  4 

Zwartkop 
       

0  3  5  9  10 
Tuinfluiter 

       
0  3  8  18  7 

Braamsluiper 
 

x 
   

2  6  13  20  5 
Grasmus 

       
30  41  51  73  64 

Winterkoning 
       

55  74  28  95  18 
Merel 

       
12  6  16  30  13 

Zanglijster 
       

1  0  0  5  5 
Grauwe Vliegenvanger  1 

     
0  0  0  0  1 

Roodborst 
       

2  0  3  3  1 
Nachtegaal  2  x  x  x  25  32  60  60  26 
Gekraagde Roodstaart 

       
0  0  1  0  0 

Roodborsttapuit 
 

x 
   

0  0  0  4  23 
Tapuit  3  x 

 
x  2  1  1  0  0 

Ringmus  1 
     

14  1  4  0  0 
Heggenmus 

       
50  71  87  74  28 

Gele Kwikstaart  1 
 

x 
 

0  0  0  0  1 
Witte Kwikstaart 

       
1  1  2  0  7 

Graspieper  1  x  x 
 

0  0  0  4  21 
Boompieper 

     
x  0  0  0  0  8 

Vink 
       

0  0  0  0  1 
Goudvink 

       
0  0  1  4  2 

Groenling 
       

0  1  1  1  0 
Kneu  1  x  x 

 
20  8  29  10  34 

Kleine Barmsijs 
       

1  0  1  0  0 
Putter 

       
0  0  1  0  0 

 
4.1.4. Verklikkerduin-Zuidoost (‘terrein De Jonge’) 55 hectare SBB 
 
SNL-beheertypen: N08.02 Open duin, N11.01 Droog schraalgrasland 
 
Tabel 8 geeft een overzicht van de resultaten van de kartering van het Verklikkerduin-zuidoost in 2020, 
alsmede die van eerdere karteringen in 1990 en 2005. De karteringen werden uitgevoerd door J.W. 
Vergeer (1990, 2005) en T. & M. Sluijter (2020). 
In 2020 werden in de zuidoostelijke Verklikker 38 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 211 
territoria. Dat is duidelijk meer dan het aantal gemelde soorten en territoria bij eerdere karteringen in 
1990 en 2005. De talrijkste broedvogels in 2020 waren Fitis (35 territoria), Grasmus (18) en Merel (12). 
Onder de niet eerder in het gebied vastgestelde soorten vallen recent sterk toegenomen vogels als Grote 
Canadese Gans, Grauwe Gans en Nijlgans, soorten van opgaand geboomte als Grote Bonte Specht en 
Vink, maar ook enkele soorten van open terrein als Kievit en Veldleeuwerik. Het open duingrasland in 
het zuidelijk deel van dit gebied valt onder het SNL-beheertype Droog schraalland, waarvoor geen 
kwalificerende broedvogels zijn vastgesteld. Het noordelijk deel valt onder SNL-type Open duin. Zes van 
de 14 kwalificerende broedvogels van dit SNL-type, te weten Veldleeuwerik, Braamsluiper, Nachtegaal, 
Roodborsttapuit, Graspieper en Kneu, waren in 2020 aanwezig. Dat is meer dan bij de karteringen in 
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1990 en 2005. De Roodborsttapuit is sterk toegenomen, maar Braamsluiper en Nachtegaal tonen een 
afname. Eén voor Open Duin kwalificerende soort, te weten de Bergeend, is uit het gebied verdwenen.  
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Tabel 8. Broedvogels van de Verklikker-zuidoost in 2020 en eerdere teljaren, alsmede status Rode Lijst, 
relevante SNL-doelsoorten, karakteristieke soorten voor Zeeland en soorten waarvoor de gebiedspopulatie op 
Zeeuwse schaal van belang is. 
  
soort  RL  SNL  kZld  %Zld  1990  2005  2020 
Grote Canadese Gans 

       
0  0  2 

Grauwe Gans 
       

0  0  8 
Nijlgans 

       
0  0  1 

Bergeend 
 

x  x 
 

2  0  0 
Krakeend 

       
0  1  1 

Wilde Eend 
       

0  3  2 
Fazant 

   
x 

 
3  6  5 

Scholekster 
       

1  0  0 
Kievit 

       
0  0  2 

Houtsnip 
     

x  0  0  2 
Stormmeeuw 

       
5  0  0 

Houtduif 
       

9  4  7 
Zomertortel  2 

 
x 

 
5  3  0 

Koekoek  2 
     

2  1  3 
Ransuil  2 

     
0  1  0 

Grote Bonte Specht 
       

0  0  3 
Groene Specht 

   
x 

 
0  0  1 

Gaai 
       

0  1  1 
Ekster 

       
4  0  0 

Zwarte Kraai 
       

0  0  1 
Pimpelmees 

       
3  0  4 

Koolmees 
       

4  2  8 
Boomleeuwerik 

     
x  0  0  6 

Veldleeuwerik  1  x 
   

0  0  1 
Staartmees 

       
0  2  2 

Fitis 
       

34  24  35 
Tjiftjaf 

       
4  7  11 

Sprinkhaanzanger 
       

1  3  1 
Zwartkop 

       
2  2  9 

Tuinfluiter 
       

2  3  6 
Braamsluiper 

 
x 

   
5  4  1 

Grasmus 
       

11  18  18 
Winterkoning 

       
23  13  9 

Merel 
       

6  6  12 
Zanglijster 

       
1  3  5 

Roodborst 
       

1  0  7 
Nachtegaal  2  x  x 

 
13  8  7 

Roodborsttapuit 
 

x 
   

0  1  6 
Ringmus  1 

     
1  0  0 

Heggenmus 
       

16  12  9 
Graspieper  1  x 

   
0  2  3 

Boompieper 
     

x  0  0  5 
Vink 

       
0  0  1 

Goudvink 
       

1  2  2 
Kneu  1  x  x 

 
3  4  4 

Rietgors 
       

1  0  0 
 
Datzelfde geldt voor drie soorten van de Rode Lijst: Zomertortel en Ransuil (na 2005) en Ringmus (na 
1990). Van de Ransuil was wel een territorium aanwezig in het aan het onderzoekgebied grenzende 
noordoostelijke deel van de Verklikkerduinen. Het is aannemelijk dat de vogels van dit territorium ook 
binnen het onderzoeksgebied foerageerden. Van de vijf in 2020 aanwezige Rode Lijst-soorten doen 
vooral Koekoek en Graspieper het goed. Fazant, Groene Specht, Nachtegaal en Kneu zijn in het gebied 
broedende karakteristieke Zeeuwse soorten. Voor Houtsnip (2 territoria) Boomleeuwerik (6) en 
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Boompieper (5) zijn de aanwezige aantallen op Zeeuwse schaal van belang. Boomleeuwerik en 
Boompieper zijn kenmerkende broedvogels van schrale bodemvegetaties in halfopen gebied. De 
aanwezigheid van juist deze twee soorten karakteriseert de huidige hoedanigheid van de zuidoostelijke 
Verklikker. 
 
4.1.5. Maire-Zuid 55 hectare SBB  
 
SNL-beheertype: N11.01 Droog schraalgrasland 
 
Tabel 9 geeft een overzicht van de resultaten van de kartering van de Maire-Zuid in 2020, alsmede die 
van eerdere karteringen in 1990 en 2005. De karteringen werden uitgevoerd door J.W. Vergeer (1990, 
2005, 2020). 
In 2020 werden in de Maire-zuid 44 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 116 territoria. Dat is 
beduidend meer dan in 1990 (32 soorten, 83 territoria) en 2005 (33 soorten, 73 territoria). De talrijkste 
broedvogels in 2020 waren Brandgans (12 territoria), Grauwe Gans (10) en Graspieper (7). Van de 
Brandgans werd in 2005 één territorium vastgesteld, de Grauwe Gans ontbrak nog. Andere 
nieuwkomers ten opzichte van 2005 zijn onder meer Grote Bonte Specht, Roodborsttapuit en Kneu. 
Voor het SNL-beheertype Droog schraalland zijn geen kwalificerende broedvogels aangewezen. Tussen 
1990 en 2020 zijn liefst 16 soorten van de Rode Lijst gekarteerd in de Maire-zuid, in 2020 waren 9 
soorten met een Rode Lijst-status aanwezig met in totaal 20 territoria. De Rode Lijst-soorten Grutto en 
Grote Lijster zijn verdwenen na 2005; Zomertortel, Boerenzwaluw, Grauwe Vliegenvanger, Ringmus en 
Tapuit tussen 1990 en 2005. De talrijkste huidige Rode Lijst-soorten zijn Graspieper en Veldleeuwerik 
(5 territoria). Opvallend zijn verder de enige territoria van de Tureluur en Wulp in het in 2020 
onderzochte duingebied. Het territorium van de Wulp bevond zich op de grens van Maire en Vliegveld, 
dat van de Tureluur benoorden de Kloosterweg. Er werden vier kenmerkende Zeeuwse broedvogels 
vastgesteld, de onder deze noemer vallende en in eerdere jaren vastgestelde Fazant en Zomertortel 
waren verdwenen. Voor vier soorten geldt dat het voorkomen in de Maire-zuid goed is voor een 
substantieel deel van de Zeeuwse populatie: Wulp, Raaf, Gekraagde Roodstaart en Engelse Kwikstaart. 
De meest opmerkelijke broedvogel was de Raaf. Een paar Raven nestelde in 2019 succesvol in het 
geïsoleerde dennenbosje bezuiden de Kloosterweg (SBB). Dit is het eerste Zeeuwse broedgeval van de 
soort in meer dan 100 jaar. Voorjaar 2020 waren de oudervogels weer present, maar na 8 april werden 
ze er niet meer gezien. Waarschijnlijk had dit van doen met stevige concurrentie om nestplaatsen in het 
niet al te grote bosje. Op 15 maart waren hier naast het Ravenpaar een stel schreeuwende Nijlganzen, 
twee volop roepende Buizerds en een dito Havik aanwezig, waarop de term ‘testosteronbosje’ gemunt 
werd. Waarschijnlijk hebben Havik en Nijlgans uiteindelijk gebroed. De Buizerd verhuisde naar de 
bomen achter de gebouwen van vliegveld Haamstede. De Raven werden op diverse locaties op de Kop 
van Schouwen gespot, maar hebben niet meer gebroed. Een stuk rustiger ging het toe op de grens van 
Zeepe en Maire, waar op 14 mei een zingende Engelse Gele Kwikstaart aanwezig was. De vogel is later 
niet teruggezien, mogelijk was de aanwezigheid dus van korte duur. 
   
Tabel 9. Broedvogels van de Maire-zuid in 2020 en eerdere teljaren, alsmede status Rode Lijst, relevante SNL-
doelsoorten, karakteristieke soorten voor Zeeland en soorten waarvoor de gebiedspopulatie op Zeeuwse schaal 
van belang is. 
 
soort  RL  SNL  kZld  %Zld  1990  2005  2020 
Grote Canadese Gans 

       
0  0  3 

Brandgans 
   

x 
 

0  1  12 
Grauwe Gans 

       
0  0  10 

Nijlgans 
       

0  1  3 
Bergeend 

   
x 

 
0  0  1 

Slobeend  2 
     

0  0  1 
Wilde Eend 

       
0  1  0 

Fazant 
   

x 
 

3  2  0 
Havik 

       
0  0  1 

Buizerd 
       

0  1  1 
Waterhoen 

       
1  1  0 

Scholekster 
       

11  7  1 
Kievit 

       
7  2  5 

Kleine Plevier 
       

0  0  1 
Wulp  2 

   
x  0  2  1 
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soort  RL  SNL  kZld  %Zld  1990  2005  2020 
Grutto  1 

     
2  1  0 

Tureluur  1 
 

x 
 

0  1  1 
Holenduif 

       
1  1  1 

Houtduif 
       

0  6  3 
Zomertortel  2 

 
x 

 
2  0  0 

Koekoek  2 
     

1  1  1 
Grote Bonte Specht 

       
0  0  2 

Groene Specht 
   

x 
 

0  2  1 
Ekster 

       
3  1  1 

Kauw 
       

0  3  0 
Zwarte Kraai 

       
2  1  3 

Raaf  1 
   

x  0  0  1 
Pimpelmees 

       
1  1  2 

Koolmees 
       

1  5  3 
Veldleeuwerik  1 

     
4  1  5 

Boerenzwaluw  1 
     

1  0  0 
Fitis 

       
6  5  5 

Tjiftjaf 
       

1  0  1 
Zwartkop 

       
0  1  4 

Tuinfluiter 
       

0  1  0 
Braamsluiper 

       
1  0  1 

Grasmus 
       

2  2  3 
Winterkoning 

       
4  7  2 

Boomkruiper 
       

0  0  2 
Spreeuw 

       
4  0  2 

Merel 
       

3  5  6 
Zanglijster 

       
1  1  3 

Grote Lijster  2 
     

0  1  0 
Grauwe Vliegenvanger  1 

     
1  0  0 

Roodborst 
       

1  3  2 
Gekraagde Roodstaart 

     
x  1  2  2 

Roodborsttapuit 
       

0  0  3 
Tapuit  3 

     
5  0  0 

Ringmus  1 
     

1  0  0 
Heggenmus 

       
3  0  1 

Engelse Kwikstaart  1 
   

x  0  0  1 
Witte Kwikstaart 

       
3  0  1 

Graspieper  1 
 

x 
 

2  2  7 
Boompieper 

       
0  0  1 

Vink 
       

0  1  3 
Kneu  1 

 
x 

 
2  0  2 

Putter 
       

2  0  1 
 
 
4.1.6. Vroongronden-Oost 68 hectare SBB  
 
SNL-beheertypen: N08.02 Open duin, N08.03 Vochtige duinvallei, N11.01 Droog schraalgrasland, 
N15.01 Duinbos 
 
Tabel 10 geeft een overzicht van de resultaten van de kartering van de Vroongronden-Oost in 2020, 
alsmede die van eerdere karteringen in 1990, 2005 en 2011. De karteringen werden uitgevoerd door 
J.W. Vergeer (1990, 2005, 2011, 2020). 
In 2020 werden op de oostelijke Vroongronden 45 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 207 
territoria. De talrijkste broedvogels waren Roodborst en Grauwe Gans (15 territoria), Grasmus (14) en 
Winterkoning (13). Zowel het aantal soorten als het aantal territoria ligt hoger dan bij de karteringen in 
1990-2011. De groei zit vooral in de ganzen en soorten van open struweel als Roodborsttapuit en Kneu. 
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Voorheen kenmerkende weidevogels van de Vroongronden als Grutto en Tureluur waren vóór 1990 al 
verdwenen en de Scholekster toont een doorlopende afname.  
Van de vier binnen dit telgebied aanwezige SNL-beheertypen kent Droog schraalland geen broedvogel-
doelsoorten. Van de overige in het gebied aanwezige SNL-beheertypen werden 9 doelsoorten met in 
totaal 39 territoria vastgesteld. Kwalificerende soorten van Open duin en Duinbos zijn beter 
vertegenwoordigd dan die van Vochtige duinvallei. Ten opzichte van eerdere karteringen zijn 
Veldleeuwerik en Roodborsttapuit fors toegenomen. Verder is dit één van de weinige telgebieden in het 
duin waar nog enkele Bergeenden te vinden zijn. De enige recent uit het gebied verdwenen doelsoort is 
de Wulp, die in 1990 en 2011 nog aanwezig was. Van de voor open, kortgrazig duingrasland zeer 
kenmerkende Tapuit was op 14 mei een zingend exemplaar in geschikt habitat aanwezig, maar bij latere 
bezoeken werd de soort niet teruggezien. Het lijkt er dus niet op dat er gebroed is. In 1990 werden nog 
drie territoria van de soort geteld. Tot in de jaren tachtig waren de Schouwse Vroongronden de 
belangrijkste Zeeuwse broedplaats voor de Tapuit; er kwamen tientallen paren tot broeden. Daarna is 
de soort hier in rap tempo verdwenen.   
Van de 9 in 2020 aanwezige soorten van de Rode Lijst doen vooral Veldleeuwerik, Graspieper en Kneu 
het goed. De aanwezigheid van een paar Slobeenden indiceert dat dit soort weidevogels nog kansen heeft 
in het gebied, al waren de vochtige laagtes waarin de vogels verbleven in de loop van mei vrijwel 
opgedroogd, waarop de vogels verdwenen. Acht Rode Lijst-soorten, waaronder Wulp, Grutto en 
Tureluur, verdwenen tussen 1990 en 2020 van de oostelijke Vroongronden. De terugkeer van soorten 
als Grutto en Tureluur in 2011 (in de jaren zeventig nog geregelde broedvogels) is helaas te niet gedaan 
door de recente bijzonder droge voorjaren. 
Zeven in 2020 vastgestelde broedvogels, waaronder Fazant, Bergeend en Groene Specht, zijn 
karakteristiek voor Zeeland, terwijl de huidige aanwezigheid van Houtsnip en Bosuil goed is voor een 
substantieel deel van de Zeeuwse broedpopulatie. 
 
Tabel 10. Broedvogels van de Vroongronden-Oost in 2020 en eerdere teljaren, alsmede status Rode Lijst, 
relevante SNL-doelsoorten, karakteristieke soorten voor Zeeland en soorten waarvoor de gebiedspopulatie op 
Zeeuwse schaal van belang is. 
 
soort  RL  SNL  kZld  %Zld  1990  2005  2011  2020 
Grote Canadese Gans 

       
0  0  0  4 

Grauwe Gans 
       

0  0  4  15 
Nijlgans 

       
0  0  1  1 

Bergeend 
 

x  x 
 

3  1  2  2 
Slobeend  2 

     
0  0  1  1 

Wilde Eend 
       

1  9  8  3 
Wintertaling 

       
0  0  0  0 

Kuifeend 
       

0  0  0  0 
Fazant 

   
x 

 
3  6  2  3 

Bruine Kiekendief 
   

x 
 

0  0  0  0 
Buizerd 

       
0  1  1  0 

Meerkoet 
       

0  1  0  0 
Scholekster 

       
8  5  5  3 

Kievit 
       

2  7  5  6 
Kleine Plevier 

       
0  0  0  0 

Wulp  2  x 
   

2  0  1  0 
Grutto  1 

     
0  0  1  0 

Houtsnip 
     

x  0  0  1  1 
Watersnip 

       
0  0  0  0 

Tureluur  1 
 

x 
 

0  1  2  0 
Stormmeeuw 

       
0  0  0  0 

Holenduif 
       

3  0  1  1 
Houtduif 

       
7  7  5  11 

Zomertortel  2 
 

x 
 

2  0  0  0 
Turkse Tortel 

   
x 

 
0  0  1  1 

Koekoek  2 
     

2  0  0  1 
Bosuil 

     
x  0  0  0  1 

Ransuil  2 
     

0  0  0  0 
Grote Bonte Specht 

 
x 

   
1  1  2  3 
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soort  RL  SNL  kZld  %Zld  1990  2005  2011  2020 
Groene Specht 

 
x  x 

 
1  3  1  2 

Torenvalk  2 
     

0  0  0  0 
Gaai 

       
0  1  1  0 

Ekster 
       

3  1  0  0 
Kauw 

       
0  7  0  0 

Zwarte Kraai 
       

0  1  1  2 
Pimpelmees 

       
1  3  3  4 

Koolmees 
       

5  5  4  5 
Veldleeuwerik  1  x 

   
3  1  2  9 

Staartmees 
       

0  1  0  1 
Fluiter 

       
1  0  0  0 

Fitis 
       

16  7  8  6 
Tjiftjaf 

       
10  6  6  9 

Spotvogel  1 
     

2  0  0  2 
Sprinkhaanzanger 

       
0  0  1  0 

Zwartkop 
       

0  5  7  5 
Tuinfluiter 

       
4  1  4  3 

Braamsluiper 
 

x 
   

1  1  1  1 
Grasmus 

       
1  6  4  14 

Winterkoning 
       

17  14  9  13 
Boomkruiper 

       
0  2  4  4 

Spreeuw 
       

2  1  0  0 
Merel 

       
3  10  7  10 

Zanglijster 
       

5  3  4  5 
Grote Lijster  2 

     
1  0  0  0 

Grauwe Vliegenvanger  1 
     

1  1  1  3 
Roodborst 

       
10  10  4  15 

Nachtegaal  2  x  x 
 

0  3  0  1 
Gekraagde Roodstaart 

       
1  0  0  0 

Roodborsttapuit 
 

x 
   

0  0  4  10 
Tapuit  3  x 

 
x  3  0  0  0 

Heggenmus 
       

7  4  4  6 
Gele Kwikstaart  1 

 
x 

 
0  0  0  1 

Witte Kwikstaart 
       

1  1  0  1 
Graspieper  1  x  x 

 
4  7  4  6 

Vink 
       

0  0  4  3 
Groenling 

       
3  0  1  2 

Kneu  1  x  x 
 

6  0  2  5 
Putter 

       
1  0  1  2 

Rietgors 
       

0  1  0  0 
 
 
4.1.7. Vroongronden-Zuidoost 38 hectare SBB  
 
SNL-beheertypen: N08.03 Vochtige duinvallei, N11.01 Droog schraalgrasland, N15.01 Duinbos 
 
Tabel 11 geeft een overzicht van de resultaten van de kartering van de Vroongronden-Zuidoost in 2020. 
Het gebied is binnen deze begrenzing niet eerder volledig op broedvogels gekarteerd. De kartering van 
2020 is uitgevoerd door J.W. Vergeer. 
In 2020 werden op de zuidoostelijke Vroongronden 31 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 81 
territoria. De talrijkste broedvogels waren Grasmus en Winterkoning (6 territoria) en Zwartkop en 
Heggenmus (5). De binnen dit onderzoeksgebied vallende open Vroongraslanden waren armer aan 
broedvogels dan de oostelijke Vroongronden, waar meer open water te vinden is. Ook de relatieve 
beslotenheid van dit deel van de open Vroongronden zal sommige soorten van open terrein ervan 
weerhouden zich hier te vestigen. 
Van beide SNL-beheertypen met kwalificerende broedvogelsoorten was één territorium aanwezig, en 
wel van Veldleeuwerik (Vochtige duinvallei) en Grote Bonte Specht (Duinbos). Van de vijf soorten van 
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de Rode Lijst telde alleen de Graspieper 2 territoria, bij Koekoek, Veldleeuwerik, Spotvogel en Kneu ging 
het om één territorium. In de beboste randzone langs de Hoge Zoom vielen de vier territoria van 
Holenduif en Zanglijster op. 
 
Tabel 11. Broedvogels van de Vroongronden-Zuidoost in 2020, alsmede status Rode Lijst, relevante SNL-
doelsoorten, karakteristieke soorten voor Zeeland en soorten waarvoor de gebiedspopulatie op Zeeuwse schaal 
van belang is. 
 
soort  RL  SNL  KZld  %Zld  2020 
Grote Canadese Gans 

         

Grauwe Gans 
       

2 
Soepgans 

       
3 

Fazant 
   

x 
 

3 
Buizerd 

       
1 

Holenduif 
       

4 
Houtduif 

       
4 

Koekoek  2 
     

1 
Grote Bonte Specht 

 
x 

   
1 

Gaai 
       

1 
Zwarte Kraai 

       
1 

Pimpelmees 
       

2 
Koolmees 

       
3 

Veldleeuwerik  1  x 
   

1 
Fitis 

       
3 

Tjiftjaf 
       

4 
Spotvogel  1 

     
1 

Zwartkop 
       

5 
Tuinfluiter 

       
3 

Grasmus 
       

6 
Winterkoning 

       
6 

Boomkruiper 
       

2 
Merel 

       
4 

Zanglijster 
       

4 
Roodborst 

       
3 

Roodborsttapuit 
       

2 
Heggenmus 

       
5 

Witte Kwikstaart 
       

1 
Graspieper  1 

 
x 

 
2 

Groenling 
       

1 
Kneu  1 

 
x 

 
1 

Putter 
       

1 
 
 
4.1.8. Vroongronden-West (inclusief Gadra/Vroonb0s) 42 hectare SBB  
 
SNL-beheertypen: N11.01 Droog schraalgrasland, N15.01 Duinbos 
 
Tabel 12 geeft een overzicht van de resultaten van de kartering van de Vroongronden-West in 2020. Het 
gebied is binnen de in 2020 gehanteerde begrenzing niet eerder op broedvogels gekarteerd. Wel maakte 
het nu gekarteerde gebied deel uit van eerdere karteringen van het ruimer begrensde BMP-telgebied 
Vroongronden-West in 1990, 2005 en 2011. De kartering van 2020 en die van het ruimer begrensde 
gebied in 1990, 2005 en 2011 is uitgevoerd door J.W. Vergeer.  
Het in 2020 onderzochte deel van de westelijke Vroongronden bestaat grotendeels uit opgaand bos, 
struweel en een gering oppervlak heide. In 2020 werden hier 36 soorten broedvogels vastgesteld met in 
totaal 218 territoria. De talrijkste broedvogels waren Roodborst (30 territoria), Winterkoning (22) en 
Koolmees (20). Er werden twee kwalificerende soorten van het SNL-beheertype Duinbos aangetroffen, 
te weten Grote Bonte Specht (5 territoria) en Groene Specht (2). De overige zes voor dit type 
kwalificerende soorten, waaronder Kleine Bonte Specht, Nachtegaal en Wielewaal, werden ook tijdens 
de karteringen in 1990-2011 niet vastgesteld. Van de Wielewaal was in 1985 nog wel één territorium 
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aanwezig in het Vroonbos (Beekman et al. 1985) en ook in later jaren is enkele keren een zingende vogel 
gehoord. Er werden drie soorten van de Rode Lijst opgemerkt: Koekoek (1 territorium), Grauwe 
Vliegenvanger (3) en Kneu (2).  
Fazant, Groene Specht en Kneu zijn karakteristieke Zeeuwse soorten die in het gebied voorkomen, 
terwijl het gebied op Zeeuwse schaal van belang is voor Houtsnip, Bosuil en Boomleeuwerik. 
 
Tabel 12. Broedvogels van de Vroongronden-West in 2020, alsmede status Rode Lijst, relevante SNL-doelsoorten, 
karakteristieke soorten voor Zeeland en soorten waarvoor de gebiedspopulatie op Zeeuwse schaal van belang 
is. 
 
soort  RL  SNL  kZld  %Zld  2020 
Grauwe Gans 

       
2 

Wilde Eend 
       

1 
Fazant 

   
x 

 
4 

Buizerd 
       

1 
Houtsnip 

     
x  2 

Holenduif 
       

1 
Houtduif 

       
5 

Koekoek  2 
     

1 
Bosuil 

     
x  1 

Grote Bonte Specht 
 

x 
   

5 
Groene Specht 

 
x  x 

 
2 

Gaai 
       

2 
Zwarte Kraai 

       
2 

Pimpelmees 
       

11 
Koolmees 

       
20 

Boomleeuwerik 
     

x  1 
Staartmees 

       
2 

Fitis 
       

14 
Tjiftjaf 

       
12 

Sprinkhaanzanger 
       

1 
Zwartkop 

       
13 

Tuinfluiter 
       

4 
Grasmus 

       
3 

Winterkoning 
       

22 
Boomkruiper 

       
12 

Merel 
       

19 
Zanglijster 

       
6 

Grauwe Vliegenvanger  1 
     

3 
Roodborst 

       
30 

Roodborsttapuit 
       

2 
Heggenmus 

       
2 

Witte Kwikstaart 
       

1 
Boompieper 

       
1 

Vink 
       

7 
Kneu  1 

 
x 

 
2 

Putter 
       

1 
 
4.1.9. Duinzoom 179 hectare SBB 
 
SNL-beheertypen: N04.02 Zoete plas, N10.02 Vochtig hooiland, N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 
 
Tabel 13 geeft een overzicht van de resultaten van de kartering van de Duinzoom in 2020. Dit in 2014 
ingerichte natuurontwikkelingsgebied is niet eerder volledig op broedvogels gekarteerd. Wel is het 
destijds nog grotendeels uit agrarisch gebied bestaande deel van de huidige Duinzoom tussen 1990 en 
2012 zesmaal op broedvogels onderzocht. Zowel de karteringen in het voormalige agrarisch gebied als 
die van de Duinzoom in 2020 zijn uitgevoerd door J.W. Vergeer. Sinds 2015 wordt het voorkomen van 
kustbroedvogels in de Duinzoom jaarlijks bijgehouden door M. Sluijter (DPM). 
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In 2020 werden in de Duinzoom 60 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 573 territoria. De 
talrijkste broedvogels waren Grauwe Gans (62 territoria), Wilde Eend (61), Veldleeuwerik (28), Kievit 
(27) en Krak- en Kuifeend (20). Een groot aantal huidige broedvogels van het gebied was tussen 1990 
en 2012 al aanwezig. Soorten als Wilde Eend, Scholekster, Kievit, Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart 
waren destijds al opmerkelijk talrijk, al liepen de aantallen van de meeste soorten tussen 1997 en 2012 
wel terug. Vrijwel al deze soorten zijn na de realisatie van de natuurontwikkeling weer in aantal 
toegenomen. Slobeend, Grutto, Grauwe Gans, Rietzanger en Roodborsttapuit waren in 2012 voor het 
eerst aanwezig, en wel in het toen reeds heringerichte deel ter hoogte van vakantiepark Klein Poelland. 
De Tureluur nam toe van 1-2 territoria in eerdere jaren tot 5  in 2012. Andere nu kenmerkende 
broedvogels als Krakeend en Kuifeend hebben zich pas na 2012 gevestigd. 
Te oordelen naar de resultaten van de kartering in 2020 zijn veel broedvogels van open grasland en 
moeras na de volledige herinrichting in 2014 verder in aantal toegenomen. Kustbroedvogels als Kluut 
(2015) en Kleine Plevier (2016) vestigden zich in het gebied. De Kluut broedt vrijwel jaarlijks met een 
maximum van 13 paren in 2018; van de Kleine Plevier werden in 2016-2019 jaarlijks 1 tot 4 territoria 
geteld (M. Sluijter, DPM/RWS). In 2020 vestigden zich een aantal Kluten in het gebiedsdeel naast 
bungalowpark Klein Poelland en langs de kreken in het zuidwestelijk deel van het gebied, waar 
tenminste 10 paren eind april een broedpoging deden. Op 11 mei bleken de vogels hier verdwenen te 
zijn; het broedsucces was dus nihil. Van de Kleine Plevier werden in 2020 drie territoria geteld. Te 
oordelen naar de alarmerende oudervogels hadden minstens twee paren jongen. 
Van de drie in de Duinzoom benoemde SNL-beheertypen kent alleen Vochtig hooiland kwalificerende 
broedvogelsoorten. Hiervan werden in 2020 Grutto, Tureluur en Gele Kwikstaart in het gebied 
vastgesteld met in totaal 27 territoria. Er werden 11 broedvogelsoorten van de Rode Lijst gevonden met 
in totaal 106 territoria. Daarmee is de Duinzoom het rijkst aan Rode Lijst-soorten van alle 11 in 2020 
onderzochte gebieden op de Kop van Schouwen. Het gaat om Zomertaling (1 territorium), Slobeend (18), 
Patrijs (1), Grutto (8), Tureluur (12), Veldleeuwerik (28), Spotvogel (6), Ringmus (2), Gele Kwikstaart 
(7), Graspieper (14) en Kneu (9). Het overgrote deel van de Rode Lijst-soorten bevindt zich in het door 
SBB beheerde deel. Enkele territoria van Spotvogel en beide Ringmussen waren te vinden in de heggen 
rond camping Agri-Nova.  
Ook het aantal voor Zeeland karakteristieke soorten (11 soorten, 101 territoria) lag in de Duinzoom hoger 
dan in de onderzochte duingebieden. Voor drie vastgestelde broedvogels, te weten Soepgans, Zwarte 
Zwaan en Kleine Plevier, geldt dat een substantieel deel van de Zeeuwse broedpopulatie in de Duinzoom 
te vinden is. De Zwarte Zwaan is een exoot die in Nederland langzaam in aantal toe neemt. Op 26 april 
werd een paar met kleine pullen gezien in het gebied. 
De nesten van de sterk in aantal toegenomen ganzen in de Duinzoom worden door de beheerder deels 
aangepakt. Zo werden dit jaar op 10 april vier nesten van de Grauwe Gans en twee nesten van 
Soepganzen geprikt (med. H. van Pelt/ R. van Keeken). Een substantieel deel van de Grauwe- en Grote 
Canadese Ganzen en in mindere mate Soepganzen brachten jongen groot in het gebied. Te oordelen naar 
de gedane nestvondsten ging het daarbij grotendeels om eigen broedvogels. Brandganzen overzomerden 
talrijk in het gebied. De kans dat de soort hier in de nabije toekomst tot broeden over zal gaan lijkt groot. 
Tot slot: het is opmerkelijk dat nog zoveel soorten watervogels in dit droge voorjaar in het gebied 
aanwezig bleven. Desondanks is het waarschijnlijk dat de terugloop van de hoeveelheid 
oppervlaktewater in mei en juni een aantal eenden ertoe heeft gebracht om geen broedpoging te wagen. 
In jaren met een hogere waterstand zal het broedsucces onder vooral de eenden waarschijnlijk hoger 
liggen. 
 
Tabel 13. Broedvogels van de Duinzoom in 2020, alsmede status Rode Lijst, relevante SNL-doelsoorten, 
karakteristieke soorten voor Zeeland en soorten waarvoor de gebiedspopulatie op Zeeuwse schaal van belang 
is. 
 
soort  RL  SNL  kZld  %Zld  2020 
Grote Canadese Gans 

       
9 

Grauwe Gans 
       

62 
Soepgans 

     
x  15 

Zwarte Zwaan 
   

x  x  1 
Knobbelzwaan 

       
1 

Nijlgans 
       

7 
Bergeend 

   
x 

 
14 

Zomertaling  3 
     

1 
Slobeend  2 

     
18 

Krakeend 
       

20 
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soort  RL  SNL  kZld  %Zld  2020 
Wilde Eend 

       
61 

Soepeend 
       

3 
Tafeleend 

       
3 

Kuifeend 
       

20 
Patrijs  2 

 
x 

 
1 

Fazant 
   

x 
 

14 
Waterhoen 

       
1 

Meerkoet 
       

14 
Scholekster 

       
11 

Kluut 
   

x 
 

10 
Kievit 

       
27 

Kleine Plevier 
     

x  3 
Grutto  1  x 

   
8 

Tureluur  1  x  x 
 

12 
Holenduif 

       
3 

Houtduif 
       

12 
Koekoek 

       
1 

Groene Specht 
   

x 
 

2 
Gaai 

       
1 

Ekster 
       

2 
Zwarte Kraai 

       
3 

Pimpelmees 
       

1 
Koolmees 

       
4 

Veldleeuwerik  1 
     

28 
Staartmees 

       
1 

Fitis 
       

7 
Tjiftjaf 

       
10 

Rietzanger 
       

3 
Kleine Karekiet 

   
x 

 
17 

Bosrietzanger 
       

9 
Spotvogel  1 

     
6 

Zwartkop 
       

8 
Tuinfluiter 

       
9 

Braamsluiper 
       

1 
Grasmus 

       
18 

Winterkoning 
       

16 
Merel 

       
10 

Zanglijster 
       

3 
Roodborst 

       
5 

Roodborsttapuit 
       

6 
Ringmus  1 

     
2 

Heggenmus 
       

3 
Gele Kwikstaart  1  x  x 

 
7 

Witte Kwikstaart 
       

6 
Graspieper  1 

 
x 

 
14 

Vink 
       

2 
Groenling 

       
2 

Kneu  1 
 

x 
 

9 
Putter 

       
5 

Rietgors 
       

1 
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4.1.10. Bos Renesse 12 hectare SBB  
 
SNL-beheertype: N14.03 Haagbeuken- en Essenbos 
 
Tabel 14 geeft een overzicht van de resultaten van de kartering van telgebied Bos Renesse in 2020. Dit 
gebied is niet eerder volledig op broedvogels gekarteerd. De kartering van 2020 is uitgevoerd door J.W. 
Vergeer. 
In 2020 werden in het onderzochte deel van Bos Renesse 17 soorten broedvogels vastgesteld met in 
totaal 60 territoria. De talrijkste broedvogels waren Zwartkop (9), Winterkoning en Merel (7) en Fitis 
en Tjiftjaf (6). Alleen de aangeplante bosschages zijn onderzocht, dus niet de door het gebied lopende 
kreek en alleen een rand van de graslanden. In dit hooguit 13 jaar jonge, kleine bosgebied werd geen van 
de 10 kwalificerende broedvogels van het vigerende SNL-beheertype Haagbeuken- en essenbos 
aangetroffen. Het bos bevindt zich duidelijk nog in een primair ontwikkelingsstadium. Van de vier 
vastgestelde Rode Lijst-soorten (Veldleeuwerik, Graspieper, Spotvogel en Ringmus) gaat het bij de 
eerste twee om territoria in het grasland, die –zeker voor de Veldleeuwerik opmerkelijk- tot aan de 
bosrand doorlopen. Het huidige ontwikkelingsstadium biedt kansen voor de Spotvogel, waarvan drie 
territoria aanwezig waren. De grootste bosschage beoosten de N651 was rijker aan broedvogels dan de 
kleinere stroken bewesten ervan. Hier bevonden zich twee van de drie territoria van de Spotvogel en het 
territorium van de Ringmus. 
 
Tabel 14. Broedvogels van het Bos van Renesse in 2020, alsmede status Rode Lijst, relevante SNL-doelsoorten, 
karakteristieke soorten voor Zeeland en soorten waarvoor de gebiedspopulatie op Zeeuwse schaal van belang 
is. 
 
soort  RL  SNL  kZ  zZ  2020 
Wilde Eend 

       
1 

Fazant 
   

x 
 

3 
Houtduif 

       
5 

Zwarte Kraai 
       

2 
Pimpelmees 

       
1 

Veldleeuwerik  1 
     

1 
Fitis 

       
6 

Tjiftjaf 
       

6 
Spotvogel  1 

     
3 

Bosrietzanger 
       

2 
Zwartkop 

       
9 

Tuinfluiter 
       

2 
Grasmus 

       
3 

Winterkoning 
       

7 
Merel 

       
7 

Zanglijster 
       

2 
Roodborst 

       
5 

Roodborsttapuit 
       

1 
Ringmus  1 

     
1 

Heggenmus 
       

1 
Graspieper  1 

 
x 

 
1 

Groenling 
       

1 
Putter 

       
3 

 
 
4.1.11. Zoete en Zoute Haard 19 hectare SBB  
 
SNL-beheertypen: N05.04 Dynamisch moeras, N10.02 Vochtig hooiland 
 
Tabel 15 geeft een overzicht van de resultaten van de kartering van de Zoete en Zoute Haard in 2020, 
alsmede die van eerdere karteringen in 1990 en 2000. De karteringen werden uitgevoerd door J.W. 
Vergeer (1990, 2020) en M. Hoekstein (2000). 
In 2020 werden in de Zoete en Zoute Haard 29 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 106 
territoria. De talrijkste broedvogels waren Grauwe Gans (21 territoria), Wilde Eend (14) en Kneu (8). 
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Weidevogels als Kievit en Scholekster handhaven zich goed in dit kleine reservaat, al waren ze in 1990 
talrijker dan in latere onderzoeksjaren. 
In 2020 werden twee kwalificerende soorten van het SNL-type Dynamisch moeras vastgesteld, te weten 
Rietzanger en Sprinkhaanrietzanger. Voorts werden vier soorten van de Rode Lijst vastgesteld: 
Spotvogel, Nachtegaal, Graspieper en Kneu. Vooral in het meeste westelijke deel van het gebied is het 
oppervlak aan rietland en struweel toegenomen, hetgeen is terug te zien in de broedvogelbevolking. 
Opmerkelijk in dat kader was ook de aanwezigheid van vier niet eerder in het gebied vastgesteld soorten: 
Krakeend, Dodaars, Goudvink en Cetti’s Zanger. Voor de Cetti’s Zanger gaat het om het enige in 2020 
in het gehele onderzoeksgebied vastgestelde territorium. Wel is bekend dat de soort voorkomt in het 
Watergat ten westen van Renesse. 
 
Tabel 15. Broedvogels van de Zoete en Zoute Haard in 2020 en eerdere teljaren, alsmede status Rode Lijst, 
relevante SNL-doelsoorten, karakteristieke soorten voor Zeeland en soorten waarvoor de gebiedspopulatie op 
Zeeuwse schaal van belang is. 
 
soort  RL  SNL  kZ  zZ  1990  2000  2020 
Grauwe Gans 

       
0  0  21 

Bergeend 
   

x 
 

1  0  0 
Zomertaling  3 

     
1  0  0 

Slobeend  2 
     

0  2  0 
Krakeend 

       
0  0  2 

Wilde Eend 
       

16  14  14 
Soepeend 

       
0  1  0 

Patrijs  2 
 

x 
 

1  0  0 
Fazant 

   
x 

 
1  5  7 

Dodaars 
   

x 
 

0  0  2 
Waterhoen 

       
3  4  2 

Meerkoet 
       

3  4  5 
Scholekster 

       
3  2  2 

Kievit 
       

13  6  6 
Tureluur  1  x  x 

 
1  1  0 

Houtduif 
       

0  0  1 
Gaai 

       
0  0  1 

Ekster 
       

0  1  0 
Cetti's Zanger 

       
0  0  1 

Tjiftjaf 
       

0  0  1 
Rietzanger 

 
x 

   
0  0  4 

Kleine Karekiet 
   

x 
 

2  2  1 
Bosrietzanger 

       
0  0  3 

Spotvogel  1 
     

0  0  1 
Sprinkhaanzanger 

 
x 

   
0  0  2 

Zwartkop 
       

0  0  1 
Tuinfluiter 

       
0  0  1 

Grasmus 
       

0  1  5 
Winterkoning 

       
0  0  1 

Zanglijster 
       

0  0  1 
Nachtegaal  2 

 
x 

 
0  0  2 

Roodborsttapuit 
       

0  0  3 
Ringmus  1 

     
0  1  0 

Heggenmus 
       

0  0  3 
Graspieper  1 

 
x 

 
3  2  4 

Goudvink 
       

0  0  1 
Kneu  1 

 
x 

 
0  2  8 
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4.1.12. Zeepe- Noord  149 hectare NM  
 
SNL-beheertypen: N08.02 Open duin, N08.03 Vochtige duinvallei 
 
Tabel 16 geeft een overzicht van de resultaten van de kartering van het Zeepe-Noord in 2019, alsmede 
die van een selectie van eerdere karteringen in 1992, 1995, 2000, 2005, 2010 en 2015.  De kartering van 
2019 werd namens de VWG Schouwen-Duiveland uitgevoerd door M. de Vlieger en J. van Felius. Ook 
de 21 eerder uitgevoerde karteringen in de periode 1992-2017 zijn uitgevoerd door deze vogelwerkgroep. 
In 2019 werden in het Zeepe-Noord 49 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 255 territoria. De 
talrijkste broedvogels waren Fitis (34 territoria), Grasmus (20), Merel (16), Koolmees (14) en 
Winterkoning (13). In 2019 waren er negen voor de aangewezen SNL-beheertypen kwalificerende 
broedvogelsoorten aanwezig met in totaal 42 territoria. Het gaat om Bergeend (3 territoria), 
Wintertaling (1), Veldleeuwerik (5), Sprinkhaanzanger (2), Braamsluiper (1), Nachtegaal (8), 
Roodborsttapuit (10), Graspieper (8) en Kneu (4). Veldleeuwerik, Roodborsttapuit en Graspieper tonen 
stabiele tot positieve trends, maar Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Nachtegaal en Kneu nemen af, 
terwijl het voorkomen van Bergeend en Wintertaling de laatste jaren onregelmatig is. Acht eerder in het 
Zeepe-Noord vastgestelde kwalificerende soorten ontbraken in 2019. Deze soorten zijn –al dan niet 
tijdelijk- verdwenen na 2017 (Dodaars, Tureluur, Tapuit), 2015 (Wulp), 2002 (Blauwborst), 1999 
(Paapje), 1997 (Velduil) en 1995 (Grauwe Klauwier). Voor Wintertaling en Boomleeuwerik was de 
populatie in het Zeepe-Noord in 2019 op Zeeuwse schaal van belang.  
 
Tabel 16. Broedvogels van het Zeepe-Noord in 2019 en enkele eerdere teljaren, alsmede status Rode Lijst, 
relevante SNL-doelsoorten, karakteristieke soorten voor Zeeland en soorten waarvoor de gebiedspopulatie op 
Zeeuwse schaal van belang is. 
 
soort  RL  SNL  kZ  zZ  1992  1995  2000  2005  2010  2015  2019 
Grote Canadese Gans 

       
0  0  0  0  2  3  2 

Brandgans 
   

x 
 

0  0  0  10  0  3  6 
Grauwe Gans 

       
0  0  1  4  5  8  3 

Knobbelzwaan 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Nijlgans 

       
0  0  0  1  0  3  1 

Bergeend 
 

x  x 
 

4  5  6  6  0  2  3 
Zomertaling  3 

     
0  1  0  0  0  0  0 

Slobeend  2 
     

0  4  12  4  0  0  0 
Krakeend 

       
0  0  1  2  0  2  1 

Wilde Eend 
       

7  26  25  17  6  2  2 
Wintertaling  2  x 

 
x  0  3  2  0  0  0  1 

Tafeleend 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Kuifeend 

       
0  2  5  0  0  4  3 

Patrijs  2 
 

x 
 

0  0  0  1  0  0  0 
Fazant 

   
x 

 
18  21  18  36  1  5  6 

Dodaars 
 

x  x 
 

0  1  5  1  1  1  0 
Sperwer 

       
0  0  0  1  0  0  0 

Havik 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Buizerd 

       
0  1  1  2  0  1  2 

Waterral 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Waterhoen 

       
0  8  4  1  0  0  0 

Meerkoet 
       

0  6  7  4 
 

2  3 
Scholekster 

       
2  7  6  8 

 
1  3 

Kievit 
       

4  7  7  6  0  3  3 
Wulp  2  x 

   
5  5  4  3 

 
1  0 

Grutto  1 
     

0  0  0  1  0  0  0 
Houtsnip 

       
0  0  0  0  1  1  0 

Watersnip  3 
     

0  0  0  0  0  0  0 
Tureluur  1  x 

   
0  0  0  1  0  0  0 

Stormmeeuw 
       

0  0  1  0  0  0  0 
Holenduif 

       
4  3  6  7  0  1  2 

Houtduif 
       

16  21  9  30 
 

3  5 
Zomertortel  2 

     
5  7  2  2  0  0  0 
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soort  RL  SNL  kZ  zZ  1992  1995  2000  2005  2010  2015  2019 
Turkse Tortel 

   
x 

 
1  0  0  0  2  1  2 

Koekoek  2 
     

2  3  3  4  0  3  2 
Bosuil 

       
0  0  0  2  0  0  0 

Ransuil  2 
     

0  0  0  0  0  0  0 
Velduil  4  x 

   
0  0  0  0  0  0  0 

Nachtzwaluw 
       

0  1  0  0  0  0  0 
Grote Bonte Specht 

       
3  0  1  7  3  5  6 

Groene Specht 
   

x 
 

3  2  2  7  2  1  1 
Torenvalk  2 

     
0  0  0  0  0  0  0 

Boomvalk  2 
     

0  0  0  0  0  0  0 
Grauwe Klauwier  3  x 

   
0  1  0  0  0  0  0 

Wielewaal  2 
     

0  0  0  0  0  0  0 
Gaai 

       
1  0  3  7  1  2  2 

Ekster 
       

4  3  2  5  0  0  0 
Kauw 

       
2  2  1  31  0  0  0 

Zwarte Kraai 
       

3  3  4  8  2  3  2 
Pimpelmees 

       
6  5  6  23  10  8  9 

Koolmees 
       

15  5  12  29  14  11  14 
Boomleeuwerik 

     
x  0  0  1  2  4  5  10 

Veldleeuwerik  1  x 
   

4  3  4  1  1  4  5 
Boerenzwaluw  1 

     
0  0  0  0  0  0  1 

Staartmees 
       

3  1  2  1  1  3  0 
Fitis 

       
80  46  75  69  48  49  34 

Tjiftjaf 
       

8  4  7  17  9  23  9 
Rietzanger 

       
0  0  0  1  0  0  0 

Kleine Karekiet 
   

x 
 

0  0  2  1  0  1  0 
Bosrietzanger 

       
0  0  1  1  0  0  0 

Spotvogel  1 
     

1  1  0  0  0  0  1 
Sprinkhaanzanger 

 
x 

   
4  3  6  7 

 
5  2 

Zwartkop 
       

1  1  1  19 
 

6  11 
Tuinfluiter 

       
3  1  1  2 

 
0  5 

Braamsluiper 
 

x 
   

8  10  8  9 
 

0  1 
Grasmus 

       
26  11  20  27 

 
24  20 

Goudhaan 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Winterkoning 

       
15  33  25  94  16  32  13 

Boomkruiper 
       

1  0  0  1  0  0  0 
Spreeuw 

       
4  1  0  4  0  0  0 

Merel 
       

9  20  9  44  14  26  16 
Zanglijster 

       
0  2  3  4 

 
4  1 

Grote Lijster  2 
     

0  0  0  1  0  1  0 
Grauwe Vliegenvanger  1 

     
0  0  0  1  0  1  0 

Roodborst 
       

9  6  8  22 
 

8  1 
Blauwborst 

 
x  x 

 
0  0  0  0  0  0  0 

Nachtegaal  2  x  x 
 

10  11  22  21 
 

13  8 
Zwarte Roodstaart 

       
1  0  0  0  0  0  0 

Gekraagde Roodstaart 
       

0  4  3  2 
 

1  1 
Paapje  3  x 

   
1  1  0  0  0  0  0 

Roodborsttapuit 
 

x 
   

4  4  0  10  6  10  10 
Tapuit  3  x 

   
4  2  1  1  0  1  0 

Heggenmus 
       

40  30  24  34  11  6  3 
Gele Kwikstaart  1 

 
x 

 
0  0  0  0  0  0  1 

Witte Kwikstaart 
       

0  0  1  0 
 

4  3 
Graspieper  1  x  x 

 
1  8  4  24  8  7  8 

Boompieper 
       

1  0  4  2 
 

0  0 
Vink 

       
1  0  0  2 

 
2  1 

Goudvink 
       

0  0  0  2  0  0  0 
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soort  RL  SNL  kZ  zZ  1992  1995  2000  2005  2010  2015  2019 
Groenling 

       
2  0  0  1  0  1  2 

Kneu  1  x  x 
 

11  7  7  12 
 

3  4 
Putter 

       
0  0  0  1  0  1  0 

Rietgors 
       

0  0  0  1  0  0  0 
 
 
4.1.13. Zeepe- Zuidoost  58 hectare    NM 
 
SNL-beheertypen: N04.02 Zoete plas, N08.02 Open duin, N08.03 Vochtige duinvallei, N15.01 Duinbos 
 
Tabel 17 geeft een overzicht van de resultaten van de kartering van het Zeepe-Zuidoost in 2019, alsmede 
die van een selectie van eerdere karteringen in 1992, 1995, 2000, 2005, 2010 en 2015. De kartering van 
2019 werd namens de VWG Schouwen-Duiveland uitgevoerd door H. van der Wal. Ook de 21 eerder 
uitgevoerde karteringen in de periode 1992-2017 zijn uitgevoerd door deze vogelwerkgroep. 
In 2019 werden in het Zeepe-Zuidoost 40 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 204 territoria. 
De talrijkste broedvogels waren Winterkoning (24 territoria), Fitis (17), Roodborst (14) en Grauwe Gans 
en Koolmees (13). In 2019 waren er 7 voor de aangewezen SNL-beheertypen kwalificerende 
broedvogelsoorten aanwezig met in totaal 15 territoria. Het gaat om Bergeend (1 territorium), Dodaars 
(3), Kleine Bonte Specht (1), Grote Bonte Specht (7), Groene Specht (1), Braamsluiper (1) en Nachtegaal 
(1). De Kleine Bonte Specht werd voor het eerst in het gebied vastgesteld en Dodaars en Grote Bonte 
Specht tonen sinds 2010 een stabiele trend. Bergeend en Braamsluiper zijn echter sinds 2010 geen 
jaarlijkse broedvogel meer en Groene Specht en Nachtegaal nemen recent in aantal af. Zes eerder in het 
Zeepe-Zuidoost vastgestelde kwalificerende soorten ontbraken in 2019. Deze soorten zijn –al dan niet 
tijdelijk- verdwenen na 2015 (Wintertaling), 2013 (Graspieper, Kneu), 2011 (Wielewaal), 
Sprinkhaanzanger (2007) en Zwarte Specht (1997). De Zwarte Specht kwam slechts incidenteel voor, de 
andere verdwenen soorten hebben langere tijd in het gebied gebroed. Voor drie soorten, te weten 
Houtsnip, Kleine Bonte Specht en Boomleeuwerik, was de populatie in het Zeepe-Zuidoost in 2019 op 
Zeeuwse schaal van belang.  
 
Tabel 17. Broedvogels van het Zeepe-Zuidoost in 2019 en enkele eerdere teljaren, alsmede status Rode Lijst, 
relevante SNL-doelsoorten, karakteristieke soorten voor Zeeland en soorten waarvoor de gebiedspopulatie op 
Zeeuwse schaal van belang is. 
 
soort  RL  SNL  kZ  zZ  1992  1995  2000  2005  2011  2015  2019 
Grote Canadese Gans 

       
0  0  0  0  0  1  0 

Brandgans 
   

x 
 

0  0  0  1  1  4  2 
Grauwe Gans 

       
0  0  0  7  7  7  13 

Nijlgans 
       

0  0  1  0  1  1  1 
Bergeend 

 
x  x 

 
4  4  2  2  0  1  1 

Zomertaling  3 
     

0  0  0  0  0  0  0 
Slobeend  2 

     
0  2  1  1  1  0  0 

Krakeend 
       

0  0  0  2  3  1  1 
Wilde Eend 

       
4  16  8  17  5  1  4 

Wintertaling  2  x 
   

0  1  0  0  0  1  0 
Tafeleend 

       
0  0  0  0  0  2  0 

Kuifeend 
       

3  5  1  0  0  3  6 
Brilduiker 

       
0  0  0  0  0  0  0 

Fazant 
   

x 
 

8  11  9  5  0  0  0 
Dodaars 

 
x  x 

 
1  1  2  3  2  2  3 

Fuut 
       

1  0  0  0  0  0  0 
Blauwe Reiger 

       
0  0  0  0  0  0  0 

Aalscholver 
       

0  0  0  0  0  12  0 
Sperwer 

       
0  0  0  1  0  0  0 

Havik 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Buizerd 

       
0  0  1  1  0  0  0 

Waterral 
   

x 
 

0  0  0  0  0  0  0 
Waterhoen 

       
1  4  2  1  0  0  0 

Meerkoet 
       

1  2  5  2  2  2  3 
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soort  RL  SNL  kZ  zZ  1992  1995  2000  2005  2011  2015  2019 
Scholekster 

       
1  2  3  0  0  0  0 

Kievit 
       

0  0  0  1  0  0  0 
Kleine Plevier 

       
0  0  0  0  0  0  0 

Wulp  2  x 
   

0  0  0  0  0  0  0 
Houtsnip 

     
x  0  2  0  0  1  0  1 

Watersnip  3 
     

0  0  0  0  0  0  0 
Zilvermeeuw 

   
x 

 
0  0  0  0  0  0  0 

Holenduif 
       

1  5  4  2  1  0  4 
Houtduif 

       
12  23  10  11  8  10  3 

Zomertortel  2 
 

x 
 

2  9  2  2  0  0  0 
Turkse Tortel 

   
x 

 
0  0  0  1  0  1  0 

Koekoek  2 
     

0  2  1  2  1  2  1 
Kerkuil 

       
0  0  0  0  0  0  0 

Bosuil 
       

0  0  0  0  0  1  0 
Nachtzwaluw 

       
0  0  0  0  0  0  0 

Gierzwaluw 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Kleine Bonte Specht 

 
x 

 
x  0  0  0  0  0  0  1 

Grote Bonte Specht 
 

x 
   

2  4  4  4  7  6  7 
Zwarte Specht 

 
x 

   
0  0  0  0  0  0  0 

Groene Specht 
 

x  x 
 

2  4  4  3  2  4  1 
Boomvalk  2 

     
0  0  0  0  0  0  0 

Wielewaal  2  x 
   

0  1  1  1  1  0  0 
Gaai 

       
0  2  3  2  3  2  2 

Ekster 
       

2  4  3  2  0  2  0 
Kauw 

       
1  7  3  16  3  1  0 

Zwarte Kraai 
       

1  3  2  3  1  1  2 
Pimpelmees 

       
7  6  10  25  9  13  10 

Koolmees 
       

3  10  9  41  12  14  13 
Boomleeuwerik 

     
x  0  0  0  2  3  4  3 

Staartmees 
       

0  2  1  4  2  3  2 
Fluiter 

       
0  1  0  0  0  0  0 

Fitis 
       

14  44  43  29  33  26  17 
Tjiftjaf 

       
7  16  15  27  12  14  9 

Bosrietzanger 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Spotvogel  1 

     
0  0  0  0  1  0  0 

Sprinkhaanzanger 
 

x 
   

0  0  0  0  0  0  0 
Zwartkop 

       
1  7  6  16  13  10  8 

Tuinfluiter 
       

0  10  2  4  0  1  2 
Braamsluiper 

 
x 

   
1  4  3  2  0  0  1 

Grasmus 
       

2  4  6  1  1  2  5 
Goudhaan 

       
0  0  0  0  0  0  0 

Winterkoning 
       

6  25  28  59  17  22  24 
Boomkruiper 

       
1  3  0  2  4  1  5 

Spreeuw 
       

3  7  1  4  0  0  0 
Merel 

       
4  14  8  37  14  27  10 

Zanglijster 
       

3  4  4  13  2  6  2 
Grote Lijster  2 

     
0  1  0  0  0  0  1 

Grauwe Vliegenvanger  1 
     

0  2  2  1  1  0  0 
Roodborst 

       
4  17  14  42  10  24  14 

Nachtegaal  2  x  x 
 

7  9  7  4  2  1  1 
Gekraagde Roodstaart 

     
x  2  5  6  4  3  5  8 

Roodborsttapuit 
 

x 
   

0  0  0  0  0  0  0 
Heggenmus 

       
4  14  14  8  2  0  1 

Witte Kwikstaart 
       

0  0  0  0  0  0  2 
Graspieper  1  x  x 

 
0  0  0  1  0  0  0 

Boompieper 
       

0  0  0  2  4  6  4 
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soort  RL  SNL  kZ  zZ  1992  1995  2000  2005  2011  2015  2019 
Vink 

       
1  1  3  3  3  3  6 

Goudvink 
       

1  2  0  2  1  0  0 
Groenling 

       
0  1  0  0  0  0  0 

Kneu  1  x  x 
 

1  2  0  0  1  0  0 
 
 
 
4.1.14. Zeepe- Zuidwest  92 hectare     NM 
 
SNL-beheertypen: N04.02 Zoete plas, N08.02 Open duin, N08.03 Vochtige duinvallei, N15.01 Duinbos 
 
Tabel 18 geeft een overzicht van de resultaten van de kartering van het Zeepe-Zuidwest in 2019, alsmede 
die van een selectie van eerdere karteringen in 1992, 1995, 2000, 2005, 2010 en 2015. De kartering van 
2019 werd namens de VWG Schouwen-Duiveland uitgevoerd door L. Tromper. Ook de 22 eerder 
uitgevoerde karteringen in de periode 1992-2017 zijn uitgevoerd door deze vogelwerkgroep. 
In 2019 werden in het Zeepe-Zuidoost 39 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 343 territoria. 
De talrijkste broedvogels waren Aalscholver (51 broedparen), Fitis (42), Merel (26) en Grasmus en 
Winterkoning (23). Dit telgebied kent de hoogste broedvogeldichtheid van het Zeepe. Dat zit hem deels 
in het broedvogelrijke open struweel ten oosten van de Nieuwe Vijver, maar ook in de aanwezigheid van 
een kolonie Aalscholvers op het eiland in de IJsbaan. De Aalscholvers vestigden zich hier in 2014 en het 
aantal broedparen is sindsdien toegenomen tot 51 in 2019. Het betreft de enige kolonie van de soort op 
de Kop van Schouwen.  
In 2019 waren zeven kwalificerende broedvogels voor de in het gebied aangewezen SNL-beheertypen 
aanwezig met in totaal 34 territoria. Het gaat om Grote Bonte Specht (5 territoria), Groene Specht (1), 
Braamsluiper (2), Nachtegaal (5), Roodborsttapuit (7), Graspieper (3) en Kneu (11). De meeste van deze 
soorten kennen sinds 2010 een stabiele tot positieve trend in het gebied, alleen de Nachtegaal neemt de 
laatste jaren licht af. Zeven eerder in het Zeepe-Zuidwest vastgestelde kwalificerende soorten ontbraken 
in 2019. Deze soorten zijn –al dan niet tijdelijk- verdwenen na 2017 (Bergeend, Wintertaling, 
Sprinkhaanzanger), 2015 (Dodaars), 2005 (Wulp), 2000 (Veldleeuwerik) en 1997 (Kleine Barmsijs). Het 
verdwijnen van de Veldleeuwerik sluit aan bij het aangrenzende Groene Duin, waar deze elders in het 
duin weer opkrabbelende soort ook nog niet is teruggekeerd. Voor vijf soorten, te weten Aalscholver, 
Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Gekraagde Roodstaart en Boompieper, was de populatie in het Zeepe-
Zuidwest in 2019 op Zeeuwse schaal van belang. De Nachtzwaluw werd in 2019 voor het eerst 
vastgesteld, en de populatie van de Boomleeuwerik groeide van 1 in 1999 naar 12 in 2019. 
 
Tabel 18. Broedvogels van het Zeepe-Zuidoost in 2019 en enkele eerdere teljaren, alsmede status Rode Lijst, 
relevante SNL-doelsoorten, karakteristieke soorten voor Zeeland en soorten waarvoor de gebiedspopulatie op 
Zeeuwse schaal van belang is. 
 
soort  RL  SNL  kZ  zZ  1992  1995  2000  2005  2010  2015  2019 
Grote Canadese Gans 

       
0  0  0  0  0  0  1 

Brandgans 
   

x 
 

0  0  0  1  2  3  3 
Grauwe Gans 

       
0  0  0  2  8  12  12 

Soepgans 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Nijlgans 

       
0  0  0  1  1  3  3 

Bergeend 
 

x  x 
 

7  6  1  2  1  1  0 
Slobeend  2 

     
2  1  2  0  0  0  0 

Krakeend 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Wilde Eend 

       
5  14  12  15  6  5  3 

Wintertaling  2  x 
   

2  0  0  0  0  0  0 
Tafeleend 

       
0  0  0  0  0  0  0 

Kuifeend 
       

4  1  1  2  0  0  0 
Fazant 

   
x 

 
9  14  13  13  5  2  3 

Dodaars 
 

x  x 
 

1  1  0  0  1  1  0 
Fuut 

       
0  1  0  0  0  0  0 

Aalscholver 
     

x  0  0  0  0  0  9  51 
Buizerd 

       
0  0  0  2  0  0  0 

Waterhoen 
       

1  1  0  2  0  0  0 
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soort  RL  SNL  kZ  zZ  1992  1995  2000  2005  2010  2015  2019 
Meerkoet 

       
2  2  2  0  0  1  1 

Scholekster 
       

4  0  2  1  1  0  0 
Wulp  2  x 

   
1  2  1  1  0  0  0 

Houtsnip 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Watersnip  3 

     
0  0  0  0  0  0  0 

Holenduif 
       

0  0  0  1  0  0  0 
Houtduif 

       
4  6  5  2  3  2  4 

Zomertortel  2 
 

x 
 

3  5  0  2  3  0  0 
Koekoek  2 

     
1  1  2  1  1  2  2 

Nachtzwaluw 
     

x  0  0  0  0  0  0  1 
Grote Bonte Specht 

 
x 

   
1  1  0  3  5  7  5 

Groene Specht 
 

x  x 
 

1  1  1  1  2  1  1 
Wielewaal  2  x 

   
0  0  0  0  0  0  0 

Gaai 
       

0  0  0  1  4  1  2 
Ekster 

       
3  4  3  1  0  0  0 

Kauw 
       

0  0  0  0  3  0  0 
Zwarte Kraai 

       
0  0  1  3  4  1  1 

Pimpelmees 
       

4  6  5  5  12  12  7 
Koolmees 

       
2  1  7  10  19  15  17 

Boomleeuwerik 
     

x  0  0  1  3  5  9  12 
Veldleeuwerik  1  x 

   
0  2  1  0  0  0  0 

Staartmees 
       

0  0  0  1  4  3  4 
Fitis 

       
40  44  34  34  37  33  42 

Tjiftjaf 
       

3  4  9  16  15  23  15 
Kleine Karekiet 

   
x 

 
0  0  0  0  0  0  0 

Bosrietzanger 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Spotvogel  1 

     
0  0  0  0  0  0  0 

Sprinkhaanzanger 
 

x 
   

2  4  2  2  4  1  0 
Zwartkop 

       
0  1  1  4  6  12  6 

Tuinfluiter 
       

1  3  1  2  2  4  4 
Braamsluiper 

 
x 

   
7  6  2  7  2  5  2 

Grasmus 
       

6  9  8  16  12  19  23 
Winterkoning 

       
7  23  15  22  10  33  23 

Boomkruiper 
       

0  3  0  0  1  2  3 
Spreeuw 

       
1  1  0  0  0  0  0 

Merel 
       

5  16  12  20  27  27  26 
Zanglijster 

       
0  0  1  2  1  2  2 

Grote Lijster  2 
     

0  1  0  0  0  0  0 
Grauwe Vliegenvanger  1 

     
0  2  0  0  0  1  0 

Roodborst 
       

3  3  5  11  14  20  7 
Nachtegaal  2  x  x 

 
4  9  9  6  7  4  5 

Gekraagde Roodstaart 
     

x  0  0  0  0  0  3  4 
Roodborsttapuit 

 
x 

   
1  2  2  1  4  7  7 

Heggenmus 
       

14  28  20  21  17  9  14 
Witte Kwikstaart 

       
1  0  0  0  0  1  0 

Graspieper  1  x  x 
 

2  4  5  5  4  4  3 
Boompieper 

     
x  0  0  2  0  5  8  5 

Vink 
       

0  1  0  0  0  2  6 
Goudvink 

       
0  0  0  1  3  0  0 

Groenling 
       

0  1  0  0  0  0  2 
Kneu  1  x  x 

 
5  5  3  6  8  13  11 

Kleine Barmsijs 
 

x 
   

0  0  0  0  0  0  0 
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4.1.15. Slotbos Haamstede  42 hectare    NM 
 
SNL-beheertypen: N14.03 Haagbeuken- en essenbos, N17.03 Park- en stinzenbos 
 
Tabel 19 geeft een overzicht van de resultaten van de kartering van het Slotbos Haamstede in 2019, 
alsmede die van een selectie van eerdere karteringen in 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 en 2015. De 
kartering van 2019 werd namens de VWG Schouwen-Duiveland uitgevoerd door T. en M. Sluijter. Ook 
de 27 eerder uitgevoerde karteringen in de periode 1984-2017 zijn uitgevoerd door deze vogelwerkgroep. 
In 2019 werden in het Slotbos Haamstede 32 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 355 
territoria. De talrijkste broedvogels waren Winterkoning (71 territoria), Roodborst (47), Zwartkop (29), 
Pimpelmees (27) en Merel (25). Het Slotbos Haamstede is het grootste en meest ontwikkelde loofbos 
van het in dit rapport beschreven gebied. Dat komt goed tot uiting in de aantallen en dichtheden van 
veel gewone bosvogels: die zijn nergens zo hoog als in het Slotbos. Vijf van de 12 kwalificerende soorten 
van de beide in het bos geldende SNL-beheertypen waren in 2019 aanwezig. Het gaat om Kleine Bonte 
Specht (1 territorium), Grote Bonte Specht (16), Groene Specht (3), Boomklever (2) en Appelvink (1). 
Van Appelvink en Kleine Bonte Specht waren in 2019 voor het eerst territoria aanwezig (al zijn van de 
Kleine Bonte Specht wel eerdere nazomerwaarnemingen bekend) en van de Boomklever werd in 2017 
voor het eerst een territorium gemeld. Deze soorten zitten ook elders in Zeeland en West-Nederland in 
de lift, een ontwikkeling waar de toename van de hoeveelheid geschikt habitat niet vreemd aan is. Toch 
zijn er ook vier kwalificerende soorten die het minder goed vergaat in het Slotbos. Territoria van de 
Wielewaal werden er voor het laatst vastgesteld in 2008, voor de Nachtegaal is dat 2004, de Fluiter 
verdween na 1996 en de Gekraagde Roodstaart na 1991. De Nachtegaal verdween na het dichtgroeien 
van een kapvlakte waar de soort jaren verbleef. De Fluiter leek alleen in landelijke piekjaren territoria 
in het Slotbos te bezetten. Voor de andere soorten is minder duidelijk waarom ze verdwenen zijn. Naast 
Nachtegaal en Wielewaal verdwenen na het jaar 2000 nog een aantal voorheen regelmatig broedvogels 
uit het bos, te weten Fazant, Waterhoen, Zomertortel, Koekoek, Ekster, Kauw, Fitis, Grote Lijster en 
Groenling. Bij enkele soorten zal het verdwijnen van een aantal oude, holterijke loofbomen, het 
dichtgroeien van voormalige kapvlaktes en een toename van het aantal predatoren een rol spelen. De 
Havik verwierf na 2000 de status van geregelde broedvogel, terwijl Grote Bonte Specht, Zwartkop en 
Vink een duidelijke toename vertonen.  
Van de 13 soorten van de Rode Lijst die vanaf 1984 in het bos zijn vastgesteld, was in 2019 alleen de 
Grauwe Vliegenvanger over. Van de 12 verdwenen Rode Lijst-soorten behoorden er vijf tot de reguliere 
broedvogels van het Slotbos. Het gaat om Zomertortel (verdwenen na 2004), Koekoek (na 2011), 
Wielewaal (na 2008), Spotvogel (na 1994) en Grote Lijster (na 2009, incidenteel weer in 2017). 
Twee in 2019 in het Slotbos aanwezige soorten zijn karakteristiek voor Zeeland. Voor zes soorten was de 
populatie in het Slotbos in 2019 op Zeeuwse schaal van belang. Het gaat om Havik, Houtsnip, Bosuil, 
Kleine Bonte Specht, Boomklever en Appelvink. 
 
Tabel 19. Broedvogels van het Slotbos Haamstede in 2019 en enkele eerdere teljaren, alsmede status Rode Lijst, 
relevante SNL-doelsoorten, karakteristieke soorten voor Zeeland en soorten waarvoor de gebiedspopulatie op 
Zeeuwse schaal van belang is. 
 
soort  RL  SNL  kZ  zZ  1985  1990  1995  2000  2005  2015  2019 
Grauwe Gans 

       
0  0  0  0  0  1  0 

Bergeend 
   

x 
 

1  0  0  0  0  0  0 
Carolina‐eend 

       
0  0  0  0  0  0  0 

Wilde Eend 
       

1  3  4  5  4  1  1 
Soepeend 

       
0  0  0  0  0  0  0 

Kuifeend 
       

0  0  0  0  0  0  1 
Fazant 

   
x 

 
3  6  8  8  2  0  0 

Blauwe Reiger 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Sperwer 

       
0  0  1  1  1  0  0 

Havik 
     

x  0  0  0  0  0  1  1 
Buizerd 

       
0  0  1  1  1  2  1 

Waterhoen 
       

0  0  2  2  0  1  0 
Scholekster 

       
0  0  0  0  0  0  0 

Houtsnip 
     

x  1  1  1  1  0  1  1 
Holenduif 

       
7  9  5  14  8  9  10 

Houtduif 
       

21  38  14  31  21  14  14 
Zomertortel  2 

 
x 

 
16  24  4  2  0  0  0 
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soort  RL  SNL  kZ  zZ  1985  1990  1995  2000  2005  2015  2019 
Turkse Tortel 

   
x 

 
2  2  0  1  1  1  2 

Koekoek  2 
     

2  2  1  2  1  0  0 
Bosuil 

     
x  0  0  1  1  1  0  2 

Steenuil  2 
     

1  0  0  0  0  0  0 
Ransuil  2 

     
0  0  0  0  0  0  0 

Kleine Bonte Specht 
 

x 
 

x  0  0  0  0  0  0  1 
Grote Bonte Specht 

 
x 

   
4  7  6  9  9  10  16 

Groene Specht 
 

x  x 
 

5  4  4  5  3  3  3 
Boomvalk  2 

     
0  0  0  0  0  0  0 

Wielewaal  2  x 
   

2  2  3  3  1  0  0 
Gaai 

       
1  2  2  3  4  2  1 

Ekster 
       

2  4  2  1  0  0  0 
Kauw 

       
5  10  6  12  13  4  0 

Zwarte Kraai 
       

3  2  2  4  3  1  1 
Zwarte Mees  1 

     
0  0  0  0  0  0  0 

Pimpelmees 
       

13  9  18  27  19  12  27 
Koolmees 

       
22  18  14  29  31  16  24 

Staartmees 
       

0  1  1  2  2  0  2 
Fluiter 

 
x 

   
1  3  0  0  0  0  0 

Fitis 
       

18  11  4  0  1  0  0 
Tjiftjaf 

       
7  18  17  16  15  13  14 

Bosrietzanger 
       

1  0  0  0  0  0  0 
Spotvogel  1 

     
1  2  0  0  0  0  0 

Zwartkop 
       

11  9  14  16  15  28  29 
Tuinfluiter 

       
8  13  8  2  1  0  2 

Grasmus 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Vuurgoudhaan 

       
0  0  0  0  0  1  0 

Goudhaan 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Winterkoning 

       
14  54  47  65  39  61  71 

Boomklever 
 

x 
 

x  0  0  0  0  0  0  2 
Boomkruiper 

       
5  4  10  10  8  10  12 

Spreeuw 
       

20  20  4  0  3  2  0 
Merel 

       
20  26  17  26  24  27  25 

Koperwiek 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Zanglijster 

       
4  14  14  14  7  12  16 

Grote Lijster  2 
     

0  1  1  1  0  0  0 
Grauwe Vliegenvanger  1 

     
4  5  1  4  2  3  5 

Roodborst 
       

9  25  37  28  27  38  47 
Nachtegaal  2  x  x 

 
0  1  0  1  0  0  0 

Bonte Vliegenvanger 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Gekraagde Roodstaart 

 
x 

   
3  2  0  0  0  0  0 

Ringmus  1 
     

2  0  0  0  0  0  0 
Heggenmus 

       
6  10  8  3  2  3  5 

Witte Kwikstaart 
       

1  1  0  0  0  0  0 
Vink 

       
4  4  1  4  3  14  16 

Keep 
       

0  0  0  0  0  0  0 
Appelvink 

 
x 

 
x  0  0  0  0  0  0  1 

Goudvink 
       

0  0  1  0  0  0  0 
Groenling 

       
1  0  0  0  0  0  1 

Kneu  1 
 

x 
 

0  0  0  0  0  0  0 
Kleine Barmsijs 

       
0  0  0  0  0  0  0 

Putter 
       

0  0  0  0  0  0  1 
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4.2. Soortbesprekingen 
 
Alle tussen 1990 in het onderzoeksgebied vastgestelde soorten worden besproken. In de kop wordt eerst 
het totaal aantal in 2020 vastgestelde territoria in de grotendeels of geheel door Staatsbosbeheer 
beheerde gebieden gegeven. De tweede regel geeft het aantal territoria per SBB-deelgebied: het Groene 
Duin (GD), de Boswachterij Westenschouwen (BW), de Meeuwenduinen (MD), het noordoostelijke 
Verklikkerduin (VK), de Maire-zuid (M), de onderzochte delen van de Vroongronden (VR), de Duinzoom 
(DZ), het Bos van Renesse (BR) en de Zoete en Zoute Haard (ZZH). De derde regel geeft de resultaten 
van de kartering in 2019 van de bij Natuurmonumenten (NM) in beheer zijnde Zeepeduinen en het 
Slotbos Haamstede en sluit af met een totaal voor alle in 2019 en 2020 onderzochte SBB en NM-
gebieden op de Kop van Schouwen. Met ‘het onderzoeksgebied’ worden de in 2020 onderzochte SBB-
terreinen en de in 2019 onderzochte NM-terreinen bedoeld. Onder ’de Kop van Schouwen’ wordt het 
gehele duingebied van Schouwen verstaan, dus inclusief de in 2019 en 2020 niet geïnventariseerde 
delen. 
 
 
Aalscholver, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 51 Slotbos 0  n totaal = 51 
     
Het Deltagebied van Zuidwest-Nederland kende lange tijd slechts enkele omvangrijke 
aalscholverkolonies. De laatste 10 jaar zijn er een aantal kleinere vestigingen bijgekomen, waardoor de 
teller nu op 17 kolonies staat (Boele et al. 2020). In 2013 vestigden zich zes paren op het eilandje in de 
nieuwe vijver in het Zeepe (NM). In 2015 waren hier 12 bezette nesten aanwezig, daarna werd deze 
vestiging verlaten. In datzelfde jaar werden echter ook 9 nesten gevonden op het eiland in de 
IJsbaanplas. Sindsdien is deze kolonie in het zuidwestelijk deel van het Zeepe gestaag gegroeid tot 51 
bezette nesten in 2019. Het betreft de enige kolonie van de soort op de Kop van Schouwen. Afgelopen 
voorjaar werden geregeld vissende Aalscholvers in de grotere plassen van de Boswachterij (SBB) gezien, 
vooral in de Boompjesput. In de Duinzoom (SBB) werd de soort slechts een enkele keer opgemerkt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aalscholvers op nest, IJsbaan Zeepe, 30 april 2017 
(L. Tromper) 
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Appelvink, n=8 
GD 0 BW 8 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0  Slotbos 1  n totaal = 9 
 
SNL-kwalificerende soort: N14.03. Haagbeuken- en essenbos, N16.03 Droog bos met productie, N17.03 
Park- en stinzenbos 
 
Het verspreidingsgebied van de Appelvink in Nederland is verdrievoudigd tussen 1975 en 2015, waarbij 
inmiddels ook een groot deel van de duinstreek bezet is (Sovon 2018). In 1997 werd bij Renesse voor het 
eerst een territorium op Schouwen gemeld (Vergeer 1998), maar een langdurige vestiging bleef uit. Ook 
eerdere karteringen van het in dit rapport besproken gebied leverden nimmer Appelvinken op. Na 2010 
is het aantal waarnemingen op de Kop van Schouwen flink toegenomen (waarneming.nl), maar bij het 
veldwerk voor de Vogelatlas (2013-2015) konden geen territoria worden vastgesteld. Het eerste 
territorium in het in dit rapport besproken gebied werd in 2019 vastgesteld in het Slotbos Haamstede 
(NM), dat prima habitat voor deze loofbosspecialist bevat. Een enkel territorium in de Boswachterij 
(SBB) leek nu wel mogelijk, maar de 8 paren die de inventarisatie van dit jaar opleverden, kwamen toch 
als een verassing. De territoria waren verspreid over het bos. Het lijkt erop dat de vogels vooral te vinden 
zijn in oudere naaldhoutpercelen nabij loofhoutputten en randbeplanting. Appelvinken zijn echte 
zaadeters, waarbij zaden en vruchten van de diverse loofbomen in het bos zeker op het menu zullen 
staan. Mogelijk kan de soort nog wat last hebben van de verwijdering van Amerikaanse vogelkers, 
waarvan de bessen op het menu staan. Jonge Appelvinken worden ook gevoerd met dierlijk voedsel, 
waarbij in Nederland de rups van de Kleine Wintervlinder vaak van groot belang is (Sovon 2018). Deze 
vlinder komt in Zeeland talrijk voor en is mogelijk ook in de Boswachterij een belangrijke voedselbron 
tijdens de broedperiode.  voorjaar 2020 werd de Appelvink niet in de andere onderzochte gebieden 
opgemerkt, al werd in april nog een exemplaar gehoord aan de Hoogenboomlaan Renesse, net buiten de 
Vroongronden (SBB). Een vestiging in andere gebieden lijkt op termijn mogelijk, waarbij het Vroonbos 
hoge ogen gooit. 
 
 
Bergeend, n=17 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 1 VR 2 DZ 14 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 4 Slotbos 0  n totaal = 21 
 
SNL-kwalificerende soort: N08.02 Open duin 
 
Bergeenden broeden sinds jaar en dag in de Schouwse duinen, maar eind jaren negentig werd reeds 
gemeld dat de soort hier al lange tijd afneemt, waarbij de verdroging van het duin een rol speelt (Vergeer 
1998). In de Boswachterij (SBB) werd de Bergeend na 1988 niet meer als broedvogel vastgesteld en in 
de Meeuwenduinen (SBB) is de soort na 2007 verdwenen. Vroongronden (SBB) en Maire (SBB) waren 
midden jaren zeventig nog goed voor enkele tientallen paren. Hier heeft de soort zich wel weten te 
handhaven, maar wel op een duidelijk lager peil. In de in 2020 onderzochte delen waren enkele territoria 
te vinden. In het Zeepe (NM) nam de Bergeend sinds de eeuwwisseling langzaam verder af: van 
gemiddeld 10 paar rond 2000 tot 4 in 2020.  
De komende jaren zal moeten blijken of de diverse beheermaatregelen die vernatting en openheid van 
het duin stimuleren de negatieve trend van de Bergeend kunnen keren. Waarschijnlijk speelt de lage 
konijnenstand een rol bij de afname van de Bergeend, die immers graag in konijnenholen broedt. De 
natuurontwikkeling in de Duinzoom wordt onderwijl zeker geapprecieerd door de soort. Het huidige 
aantal territoria hier ligt ruim boven de 1-4 paren die in het voormalige landbouwgebied te vinden 
waren. Er werden tenminste vier tomen met jongen gezien. 
 
 
Blauwborst, n=0 
SNL-kwalificerende soort: N08.03 Vochtige duinvallei, N15.01 Duinbos 
 
De Blauwborst is op de Kop van Schouwen een zeldzame broedvogel van vochtige ruigte. In het in dit 
rapport besproken gebied is de soort alleen bekend van een territorium in het noordelijk deel van het 
Zeepe (NM) in 2002. Het Watergat en omgeving zijn het belangrijkste broedgebied voor de soort in de 
duinen van Schouwen (Vergeer 2019), maar dit deel van de Kop van Schouwen valt buiten het in dit 
rapport besproken gebied.  
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Boerenzwaluw, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 1  Slotbos 0  n totaal = 1 
 
Rode Lijst: gevoelig 
 
De Boerenzwaluw is een incidentele broedvogel binnen het in 202o onderzochte gebied. In het verleden 
zijn nu en dan nesten gevonden aan schuren in de Boswachterij (SBB) en bunkers in Zeepe (NM) en 
Meeuwenduinen (SBB). In 2019 was wederom een broedpaar aanwezig in een bunker in het Zeepe-
Noord. Afgelopen voorjaar werden enkele bunkers in de Meeuwenduinen (SBB) korte tijd geïnspecteerd 
door Boerenzwaluwen, maar er werd niet tot broeden overgegaan. 
 
 
Boomklever, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0  Slotbos 2  n totaal = 2  
 
SNL-kwalificerende soort: N14.03 Haagbeuken- en essenbos, N16.03 Droog bos met productie, N17.03 
Park- en stinzenbos 
 
Boomklevers hebben de afgelopen decennia geprofiteerd van het toegenomen aanbod aan ouder 
(loof)bos in Nederland. Tussen 1990 en 2015 groeide de populatie met 9% per jaar (Sovon 2018). Het 
duurde lang voordat de voor deze standvogel lastig bereikbare Kop van Schouwen bereikt werd, maar 
na de eeuwwisseling kwamen er wat meldingen van kortstondig verblijvende exemplaren (waarschijnlijk 
jonge mannetjes) en in 2017 werd voor het eerst een territorium vastgesteld in het meest geschikte 
gebied in de Westhoek: het Slotbos Haamstede (NM). In 2019 bleken hier al twee broedparen aanwezig 
te zijn. In 2020 kon de soort nog niet in andere bosgebieden worden teruggevonden. Toch lijkt vestiging 
in de Boswachterij (SBB) een kwestie van tijd. Elders in Nederland broeden Boomklevers geregeld in 
ouder naaldbos met bijmenging van loofhout. Ook het Zeepebos (NM) en het Vroonbos (SBB) zijn 
kandidaat, al is in dat laatste gebied het bij de soort favoriete oudere, hoogopgaande geboomte tamelijk 
schaars. 
  
 
Boomkruiper, n=66 
GD 0 BW 46 MD 0 VK 0 M 2 VR 18 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 8 Slotbos 12  n totaal = 86 
 
Deze echte boomvogel is sinds het laatste kwart van de vorige eeuw duidelijk in aantal toegenomen op 
de Kop van Schouwen. In de Boswachterij (SBB) foerageert en broedt de soort veelvuldig in oudere 
naaldhoutpercelen. Voor het eerst leverde een nieuwe kartering hier een lager aantal op, namelijk 46 
territoria in 2020 tegen 67 in 2007. De dunning en kap van een aantal oudere vakken met zwarte den 
zal hier een rol spelen. Het huidige aantal ligt nog wel ruimschoots boven dat van 1997. In het Vroonbos 
(SBB) en omgeving is de Boomkruiper in 2020 ten opzichte van 2011 wel verder in aantal toegenomen 
en op de oostelijke Vroongronden weet hij zich goed te handhaven. Het Slotbos Haamstede (NM) is 
sinds de eeuwwisseling goed voor een territorium of 10 terwijl het aantal in 2019 op 12 lag. De 
afstervende bossen in het Zeepe (NM) bevatten nu prima habitat voor de soort, die hier sinds 2000 dan 
ook duidelijk is toegenomen.  
 
 
Boomleeuwerik, n=32 
GD 2 BW 6 MD 17 VK 6 M 0 VR 1 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 25 Slotbos 0  n totaal = 57 
 
SNL-kwalificerende soort: N14.03 Haagbeuken- en essenbos, N16.03 Droog bos met productie 
 
Tenminste vanaf de jaren zeventig was de Boomleeuwerik een schaarse, niet jaarlijkse broedvogel van 
de Boswachterij (SBB) en het Zeepe (NM). Het ging om hooguit enkele paren. Begin jaren tachtig nam 
het aantal meldingen af en na 1983 (Boswachterij) en 1985 (Zeepe) werden jarenlang geen territoriale 
Boomleeuweriken gemeld op de Kop van Schouwen. De toenemende verruiging en verstruweling zal 
hierbij een negatieve rol hebben gespeeld (Vergeer 1998). In 1999 werd voor het eerst in lange tijd weer 
een territorium opgemerkt, en wel in het Zeepe-Zuidoost. Vanaf dat jaar was de Boomleeuwerik weer 
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jaarlijks in het Zeepe aanwezig en namen de aantallen langzaam maar zeker toe. Daarvan was op de 
Vroongronden (SBB) en in de Verklikkerduinen (SBB) nog niets te merken: karteringen daar tussen 
1990 en 2015  leverden geen enkele Boomleeuwerik op. In 2007 was het aantal territoria in het Zeepe 
(NM) gestegen tot 9 en werd in Groene Duin (SBB) en in de Meeuwenduinen (SBB) één territorium 
vastgesteld, beide op minder dan 100 meter van het Zeepe. De opmerkelijke toename van de soort in het 
Zeepe zette vervolgens door: in 2010 werden er 14 paren geteld, in 2015 18 en in 2019 ging het om 25 
paren. In 2020 bleek dat de aantallen in het veel minder frequent onderzochte Groene Duin, 
Boswachterij en Meeuwenduin een reuzensprong hebben gemaakt. Met name de 17 paren in de 
Meeuwenduinen, waar eerder nooit meer dan  één territorium was gemeld, zijn spectaculair. Inmiddels 
blijkt de soort ook de Vroongronden (SBB) en de Verklikkerduinen (SBB), waar hij in de jaren zeventig 
ontbrak, ontdekt te hebben. Uitgaande van de 57 in 2019-2020 vastgestelde territoria in het onderzochte 
deel van de Kop van Schouwen lijkt een huidige populatieomvang van 70-80 territoria in het gehele 
Schouwse duingebied reëel. 
De ontwikkeling op de Kop van Schouwen staat niet op zichzelf. Sinds eind jaren negentig neemt de 
populatie van de Boomleeuwerik fors toe, een ontwikkeling die nog steeds gaande is. Tegelijkertijd 
krimpen een aantal belangrijke populaties op heideterreinen en zandverstuivingen in Oost-Nederland. 
Het belang van de duinpopulatie neemt dus op landelijke schaal fors toe. Bij het waarom van de 
ontwikkeling in het duin speelt het steeds vaker op openheid, verschraling en verstuiving gerichte beheer 
een grote rol. Ook het inzetten van grote grazers speelt een rol. De beheermaatregelen in het Zeepe 
hebben de hoeveelheid geschikt broedhabitat voor de Boomleeuwerik vergroot en hetzelfde geldt voor 
de recente grootschalige beheermaatregelen in de Boswachterij en de Meeuwenduinen. Het feit dat er 
inmiddels al een substantiële populatie was opgebouwd ‘bij de buren’ kan mogelijk mede de snelle 
vestiging in deze gebieden verklaren. De snelle toename in het onderzochte deel van de Verklikker en de 
vestiging op de Vroongronden toont de potentie van de huidige Schouwse populatie aan.  
Ietwat wrang is het feit dat de Boomleeuwerik een belangrijke doelsoort is in Natura 2000-gebieden als 
de Brabantse Wal en de Veluwe, terwijl de soort de status van doelsoort voor het Natura 2000-gebied 
Kop van Schouwen ontbeert. Ook voor de meeste hier aangewezen SNL-beheertypen is de 
Boomleeuwerik geen kwalificerende soort, terwijl de opmars toch samen lijkt te hangen met relevante 
voor deze beheertypen geschetste beheermaatregelen. 
 
 
Boompieper, n=25 
GD 1 BW 9 MD 8 VK 5 M 1 VR 1 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 9 Slotbos 0  n totaal = 34 
 
De Boompieper is een kenmerkende broedvogel van halfopen landschappen als heide met opslag, 
halfopen duin en heggen en houtwallen in het agrarisch gebied. Op de Kop van Schouwen hebben voor 
zover bekend nooit meer dan enkele tientallen paren gebroed. In de Boswachterij (SBB) kwam de 
Boompieper vooral voor langs de randen en op plaatsen met relatief veel ruimte tussen ingeplante 
vakken, zoals langs de twee brede fietspaden. In 1997 waren hier 13 territoria aanwezig, maar zowel in 
2007 als in 2020 bleef het aantal territoria onder de 10 steken. De recente, forse ingrepen in de 
Meeuwenduinen (SBB) hebben de soort nieuwe kansen geboden: tussen 1986 en 2007 was de soort hier 
afwezig, nu werden 8 territoria vastgesteld. Ook in het onderzochte deel van de Verklikker (SBB), waar 
dit jaar vijf territoria  werden geteld, was de soort tijdens eerdere karteringen in 1990 en 2005 niet 
aanwezig. In het noordelijk deel van de Maire (SBB) werd voor het eerst één territorium vastgesteld. De 
enige locatie met een territorium van de soort in het onderzochte deel van de Vroongronden (SBB) was 
reeds bezet in 1975 (van Haperen 1979) en ook in 2011. Van een recente toename lijkt hier geen sprake.  
Vanaf eind jaren negentig nam de Boompieper toe in het noordelijk deel van het Zeepe (NM), maar in 
2015, 2017 en 2019 was de soort hier afwezig. Dat is opmerkelijk omdat de soort in het zuiden van het 
Zeepe (9 territoria in 2019) sinds de eeuwwisseling duidelijk is toegenomen. 
Al met al lijkt de Boompieper de laatste jaren te profiteren van het huidige duinbeheer, zij het in mindere 
mate dan de Boomleeuwerik. Daar de soort zich minder thuis voelt op zandige open plekken en open 
grasland is dat niet verwonderlijk. 
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Boomvalk, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 0 
 
Rode Lijst: kwetsbaar 
 
De Boomvalk is een opmerkelijk schaarse broedvogel van de Schouwse duinen. In 1994, 1995 en 2007 
werd gebroed in de Boswachterij (SBB), maar in 2020 werd de soort niet opgemerkt. Tot 1995 broedde 
de Boomvalk sporadisch  in het Zeepebos (NM), maar nadat de veelgebruikte nestboom in 1995 
omwaaide gaf hij er hier de brui aan. In 2003 maakte de soort een éénmalige comeback in het noordelijk 
deel van het Zeepe, sindsdien zijn hier geen territoria meer gevonden. In het Slotbos (NM) werd alleen 
in 1992 een broedgeval vastgesteld (Vergeer 1998).  
 
 
Bosrietzanger, n=14 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 9 BR 2 ZZH 3  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 14 
 
Deze kenmerkende broedvogel van vochtige kruiden- en rietruigte is niet algemeen in de duinen van 
Schouwen. Bij de karteringen 1988-2007 werden één tot twee territoria vastgesteld in de Boswachterij 
(SBB, in 2007 bij de kleine plas in de Boompjesput en bij het Evides-gebouw), maar in 2020 ontbrak de 
soort geheel. Datzelfde geldt voor de Meeuwenduinen (SBB), waar in 2007 nog een territorium in een 
kleine plas in het struweel aan de zuidoostzijde werd vastgesteld. In de onderzochte delen van de 
Verklikkerduinen (SBB) en de Vroongronden (SBB) ontbrak de soort zowel in 2020 als bij eerdere 
karteringen, maar in de Zoete en Zoute Haard werden dit jaar drie territoria vastgesteld. In 1990 en 
2000 was de soort hier afwezig. Tussen 1999 en 2005 werd de Bosrietzanger enkele keren vastgesteld in 
het Zeepe (NM), vooral in ruige, vochtige vegetaties in het noordelijk deel. In 2015 was een territoriale 
vogel in het zuidwesten van het Zeepe te vinden, maar sindsdien is de soort er weer verdwenen. In de 
Duinzoom (SBB) voelt de Bosrietzanger zich beter thuis. In de struweelruigtes van het Deltapark, het 
pad naar de schuilhut en langs de randsloot waren 9 territoria te vinden. Vóór de herinrichting was hier 
niet meer dan één territorium aanwezig. Ook de ruigtes aan de randen van de bosaanplant in het Bos 
van Renesse (SBB) herbergden enkele territoria.  
  
 
Bosuil, n=2 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 2 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 2  n totaal = 4 
 
Sinds 1995 zijn er geregeld één tot twee territoria van de Bosuil aanwezig in het opgaande loofbos van 
Slot Haamstede (NM). Sinds 2010 was de soort hier enkele jaren afwezig (mogelijk ten gevolge van de 
komst van de Havik), maar in 2017 was er weer een roepend mannetje actief en in 2019 waren dat er 
zelfs twee. In 2015 - één van de jaren dat de soort in het Slotbos ontbrak - was er een territorium aan de 
overzijde van de Moolweg in het Zeepe-Zuidoost (NM). Het enige eerder in het Zeepe gemelde 
territorium bevond zich in 2005 in het noordelijk deel van het gebied. De Boswachterij Westenschouwen 
(SBB) moet het nog altijd zonder Bosuilen stellen, ook de vele nachtbezoeken in 2020 leverden geen 
enkele melding op. Toch werden hier in oktober 2019 en in juni en augustus van dit jaar een enkel 
exemplaar gemeld (waarneming.nl). De kans op een vestiging blijft daarmee zeker aanwezig. In 2005 
werd een roepende bosuilman gehoord aan de rand van het Vroonbos (SBB), waar de soort sindsdien 
geregeld is vastgesteld. In 2020 werd éénmaal een roepend mannetje gehoord in het noorden van het 
Vroonbos. Waarschijnlijk betreft het een territorium met een zwaartepunt in het nabije, niet 
onderzochte, Biesterveld. Aan de andere kant van de Vroongronden werd een roepende Bosuil gehoord 
in de hoge loofbomen nabij de Hoge Zoom. Deze vogel werd ook éénmaal jagend gezien in die hoek. 
De gedane waarnemingen in 2019 en 2020 bevestigen dat de Bosuil vaste grond aan de voeten heeft in 
de Schouwse Westhoek, maar tevens dat hij in grote delen van het gebied nog zeldzaam is of geheel 
ontbreekt. 
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Braamsluiper, n=13 
GD 0 BW 4 MD 5 VK 1 M 1 VR 1 DZ 1 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 4 Slotbos 0  n totaal = 17 
 
SNL-kwalificerende soort: N08.02 Open duin 
 
Deze echte struweelvogel is nooit erg talrijk geweest in de Boswachterij (SBB), maar met vier territoria 
in 2020 was de soort aanzienlijk schaarser dan in 2007 (9 paren). In de loofhout- en struweelputten van 
het centrale deel van het bos ontbrak de soort dit jaar geheel. De afname in de Boswachterij komt 
overeen met die van veel andere struweelsoorten. De karteringen in de Meeuwenduinen (SBB) laten tot 
voor kort een stijgende lijn zien, met een piek van 20 territoria in 2007. In 2020 bleken er nog maar vijf 
territoria over te zijn. De recente verwijdering van een groot oppervlak aan struweel speelt ongetwijfeld 
een rol, maar ook de dichtheid in de overgebleven struwelen lijkt wat lager uit te pakken. Naast lokale 
oorzaken kan de jaarlijkse variatie in het aantal in Nederland verblijvende Braamsluipers ook een rol 
spelen. In elk geval valt op dat ook in het onderzochte deel van de Verklikkerduinen (SBB) en de 
Vroongronden (SBB) een afname werd vastgesteld. De lange telreeks van het Zeepe (NM) laat de fikse 
aantalsschommelingen van jaar op jaar goed zien, maar tevens is er een duidelijke negatieve 
aantalstrend zichtbaar: van 15 territoria in 2000 via 9 in 2011 naar vier in 2019.  
Het enige territorium in de Duinzoom (SBB) in 2020 bevond zich in de heggen rond camping Agri-Nova, 
terwijl er in het Bos van Renesse (SBB) alleen net buiten het onderzochte gebied een zangpost aanwezig 
was. 
  
 
Brandgans, n=19 
GD 0 BW 0 MD 7 VK 0 M 12 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 11 Slotbos 0  n totaal = 30 
 
De Kop van Schouwen (meer bepaald: het Watergat Renesse) was begin jaren negentig één van de eerste 
broedlocaties van de Brandgans in Zeeland. In het Watergat broedt de soort sindsdien geregeld, maar 
niet in werkelijk grote aantallen zoals die in de Delta vooral op buitengaatse eilanden en tegenwoordig 
ook langs de zuidkust van Schouwen (>1.000 paar in 2018, Vergeer 2019) te vinden zijn. In het in dit 
rapport besproken deel van de Kop van Schouwen broedde de Brandgans voor het eerst in 2002 en wel 
in het Zeepe (NM). Sindsdien broedt de soort daar vrijwel jaarlijks, sinds 2010 gaat het om 5-12 paar. In 
de zuidelijke Maire (SBB) werd in 2005 voor het eerst een broedpaar opgemerkt. De kartering van 2020 
bracht hier 12 paren aan het licht, die vrijwel allemaal jongen hadden geproduceerd. De broedlocatie in 
de Maire (nabij het dennenbosje) toont aan dat Brandganzen niet per sé vlakbij open water hoeven te 
broeden, al is dat wel een pré. Dit jaar bleek de soort zich ook gevestigd te hebben in de Meeuwenduinen 
(SBB). De nesten lagen hier in het mulle zand, maar de meesten wel op korte afstand van de veedrinkplas 
in de centrale vallei. Tenminste één paar verbleef met enkele jongen in deze plas, andere paren zijn 
waarschijnlijk met de pullen weggetrokken. In de Boompjesput in de Boswachterij (SBB) werden 
afgelopen voorjaar geregeld Brandganzen gezien, maar waarschijnlijk waren dit de broedvogels van de 
Meeuwenduinen. In de onderzochte delen van de Vroongronden (SBB) en de Verklikker (SBB) waren 
dit jaar geen broedende Brandganzen aanwezig. Datzelfde geldt voor de Duinzoom (SBB), maar hier 
verbleven gedurende het hele broedseizoen wel geregeld meer dan 100 exemplaren. Het is goed mogelijk 
dat de soort binnen enkele jaren tot broeden over zal gaan in de Duinzoom, en in dat geval zou het wel 
eens om een meer op de Prunje gelijkende aantalsdynamiek kunnen gaan dan die in de duinen, waar de 
aantallen naar huidige Brandgans-begrippen immers vrij gering blijven. 
 
 
Buizerd, n=8  
GD 0 BW 4 MD 1 VK 0 M 1 VR 2 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 2 Slotbos 1  n totaal = 11 
 
Het eerste zekere broedgeval van de nu op de Kop van Schouwen tamelijk algemene Buizerd vond pas 
in 1992 plaats in het Slotbos Haamstede (NM). Sindsdien broeden hier steevast één tot twee paren. In 
1995 volgde vestiging in het Zeepe (NM), waar sindsdien vrijwel jaarlijks één tot drie territoria geteld 
worden. Gebroed wordt hier vooral in het Zeepebos en in de bosschages in het noordelijk deel van het 
gebied. 
In de Boswachterij Westenschouwen (SBB) ontbrak de Buizerd nog in 1988, maar bij de eerstvolgende 
kartering in 1997 werden twee territoria vastgesteld. Het is echter aannemelijk dat de soort zich hier al 
enkele jaren eerder heeft gevestigd. In 2007 bleek het aantal territoria hier gegroeid tot zes, waaronder 
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een paar in het noordwesten van het bos dat op een steenworp van het daar aanwezige Havikshorst een 
nest had gebouwd. In 2020 werden verspreid door het bos vier territoria vastgesteld. In 1997 waren ook 
twee territoria aanwezig in de Meeuwenduinen (SBB), waar de soort in 2007 weer ontbrak. In 2020 was 
hier een territorium aanwezig in het noordwestelijk deel van het gebied. Ook in het onderzochte deel 
van de Maire (SBB) en in het Vroonbos (SBB) was net als in 2005 een broedpaar aanwezig, alleen de 
broedlocatie in het tot de Vroongronden-oost gerekende bos langs de Hoogenboomlaan Renesse kon dit 
jaar niet worden teruggevonden. Wel was er nog een broedpaar aanwezig in een oude loofhoutopstand 
pal naast het westelijk deel van de Duinzoom (SBB) en hetzelfde geldt voor een particulier bos te midden 
van de SBB-delen van het Bos van Renesse. Al met al is duidelijk dat de Buizerd anno 2020 op alle 
geschikte locaties van de Schouwse Westhoek een potentiële broedvogel is en dat jagende vogels overal 
in de regio aangetroffen kunnen worden, inclusief alle in dit rapport besproken gebiedsdelen. 
 
 
Cetti’s Zanger, n=1 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 1  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 1 
 
Deze in Nederland sterk in opkomst zijnde zangvogel van rietruigte en vochtig struweel komt in de regio 
vooral voor op platen en eilanden in de Grevelingen en in het Watergat Renesse (Vergeer 2019). Tijdens 
een eerdere vestigingspoging midden jaren zeventig werd een territorium gevonden in de 
Verklikkerduinen (SBB) ten noorden van  het in 2020 onderzochte deel, maar na de strenge winter van 
1977/78 verdween de soort hier weer (Teixeira 1979). Grote delen van het onderzoeksgebied bevatten 
geen geschikt habitat voor de soort, al zou een vestiging op termijn in de vochtige struwelen van de 
onderzochte duingebieden mogelijk zijn, evenals in de struweelrijke delen van de Duinzoom (SBB). Het 
enige in 2020 vastgestelde territorium bevond zich in het deelgebied met het meest geschikte habitat 
voor de soort: het westelijk deel van de Zoete en Zoute Haard (SBB). Op 8 april 2020 werden hier twee 
zingende vogels gehoord, nadien steeds één. Op basis daarvan is hier één territorium toegekend. Het 
betreft het eerste territorium van de soort binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. Overigens was 
er in 2020 waarschijnlijk ook een territorium aanwezig in de vlakbij de Boswachterij (SBB) gelegen 
Westenschouwse Inlaag-West (P. Wolf/M. Sluijter, waarneming.nl) en op 5 oktober 2020 werd een 
zingende Cetti’s Zanger gehoord in de struwelen bij het Evides-gebouw in de Boswachterij (T. van der 
Es, waarneming.nl). 
   
 
Dodaars, n=4 
GD 0 BW 2 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 2  
Zeepe 3 Slotbos 0  n totaal = 7 
 
SNL-kwalificerende soort: N08.03 Vochtige duinvallei 
 
De Dodaars is een geregelde broedvogel van de grotere open wateren in de Schouwse duinen. In de 
Boswachterij (SBB) werden voorjaar 2020 territoria gevonden bij de infiltratievijvers in de Boompjesput 
en bij de uitkijktoren. Tijdens eerdere inventarisaties tussen 1983 en 2007 waren hier eveneens één tot 
drie paren aanwezig. In de Zoete en Zoute Haard (SBB) werden twee paar Dodaarzen gekarteerd, en wel 
in het westelijk moeras en in de grootste plas in de Zoute Haard. De soort is hier niet eerder als 
broedvogel vastgesteld. 
In het Zeepe (NM) broedt de Dodaars geregeld bij de Nieuwe Vijver, sinds de eeuwwisseling worden hier 
steevast twee tot drie territoria gekarteerd. Bij de IJsbaan in het Zeepe broedt de soort onregelmatig, in 
2017 en 2019 was hij hier niet aanwezig. In het noordelijk deel van het Zeepe broedt de Dodaars geregeld 
in natuurlijke plassen. In de jaren negentig kwam dit zelden voor, maar sindsdien zijn geregeld één tot 
vijf (!) paren vastgesteld. In 2017 werden hier twee territoria gemeld, maar in het droge voorjaar van 
2019 werden geen Dodaarzen gezien in het Zeepe-Noord.  
 
 
Ekster, n=5 
GD 1 BW 0 MD 1 VK 0 M 1 VR 0 DZ 2 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 5 
 
Met een totaal van vijf territoria in het gehele in 2019 (NM) en 2020 (SBB) onderzochte gebied, is de 
Ekster een opvallend schaarse soort in het onderzoeksgebied. In de jaren tachtig werd in de Boswachterij 
(SBB) nog een toename geconstateerd tot een totaal van 30 paar in 1988. Daarna ging het bergafwaarts: 
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van 17 paren in 1997 naar vijf in 2007 en nul in 2020. Het enige eksterpaar dat voorjaar 2020 een enkele 
keer in het bos werd gezien, broedde op de zuidgrens van het Groene Duin (SBB), op luttele meters van 
de aansluitende bebouwing. Waarschijnlijk heeft de komst van roofvogels als Buizerd en Havik een rol 
gespeeld, maar ook de opkomst van de Zwarte Kraai in het bos lijkt van belang te zijn. In 1997 was de 
kraai in het bos flink toegenomen, terwijl een deel van de Eksters verkast leek te zijn naar de relatief 
kraaiarme Meeuwenduinen (SBB), waar plots 23 paren werden geteld. In 2007 was het aantal 
Eksterparen in de Meeuwenduinen alweer gedaald tot vijf en in 2020 bleek er nog één paar over te zijn.  
Ook op de Vroongronden (SBB) is de soort afgenomen: in het oostelijk deel werden na 2005 geen 
territoria meer gevonden en zowel in 2011 als in 2020 ontbrak de soort ook in het Vroonbos. Ook hier 
kan de opkomst van Buizerd en Havik een rol spelen. In het Zeepe (NM) was de Ekster tot circa 2010 
een reguliere broedvogel, vooral aan de beboste oostrand. Sindsdien is de soort hier duidelijk 
afgenomen, in 2017 en 2019 ontbrak hij er geheel. In het Slotbos (NM) broedde de Ekster voor het laatst 
in 2004. Rond de dorpen en recreatieterreinen aan de duinrand is de Ekster nog wel een reguliere 
broedvogel. De twee in 2020 vastgestelde paren in de Duinzoom (SBB) passen in dat beeld. 
 
 
  
Engelse Kwikstaart, n=1 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 1 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 1 
 
Rode Lijst: gevoelig 
 
Jaarlijks nemen enkele exemplaren van deze vooral in Groot-Brittannië broedende neef van de gewone 
Gele Kwikstaart tijden de voorjaarstrek een foute afslag en komen in West-Nederland terecht. Op 
Schouwen wordt de soort elk voorjaar mondjesmaat gezien en zo nu en dan wordt een territorium 
vastgesteld. Op 14 mei 2020 werd een zingende Engelse Gele Kwikstaart opgemerkt in het grasland 
bezuiden de gebouwen van Vliegveld-Haamstede in de Maire-zuid (SBB). Op basis van deze waarneming 
wordt de aanwezigheid van een territorium aannemelijk geacht, maar de vogel is later niet teruggezien, 
noch kon met zekerheid worden vastgesteld dat hij gepaard was. 
 
 
Fazant, n=57 
GD 1 BW 4 MD 13 VK 5 M 0 VR 10 DZ 14 BR 3 ZZH 7  
Zeepe 9 Slotbos 0  n totaal = 66 
 
De Fazant is in het eerste decennium van de 21e eeuw stevig in aantal afgenomen op de Kop van 
Schouwen. In de Boswachterij (SBB) was de soort in jaren negentig nog bijzonder talrijk, met een piek 
van 64 territoria in 1997. Dat is opmerkelijk omdat de landelijke trend van de soort, zeker in de duinen, 
toen reeds negatief was. Na 1997 ging het ook in de Boswachterij rap bergafwaarts met de Fazant: in 
2007 werden hier nog 6 paren geteld, een afname van 90 %. Het lijkt erop dat de populatie sindsdien op 
dat lage peil is blijven hangen; in 2020 werden vier territoria geteld. In de Meeuwenduinen (SBB) nam 
de Fazant tussen 1997 (28 paar) en 2007 (7) eveneens fors af, maar gezien de 13 getelde territoria in 
2020 weet de soort hier sindsdien beter stand te houden dan in de Boswachterij. In het onderzochte deel 
van de Verklikkerduinen (SBB) lijkt de Fazant al sinds de jaren negentig stabiel. Op de Vroongronden 
(SBB) is de stand sinds 2000 vooral in het westelijk deel teruggelopen, maar desondanks is de soort hier 
nog vrij algemeen. Opvallend veel Fazanten werden geteld in de Zoete en Zoute Haard (SBB); een deel 
van deze vogels broedt waarschijnlijk in het buitenduin ten noorden van het SBB-gebied. Ook in de net 
in de polder gesitueerde telgebieden, te weten het Bos van Renesse (SBB) en de Duinzoom (SBB), is de 
Fazant niet zeldzaam, waarbij in de Duinzoom een duidelijke voorkeur voor de bosschages zichtbaar is. 
In het Zeepe (NM) is de Fazant sinds de eeuwwisseling fors in aantal afgenomen: van 40 territoria in 
2000, 31 in 2005, 21 in 2009 naar 9 in 2019. In het Slotbos Haamstede (NM) broedde de soort voor het 
laatst in 2006. 
De sterke afname van de Fazant in de Schouwse duinen doet vermoeden dat er een eind is gekomen aan 
(illegale) uitzetacties, maar bewezen is dit niet. Waarschijnlijk kan de soort zich in de huidige situatie, 
zonder aanvullende maatregelen, en met relatief lage dichtheid in stand houden. De soort wordt in de 
duinen niet meer bejaagd (med. SBB). 
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Fitis, n=205 
GD 13 BW 49 MD 67 VK 35 M 5 VR 23 DZ 7 BR 6 ZZH 0  
Zeepe 93 Slotbos 0  n totaal = 298 
 
De Fitis is een kenmerkende broedvogel van duinstruwelen. De landelijke populatie neemt al enige tijd 
af. In de Boswachterij (SBB) nam het aantal broedende Fitissen toe tot een piek van 143 territoria in 
1997, maar sindsdien gaat het de soort hier niet meer voor de wind: in 2007 werden 84 paren geteld en 
in 2020 nog 49. Net als in eerdere jaren hield het leeuwendeel van de Fitissen zich op in de struwelen 
en loofhoutopstanden. De afname van de Fitis kan verband houden met het ouder worden van dit 
habitat. In hoeverre de verminderde vitaliteit van het struweel en of vraat van Damherten een rol speelt 
is niet duidelijk. In de Meeuwenduinen (SBB) was de stand van de Fitis in 1997 (177 paar) en 2007 (180) 
vrijwel gelijk, maar sindsdien is de stand hier met bijna tweederde teruggelopen, getuige de 67 territoria 
in 2020. Op de kaart is goed te zien dat de soort vrijwel verdwenen is uit het centrale deel van de 
Meeuwenduinen. Dat is ongetwijfeld een gevolg van het verdwijnen van tientallen hectares struweel. 
Een groot deel van de Fitissen is te vinden in de overgebleven, vaak relatief goed ontwikkelde struwelen 
in het noorden en oosten van het gebied. In het onderzochte deel van de Verklikkerduinen (SBB) lijkt de 
soort zich goed te handhaven. Met 35 territoria was het in 2020 de talrijkste broedvogel van het gebied. 
Op de Vroongronden (SBB) was de soort evenwel duidelijk minder talrijk dan bij de karteringen in het 
eerste decennium van de eeuw. Vooral het relatief dichte Vroonbos heeft de Fitis weinig te bieden. In 
het Zeepe (NM) is de soort vooral in het noorden en oosten sinds de eeuwwisseling duidelijk afgenomen, 
terwijl hij zich in het zuidwestelijk deel beter weet te handhaven. De totalen in het Zeepe liepen terug 
van 176 territoria in 1999 tot 132 in 2005, 129 in 2011 en 93 in 2020. Het voorkomen in het Slotbos 
Haamstede (NM) is marginaal. Inmiddels heeft de soort zich gevestigd in de loofbosschages van het Bos 
van Renesse (SBB) (met 6 territoria in 2020 één van de talrijkste broedvogels aldaar) en de Duinzoom 
(SBB). 
 
 
Fluiter, n=2 
GD 0 BW 2 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 2 
 
SNL-kwalificerende soort: N14.03 Haagbeuken- en essenbos, N16.03 Droog bos met productie, N17.03 
Park- en stinzenbos 
 
De Fluiter is al lange tijd een zeldzame broedvogel van loofhoutopstanden op de Kop van Schouwen. In 
de Boswachterij (SBB) was tot nu toe alleen een territorium uit 1988 bekend. Voorjaar 2020 werden op 
tenminste drie locaties zingende mannetjes gehoord en op twee plekken in het centrale deel van het bos 
werden ook territoria vastgesteld. Beide locaties kenden een combinatie van ouder naald- en loofhout 
en een deels open en deels met struweel begroeide bodem. Waarschijnlijk zal er vaker een enkel 
territorium van de Fluiter in het bos aanwezig zijn.  
In 1990 (landelijk een goed jaar voor de soort) werd éénmalig een territorium opgetekend in het tot de 
Vroongronden (SBB) gerekende loofbos langs de Hoogenboomlaan in Renesse. In het Vroonbos zijn nu 
en dan zingende vogels gehoord, maar een territorium is hier voor zover bekend nooit vastgesteld. 
Tijdens de kartering van 2020 werden geen Fluiters gehoord op de Vroongronden. De Zeepeduinen 
herbergden alleen in 1989, 1991 en 1995 territoria van de soort, die hier inmiddels al decennia ontbreekt. 
Het enige territorium in het Zeepe (NM) werd in 1995 opgetekend in het Zeepebos. In het Slotbos 
Haamstede (NM) werden in de jaren tachtig en begin jaren negentig geregeld vrijwel jaarlijks 1-4 
territoria gemeld, maar na 1996 lijkt de Fluiter ook hier verdwenen te zijn. De reden hiervoor is niet 
bekend; geschikt habitat is hier zeker voorhanden. 
 
 
Gaai, n=24 
GD 0 BW 14 MD 4 VK 1 M 0 VR 3 DZ 1 BR 0 ZZH 1  
Zeepe 6 Slotbos 1  n totaal = 31 
 
Deze niet te kieskeurige vogel van bos en goed ontwikkeld struweel lijkt in 2020 in de Boswachterij 
(SBB) wat in aantal gedaald te zijn, terwijl in de Meeuwenduinen (SBB) een lichte toename werd 
vastgesteld. In de Boswachterij komt de soort zeer verspreid voor, terwijl in de Meeuwenduinen de 
voorkeur uitgaat naar de struwelen in het oosten en noorden. In de bosschages van de Vroongronden 
(SBB) is de soort tamelijk schaars. De aantallen lijken hier op langere termijn wel stabiel. Datzelfde kan 
worden gezegd van het Zeepe (NM), waar de Gaai zowel in het centrale bos als de kleinere struwelen en 
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bosschages te vinden is, zij het in een vrij lage dichtheid. Het Slotbos Haamstede (NM) is het enige 
gebied naast de Boswachterij waar de Gaai duidelijk in aantal is afgenomen: van 3-4 paren in de jaren 
negentig tot 1-2 paren in 2019. Het is niet denkbeeldig dat de Havik –een gekende predator van de Gaai- 
hier een rol bij speelt.  
 
 
Geelgors, n=0 
 
SNL-kwalificerende soort: N16.03 Droog bos met productie 
 
Tot eind jaren zestig was de Geelgors een geregelde broedvogel van de beboste delen van de 
Vroongronden (SBB). In 1976 werd voor het laatst een territorium vastgesteld aan de Hoge Zoom, 
daarna is de soort hier verdwenen. Die afname past in het landelijke beeld: tussen 1950 en 2000 
verdween de eertijds nog vrij talrijk voorkomende soort geheel uit West-Nederland. Op de Kop van 
Schouwen worden sindsdien zo nu en dan wat Geelgorzen gezien tijdens de najaarstrek en –nog 
incidenteler- in het voorjaar. Op 29 mei 2020 werd in de vroege ochtend een kortstondig zingende 
Geelgors gezien en gehoord in het Groene Duin (SBB). Voor zover bekend is dit de eerste in deze eeuw 
gedane voorjaarswaarneming van de soort  in het onderzoeksgebied. De vogel vloog na korte tijd weg en 
kon niet worden teruggevonden. Verondersteld wordt dat het om een rondzwervend exemplaar ging; de 
kans dat er daadwerkelijk een territorium aanwezig was, is gering. 
 
 
Gekraagde Roodstaart, n=13 
GD 0 BW 11 MD 0 VK 0 M 2 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 13 Slotbos 0  n totaal = 26 
 
SNL-kwalificerende soort: N17.03 Park- en stinzenbos 
 
Van deze broedvogel van open bossen en holterijk ouder bos zijn bij alle karteringen van de Boswachterij 
(SBB) sinds 1983 steevast 10-13 territoria vastgesteld. De 11 paren van 2020 passen derhalve goed in het 
beeld. Net als in 2007 waren relatief veel territoria te vinden in het noordoosten van het bos, maar het 
in 2007 ook redelijk bezette noordwestelijk deel (waar relatief veel gekapt is) moest het ditmaal zonder 
Gekraagde Roodstaarten stellen. In het onderzochte deel van de Vroongronden (SBB) werden bij 
voorgaande karteringen 1-2 paren vastgesteld, maar in 2020 ontbrak de soort hier. Wel waren er dit 
jaar, net als in 2005, twee territoria aanwezig in de zuidelijke Maire (SBB), één in het dennenbosje en 
een tweede in de bomenrijen achter de gebouwen van Vliegveld Haamstede. Het voorkomen hier sluit 
aan op dat in de Zeepeduinen, waar de soort het vooral in de open oudere loofhoutopstanden van het 
centraal in het gebied gelegen bos goed doet. De stand in het Zeepe (NM) varieert van jaar tot jaar, maar 
lijkt op wat langere termijn vrij stabiel. In het Slotbos Haamstede (NM) daarentegen is de soort eind 
vorige eeuw als reguliere broedvogel verdwenen. Al met al is de populatie van de Gekraagde Roodstaart 
in het onderzoeksgebied op regionale schaal van belang; weinig andere Zeeuwse regio’s kunnen immers 
bogen op een stabiele populatie Gekraagde Roodstaarten van enkele tientallen paren. 
  
 
Gele Kwikstaart, n=9 
GD 0 BW 0 MD 1 VK 0 M 0 VR 1 DZ 7 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 1  Slotbos 0  n totaal = 10 
 
SNL-kwalificerende soort: N10.02 Vochtig hooiland 
Rode Lijst: gevoelig 
 
Van Haperen (1977, 1979) telde in 1975 4-6 territoria van de Gele Kwikstaart op natte laagtes in de 
Vroongraslanden, een habitat waar de soort in de jaren vijftig nog aanzienlijk talrijker was. Bij latere 
karteringen ontbrak de soort geheel op de Vroongronden (SBB), maar in 2020 werd in het vernatte 
oostelijke deel weer een territorium vastgesteld. Mogelijk kan het herstel van de soort hier in natte 
voorjaren doorzetten. Verassend was de aanwezigheid van een territorium in een vernatte open vallei in 
het westelijk deel van de Meeuwenduinen (SBB). Tijdens de karteringen in 1986-2007 was de soort hier 
niet als broedvogel aanwezig. In het noordelijk deel van het Zeepe (NM) werd in 2019 voor het eerst in 
vele jaren een territorium van deze soort vastgesteld. Al met al lijken de recente beheermaatregelen in 
grote delen van het duin de kansen voor de soort vergroot te hebben. Buiten het duingebied is de Gele 
Kwikstaart op Schouwen een kensoort van open akkerland. In en nabij het nu als ‘Duinzoom’ (SBB) 
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ingerichte natuurontwikkelingsgebied werden tussen 1990 en 2012 10-16 territoria van de soort 
gekarteerd. In 2020 waren hier 7 paren aanwezig, waarmee dit één van de  weinige soorten is die hier 
na de herinrichting wat is afgenomen.  
 
 
Goudhaan, n=13 
GD 0 BW 13 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 13 
 
Goudhaantjes zijn sterk gebonden aan naaldhout, waar ze in de broedtijd vooral in de kruinen broeden 
en foerageren (Sovon 2018). De Boswachterij Westenschouwen (SBB) is dan ook het enige broedgebied 
van betekenis op Schouwen-Duiveland en één van de weinige in Zeeland. Van 1983 (8 territoria) tot en 
met 2017 (18) leek de populatie wat te stijgen, zonder dat de soort werkelijk talrijk werd. In 2020 werden 
13 territoria gevonden, evenveel als in 1997. Het verdwijnen van een aantal naaldhoutopstanden lijkt 
van invloed te zijn op het aantal Goudhanen, maar met het ouder worden van veel naaldhoutopstanden 
lijkt toch nog voldoende habitat aanwezig te zijn. De toch wat tegenvallende dichtheid in de Boswachterij 
(SBB) zal deels van doen hebben met de voorkeur van de soort voor sparren, die hier niet dik gezaaid 
zijn. 
In 2004 en 2007 was een territorium van de Goudhaan aanwezig in de bescheiden dennenopstanden 
aan de oostgrens van het Zeepe (NM), terwijl de soort hier in 2019  afwezig was. 
 
 
Goudvink, n=12 
GD 1 BW 6 MD 2 VK 2 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 1  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 12 
 
Goudvinken broeden in West-Nederland vooral in rijk duinstruweel en in lage dichtheid ook in bos. 
Sinds 1972 broedt de soort geregeld in de Boswachterij (SBB), vooral in rijk struweel en structuurrijk 
jong loofbos. In 2020 werden zes territoria vastgesteld in de Boswachterij, het hoogste aantal ooit. Dat 
is temeer opmerkelijk omdat veel soorten van struweel en jong bos het juist niet zo goed den in het bos.  
Bovendien was er voor het eerste een territorium te vinden in het Groene Duin (SBB). In de 
Meeuwenduinen (SBB) is de soort in 2020 ten opzichte van 2007 wat afgenomen. In het onderzochte 
deel van de Verklikkerduinen (SBB) wijzen de twee getelde paren in 2020 op een stabiele populatie. De 
Verklikkerduinen en het Watergat vormen waarschijnlijk de belangrijkste broedlocatie voor de soort op 
de Kop van Schouwen. Op de Vroongronden (SBB) is de soort erg schaars; dit jaar werd hij in de 
onderzochte delen niet vastgesteld. Opmerkelijk was een territorium in de Zoete Haard (SBB) op een 
struweelrijke locatie bij de grens met het door RWS beheerde buitenduin. In de Zeepeduinen (NM) 
schommelt het aantal broedparen sinds begin jaren negentig tussen de nul en vijf. De soort lijkt hier op 
langere termijn wat af te nemen, maar de indruk bestaat dat deze lastig te karteren soort soms wat 
onderteld wordt. In het Slotbos Haamstede (NM) is de Goudvink sinds 1990 in slechts drie jaren 
vastgesteld, namelijk in 1992, 1995 en 2013.  
 
 
Grasmus, n=154 
GD 9 BW 11 MD 64 VK 18 M 3 VR 23 DZ 18 BR 3 ZZH 5  
Zeepe 48 Slotbos 0  n totaal = 202 
 
De Grasmus is een kenmerkende soort van struweel. In de Boswachterij (SBB) is de soort derhalve nooit 
erg algemeen geweest. De stand lijkt sinds 2007 stabiel. Wel waren de territoria in 2020 nog duidelijker 
dan voorheen geconcentreerd aan de westelijke grens van het gebied. In het centrale deel van het bos 
ontbrak hij geheel. In de Meeuwenduinen (SBB) was de stand met 64 territoria in 2020 iets teruggelopen 
ten opzichte van de 73 territoria van 2007, maar vergeleken met de veel grotere terugloop bij een aantal 
andere struweelsoorten viel de afname mee. De soort komt nog altijd verspreid door het gehele gebied 
voor, alleen in de meest open delen ontbreekt hij geheel. Net als in het onderzochte deel van de 
Verklikkerduinen (SBB) –waar de populatie stabiel lijkt- is het hier één van de talrijkste broedvogels. In 
het oosten van de Vroongronden (SBB) was dit jaar juist sprake van een fikse toename: 14 paar in 2020 
tegen 1-6 in 1990-2011.  De opslag van jong loofhout in het noordoosten van dit telgebied speelt de soort 
in de kaart. In de Zoete en Zoute Haard (SBB) neemt de Grasmus recent toe, de meeste van de vijf 
territoria waren tegen de grens met het buitenduin te vinden. Het noordelijk deel van het Zeepe (NM) is 
sinds 1990 meestal goed voor 25-30 paar Grasmussen, maar de laatste jaren is de soort hier licht 
afgenomen. In het zuidelijk deel van het Zeepe lijkt de stand, ondanks fikse schommelingen van jaar op 
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jaar, op de langere termijn eerder stabiel. In het voor de soort te dichte Slotbos Haamstede (NM) wordt 
hooguit incidenteel gebroed. In de net buiten het duin gesitueerde telgebieden was de Grasmus in 2020 
redelijk algemeen in het Bos van Renesse (SBB) en met 18 paren was het de talrijkste struweelsoort in 
de Duinzoom (SBB). Veel van de hier aanwezige struweelopstanden bevinden zich duidelijk in een voor 
de soort aantrekkelijke fase. 
 
 
Graspieper, n=65 
GD 3 BW 4 MD 21 VK 3 M 7 VR 8 DZ 14 BR 1 ZZH 4  
Zeepe 11 Slotbos 0  n totaal = 76 
 
SNL-kwalificerende soort: N08.02 Open duin 
Rode Lijst: gevoelig 
 
Midden jaren zeventig was de Graspieper met 230-270 territoria, waarvan 120-140 op de 
Vroongraslanden (SBB), de talrijke broedvogel op de Kop van Schouwen (van Haperen 1977). Naast de 
Vroongraslanden waren de open delen van de buitenduinen het belangrijkste broedhabitat voor de 
soort. In het Groene Duin (SBB) is de soort recent wat afgenomen. De Boswachterij (SBB) bevat weinig 
geschikt habitat voor de soort, maar dankzij de recente beheermaatregelen in het noordwesten van het 
gebied waren hier in 2020 vier paren aanwezig. De toename in de Meeuwenduinen (SBB) valt nog veel 
meer in het oog. In de jaren tachtig en negentig was de soort hier afwezig, in 2007 werden vier paren 
geteld en dit jaar 21! Deze sterke aantalsgroei is ongetwijfeld te danken aan de recente stevige 
beheermaatregelen in het gebied. Daarnaast kan de afname van de meeuwen mogelijk een (kleinere) rol 
spelen. Het ideale Graspieper-habitat in de Meeuwenduinen (SBB) bestaat uit een mix van open zand, 
kruidenrijke hoekjes en pollen van helm of andere grote grassen om in te nestelen. In het onderzochte 
deel van de Verklikkerduinen (SBB) viel een lichte toename te bespeuren in 2020. Op de Vroongronden 
(SBB) was daarvan geen sprake, net als bij de karteringen tussen 1990 en 2011 is de soort hier nog altijd 
aanmerkelijk schaarser dan in de jaren zeventig. Opvallend is dat in de zuidelijke Maire (SBB) wel een 
flinke toename kon worden opgetekend: 2 paar in 1990 en 2005, en 7 in 2020. Ook in de Zoete en Zoute 
Haard (SBB) doet de soort het goed. In het Zeepe (NM) is de Graspieper sinds 1990 vooral in het 
noordelijk deel wat in aantal toegenomen. De soort doet het hier vooral goed op de grens met Maire 
(SBB) en Vliegveld en in het zuiden met die van het Groene Duin (SBB). Net buiten het duin was de soort 
met 14 paren in 2020 tamelijk algemeen in de Duinzoom (SBB). In het toenmalige akkergebied deed de 
soort het hier tussen 1990 en 2012 ook al behoorlijk, maar de aantallen liepen destijds wel terug van 
meer dan 10 paren tot 4 in 2012. 
 

 
 
De Graspieper is toegenomen in de duinen en doet het goed in de Duinzoom. Duinzoom, 15 mei 2020. 
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Grauwe Gans, n=147 
GD 0 BW 25 MD2 VK 8 M 10 VR 19 DZ 62 BR 0 ZZH 21  
Zeepe 28 Slotbos 0  n totaal = 175 
De opkomst van de Grauwe Gans als broedvogel in Nederland is niet aan de Kop van Schouwen voorbij 
gegaan, zij het dat de opmars hier tamelijk lang op zich liet wachten. In 2007 werden voor het eerst 
territoria bij de Boompjesput in de Boswachterij (SBB) vastgesteld. Voorjaar 2020 waren hier reeds 24 
paren aanwezig, terwijl paar nummer 25 in de vijver bij het Evides-gebouw te vinden was. Niet alle paren 
hebben succesvol gebroed, maar minstens 8 paren brachten jongen groot. De toename in deze voor de 
soort toch knap geïsoleerde uithoek is tekenend voor huidige hausse onder de Grauwe Ganzen in de 
regio. In de Meeuwenduinen (SBB) werden diverse paren gezien. Deels ging het om vogels die ook 
geregeld bij de Boompjesput verbleven. Toch is het aantal territoria in de Meeuwenduinen mogelijk nog 
iets onderschat. Jongen werden hier niet waargenomen. In het onderzochte delen van de Verklikker en 
de zuidelijke Maire (SBB) ontbrak de Grauwe Gans nog in 2005, nu werden er respectievelijk 8 en 10 
paren geteld, waarvan een groot deel jongen produceerde. In de oostelijke Vroongronden (SBB) steeg 
het aantal broedparen van vier in 2011 tot 15 dit jaar. Andere voor de soort geschikte delen van de 
Vroongronden werden ditmaal niet gekarteerd, maar dat ook daar Grauwe Ganzen broeden is zeker. In 
de Zoete en Zoute Haard (SBB) ontbrak de soort nog in 2000, nu was hij hier met 21 paren (vooral in 
het westelijke moerasje) de talrijkste broedvogel. In het goed onderzochte Zeepe (NM) vestigde de soort 
zich in 2000, waarna het aantal paren opliep tot 18 in 2009 en 28 in 2019. De vogels broeden bij de twee 
grote vijvers, maar ook verspreid door het gebied, vooral in het noordelijk deel. 
Buiten het duin vestigde de Grauwe Gans zich in 2012 met drie paren in het Duinzoom-gebied (SBB). 
De soort is hier tegenwoordig jaarrond talrijk aanwezig. Voorjaar 2020 werden hier 62 territoriale paren 
aangetroffen en later in het seizoen waren tientallen paren met pullen aanwezig. Een deel van deze 
vogels kan mogelijk buiten het gebied gebroed hebben, maar ongetwijfeld zal het deels om eigen 
broedvogels gaan. De broedparen zijn vooral te vinden in het ruige grasland rond de kreken en in het 
gebiedsdeel benoorden de Lage Zoom. De Grauwe Ganzen van de Duinzoom foerageren in het voorjaar 
vooral binnen het gebied, maar er worden ook uitstapjes naar de aangrenzende akkers gemaakt. 
 

 
 
De Grauwe Gans is sterk toegenomen op de Kop van Schouwen en is nu zelfs in de droge duinen te vinden. Grens 
Zeepe/Meeuwenduinen, 21 april 2019 (L. Tromper). 
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Grauwe Klauwier, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 0 
 
SNL-kwalificerende soort: N08.02 Open duin 
Rode Lijst: bedreigd 
 
Tot begin jaren zeventig was de Grauwe Klauwier een reguliere broedvogel van het Schouwse 
duingebied. Begin jaren zeventig broedden drie tot vier paar Grauwe Klauwieren in ‘het domaniale 
gebied’ (Boswachterij en Meeuwenduinen SBB), maar na een laatste broedgeval in de Meeuwenduinen 
in 1975 is de soort hier verdwenen (Van Haperen 1979, Vergeer 1998). In het Zeepe (NM) waren in 1984 
nog twee paren aanwezig, daarna tot en met 1989 onregelmatig één paar. Daarna kwam de soort hier 
nog eenmaal tot broeden, en wel in 1995. Sindsdien zijn noch in het Zeepe, noch elders op de Kop van 
Schouwen, territoriale Grauwe Klauwieren vastgesteld. Gezien de aanwezigheid van geschikt habitat, 
vooral in delen van de Meeuwenduinen, Zeepe en Vroongronden en de recente positieve 
aantalsontwikkeling van de soort in Nederland valt een terugkeer niet geheel uit te sluiten, al doet de 
soort het in Nederland op de oostelijke zandgronden wel een stuk beter dan langs de kust. Bemoedigend 
is de waarneming van een volwassen exemplaar in het noordwesten van de Boswachterij (SBB) op 13 
mei 2018 (A. Schortinghuis, waarneming.nl).  
 
 
Grauwe Vliegenvanger, n=28 
GD 1 BW 20 MD 1 VK 0 M 0 VR 6 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 5  n totaal = 33 
 
Rode Lijst: gevoelig 
 
Deze insectenetende boombroeder van niet de dicht bos, parken en grote tuinen neemt in Nederland al 
decennia in aantal af, maar weet zich in de Boswachterij (SBB) goed staande te houden: de stand was 
bijna gelijk aan die van 2007. De soort komt verspreid door het bos voor, zij het dat dichte 
naaldhoutopstanden minder populair zijn. De territoria in de Meeuwenduinen (SBB) en het Groene 
Duin (SBB) waren vlakbij het bos gesitueerd. In beide gebieden was de soort niet eerder als broedvogel 
vastgesteld. In de bosschages rond de Vroongronden (SBB) weet de Grauwe Vliegenvanger zich 
eveneens goed te handhaven, waarbij de forse randlengte van de bebossing een rol speelt. In de 
bosschages van het Zeepe (NM) is de soort nogal schaars; de laatste jaren worden hier 0-2 paren 
vastgesteld, hetgeen iets minder is dan eind vorige eeuw. Het Slotbos Haamstede (NM) is goed voor 2-
5 paren. Na de eeuwwisseling leek de soort hier wat af te nemen, maar 2019 was met vijf paren weer een 
goed jaar. 
  
 
Groene Specht, n=12 
GD 1 BW 3 MD 1 VK 1 M 1 VR 4 DZ 1 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 3 Slotbos 3  n totaal = 18 
 
SNL-kwalificerende soort: N14.03 Haagbeuken- en essenbos, N16.03 Droog bos met productie, N15.01 
Duinbos, N17.03 Park- en stinzenbos 
 
De Groene Specht is al lange tijd een kenmerkende broedvogel van de Kop van Schouwen. In de 
Boswachterij (SBB) doet de soort het echter niet zo goed. In de jaren tachtig en negentig werden hier 11-
12 paren geteld, maar in 2007 was dat geslonken tot vijf en in 2020 waren er nog drie paren over. In het 
noordwesten van het bos was de soort nooit algemeen, maar de afname zit hem vooral in het zuiden en 
westen. Het waarom is minder duidelijk, naast voedsel en nestgelegenheid (de soort nestelt graag in 
Grauwe abelen) kan toegenomen predatie mogelijk een rol spelen. Aan de noordrand van de 
Meeuwenduinen (SBB) was net als in 2007 een territorium aanwezig, terwijl dat in het onderzochte deel 
van de Verklikkerduinen (SBB) voor het eerst het geval was. In het onderzochte deel van de Maire en de 
Vroongronden (SBB) leek de soort wat af te nemen, maar het verspreidingspatroon oogt gelijk aan dat 
van eerdere karteringen. De fraaie telreeks in de Zeepeduinen (NM) toont eveneens een lichte afname 
van het aantal Groene Spechten, van gemiddeld een paar of acht aan het begin van de eeuw tot 
gemiddeld vijf paar sinds 2015, met een negatieve uitschieter van slechts drie paar in 2019. Ook het 
Slotbos Haamstede (NM) ontkomt niet aan een lichte afname: van gemiddeld 4-5 paar aan het begin 
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van de eeuw naar 2-3 paren sinds 2015. Een lichtpuntje is de vestiging van de Groene Specht in wat 
opgaand geboomte aan de noord- en zuidgrens van de Duinzoom (SBB).  
 
 
Groenling, n=24 
GD 1 BW 17 MD 0 VK 0 M 0 VR 3 DZ 2 BR 1 ZZH 0  
Zeepe 4 Slotbos 1  n totaal = 29 
 
De Groenling is in de Schouwse Westhoek vooral een broedvogel van villawijken, campings en 
bungalowparken. In de Boswachterij Westenschouwen (SBB) is de soort echter ook tamelijk algemeen, 
uitgezonderd het centrale deel van het bos. Het aantal paren in 2020 was in lijn met dat van 1997 en 
2007. In de Meeuwenduinen (SBB) was het voorkomen voorheen marginaal en in 2020 ontbrak de soort 
hier geheel. In het onderzochte deel van de Verklikkerduinen (SBB) is de Groenling nooit vastgesteld en 
op de Vroongronden (SBB) was hij net als in eerdere jaren schaars. In de bosschages van de Duinzoom 
en het Bos van Renesse (SBB) waren enkele paren te vinden.  
 
 
Grote Bonte Specht, n=47 
GD 0 BW 33 MD 0 VK 3 M 2 VR 9 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 18 Slotbos 16  n totaal = 81 
 
SNL-kwalificerende soort: N15.01 Duinbos, N17.03 Park- en stinzenbos 
 
De in diverse bostypen voorkomende Grote Bonte Specht is een groot deel van het jaar vooral zaadeter, 
maar moet het in de broedtijd vooral van insecten en ander dierlijk voedsel hebben. De meeste bossen 
worden gekoloniseerd als ze 20-40 jaar oud zijn (Sovon 2018). Op de Kop van Schouwen is de soort, 
conform de landelijke trend, de laatste decennia in aantal toegenomen. In de Boswachterij (SBB) 
beleefde de soort tussen eind jaren negentig en 2007 een groeistuip, waarbij de stand bijna verdubbelde. 
Het in 2020 vastgestelde aantal ligt tussen de karteringen van 1997 en 2007 in, kennelijk is de soort 
weer iets afgenomen. Het verdwijnen van een aantal oudere naaldhoutopstanden kan daarbij een rol 
spelen. Desondanks is de Boswachterij nog altijd een van de beste gebieden voor de soort in Zuidwest-
Nederland. Op de Kop van Schouwen behaalt de Grote Bonte Specht alleen in het loofbos van Slot 
Haamstede (NM) een hogere dichtheid. Sinds begin jaren negentig is de stand in dit bos ruim 
verdubbeld en er is nog steeds sprake van een opgaande trend. De dichtheid in de deels open Maire en 
de Vroongronden (SBB) is logischerwijs lager, maar ook hier is de soort in de beboste delen goed 
vertegenwoordigd en is de trend positief. Dat geldt zeker voor het onderzochte deel van de 
Verklikkerduinen (SBB), waar de soort tijdens eerdere karteringen niet werd vastgesteld, maar nu drie 
paren aanwezig waren. Ook de tellingen in het Zeepe (NM) laten een duidelijke toename zien: van vijf 
paren in 1995 naar 1o in 2005 en 18 in 2019. De dichtheid is hier het hoogst in het deels stervende oude 
loofbos in het centrale deel van het gebied. In de onderzochte bosschages van het Bos van Renesse en de 
Duinzoom (SBB) heeft de soort zich nog niet gevestigd. 
 
 
Grote Canadese Gans, n=18 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 2 M 3 VR 4 DZ 9 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 3 Slotbos 0  n totaal = 21 
 
In 1993 werd het eerste broedpaar van deze in Nederland en Zeeland snel toegenomen exoot vastgesteld 
in het Watergat bij Renesse (Vergeer 2006). Sinds 2011 broedt de soort op de Vroongronden (SBB). In 
het voorjaar 2020 onderzochte deel werden vier paren aangetroffen. Overigens broedde de soort hier de 
laatste jaren vooral op een in 2020 niet onderzocht gebiedsdeel bij het Biesterveld. In het onderzochte 
deel van de Verklikkerduinen en de Maire (SBB) werd de soort voor het eerst broedend vastgesteld, al 
zijn in deze omgeving al minstens tien jaar territoria aanwezig. Er werden verscheidene nesten gevonden 
en tomen met jongen gezien. De eerste territoria in de Zeepeduinen (NM) dateren van 2010, maar 
getuige de drie in 2019 aanwezige paren loopt het hier nog geen storm. In de Boswachterij (SBB) bleef 
het vooralsnog bij een enkel vluchtig bezoek aan de Boompjesput, gebroed is hier nog niet. Anders ligt 
dat in de Duinzoom (SBB). Hier broedt de soort waarschijnlijk al enkele jaren.  In  2020 waren hier 9 
broedparen aanwezig, waarvan de meesten ook jongen grootbrachten. Dat de Grote Canadese Gans zich 
stevig gevestigd heeft als broedvogel in het duin en in de Duinzoom staat buiten kijf. De komende jaren 
zullen uitwijzen of de populatie een snelle stijging gaat doormaken, zoals de laatste jaren langs de 
Schouwse zuidkust het geval is (Vergeer 2019). 



Sovon-rapport 2020/56 
 
 

58 
 

Grote Lijster, n=6 
GD 0 BW 6 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 1  Slotbos 0  n totaal = 7 
 
Rode Lijst: kwetsbaar 
 
Grote Lijsters broeden veelal in flinke bomen en foerageren vooral op de grond in open, kortgrazige 
vegetaties. Eerdere karteringen brachten aan het licht dat de Grote Lijster in de Boswachterij (SBB) een 
schaarse  broedvogel is van met name het noordelijk deel. In 2020 werden verassend 6 territoria 
vastgesteld, meer dan ooit tevoren. Het aantal lijkt reëel, bij de interpretatie van de waarnemingen is 
rekening gehouden met het feit dat de soort er fikse zangterritoria op nahoudt. Wederom lag het accent 
in de verspreiding op het noordelijk deel van het bos. De vogels foerageerden geregeld op de nabije open 
graslanden in de Meeuwenduinen (SBB), het Zeepe (NM) en (in mindere mate) het Groene Duin (SBB). 
De toename van geschikt foerageergebied in deze gebieden speelt waarschijnlijk een rol bij het hoge 
aantal van de soort dit jaar. In de ogenschijnlijk voor de soort zeer geschikte Maire-Zuid (SBB), waar in 
2005 nog een broedpaar te vinden was, werd de Grote Lijster dit jaar niet vastgesteld. Ook op de 
Vroongronden (SBB) werden in eerdere jaren geregeld enkele paren vastgesteld, maar ontbrak de soort 
in 2020. In het Zeepe (NM) broedde de Grote Lijster geregeld in het noordelijk deel, maar in 2019 was 
hij daar afwezig. In het zuidwesten van het Zeepe is al meer dan 20 jaar geen territorium meer 
vastgesteld, terwijl het Zeepebos de laatste jaren geregeld 1-2 territoria herbergt. Wellicht wisselt de 
soort hier qua broedlocatie stuivertje met het nabije Slotbos (NM), waar geregeld gebroed wordt, maar 
niet in 2019. 
 
 
Grutto, n=8 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 8 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 8 
 
SNL-kwalificerende soort: N10.02 Vochtig hooiland 
Rode Lijst: gevoelig 
 
Midden jaren zeventig broedden nog 11-15 paar Grutto’s op de Vroongronden (SBB), vooral in niet te 
intensief begraasde droge delen met een 10-20 centimeter hoge vegetatie nabij voor foerageren geschikte 
vochtiger terreindelen (van Haperen 1979). In de jaren tachtig verdween de soort hier ten gevolge van 
verruiging en verdroging. De eerste ingrepen om de problemen tegen te gaan hadden een positief effect 
op de soort, waarvan in het tamelijk natte voorjaar van 2011 weer een territorium aanwezig was. Tot een 
permanente hervestiging kwam het nog niet en in het tamelijk droge voorjaar van 2020 was de soort 
afwezig op de Vroongronden. Ook in het zuidelijk deel van de Maire (SBB), waar in 1990 en 2005 nog 
gebroed werd, was de Grutto dit jaar afwezig. In nattere voorjaren kunnen zowel hier als op de 
Vroongronden mogelijk nog enkele Grutto’s verwacht worden. In het Zeepe-Noord (NM) werd na 2000 
nog geregeld een broedpaar gemeld op de grens met de Maire en het Vliegveld Haamstede, maar na 
2009 is de soort hier niet meer vastgesteld. Net buiten het duin biedt de natuurontwikkeling in de 
Duinzoom (SBB) de soort nieuwe kansen. Voorjaar 2020 werden hier 8 territoria vastgesteld, waarvan 
enkelen te oordelen aan het alarmgedrag jongen grootbrachten. In 2012 was in het eerste heringerichte 
deel van het gebied al een paar aanwezig, daarvoor broedde de soort hier niet. 
  
 
Havik, n=2  
GD 0 BW 1 MD 0 VK 0 M 1 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 1  n totaal = 3 
 
In 2002 was Zeeland was de laatste Nederlandse provincie waar de Havik zich definitief vestigde. 
Sindsdien is de stand in de provincie gestaag gestegen tot 55-75 in 2018. In het noorden en midden van 
Zeeland lijkt de trend zich de laatste jaren te stabiliseren (med. H. Castelijns).   
Voorjaar 1997 was in de Boswachterij (SBB) een jong vrouwtje Havik aanwezig, maar werd er nog niet 
gebroed. In 2007 bleek dit wel het geval, waarschijnlijk heeft de soort zich al enkele jaren eerder 
gevestigd. tegenwoordig is de Havik jaarrond aanwezig in het gebied. Voorjaar 2020 broedde, net als in 
2007, een paar in het noordwestelijk deel van het bos. Er werden geen waarnemingen elders in het bos 
gedaan, het lijkt er dus niet op dat er nog een paar in het bos aanwezig was. Wel was er een territorium 
van de Havik te vinden in het dennenbosje van de Maire-zuid (SBB). In 2005 ontbrak de soort hier nog, 
het is niet bekend wanneer hij zich hier gevestigd heeft. In het onderzochte deel van de Vroongronden 
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(SBB) heeft de soort tussen 2005-2015 op twee locaties gebroed (data J.W. Vergeer), maar dit jaar kon 
hier geen territorium worden gevonden. Wel was er een bezet nest te vinden in het Slotbos Haamstede 
(NM), waar sinds 2008 jaarlijks wordt gebroed. In het Zeepe (NM) is alleen in 2006 een territorium 
vastgesteld in het centraal in het gebied gelegen bos. In het particuliere bos te midden van de 
onderzochte SBB-bosschages in het Bos van Renesse (SBB) heeft de soort enkele jaren terug 
waarschijnlijk gebroed, maar dit jaar werd hij hier niet aangetroffen. Duidelijk is dat de Havik een vaste 
waarde is geworden van de Avifauna van de Kop van Schouwen. Het is aannemelijk dat dit een effect 
heeft op de stand van belangrijke prooisoorten als Houtduif, Fazant en Ekster. 
 
  
Heggenmus, n=74 
GD 1 BW 15 MD 28 VK 9 M 1 VR 13 DZ 3 BR 1 ZZH 3  
Zeepe 18 Slotbos 5  n totaal = 97 
 
Deze kenmerkende struweelsoort toont sinds 1988 (40 paar) een gestage afname in de Boswachterij 
(SBB). Waarschijnlijk speelt het ouder worden van de vegetatie in de loofhoutputten daarbij een rol. De 
dicht beplante naaldhoutvakken hebben de Heggenmus weinig te bieden. In de Meeuwenduinen (SBB) 
waren tussen 1988 en 2007 70-90 territoria aanwezig, de soort was hier dus bijzonder talrijk. De 28 
territoria van 2020 betekenen dat de Heggenmus hier een forse veer heeft moeten laten. Ongetwijfeld 
speelt het recente verdwijnen van tientallen hectares aan struweel een grote rol, onduidelijk is of andere 
factoren nog van belang zijn. In de onderzochte delen van de Verklikkerduinen en de Vroongronden 
(SBB) was de stand ten opzichte van eerdere karteringen licht afgenomen, maar in het goed onderzochte 
Zeepe (NM) is de daling van gelijke proportie met die in de Meeuwenduinen, zij het dat de afname hier 
geleidelijker verloopt: 58 territoria in 2000, 41 in 2006, 33 in 2010 en 18 in 2020. De afname is hier het 
grootst in het noordelijk deel en zal deels van doen hebben met beheermaatregelen, waardoor de 
hoeveelheid struweel is afgenomen. Ook hier geldt echter dat onzeker is of de afname alleen daaraan te 
wijten is. In het Slotbos Haamstede (NM) is de Heggenmus niet erg algemeen, maar sinds 2000 neemt 
de soort hier licht toe. De bosschages van de Duinzoom en Bos van Renesse (SBB) zijn goed voor enkele 
territoria.  
 
 
Holenduif, n=12 
GD 0 BW 2 MD 0 VK 0 M 1 VR 6 DZ 3 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 6 Slotbos 10  n totaal = 28 
 
Holenduiven broeden in de Schouwse Westhoek vooral in ouder loofbos en in open terrein met geschikte 
broedholtes zoals konijnenholen. De Boswachterij Westenschouwen (SBB) biedt de soort weinig 
geschikt broed- en foerageerhabitat; dit jaar was hij er ronduit schaars. Ten opzichte van 1997 (12 paar) 
en 2007 (7) was de soort duidelijk afgenomen, vooral langs de zuidelijke bosrand en in het noordwesten. 
In de Meeuwenduinen (SBB) is de soort alleen in 1997 als broedvogel vastgesteld. In 2020 werden enkele 
malen foeragerende exemplaren gezien, maar er konden geen territoria worden vastgesteld. Ook in het 
onderzochte deel van de Verklikkerduinen (SBB) was de Holenduif afwezig en in de Maire (SBB) en het 
grootste deel van de Vroongronden (SBB) was de soort, evenals in eerder jaren, tamelijk schaars. Alleen 
in de tot de Vroongronden gerekende onderzochte SBB-terreinen langs de Hoge Zoom waren op enkele 
hectares vier paren te vinden. De aanwezigheid van bomenrijen met ouder loofhout zal hier een positieve 
rol spelen. In het Zeepe (NM) is de stand van de Holenduif sinds de jaren negentig vooral in het 
noordelijk deel gedaald, maar in het zuidoosten van het gebied doet de soort het recent wat beter. De 
stand in het Slotbos Haamstede (NM) vertoont fikse schommelingen, maar lijkt desondanks op langere 
termijn bezien stabiel. De jonge bosschages van het Bos van Renesse (SBB) bevatten nog geen geschikt 
broedhabitat, maar in de Duinzoom (SBB) waren wel enkele territoria te vinden. Dit gebied biedt naast 
broedgelegenheid ook goede foerageermogelijkheden. Overigens doet de Holenduif het in het agrarisch 
gebied in Zeeland al een tijdje erg goed, de toename aldaar is op de Kop van Schouwen niet terug te zien. 
 
 
Houtduif, n=99 
GD 2 BW 43 MD 6 VK 7 M 3 VR 20 DZ 12 BR 5 ZZH 1  
Zeepe 12 Slotbos 14  n totaal = 125 
 
De Houtduif is al lange tijd een talrijke broedvogel van opgaand geboomte in het onderzoeksgebied. In 
de Boswachterij (SBB) was de soort eind jaren tachtig bijzonder talrijk (146 territoria in 1988). Latere 
karteringen laten een fikse afname zien, maar sinds 2007 (49 territoria) is de stand niet veel verder 
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gedaald. Bij de afname van de Houtduif speelt de opkomst van predatoren als Havik en Buizerd een rol. 
Mogelijk speelt voedselgebrek in delen van het bos de soort ook parten. In de Meeuwenduinen (SBB) 
nam de soort tussen 1997 (29 territoria) en 2007 (6) sterk af, sindsdien lijkt de soort zich hier op een 
laag peil te handhaven. Ook hier zal predatie een rol spelen bij de afname en de huidige lage stand. De 
recente beheermaatregelen hebben de hoeveelheid broedhabitat verminderd, maar door het 
toegenomen oppervlak aan kruidenrijke vegetatie zijn de foerageermogelijkheden toegenomen. In de 
bosschages van Vroongronden en Maire (SBB) is de Houtduif tamelijk algemeen zonder duidelijke 
trend, en ook in het onderzochte deel van de Verklikkerduinen (SBB) doet de soort het behoorlijk. In het 
Zeepe en het Slotbos Haamstede (NM) is de stand van jaar tot jaar onderhevig aan fikse schommelingen, 
maar op langere termijn is een negatieve trend onmiskenbaar. De huidige aantallen zijn ongeveer een 
derde van die begin jaren negentig. Al met al lijkt de Houtduif het op de Kop van Schouwen dus niet zo 
goed te doen. In de bosschages van de Duinzoom en het Bos van Renesse (SBB) is de soort algemeen. 
De hier broedende Houtduiven foerageren deels op het nabije akkerland. 
 
  
Houtsnip, n=13 
GD 1 BW 7 MD 0 VK 2 M 0 VR 3 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe  1  Slotbos 1  n totaal = 15 
 
Houtsnippen broeden in licht vochtige en humusrijke drogere bossen. In Zeeland is het broeden 
goeddeels beperkt tot de duinstreek, waarbij de Kop van Schouwen de grootste blikvanger is. 
Houtsnippen zijn door hun gedrag en hun  hun nachtelijke leefwijze lastig te inventariseren. In 2020 is 
veel aandacht besteed aan de soort. In de Boswachterij (SBB) weet de Houtsnip zich ten opzichte van 
2007 (6 territoria) goed te handhaven. De soort lijkt een voorkeur te hebben voor de loofhoutputten, 
maar vanwege de forse afstanden die tijdens de balts- en zangvluchten worden afgelegd is dat lastig vast 
te stellen. In de Zeepeduinen (NM) worden de meeste jaren weinig avondbezoeken gebracht. Het ene 
territorium van 2019 is mogelijk een onderschatting en een betrouwbare trend valt niet te geven. In het 
Slotbos (NM) is de Houtsnip sinds 2015 na een aantal jaren afwezigheid weer present. De twee paren in 
het onderzochte deel van het Verklikkerduin zijn illustratief voor het voorkomen in dit deel van de 
duinen. Elders in de Verklikker- en Watergat-duinen zijn nog meer territoria te vinden. Op de 
Vroongronden (SBB) concentreert het voorkomen zich in de aanwezige vochtige loofbossen. De drie 
vastgestelde territoria doen vermoeden dat de soort het hier goed doet. 
   
 
IJsvogel, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 0 
 
IJsvogels hebben voor zover bekend nooit gebroed in het onderzoeksgebied. Buiten het broedseizoen 
wordt de soort wel geregeld bij diverse wateren gespot. In de Boswachterij (SBB) was de soort op 15 
februari nog aanwezig bij de Boompjesput en werd op 20 juli weer een exemplaar gezien bij de 
infiltratieplas bij de uitkijktoren. Op 7 september vloog  weer een IJsvogel rond bij de Boompjesput. 
Daar de soort tussen 15 februari en 20 juli niet is opgemerkt, lijkt een broedterritorium onwaarschijnlijk. 
Indien geschikt broedhabitat aanwezig is, lijkt vestiging echter niet onmogelijk. 
 
 
Kauw, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 0 
 
Kauwen broeden in de Schouwse Westhoek vooral in en rond de dorpen. In de Boswachterij (SBB) zijn 
nooit meer dan vier paren geteld; dit jaar ontbrak de soort hier geheel. Wel waren enkele broedparen te 
vinden in holterijke oude loofbomen aan de A. van der Weijdeweg, vlak voor de parkeerplaats. Ook in 
de onderzochte delen van Maire en Vroongronden (SBB) ontbrak de soort. Opmerkelijk is het 
verdwijnen van de Kauw uit het Slotbos (NM), waar vooral de oude iepen langs de Moolweg een 
populaire broedplaats waren. Met de teloorgang van de meeste oude Iepen nam de Kauw hier af van 12 
paar in 2000  tot 8 in 2009 en vier in 2015. In 2017 en 2019 bleek de soort hier verdwenen te zijn. 
 
 
Kievit, n=49 
GD 0 BW 2 MD 1 VK 2 M 5 VR 6 DZ 27 BR 0 ZZH 6  
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Zeepe 3 Slotbos 0  n totaal = 52 
 
Midden jaren zeventig werd de stand van de Kievit op de Kop van Schouwen op 160-180 paren geschat, 
waarvan 130-150 op de Vroongronden (van Haperen 1977). Sindsdien is de soort hier, net als andere 
weidevogels, sterk afgenomen. Mede dankzij de herstelmaatregelen lijkt sinds 2000 sprake van enig 
herstel, maar de aantallen zijn beslist niet te vergelijken met die van midden jaren zeventig. De recente 
droge voorjaren gooien bovendien roet in het eten. De stand in het onderzochte oostelijke deel van de 
Vroongronden (SBB) was ongeveer gelijk aan die van 2011, terwijl in het niet onderzochte middendeel 
van het gebied aardig wat Kieviten aanwezig waren. In de Maire-Zuid (SBB) bleek de soort ten opzichte 
van 2005 wat te zijn toegenomen. 
Verassend was de aanwezigheid van drie territoria op de grens van Boswachterij en Meeuwenduinen 
(SBB). De vogels verbleven vooral in een vochtige vallei op luttele afstand van de enkele jaren geleden 
gekapte dennenopstand aan de noordwestgrens van het bos. Bij eerdere karteringen van Meeuwenduin 
en Boswachterij vanaf begin jaren tachtig was de soort nooit vastgesteld. In het onderzochte deel van de 
Verklikkerduinen (SBB), waar dit jaar twee paren te vinden waren, werd de soort tijdens de enkele 
eerdere karteringen (vanaf 1990) eveneens niet vastgesteld. In het Zeepe (NM) broedt de Kievit vooral 
in het noordelijk deel. Rond 1990 ging het meestal om een paar of vijf, rond 2010 waren dat er drie. De 
laatste schommelt het aantal paren hier tussen 3-6. De weilanden van de Zoete en Zoute Haard (SBB) 
bevatten prima habitat voor de soort, maar sinds 1990 (13 paar) is hij er wel afgenomen.  
In het Duinzoom-gebied (SBB) was de Kievit vóór de herinrichting al tamelijk algemeen: tussen 1990 en 
2012 waren er 15-24 paren aanwezig, maar de tendens was dalend. Na de herinrichting voelt de Kievit 
zich nog meer dan voorheen thuis in het gebied, getuige de 27 dit jaar aanwezige territoria. Daarmee is 
het een van de betere gebieden voor de soort op Schouwen-Duiveland. 
  
 
Kleine Barmsijs, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 0 
 
SNL-kwalificerende soort: N15.01 Duinbos 
 
De Kleine Barmsijs broedde waarschijnlijk vanaf de jaren zestig in de Boswachterij (SBB), waar broeden 
in 1970 met zekerheid werd vastgesteld. De pas sinds de jaren veertig in Nederland broedende soort 
prefereerde in ons land berkenbosjes nabij naaldhoutopstanden, een in en rond de Boswachterij 
aanwezig habitat. Eind jaren tachtig broedden naar schatting 40-60 paar Barmsijzen in de Schouwse 
Westhoek, waarvan een substantieel deel in de Boswachterij. In 1988 werden 15 territoria vastgesteld in 
het bos, maar vervolgens ging het snel bergafwaarts met de Schouwse broedpopulatie. In 1997 was er 
nog één territorium over, daarna was het gedaan met broedende Barmsijzen in de Boswachterij. In de 
Meeuwenduinen (SBB) werd in 1997 één territorium gevonden, maar ook daar is de soort naderhand 
als broedvogel verdwenen. Vermoedelijk zal er in de hoogtijdagen in de jaren tachtig ook op de 
Vroongronden (SBB) gebroed zijn, maar bewijzen ontbreken. Zeker is dat de Kleine Barmsijs inmiddels 
weer vrijwel geheel als broedvogel uit Zuid- en West-Nederland verdwenen is (Sovon 2018); een 
terugkeer van de soort op Schouwen lijkt er voorlopig niet in te zitten. Overigens overwintert de soort 
nog wel op de Kop van Schouwen en kunnen tot begin april doortrekkende vogels gevonden worden. 
 
 
 
Kleine Bonte Specht, n=3 
GD 0 BW 3 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 1  Slotbos 1  n totaal = 5 
 
SNL-kwalificerende soort: N14.03 Haagbeuken- en essenbos, N16.03 Droog bos met productie, N17.03 
Park- en stinzenbos 
 
De Kleine Bonte is een sterk boomgebonden specht van goed ontwikkelde broekbossen en ouder vochtig 
loof- en gemengd bos. In Zeeland neemt de soort de laatste jaren wat toe, maar het voorkomen is 
goeddeels beperkt tot Zeeuws-Vlaanderen en enkele binnenduinbossen. Midden jaren zeventig broedde 
de soort mogelijk op landgoed Gadra (van Haperen 1979) en eind juli 1988 werd een exemplaar gehoord 
in het Slotbos Haamstede (NM). Voorjaar 2019 werd voor het eerst met zekerheid een territorium 
vastgesteld in het Slotbos, waar voorjaar 2020 wederom een roepende vogel aanwezig was (M. Sluijter). 
Bovendien werd dit voorjaar tweemaal een roepende Kleine Bonte gehoord in het Zeepe (NM) (P. van 
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Tuil, M. Sluijter, waarneming.nl). Op 26 december 2019 werd een vrouwtje waargenomen in de 
Boswachterij (SBB, P. Beeke, waarneming.nl). Toch kwam het als een verassing dat de kartering van de 
Boswachterij liefst drie territoria opleverde, twee in het zuidelijk deel van het bos en één in het 
noordoosten. In alle gevallen was in de omgeving van de roepende vogels een combinatie van oude 
naaldhoutopstanden en enige ouder loofhout voorhanden. Op 16 februari 2019 werd een roepende vogel 
gehoord in de oude bosopstand in het oostelijk deel van de Vroongronden (SBB, J.W. Vergeer), maar in 
2020 kon de soort hier niet worden teruggevonden. Het heeft er alle schijn van dat de Kleine Bonte 
Specht zich voor langere tijd op de Kop van Schouwen aan het vestigen is en dat de komende jaren ook 
buiten Boswachterij en Slotbos territoria zullen worden vastgesteld, waarbij het Zeepe en het Vroonbos 
hoge ogen gooien. 
 
 
Kleine Karekiet, n=22 
GD 0 BW 4 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 17 BR 0 ZZH 1  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 22 
 
De sterk aan riet gebonden Kleine Karekiet is nooit algemeen geweest in de onderzochte delen van de 
Kop van Schouwen. Voorjaar 2020 werden vier territoria vastgesteld in de Boompjesput, goed voor het 
hoogst getelde aantal ooit in de Boswachterij (SBB). In de Meeuwenduinen (SBB) was alleen in 1997 een 
paar Kleine Karekieten aanwezig. Het enige overige in 2020 in het duin vastgestelde territorium bevond 
zich in de Zoete en Zoute Haard (SBB), waar de soort overigens ietwat verassend ontbrak in het westelijk 
rietland. 
In de Duinzoom (SBB) bleek de Kleine Karekiet met 17 paren wel vrij algemeen aanwezig. De meeste 
territoria bevonden zich in de randsloten en langs de sloten bij het Deltapark en bij het pad naar de 
schuilhut. In de jaren negentig waren 7-12 paar Kleine Karekieten aanwezig in de sloten rond het 
toenmalige akkerland in de Duinzoom.  
 
 
Kleine Mantelmeeuw, n=530 
GD 0 BW 0 MD 530 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal =530 
 
Het grootste deel van de twintigste eeuw broeden er Kleine Mantelmeeuwen te midden van de 
Zilvermeeuwen in de Meeuwenduinen (SBB). Begin jaren zeventig ging het nog om enkele tientallen 
paren, daarna steeg de stand gestaag tot enkele duizenden en sinds 1994 (4.620 paar) broeden er meer 
Kleine Mantels dan Zilvermeeuwen in het gebied. Terwijl de Zilvers gestaag in aantal afnamen groeide 
de Kleine Mantelkolonie nog door, maar na de eeuwwisseling begon de omvang van de kolonie te dalen 
en de laatste jaren ligt het totaal weer onder de 1.000. In 2019 was de omvang van de kolonie met 889 
paar iets gestegen, maar het totaal van 670 paren in 2020 (waarvan 530 in het SBB-deel van het gebied) 
betekent wederom een afname (Lilipaly et al. 2020, med. S. Lilipaly DPM).  Het zwaartepunt van de 
Kleine Mantel-kolonies lag meer dan bij de Zilvermeeuw in de kuststrook, maar de in jaren van 
overvloed waren er subkolonies (al dan niet gemengd met Zilvermeeuwen) door het hele Meeuwenduin-
gebied te vinden. Anno 2020 is de verspreiding weer beperkt tot de kuststrook. Een smalle strook 
buitenduin wordt beheerd door Rijkswaterstaat, maar het leeuwendeel van de vogels broedt in SBB-
terrein (S. Lilipaly, DPM). Sinds enkele jaren neemt de omvang van de Delta-populatie van de Kleine 
Mantelmeeuw licht af, maar dit speelt vooral op de Maasvlakte. Van de omvangrijke kolonies in Zeeland 
is alleen die in de Meeuwenduinen fors gekrompen (Lilipaly et al. 2020). Net als bij de Zilvermeeuw is 
niet duidelijk waarom. De dichtstbijzijnde gegroeide kolonies zijn te vinden op Neeltje Jans en recent in 
toenemende mate langs de Schouwse zuidkust. Op de Waddeneilanden is de stand na de eeuwwisseling 
gestabiliseerd ten gevolge van een gering broedsucces door voedselgebrek bij de vooral op de Noordzee 
foeragerende vogels aldaar (Sovon 2018). Onduidelijk is of dit bij de pal aan de Noordzeekust gelegen 
kolonie van de Meeuwenduinen ook een rol kan spelen. Het broedsucces van meer in het binnenland 
gelegen kleine mantel-kolonies lijkt tegenwoordig hoger te zijn dan die van de kustkolonies. 
 
 
Kleine Plevier, n=6 
GD 0 BW 0 MD 2 VK 0 M 1 VR 0 DZ 3 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 6 
 
De Kleine Plevier is een onregelmatige broedvogel van open, zandige delen van de Schouwse duinen. In 
de Meeuwenduinen (SBB) werden in 2020 twee territoria vastgesteld. Te oordelen aan het alarmeren 
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van de oudervogels hebben beide paren jongen geproduceerd. De Kleine Plevier is niet eerder vermeld 
in de Meeuwenduinen, hoewel niet uitgesloten is dat de soort hier vóór de verruiging en verstruweling 
al voorkwam. De vestiging van 2020 is duidelijk gerelateerd aan de recente verwijdering van een fors 
oppervlak aan struweel. Zolang er open, deels stuivende zandige plekken in het gebied aanwezig zijn kan 
de soort zich hier wellicht handhaven. Ook in de zuidelijke Maire werd voor het eerst een territorium 
vastgesteld: op 1 juni was een fel alarmerende vogel aanwezig bij de plasjes benoorden de Kloosterweg. 
De recente vernatting van het gebied en het tegengaan van verruiging heeft de Kleine Plevier hier nieuwe 
kansen geboden. Ook de Vroongronden (SBB) en het Zeepe (NM) bevatten enig potentieel broedhabitat, 
maar hier werd de soort in 2019-2020 niet vastgesteld. Anders ligt dat in de Duinzoom (SBB), waar de 
Kleine Plevier sinds de herinrichting geregeld met 1-4 paren aanwezig is (M. Sluijter, DPM). Voorjaar 
2020 werden hier drie paren geteld, waarvan tenminste twee jongen grootbrachten. De soort is op 
Schouwen-Duiveland nog altijd tamelijk schaars, de populatie van de Duinzoom is derhalve van 
regionaal belang. 
 
 
Kneu, n=80 
GD 2 BW 13 MD 34 VK 4 M 2 VR 8 DZ 9 BR 0 ZZH 8  
Zeepe 15 Slotbos 0  n totaal = 95 
 
SNL-kwalificerende soort: N08.02 Open duin 
Rode Lijst: gevoelig 
 
Deze kenmerkende soort van duinstruweel is een gewone broedvogel op de Kop van Schouwen. Het is 
een van de weinig struweelvogels die in de Boswachterij Westenschouwen (SBB) geen afname laat zien; 
sinds 2007 is de soort zelfs wat toegenomen. De Kneu broedt echter niet in het centrale deel van het bos: 
alle paren bevonden zich langs de west- en noordgrens, waar de afgelopen jaren opgaand naaldhout 
gekapt is. De Kneu lijkt hier dus van geprofiteerd te hebben. Ook in de Meeuwenduinen (SBB) is de Kneu 
ten opzichte van 2007 duidelijk toegenomen. Hier waren veel territoria te vinden in kleine struwelen 
nabij de recent opengewerkte gebiedsdelen. Vanaf eind mei vlogen hier diverse paren met vliegvlugge 
jongen rond. 
 

 
 
De Kneu is een kenmerkende broedvogel van open duinstruweel. Meeuwenduinen, 24 april 2020. 
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In het onderzochte deel van de Verklikkerduinen (SBB) was de Kneu stabiel op een tamelijk laag niveau, 
terwijl op de Vroongronden (SBB) een lichte toename te zien viel. Opvallend algemeen was de soort in 
de Zoete en Zoute Haard (SBB), al zal een deel van de 8 hier gekarteerde territoria waarschijnlijk in het 
aangrenzende buitenduin hebben gebroed. In het Zeepe (NM) was de stand van de Kneu sinds begin 
jaren negentig stabiel tot licht negatief, maar de laatste jaren lijkt de soort in het aan het Groene Duin 
(SBB) en Meeuwenduin grenzende deel weer toe te nemen. De dichtheid is wel lager dan die in de 
Meeuwenduinen. In het Slotbos (NM) ontbreekt de Kneu geheel. Net buiten het duin bleek de soort 
tamelijk algemeen in de Duinzoom (SBB), waar vooral de ruigtes en open struwelen van het Klimaatpark 
en rond het pad naar het uitkijkpunt populair zijn. Bij het begin van de herinrichting in 2012 was het 
aantal paren in het gebied reeds toegenomen tot zes. In het onderzochte deel van het Bos van Renesse 
(SBB) ontbrak de soort enigszins onverwacht. 
 
 
Knobbelzwaan, n=1 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 1 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 1 
 
Knobbelzwanen zijn geen broedvogels van de Schouwse duinen. In de Duinzoom (SBB) is de soort echter 
jaarrond aanwezig. Eén paar verbleef gedurende het hele voorjaar in het gebied en ging over tot 
nestbouw, maar er zijn geen jongen gezien.  
 
 
Koekoek, n=15 
GD 0 BW 5 MD 2 VK 3 M 1 VR 3 DZ 1 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 5 Slotbos 0  n totaal = 20 
 
Rode Lijst: kwetsbaar 
 
De Koekoek is een lastige soort om goed te karteren: de roepende mannetjes vliegen over fikse afstanden 
en in goede gebieden hebben de territoria vaak een fikse overlap. In het verleden werd de soort nogal 
eens overschat. Duidelijk is dat de Kop van Schouwen veel geschikt habitat bevat en dat de soort 
verspreid voorkomt. In de Boswachterij (SBB) en de Meeuwenduinen (SBB) lijkt de stand ten opzichte 
van 2007 iets gestegen te zijn. Enkele territoria bevonden zich op de grens van Boswachterij en 
Meeuwenduinen, respectievelijk Boswachterij en Groene Duin (SBB). Te oordelen naar de diverse 
aanvaringen tussen de Koekoek-mannen is de bezetting hier optimaal. Dat kan ook worden gezegd van 
de onderzochte delen van de Maire (SBB), de Verklikkerduinen (SBB) en de Vroongronden (SBB). De 
belangrijkste waardvogels in het duin zijn vermoedelijk Heggenmus, Graspieper en Witte Kwikstaart. 
In de Duinzoom (SBB) kan ook de Kleine Karekiet die rol vervullen. 
 
 
Koolmees, n=110 
GD 2 BW 55 MD 10 VK 8 M 3 VR 28 DZ 4 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 44 Slotbos 24  n totaal = 178 
 
De Koolmees is een van de talrijker broedvogels van de Boswachterij (SBB), maar toch is de dichtheid 
hier naar bosbegrippen laag. Veel naaldhoutpercelen bieden de soort weinig nestgelegenheid. De afname 
met ruim een kwart ten opzichte van de kartering in 2007 kan deels uit de kap van naaldhoutvakken 
verklaard worden. Anderzijds is veel loofhoutaanplant inmiddels op een leeftijd dat het voor de soort 
interessant moet zijn, maar een positief effect daarvan is niet terug te zien. Bekend is dat kalkgebrek de 
soort op droge, zure zandgronden parten speelt (Sovon 2018). Mogelijk speelt dit in de Boswachterij een 
rol. De dichtheid van de Koolmees in de loofbossen van Slot Haamstede (NM) en het Vroonbos (SBB) 
ligt aanmerkelijk hoger en de trend is hier stabiel tot positief. Opvallend is het ontbreken van de soort 
in jonge loofhoutaanplant van het Bos van Renesse. In het Duinzoom-gebied (SBB) zijn al wel enkele 
paren present. 
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Krakeend, n=23 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 1 M 0 VR 0 DZ 20 BR 0 ZZH 2  
Zeepe 2 Slotbos 0  n totaal = 25 
 
De Krakeend is sinds midden jaren negentig een schaarse maar geregelde broedvogel van de Schouwse 
duinen. Opvallend is dat de soort dit jaar in de Boswachterij (SBB) geheel ontbrak, terwijl hier in 1997 
en 2007 wel territoria te vinden waren en de beschikbare wateren er alleen maar aantrekkelijker op 
geworden lijken te zijn. In het onderzochte deel van de Verklikkerduinen (SBB) was net als in 2005 een 
territorium aanwezig. In het Zeepe (NM) broeden geregeld 4-8 paren, maar in het droge voorjaar van 
2019 konden slechts twee territoria worden gevonden. De soort broedt hier vooral rond de ondiepe, 
natuurlijke plassen. 
Direct vanaf de aanleg werkt het ondiepe zoete water van het Duinzoomgebied (SBB) als een magneet 
op de soort, die hier jaarrond aanwezig is, geregeld met meer dan 100 exemplaren. Voorjaar 2020 
werden 20 territoria geteld en later in het seizoen werden twee vrouwtjes met pullen gezien. 
Ongetwijfeld hebben de broedresultaten te leiden gehad onder de snelle verdroging in april en mei.  
 
 
Kruisbek, n=1 
GD 0 BW 1 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 1 
 
De Kruisbek is een echte naaldhoutspecialist die in Nederland vooral broedt in bossen met een 
gevarieerde naaldhoutaanplant van grove den, lariks, fijnspar en Douglas. Deze boomsoorten zijn in de 
Boswachterij Westenschouwen (SBB) schaars gezaaid of afwezig. Uit Drenthe zijn enkele nestvondsten 
in Oostenrijkse Dennen bekend (Vergeer 1998). Sinds 1985 zijn geregeld één tot enkele territoria 
opgemerkt in de Boswachterij; in 2020 was dat wederom het geval. Net als in eerdere jaren kon broeden 
niet bewezen worden. Vanaf eind mei werden voorts geregeld wat kleine groepjes Kruisbekken in het 
bos gezien. Zowel in 2019 als in voorjaar/zomer 2020 was landelijk gezien geen sprake van een serieuze 
invasie. In 2017 werden er meer Kruisbekken gezien in Nederland, ook in de Boswachterij 
Westenschouwen.  Tijdens de kartering in 2020 was de Grote Kruisbek geheel afwezig in de 
Boswachterij.  Een groep van 16 exemplaren van deze tegenwoordig ook in Nederland broedende soort 
was in januari en februari 2018 in de Boswachterij aanwezig (waarneming.nl). 
 
 
Kuifeend, n=32 
GD 0 BW 12 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 20 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 9 Slotbos 1  n totaal = 42 
 
De IJsbaan in het Zeepe (NM) was begin jaren zestig een van eerste Zeeuwse locaties waar broedende 
Kuifeenden werden vastgesteld. Sindsdien heeft de soort zich ontwikkeld tot een geregelde broedvogel 
van de grote zoete plassen in het duin, vooral in het Zeepe en de Boswachterij (SBB). In 2020 werden 8 
paren geteld in de Boompjesput en vier in de vijver bij de uitkijktoren. Geregeld werd tussen deze en 
enkele kleinere wateren heen en weer gevlogen. In het Zeepe lijkt het belang van de nieuwe vijver toe te 
nemen ten opzichte van de IJsbaan. In 2019 waren bij deze wateren zes, respectievelijk nul territoria 
aanwezig. De natuurlijke plassen in het Zeepe-Noord herbergden drie territoria. Sinds de eeuwwisseling 
neemt de soort hier wat toe. In de slotgracht van Slot Haamstede (NM) werd voor het eerst een 
territorium vastgesteld.  
In de Duinzoom (NM) vestigde de soort zich, net als de Krakeend, al snel na de realisatie. In 2020 
werden hier 20 territoria geteld. Daarmee is het een relevante broedplaats voor de Kuifeend. 
Ongetwijfeld hadden de vogels last van de verdroging in de loop van het voorjaar. In tegenstelling tot 
eerdere jaren werden geen vrouwtjes met pullen gezien. 
 
 
Kuifmees, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 0 
 
Sinds 1983 verblijven geregeld Kuifmezen in de Boswachterij Westenschouwen (SBB). Het gaat om een 
kleine, geïsoleerde populatie die na streng winterweer of voedselgebrek zomaar weer kan verdwijnen. 
Zo werd deze echte naaldhoutspecialist na enkele strenge winters in 1988 niet teruggevonden, maar in 
1997 waren weer twee territoria aanwezig. Daarna ging het de soort voor de wind; in 2007 werden 14 
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territoria gemeld, veruit het hoogste aantal ooit in een Zeeuws bos. Na 2011 werden waarnemingen van 
de soort echter schaars. In de winter en het vroege voorjaar van 2019 werd nog een enkel exemplaar 
gemeld (waarneming.nl), daarna lijkt de soort geheel verdwenen te zijn. De kartering van 2020 leverde 
dan ook geen Kuifmezen op in de Boswachterij. Verdroging en verzuring van naaldbossen, alsmede een 
afname van het oppervlak naaldbos, deed de landelijke populatie krimpen (Sovon 2018). De kans dat 
zwervende jonge Kuifmezen vanaf de Brabantse Wal of vanuit Vlaanderen zich opnieuw vestigen in de 
Boswachterij is aanwezig, maar wordt er niet groter op. Van echte invasies of grootschalige dispersie is 
bij deze soort, in tegenstelling tot de Zwarte Mees, geen sprake. 
 
 
Meerkoet, n=25 
GD 0 BW 6 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 14 BR 0 ZZH 5  
Zeepe 7 Slotbos 0  n totaal = 32 
 
De Meerkoet is een geregelde broedvogel van de zoetwaterplassen in de Schouwse duinen. In de 
Boswachterij (SBB) lijkt de soort na een piek van 12 paren in 1997 wat af te nemen. Dit jaar werden hier 
zes paren geteld. In het Zeepe (NM) is de broedpopulatie sinds de eeuwwisseling redelijk stabiel. Er is 
geen duidelijk effect merkbaar van de recente vernatting van het gebied, terwijl eerder in jaren met een 
hoge grondwaterstand wel en positief effect optrad. In de Zoete en Zoute Haard (SBB) is de Meerkoet 
recent toegenomen. De soort broedt hier in alle open wateren. De Duinzoom (SBB) werd direct na aanleg 
bevolkt, in 2012 broedden reeds enkele paren in het eerst aangelegde deel tegenover Vakantiepark Klein 
Poelland. In 2020 waren verspreid door het hele Duinzoomgebied 14 paren present. 
   
 
Merel, n=143 
GD 3 BW 59 MD 13 VK 12 M 6 VR 33 DZ 10 BR 7 ZZH 0  
Zeepe 52 Slotbos 25  n totaal = 220 
 
De Merel is een van de talrijkste broedvogels van de Schouwse duinen. In de Boswachterij (SBB) bleek 
de soort ten opzichte van 2007 licht te zijn afgenomen. Gezien de landelijke afname als gevolg van het 
Usutu-virus was dat niet verassend. De forsere afname in de Meeuwenduinen (SBB) (van 30 naar 13 
paar) is vanwege het verdwijnen van tientallen hectares broedhabitat ook verklaarbaar. Op de 
Vroongronden (SBB) oogt de stand stabiel. De dichtheid is hier het hoogst in het Vroonbos. In het jonge 
Bos van Renesse (SBB) is de Merel een van de talrijkste broedvogels. In Zeepe en Slotbos (NM) lagen de 
aantallen iets onder die van de voorgaande jaren, maar van een zware dip was geen sprake. De dichtheid 
in het Slotbos ligt nog iets boven die van het Vroonbos. 
 
 
Nachtegaal, n=46  
GD 0 BW 12 MD 26 VK 7 M 0 VR 1 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 14 Slotbos 0  n totaal = 60 
 
SNL-kwalificerende soort: N08.02 Open duin, N14.03 Haagbeuken- en essenbos, N15.01 Duinbos, 
N17.03 Park- en stinzenbos 
Rode Lijst: kwetsbaar 
 
De Nachtegaal is een van de meest kenmerkende broedvogels van duinstruwelen. In de duinen heeft de 
soort geprofiteerd van de verstruiking, terwijl op de oostelijke zandgronden juist sprake was van een 
fors afname. De Kop van Schouwen is een van de belangrijkste regio’s voor de Nachtegaal in Zeeland. 
De laatste jaren neemt de soort hier echter af. In de Boswachterij (SBB) is de Nachtegaal een 
kenmerkende soort van de struweelrijke loofhoutputten. Na 1988 (36 territoria) nam de soort hier 
langzaam maar zeker af, maar tussen 2007 (24 territoria) en 2020 (12) is de stand gehalveerd. De 
aantalsontwikkeling van de Nachtegaal in het bos lijkt daarmee illustratief voor meerdere loofhout- en 
struweelsoorten, die in het bos zijn afgenomen. 
Het verwijderen van Amerikaanse vogelkers en andere exoten in de loofhoutputten kan de Nachtegaal 
tijdelijk parten spelen. Belangrijker wellicht zijn de sterke aanwijzingen dat een hoge damhertenstand 
in duingebieden negatieve gevolgen heeft voor de Nachtegaal en andere struweelsoorten. Dit is in Brits 
onderzoek en in de Amsterdamse Waterleiding Duinen vastgesteld (Noordzij & van der Spek 2016). Het 
lijkt zinvol om nader onderzoek te doen naar de relatie tussen de hoogte van de damhertenpopulatie en 
de trend van de Nachtegaal in de Boswachterij en elders op de Kop van Schouwen. Bij de forse teruggang 
van de Nachtegaal in de Meeuwenduinen (SBB) (van 60 territoria in 1997 en 2007 naar 26 in 2020) 
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speelt het verdwijnen van tientallen hectares struweel ongetwijfeld een grote rol, maar ook hier kan vraat 
van de talrijke aanwezige Damherten een extra factor zijn. In de onderzochte delen van de 
Verklikkerduinen (SBB) en de Vroongronden (SBB) is sprake van een lichte afname en ook in het Zeepe 
(NM) is de trend sinds 2000 licht negatief. 
  
 
Nachtzwaluw, n=10 
GD 0 BW 8 MD 2 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 1  Slotbos 0  n totaal = 11 
 
De Nachtzwaluw is een nachtactieve grondbroeder van heidevelden, beboste zandverstuivingen, 
kapvlakten en open naaldbossen. De soort foerageert  ’s avonds en ’s nachts op vliegende insecten, vooral 
nachtvlinders en langpootmuggen. In Nederland neemt de soort sinds de jaren negentig toe, maar de 
verspreiding is sterk geconcentreerd op de oostelijke zandgronden in Hoog-Nederland. Drenthe en de 
Veluwe kennen de grootste concentraties, maar ook de op luttele afstand van Zeeland gelegen Brabantse 
Wal is goed voor tientallen territoria (Sovon 2018, website Sovon). Er zijn sterke aanwijzingen dat de 
groei van de Nederlandse populatie deels verklaard kan worden uit een  door klimaatverandering 
gestuurde toename van macronachtvlinders, die veruit de belangrijkste prooi vormen (van Kleunen et 
al. 2007). In Zeeland worden incidenteel territoria gemeld in de weinige gebieden die geschikt habitat 
bevatten, vooral in de bossen op de Oost Zeeuws-Vlaamse zandgronden, Oranjezon op Walcheren en de 
duinen van Schouwen. De oudste melding uit wat nu de Boswachterij is stamt uit 1906. Tussen 1959 en 
1975 werd de soort incidenteel gemeld in de Boswachterij (SBB); een nestvondst in 1960 bewees dat de 
soort ook daadwerkelijk tot broeden over kon gaan (Beekman et al. 1986, Vergeer & van Zuijlen 1994). 
Nadien werden incidenteel meldingen gedaan in Boswachterij en Zeepe; mogelijk is een enkele keer een 
territorium bezet. In 2018 werd geregeld een paar Nachtzwaluwen gespot in het noordwesten van de 
Boswachterij. Op basis van de vangst van een net vliegvlugge jonge vogel op vinkenbaan Nebularia wordt 
een succesvol broedgeval waarschijnlijk geacht (Schildwacht 2019). In 2019 werd in het Zeepe-Zuidwest 
een territorium vastgesteld op basis van een zingende vogel op 15 juni (H. van der Wal, VWG Schouwen-
Duiveland). Gezien de ervaringen uit 2018 en 2019 werd verondersteld dat de inventarisatie in 2020 
mogelijk  een territorium van de Nachtzwaluw op zou gaan leveren. Die verwachting bleek meer dan 
terecht. Sterker: voor het eerst bleek een heuse populatie van de soort aanwezig! Grotendeels op basis 
van zingende exemplaren zijn 11 territoria vastgesteld: 8 in de Boswachterij (SBB), twee in de 
Meeuwenduinen (SBB) en één in het Zeepe (NM). De vogel in het Zeepe bevond zich ongeveer op 
dezelfde locatie als in 2019. Daar het Zeepe in 2020 verder niet onderzocht is, valt de aanwezigheid van 
meer territoria aldaar niet uit te sluiten. De territoria in de Boswachterij bevonden zich op een kapvlakte 
en in enkele open percelen met ouder naaldhout. Geregeld werden foeragerende Nachtzwaluwen gezien 
in de avondschemer en de vroege ochtend, vooral aan westrand van het bos en op de grens van 
Boswachterij en Zeepe. Ook in de Meeuwenduinen werden zowel zingende als foeragerende 
Nachtzwaluwen opgemerkt. Overigens was de zangactiviteit nogal variabel: enkele vogels werden tijdens 
vrijwel elk bezoek gehoord, andere slechts een enkele keer. Dit is een bekend verschijnsel bij de soort 
(https://www.sovon.nl/nl/soort/7780).  
De vogels in de Meeuwenduinen bevonden zich in oudere, deels open struwelen nabij open terrein. 
De opkomst van de Nachtzwaluw op de Kop van Schouwen is waarschijnlijk het gevolg van de groei van 
de Nederlandse broedpopulatie en de door de recente beheermaatregelen toegenomen hoeveelheid 
geschikt broed- en foerageerhabitat in het onderzoeksgebied. Het feit dat de Kop van Schouwen een rijke 
nachtvlinderfauna kent (Baaijens et al. 2017) kan eveneens een rol spelen. Ondanks avondbezoeken aan 
ander potentieel geschikt broedhabitat, vooral de Maire-Zuid (SBB) en het heideveld op de 
Vroongronden (SBB), konden elders in het onderzoeksgebied geen Nachtzwaluwen worden vastgesteld. 
Het lijkt waarschijnlijk dat de in 2020 vastgestelde populatieomvang voorlopig stand kan houden. Tot 
slot: in een aantal Nederlandse Natura 2000-gebieden met naaldbos op schraal zand en 
zandverstuivingen is de Nachtzwaluw een doelsoort. Voor het N2000-gebied Kop van Schouwen zijn 
echter geen doelsoorten onder de broedvogels aangewezen. 
 
 
Nijlgans, n=21 
GD 1 BW 6 MD 2 VK 1 M 3 VR 1 DZ 7 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 5  Slotbos 0  n totaal = 26 
 
Nijlganzen broeden sinds 2000 jaarlijks in het Zeepe (NM) en nadien ook in geschikt habitat elders in 
de duinen. Voorjaar 2020 vielen vooral de groepen van tientallen exemplaren op die tot begin april in 
de Boompjesput in de Boswachterij (SBB) te vinden waren. Lang niet al deze vogels hebben in de 
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Boswachterij gebroed, maar de aanwezigheid van tomen met jongen indiceert dat sommige paren  tot 
broeden overgingen. In de Meeuwenduinen (SBB) was een paar met kleine pullen aanwezig in de 
veedrinkput in het centrale deel van het gebied. Eenmaal werd interactie van een paar Nijlganzen met 
de net ten noorden van de Boompjesput verblijvende Haviken gezien. Nijlganzen zijn in staat om 
Haviksnesten te kraken. Ook bij het dennenbosjes in de Maire (SBB) werd geregeld gedonder tussen 
Nijlganzen en andere soorten als Raaf en Havik opgemerkt. In de Duinzoom (SBB) waren gedurende 
een groot deel van het broedseizoen groepen van tientallen Nijlganzen aanwezig. Slechts een deel 
daarvan betrof broedvogels. 
  
 
Paapje, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 0 
 
SNL-kwalificerende soort: N08.02 Open duin, N08.03 Vochtige duinvallei 
Rode Lijst: bedreigd 
 
In 1975 werd een territorium van het Paapje vastgesteld in een door duinriet gedomineerd grasland met 
verspreide ligusterstruwelen in het noordwestelijk deel van het Zeepe (NM, van Haperen 1979). Tot en 
met 1999 werd hier vrijwel elk teljaar een territorium vastgesteld, maar sinds de eeuwwisseling is de 
soort hier verdwenen. Elders (met name in het Groene Duin SBB) zijn alleen waarnemingen van tijdelijk 
pleisterende Paapjes bekend, recent ook uit de Duinzoom (SBB). Daar de soort inmiddels uit vrijwel 
geheel Zuidwest-Nederland als broedvogel verdwenen is (Sovon 2018) ligt een terugkeer als broedvogel 
op de Kop van Schouwen niet voor de hand. 
 
 
Patrijs, n=1 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 1 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 1 
 
Rode Lijst: kwetsbaar 
 
De Patrijs verdween in de jaren negentig als geregelde broedvogel uit het Schouwse duingebied. Voorjaar 
2020 werd de soort niet vastgesteld in het onderzochte deel van de duinen. Wel was in het westelijk deel 
van de Duinzoom een paartje aanwezig, waarvan het mannetje op 7 april riep. Het voorkomen hier sluit 
aan op dat van het nabije agrarisch gebied, met name in de strokenlandbouw-percelen benoorden de 
Koudekerkse Inlaag (NM).  
 
 
Pimpelmees, n=61 
GD 0 BW 34 MD 2 VK 4 M 2 VR 17 DZ 1 BR 1 ZZH 0  
Zeepe 26 Slotbos 27  n totaal = 114 
 
De Pimpelmees was in 2020 opvallend schaars in de Boswachterij (SBB), waar de Zwarte Mees zelfs 
talrijker was. Nu is naaldbos zeker geen favoriet habitat van de soort, maar in 2007 lag het aantal 
broedparen hier ruim een kwart hoger. Het rijke loofbos van Slotbos Haamstede (NM) is duidelijk meer 
in trek, de dichtheid lag hier aanmerkelijk hoger. Ook in het Gadrabos (SBB) is de soort algemeen. In 
hoeverre de voorjaar 2020 geopenbaarde ziekte onder Pimpelmezen een negatieve rol speelde is niet 
bekend. 
 
 
Putter, n=23 
GD 0 BW 10 MD 0 VK 0 M 1 VR 4 DZ 5 BR 3 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 1  n totaal = 24 
 
De Putter is al lange tijd een kenmerkende broedvogel van het overgangsgebied van duin naar polder. 
De 10 voorjaar 2020 in de Boswachterij (SBB) vastgestelde territoria (meer dan tijdens de voorgaande 
karteringen) waren allen aan de rand van het bos gesitueerd. In de beboste delen van de Vroongronden 
(SBB) is de Putter al lange tijde een geregelde, zij het niet erg talrijke broedvogel. In de jonge bosschages 
van de Duinzoom en het Bos van Renesse waren ook reeds territoria aanwezig. 
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Raaf, n=1 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 1 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 1 
 
SNL-kwalificerende soort: N16.03 Droog bos met productie 
Rode Lijst: gevoelig 
 
Er zijn bronnen die de aanwezigheid van Raven op Schouwen-Duiveland in de negentiende eeuw 
veronderstellen (Beekman 1994), maar zeker is dat de soort de afgelopen 150 jaar hooguit een 
incidentele dwaalgast was. Vanaf najaar 2018 werd plots geregeld een paar Raven waargenomen op de 
Kop van Schouwen en in 2019 vond een succesvol broedgeval plaats in het dennenbosje in de Maire-
Zuid (SBB). De komst naar Schouwen past bij de recente opkomst van de soort in Nederland. De 
landelijke stand bedroeg in 2018 135-155 paren en het aantal rondzwervende en broedende vogels buiten 
de kerngebieden op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug neemt toe (Boele et al. 2000). 
Voorjaar 2020 was wederom een Ravenpaar aanwezig in het dennenbosje op de Maire. De vogels zijn 
gaan broeden, maar na 8 april werden ze hier niet meer gezien. Waarschijnlijk werd de hevige 
nestplaatsconcurrentie in het bosje met Nijlgans, Buizerd en Havik hen te machtig. Wel werden 
gedurende het hele broedseizoen geregeld Raven gezien in de Verklikkerduinen (SBB), de 
Meeuwenduinen (SBB), het Zeepe (NM) en de Boswachterij (SBB). Gezien de vele waarnemingen aldaar 
lijkt een vestiging in het noordoostelijk deel van de Boswachterij op termijn mogelijk. Voedsel lijkt in 
voldoende mate aanwezig. Op 3 juni plunderde het Ravenpaar een nest van de Grote Canadese Gans in 
de zuidoostelijke Verklikker (T. Sluijter).  
 
 
Ransuil, n=1 
GD 0 BW 1 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 1 
 
Rode Lijst: kwetsbaar 
 
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw broedden geregeld 5-6 paar Ransuilen in de 
Boswachterij (SBB). In 2007 werden, ondanks diverse nachtbezoeken, slechts twee paren gevonden. De 
komst van de Havik kan een rol spelen bij geconstateerde afname (Hoekstein & Boeren 2007). Voorjaar 
2020 werd hier nog één paar Ransuilen met jongen gevonden. Op het in 2020 geïnventariseerde deel 
van de Vroongronden (SBB) en de zuidwestelijke Verklikker (SBB) werden in 2005 nog Ransuilen 
aangetroffen (Vergeer 2005), maar dit jaar niet meer. Wel waren buiten het onderzoeksgebied nog 
minstens twee territoria in de noordelijke Verklikker en bij het Buitenduin Watergat aanwezig (J.W. 
Vergeer). In het Zeepe (NM) zijn sinds 1996 geen territoria meer vastgesteld en in het Slotbos (NM) 
sinds 1987. De komst van Ransuil-predatoren als Bosuil en Havik zal een rol spelen bij de afname. 
 
  
Rietgors, n=1 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 1 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 1 
 
De Rietgors is een zeldzame broedvogel in de Schouwse duinen. In de jaren tachtig broedden meerdere 
paren in vochtig kruipwilgstruweel in het Zeepe-Noord (NM), maar nadien nam de soort hier af en sinds 
2009 is hij er verdwenen. Op de Vroongronden werd na de eeuwwisseling alleen in 2005 een territorium 
vastgesteld, en wel in het oostelijk deel. De enige recente broedlocatie in de Schouwse duinen lijkt 
daarmee het (buiten het onderzoekgebied vallende) Watergat. 
In de natte kruidenruigte van het westelijk deel van de Duinzoom (SBB) was één zangpost aanwezig. 
 
  
Rietzanger, n=7 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 3 BR 0 ZZH 4  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 7 
 
Rietzangers broeden in de Schouwse duinen vooral in het buiten het onderzoeksgebied vallende 
Watergat Renesse. In 2005 bevond zich een territorium in de riet- en kruipwilgruigte bij een van de 
natuurlijke plassen in het Zeepe-Noord (NM), maar nadien is de soort hier niet meer aangetroffen. Wel 
waren voorjaar 2020 vier territoria te vinden in rietmoeras en kleine plukjes rietruigte in de Zoete en 
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Zoute Haard (SBB), waar de soort voor zover bekend niet eerder was vastgesteld. Aan de randen van de 
Duinzoom (SBB) werden drie territoria in rietruigte gevonden. De aanwezigheid van de soort alhier past 
in de positieve regionale en landelijke trend van de Rietzanger. 
  
 
Ringmus, n=3 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 2 BR 1 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal =3 
 
Rode Lijst: gevoelig 
 
Ooit was de Ringmus een talrijke bewoner van de dik 200 in de Boswachterij (SBB) geplaatste 
nestkasten. In 1985 werden 45 paren geteld, voor het leeuwendeel in de kasten. Nadien zijn de 
nestkasten vrijwel, en de Ringmussen geheel uit het bos verdwenen: net als in 2007 werd in 2020 geen 
enkel territorium gevonden. Gezien het feit dat het om voor de soort marginaal habitat gaat is dat niet 
verbazingwekkend. In de aan de duinzoom gelegen bosschages van de Vroongronden (SBB) was de 
Ringmus een schaarse broedvogel, maar na de eeuwwisseling is hij niet meer vastgesteld. Binnen het 
onderzoeksgebied werden voorjaar 2020 alleen territoria opgetekend in het Bos van Renesse (SBB) en 
in de heggen rond camping Agri-Nova bij de Duinzoom. 
 
 
 
Roodborst, n=162 
GD 2 BW 92 MD 1 VK 7 M 2 VR 48 DZ 5 BR 5 ZZH 0  
Zeepe 22 Slotbos 47  n totaal = 231 
 
De Roodborst is een van de talrijkste broedvogels van het onderzoeksgebied, met de hoogste dichtheden 
in de loofbossen van Slot Haamstede (NM) en Gadra (SBB). In de Boswachterij (SBB) is de dichtheid 
het hoogst in oudere dennen- en gemengde opstanden. De lichte afname in de Boswachterij ten opzichte 
van 2007 lijkt een logisch gevolg van het verdwijnen van naaldhoutopstanden. Verder valt op dat de 
dichtheid in percelen met weinig onderbegroeiing relatief laag is. Uit eerdere karteringen bleek dat de 
broedpopulatie op de Kop van Schouwen gevoelig is voor strenge winters. Gezien het uitblijven van 
dergelijke winters in de aan 2020 voorafgaande jaren wordt verondersteld dat de huidige populatie de 
maximale draagkracht van het onderzoeksgebied weerspiegeld. De tijdreeksen van het Gadrabos en 
Slotbos wijzen ook in die richting. 
 
 
Roodborsttapuit, n=68 
GD 6 BW 7 MD 23 VK 6 M 3 VR14 DZ 6 BR 1 ZZH 2  
Zeepe 17 Slotbos 0  n totaal = 85 
 
SNL-kwalificerende soort: N08.02 Open duin 
 
Op basis van de in 2019 en 2020 uitgevoerde karteringen in een groot deel van de Kop van Schouwen 
kan de totale populatie in het gehele Schouwse duingebied op meer dan 100 paar gesteld worden. Vanaf 
begin jaren zeventig nam de soort hier langzaam maar zeker toe; vrijwel alle in de loop der jaren 
uitgevoerde broedvogelkarteringen in het duin wijzen in die richting. Wel zijn er duidelijke verschillen 
in het tempo van de toename. Zo lijkt die in het Zeepe (NM) en in iets mindere mate op de Vroongronden 
(SBB) heel geleidelijk te zijn verlopen. De Meeuwenduinen (SBB) zijn een ander verhaal: daar leidden 
de forse ingrepen in 2017-2019 tot een sterke toename van de hoeveelheid geschikt habitat. De stand 
steeg hier van vier paren in 2007 tot 23 in 2020! Daarmee is het in één klap een van de beste gebieden 
voor de soort in Zeeland. Ongetwijfeld zou het aantal Roodborsttapuiten hier ook zonder de gedane 
ingrepen zijn toegenomen, maar zeer waarschijnlijk niet in de huidige proporties. Illustratief is wellicht 
dat het aantal territoria in het veel minder veranderde Groene Duin (SBB) in 2007 (5) en 2020 (6) bijna 
gelijk was. De beheermaatregelen in de Boswachterij leidden wel tot een duidelijke toename: van nul in 
2007 naar 7 in 2020. In het Zeepe zijn de meeste territoria te vinden in schaars begroeide valleitjes in 
het noorden en het aan het Groene Duin grenzende deel van het zuidwesten, in het zuidoostelijk deel is 
de soort niet aanwezig. In de Duinzoom (SBB) zijn de Roodborsttapuiten vooral te vinden in het 
klimaatbos en andere jonge aanplant langs de randen van het gebied. 
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Scholekster, n=18 
GD 0 BW 0 MD 1 VK 0 M 1 VR 3 DZ 11 BR 0 ZZH 2  
Zeepe 3 Slotbos 0  n totaal = 21 
 
De Scholekster was lange tijd een talrijke broedvogel van de Schouwse duinen. In de jaren zeventig werd 
de stand in het gehele duingebied op 180-220 paren geschat, waarvan 130-170 op de Vroongronden 
(SBB, inclusief Maire, van Haperen 1977). In het buitenduin waren vooral de Meeuwenduinen (SBB) 
van belang; in 1986 nestelden hier nog 20 paren. Vrijwel alle karteringen wijzen op een gestage afname 
van de Scholekster in de Schouwse duinen vanaf de jaren tachtig en negentig. In het Zeepe-Noord (NM) 
kelderde de stand van 11 paren in 1997 naar 3 in 2019. Op de westelijke Vroongronden (SBB) werden in 
1990 26 territoria geteld en in 2011 vier. Helaas is het deel van de Vroongronden waar deze vogels 
vertoefden in 2020 niet onderzocht. Op de wel onderzochte oostelijke Vroongronden waren nog drie van 
de 8 in 1990 getelde territoria over. Verruiging en verdroging worden als oorzaken van de teloorgang 
van de Scholekster in de binnenduinen gezien. In dat licht is het opmerkelijk dat het op terugdringen 
van verruiging en verdroging gerichte beheer (nog) geen duidelijk herstel van de Scholekster laat zien. 
De forse droogteperiodes van de laatste jaren en de algehele afname van de soort, zowel op Zeeuwse als 
op landelijke schaal, zullen zeker niet behulpzaam zijn. Dat laatste zal ook een rol spelen bij de 
teloorgang van de Scholekster in de Meeuwenduinen (SBB): van de 20 paren in 1986 waren er in 2007 
nog zes en in 2020 slechts één over. En dat terwijl de hoeveelheid geschikt broedhabitat dankzij de 
recente beheermaatregelen fors is toegenomen. Een nadeel van de Meeuwenduinen is dat er ter plaatse 
nauwelijks iets te foerageren valt. Dat was in de jaren tachtig echter ook al het geval, en toen loonde het 
kennelijk nog wel om er te broeden. Een lichtpuntje zijn de 11 paren in het net buiten het duinen gelegen 
Duinzoom-gebied (SBB), dat wel goede foerageermogelijkheden biedt. Voor de uitvoering van de 
natuurontwikkeling alhier broedden hier ook reeds Scholeksters, maar nam de soort wel af (14 paar in 
1996, 6 in 2012). 
 
 
Sijs, n=1 
GD 0 BW 1 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 1 
 
SNL-kwalificerende soort: N16.03 Droog bos met productie 
 
De als broedvogel sterk aan naaldhout gebonden Sijs is een fulltime zaadeter. In Nederland is het een 
schaarse en sterk in aantal wisselende broedvogel, vooral van sparrenbossen op hoge zandgronden. In 
naaldbossen langs de kust worden incidenteel territoria gevonden. Zo ook in de Boswachterij 
Westenschouwen, al is hier voor zover bekend nog nooit met zekerheid gebroed. Op grond van de 
aanwezigheid van zingende vogels in de broedtijd zijn hier 1-5 territoria vastgesteld in 1983, 1985, 1988, 
1997 en 2007 (Vergeer 1998, Hoekstein & Boeren 2007). Voorjaar 2020 werd de soort enkele malen 
gehoord en gezien en werd wederom op grond van een zangwaarneming een territorium vastgesteld. 
Daarmee werd bevestigd dat de Boswachterij het belangrijkste potentiële broedgebied voor de soort in 
Zeeland is. 
 
 
Slobeend, n=21 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 1 VR 2 DZ 18 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 21 
 
Rode Lijst: kwetsbaar 
 
Midden jaren zeventig werd het broedbestand van de Slobeend in de Schouwse duinen geschat op 30-
40, waarvan 17-25 op de Vroongronden (SBB). Vooral de verdroging heeft het de soort sindsdien knap 
lastig gemaakt, de aantallen broedparen in het duin zijn dan ook gedaald. In het Zeepe is de soort 
duidelijk talrijker na regenrijke winters. Zo werden in 2000 in de natuurlijke plassen van het Zeepe-
Noord (SBB) 12 paren vastgesteld. Na 2010 waren dat er hier nooit meer dan drie en in 2019 ontbrak de 
soort zowel hier als elders in het Zeepe geheel. Gezien het op vernatting gerichte beheer is dat 
teleurstellend, hopelijk zal de soort na een regenrijke winter nieuwe kansen krijgen in het gebied. De op 
vernatting gerichte beheermaatregelen in de oostelijke Vroongronden (SBB) en de Maire (SBB) hebben 
voor de Slobeend al wel effect gesorteerd, gezien de aanwezigheid van enkele territoria. Het is 
aannemelijk dat de soort hier in jaren met een hoger waterpeil nog wat talrijker voor de dag kan komen, 
maar de aantallen van begin jaren zeventig lijken vooralsnog te hoog gegrepen.  
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In de Boswachterij (SBB) heeft de soort nooit gebroed. Het nieuw ontwikkelde Duinzoom-gebied (SBB) 
biedt de soort wel veel kansen. Voorjaar 2020 werden hier liefst 18 potentiële broedparen geteld. De 
indruk bestond dat de snelle verdroging van het gebied in april en mei veel Slobeenden ervan weerhield 
om daadwerkelijk te broeden. In tegenstelling tot eerdere jaren werden geen vrouwtjes met jongen 
gezien. 
 
 

 
 
De Slobeend blijft door de droogte schaars in de binnenduinen, maar is talrijker in de Duinzoom. Duinzoom, 22 
april 2020. 
 
 
Soepeend, n=3 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 3 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 3 
 
Tussen de vele Wilde Eenden in de Duinzoom (SBB) waren drie paar Soepeenden aanwezig. In de 
onderzochte duingebieden werden geen Soepeenden opgemerkt. 
 
 
Soepgans, n=18 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 3 DZ 15 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 18 
 
Rond 2000 vestigde zich een groep verwilderde tamme ganzen in het westelijk deel van de 
Vroongronden (SBB). De herkomst is onbekend. In 2011 werden in het destijds onderzochte deel 11 
nesten gevonden. De Soepganzen van de Vroongronden broeden vooral in het in 2020 niet onderzochte 
centrale deel. In het wel onderzochte zuidwestelijk deel werd in 2020 één nest gevonden en waren nog 
enkele paren aanwezig. Kort na de herinrichting vestigde een deel van de Soepganzen van de 
Vroongronden zich in de Duinzoom (SBB). Voorjaar 2020 waren hier enkele tientallen exemplaren 
aanwezig, een deel van deze vogels heeft gebroed. Er werden twee nesten geprikt (med. SBB), maar later 
in het seizoen waren ook enkele Soepgansparen met jongen aanwezig. Elders in de in 2019 en 2020 
onderzochte gebieden waren geen Soepganzen aanwezig. 
 
 
Sperwer, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 0 
 
Voorjaar 2020 werd slechts enkele malen een Sperwer gezien tijdens de broedvogelkarteringen. Op 
grond van enkele waarnemingen op de Vroongronden (SBB) en het Gadrabos (SBB) in mei en juni wordt 
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een territorium in die regio waarschijnlijk geacht, maar helaas kon dit binnen de grenzen van het 
onderzochte gebied niet bevestigd worden. Ook bij eerdere inventarisaties van het in 2020 onderzochte 
deel van de Vroongronden werd de soort niet vastgesteld. In het Slotbos Haamstede (NM) en in het 
Zeepe (NM) werd de soort in 2005 voor het laatst broedend vastgesteld. In de Boswachterij (SBB) 
werden in 2007 nog drie territoria gevonden (Hoekstein & Boeren 2007), in 2020 niet één. Hoewel een 
enkel territorium gemist kan zijn, lijkt de Sperwer in het hele onderzoeksgebied momenteel schaars te 
zijn. In Zeeland is de soort tussen 2008 en 2015 sterk afgenomen (Castelijns 2019). De toename van de 
Havik en afname van relevante prooidieren van deze echte vogeljager kan een rol spelen. 
 
 
Spotvogel, n=14 
GD 0 BW 0 MD 1 VK 0 M 0 VR 3 DZ 6 BR 3 ZZH 1  
Zeepe 1  Slotbos 0  n totaal = 15 
 
Rode Lijst: gevoelig 
 
Spotvogels broeden in kleinschalig, goed ontwikkeld struweel, maar duinstruwelen zijn niet favoriet. In 
het overgrote deel van het onderzoeksgebied was en is de soort dan ook schaars tot afwezig. In de 
Boswachterij (SBB) waren net als in 2007 geen Spotvogels te vinden en in de Meeuwenduinen (SBB, 
eveneens net als in 2007) één territorium. In het noordelijk deel van het Zeepe (NM) was in 2019 voor 
het eerst sinds 1996 een zangpost te vinden. In het gehele Zeepe broeden sinds 2010 jaarlijks 0-2 paren, 
in het Slotbos (NM) is de soort na het dichtgroeien van een kapvlakte begin jaren negentig niet meer 
vastgesteld. De enkele territoria op de Vroongronden (NM) bevonden zich in bosschages langs de Hoge 
Zoom en de Hoogenboomlaan. Opmerkelijk waren de drie territoria in de jonge loofaanplant van het 
Bos van Renesse (SBB). Het huidige ontwikkelingsstadium en de relatieve openheid van deze bosschages 
zijn duidelijk geschikt voor de Spotvogel. Dat geldt ook voor de bosschages van de Duinzoom (SBB) waar 
zes paren geteld werden, een voor deze soort behoorlijk hoog aantal. 
  
 
Spreeuw, n=3 
GD 0 BW 1 MD 0 VK 0 M 2 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 3 
 
De Spreeuw is al lange tijd een opmerkelijk schaarse broedvogel in het onderzoeksgebied. Begin jaren 
tachtig waren nog enkele tientallen broedparen te vinden in de Boswachterij (SBB), waarschijnlijk vooral 
in de toen ruim voorhanden zijnde nestkasten. Eind jaren tachtig was het aantal broedparen al 
geslonken tot twee, en sindsdien is nooit meer dan één paar vastgesteld. Met het verdwijnen van oud, 
holterijk loofhout nam de soort vanaf begin jaren negentig ook af in Zeepe (NM, 15 paar 1993) en Slotbos 
(NM, ca. 2o paren tot 1992). Tegenwoordig zijn hier hooguit enkele territoria te vinden en in 2019 
ontbrak de soort geheel. Op de Vroongronden (SBB) was en is de soort schaars. In de bomenrijen van 
de Maire-Zuid waren enkele paren aanwezig. Overigens broedt de Spreeuw wel in een deel van de 
recreatieve bebouwing aan de duinrand en talrijker in de dorpen. 
  
 
Sprinkhaanzanger, n=9 
GD 0 BW 1 MD 4 VK 1 M 0 VR 1 DZ 0 BR 0 ZZH 2  
Zeepe 2 Slotbos 0  n totaal = 11 
 
SNL-kwalificerende soort: N08.03 Vochtige duinvallei 
 
De Sprinkhaanzanger is een kenmerkende broedvogel van duinstruwelen, vooral die in kalkrijke 
buitenduinen. De soort kent een opwaartse trend in Nederland, die soms wordt onderbroken door 
slechte jaren in de Afrikaanse overwinteringsgebieden. In 2007 was de omvang van de 
struweelopstanden in de Meeuwenduinen (SBB) maximaal en kende de soort een prima jaar in heel 
Nederland. Dat resulteerde in een piek van 25 territoria in dit gebied.  In 2020 was de situatie 
omgekeerd: er zijn sterke aanwijzingen dat het een matig jaar was in Nederland en de hoeveelheid 
struweel in de Meeuwenduinen is lange tijd niet zo gering geweest. Dat resulteerde in een forse 
teruggang van de soort: er werden slechts 4 territoria geteld. Opvallend was ook de afname in de 
loofhoutputten van de Boswachterij (SBB, van 9 naar 1) en in het Groene Duin (SBB, van 3 naar 0). 
Mogelijk speelt verdroging en vraat van Damherten hier een rol. In het Zeepe (NM) fluctueert de stand 
al jaren tussen 2-14 territoria, zonder duidelijk trend. 2019 was kennelijk net als in 2020 een mager jaar; 
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er werden in het Zeepe slechts 2 paren vastgesteld. In het onderzochte deel van de Verklikkerduinen 
(SBB) daalde de stand van 3 paar in 2005 naar 1 in 2020. Op de Vroongronden is de soort nooit erg 
talrijk geweest. Het enige hier in 2020 vastgestelde territorium bevond zich in wat struweelopslag op 
het heideterrein. 
In de smalle strook buitenduinstruweel langs de Zoete en Zoute Haard (SBB) zijn jaarlijks 
Sprinkhaanzangers te vinden. Dit jaar waren er twee zangposten net binnen het onderzochte deel van 
de Haard aanwezig. 
 
 
Staartmees, n=19 
GD 1 BW 11 MD 1 VK 2 M 0 VR 3 DZ 1 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 6 Slotbos 2  n totaal = 27 
 
Het aantal territoria van de Staartmees in de Boswachterij (SBB) ligt sinds 1997 rond de 10 paren. De 11 
paren van 2020 waren vooral te vinden in loofhoutputten en gedunde naaldhoutpercelen met 
struweelopslag. De afname in de Meeuwenduinen (SBB, van 7 paren in 2007 naar 1 in 2020) zal vooral 
aan het verdwijnen van flinke oppervlaktes ouder struweel en bosopslag liggen. De weinige telgegevens 
van de Vroongronden (SBB) wijzen op een stabiel voorkomen sinds de eeuwwisseling. In het noordelijk 
deel van het Zeepe (NM) is de soort sinds de eeuwwisseling wat afgenomen; in 2019 ontbrak hij er 
geheel. De andere delen van het Zeepe laten een stabiele tot licht toenemende trend zien, ondanks het 
verdwijnen van bosopslag, terwijl de soort in het Slotbos (NM) in 2019 na enkele jaren afwezigheid weer 
present was.  
 
 
Stormmeeuw, n=3 
GD 0 BW 0 MD 3 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal =3 
 
De Stormmeeuw broedt al lange tijd in de Schouwse duinen, maar hooguit met enkele tientallen paren. 
De belangrijkste vestiging is die in de Meeuwenduinen (SBB), waar in 1988 16 paren werden geteld. Na 
1995 werden hier nog maar zelden meer dan 10 paren geteld en in 2020 waren slechts drie paren 
aanwezig. In het onderzochte deel van de Verklikkerduinen (SBB) waren in 1990 nog vijf paren 
aanwezig, maar ook hier nam de soort af en in 2005 was hij hier verdwenen. In het noordelijke deel van 
het Zeepe (NM) waren eind jaren tachtig geregeld circa 10 paren aanwezig. Begin jaren negentig was de 
soort hier plots verdwenen, maar tussen 1994 en 2003 werden weer 1-3 paren geteld. Vanaf 2004 lijkt 
de soort geheel uit het Zeepe verdwenen te zijn. 
 
 
Tafeleend, n=3 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 3 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 3   
 
In 2002 werden voor het eerst twee territoria van de Tafeleend in het Schouwse duingebied vastgesteld, 
en wel in de noordwestelijke plassen en op de ijsbaan in het Zeepe (NM). Tot een serieuze vestiging 
kwam het echter niet: pas in 2015 werden weer twee territoria in het Zeepe vastgesteld, ditmaal in de 
nieuwe vijver. Bij de karteringen in 2017 en 2019 ontbrak de soort hier weer geheel en in 2020 konden 
ook elders in het duingebied geen Tafeleenden worden vastgesteld. Wel werden gedurende het gehele 
broedseizoen enkele paartjes gezien in de Duinzoom (SBB). Hier werden drie territoria van deze op 
Schouwen en elders in Zeeland tamelijk schaarse broedvogel vastgesteld, maar er zijn geen vrouwtjes 
met pullen gezien. 
 
 
Tapuit, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = o 
 
SNL-kwalificerende soort: N08.02 Open duin 
Rode Lijst: bedreigd 
 
Sinds de jaren tachtig is de Nederlandse tapuitenpopulatie met meer dan 90 procent geslonken. De 
afname was het grootst in het zuiden des lands en werd waarschijnlijk veroorzaakt door verruiging, een 
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verminderd aanbod van konijnenholen om in te broeden en mogelijk ook voedselgebrek (Sovon 2018). 
In ieder geval zijn verruigde graslanden niet geschikt voor deze oogjager, die het moet hebben van 
kortgrazige vegetaties en zandige open plekken. Midden jaren zeventig was de Kop van Schouwen met 
circa 100 territoria nog de belangrijkste broedlocatie van de Tapuit in Zuid-Nederland. Tussen 1975 en 
1990 nam de populatie met circa 20 procent af, maar daarna ging het pas goed mis: in 2005 was nog 
één procent van de populatie over (Vergeer 2006) en sindsdien is de Tapuit in het hele Deltagebied geen 
jaarlijkse broedvogel meer. In 2005 werden op geschikte locaties in het Zeepe (NM) en op de 
Vroongronden (SBB) een aantal nestkasten ingegraven, maar hoewel enkele kasten wel door Tapuiten 
geïnspecteerd werden bleven positieve resultaten uit (Vergeer 2006). 
Ruim de helft van de voor de Tapuit belangrijke voormalige broedlocaties op de Kop van Schouwen 
vallen binnen het in 2020 onderzochte gebied. Daarnaast waren de dit jaar niet onderzochte delen van 
de Vroongronden, het Watergat Renesse en het Vliegveld Nieuw-Haamstede (7 paar in 1997) van belang.  
In het onderzoeksgebied werden voor het laatst territoria van de Tapuit vastgesteld in 1983 
(Boswachterij SBB 1 terr.), 1990 (Maire Noord SBB 6, Vroongronden-Oost SBB 3, Vroongronden-West 
SBB 12) en 1997 (Groene Duin SBB 1, Meeuwenduin SBB 1). Voor al deze terreinen geldt dat er na 2000 
geen territoria meer gevonden zijn. De enige uitzondering is het Zeepe-Noord (NM), waar in 8 van de 
14 jaren sinds 2000 waarin dit gebied gekarteerd is 1-2 territoria werden vastgesteld. Een geslaagd 
broedgeval is voor zover bekend nimmer vastgesteld in deze eeuw.  
Voorjaar 2020 werd zowel in de Meeuwenduinen als op de Vroongronden-oost eenmalig een zingende 
vogel in geschikt habitat binnen de datumgrens vastgesteld. Beide zanglocaties zijn nadien nog enkele 
malen bezocht, maar er werden geen Tapuiten meer aangetroffen. Volgens de interpretatiecriteria die  
voor SNL-karteringen in terreinen van Staatsbosbeheer worden gehanteerd, zijn dit geldige territoria; . 
Deze zijn niet opgevoerd, omdat de opdrachtgever voor een geldig territorium van de Tapuit  
aanwijzingen voor broeden wil zien. 
Het lijkt er dus niet op dat er daadwerkelijk gebroed is. Wel geven deze waarnemingen aan dat er nog 
(of weer?) geïnteresseerde Tapuiten in het onderzoeksgebied aanwezig kunnen zijn. Naast de zingende 
mannen werden meerdere waarnemingen van pleisterende vrouwtjes en niet zingende mannen verricht.  
Dankzij de recente beheermaatregelen is op de Vroongronden, in de Maire en in de Meeuwenduinen 
weer aantrekkelijk broedhabitat in de vorm van kortgrazige en open graslanden ontstaan. De magere 
konijnenstand blijft wellicht een probleem, het aanbieden van alternatieve nestlocaties kan nu wellicht 
zinvol zijn.  
 
 
Tjiftjaf, n=120 
GD 2 BW 53 MD 11 VK 11 M 1 VR 25 DZ 5 BR 6 ZZH 1  
Zeepe 33 Slotbos 14  n totaal = 167 
 
Deze talrijke bosvogel nam decennialang toe in het onderzoeksgebied, maar de resultaten van de 
kartering in 2019 en 2020 wijzen op een stabiele of zelfs dalende lijn. Dat laatste speelt vooral in de 
Boswachterij (SBB). Hier nam de soort tussen 1997 en 2007 nog flink toe, maar dit jaar was de stand 
weer terug op het niveau van 1997. De toename in Meeuwenduinen (SBB, van 5 paren in 2007 naar 11 
in 2020) is opmerkelijk, maar doet vermoeden dat de verdwenen struwelen van minder belang waren 
voor de soort, terwijl de hoogst opgaande struwelen in het oosten en noorden van het gebied gespaard 
zijn gebleven. In het onderzochte deel van de Verklikkerduinen (SBB) nam de Tjiftjaf ten opzichte van 
20o5 toe en op de Vroongronden lijkt de stand ten opzichte van 2011 stabiel. In het goed onderzochte 
Zeepe en Slotbos (NM) is sprake van enige fluctuaties, maar alleen in het Zeepe-Noord lijkt de Tjiftjaf 
echt af te nemen. 
In de jonge bosschages van het Bos van Renesse en de Duinzoom (SBB) is de soort tamelijk algemeen. 
 
 
Torenvalk, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 0 
 
Rode Lijst: kwetsbaar 
 
De Torenvalk is een marginale broedvogel in de Schouwse duinen. Langs de duinrand worden vaker 
broedgevallen geregistreerd. Er werden dan ok geregeld jagende vogels in de Duinzoom (SBB) gezien, 
maar deze vogels broedden buiten het gebied. Zo was er een bezette nestkast op zo’n 200 meter 
benoorden het telgebied. 
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In de eigenlijke duinen werden nauwelijks Torenvalken gezien. Broedgevallen zoals vastgesteld in de 
Boswachterij (SBB, 1997) en Zeepe-Noord (NM, geregeld tussen 2003 en 2011) bleven dan ook uit. 
 
 
Tuinfluiter, n=44 
GD 1 BW 8 MD 7 VK 6 M 0 VR 10 DZ 9 BR 2 ZZH 1  
Zeepe 11 Slotbos 2  n totaal = 57 
 
De Tuinfluiter is een kensoort van jong (loof)bos en rijk struweel op vochtige bodem. Het voorkomen in 
de Boswachterij (SBB) is beperkt tot de loofhoutputten en de randstruwelen. De karteringen tot en met 
2007 laten vooral een toename zien, maar in 2020 bleek de soort van 18 (2007) naar 8 paar te zijn 
gezakt. Dat past in het beeld dat veel struweelgebonden soorten het momenteel minder goed doen in het 
gebied. Ook het ouder worden van het bos zal hier een rol spelen. Zeker ouder naaldbos heeft de soort 
weinig te bieden. Ook in de Meeuwenduinen (SBB) bleek de stand gehalveerd. In de struweelruigtes van 
het onderzochte deel van de Verklikker (SBB) bleek het aantal Tuinfluiters ten opzichte van 2005 juist 
verdubbeld te zijn, terwijl de stand op de Vroongronden (SBB) eerder stabiel lijkt. Hier ontbreekt de 
soort overigens bijna in het nogal dichte Vroonbos, maar doet het een stuk beter in de open bosschages 
langs het fietspad en de ruigtes langs de Hoge Zoom. Ook in de jonge loofbosschages van de Duinzoom 
(SBB) en in mindere mate het Bos van Renesse (SBB) zijn aardig wat Tuinfluiters te vinden. In het 
Slotbos Haamstede (NM) was de Tuinfluiter tot de eeuwwisseling vrij algemeen, maar na het 
dichtgroeien van de kapvlakte broeden hier tegenwoordig hooguit twee paren. In het Zeepe (NM) 
verblijven sinds de eeuwwisseling geregeld 10-15 paren. De stand fluctueert sterk zonder duidelijke 
trend. 
 
  
Tureluur, n=13 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 1 VR 0 DZ 12 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal =13 
 
SNL-kwalificerende soort: N08.03 Vochtige duinvallei, N10.02 Vochtig hooiland 
Rode Lijst: gevoelig 
 
Midden jaren zeventig broedden nog 12-14 paar Tureluurs in de duinen van Schouwen, waarvan 9-10 op 
de Vroongronden (SBB, van Haperen 1977). In de jaren en negentig verdween de soort ten gevolge van 
verruiging en verdroging geheel uit het duin, maar na de eeuwwisseling werden weer mondjesmaat 
territoriale Tureluurs vastgesteld. Binnen de grenzen van het onderzoeksgebied was dat vooral het geval 
op de oostelijke Vroongronden (SBB, o.a. 2 paar in 2011). In het snel droger wordende voorjaar van 
2020 was de soort hier korte tijd aanwezig, maar tot vestiging kwam het niet. Het enige in het duin 
aanwezige broedpaar was te vinden in een kruipwilgruigte in de zuidelijke Maire (SBB), waar de recent 
herstelde aanwezigheid van open water de soort duidelijk in de kaart speelt. In het noordelijk deel van 
het Zeepe is in natte voorjaren geregeld een enkel broedpaar te vinden, maar in het droge 2019 was de 
soort hier afwezig. De Zoete en Zoute Haard (SBB) herbergde tot 2000 geregeld een paar Tureluurs, 
maar dit jaar was de soort afwezig. In jaren met een hogere grondwaterstand vallen op meer locaties in 
de Schouwse duinen territoria van Tureluurs te verwachten. In het voormalig landbouwgebied van de 
Duinzoom (SBB) broedden tussen 1990 en 1998 1-3 paar Tureluurs. De eerste heringerichte 
gebiedsdelen trokken in 2002 direct vijf paren aan en in het volledig herontwikkelde gebied waren in 
2020 12 territoria te vinden. Daarmee is de Duinzoom een belangrijk broedgebied voor deze in Zeeland 
in aantal afnemende soort. 
 
Turkse Tortel, n=3 
GD 0 BW 3 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 2 Slotbos 2  n totaal = 7 
 
De Turkse Tortel is een marginale broedvogel van het onderzoeksgebied. Het voorkomen hier is een 
randverschijnsel van de vrij talrijke aanwezigheid in de dorpen en recreatieterreinen aan de duinrand. 
Op basis van koerende vogels werden in 2020 drie territoria vastgesteld in het aan Westenschouwen 
grenzende deel van de Boswachterij (SBB), terwijl de territoria in het Slotbos Haamstede aan de rand 
van het slot en de aangrenzende bebouwing te vinden waren. Opmerkelijk zijn de twee territoria op basis 
van koerende vogels in bosschages in het Zeepe-Noord, maar ook die zijn op hooguit 200 meter van de 
dichtstbijzijnde camping en villa’s. Zowel in Boswachterij, Zeepe als Slotbos zijn geen bewijzen voor 
daadwerkelijk broeden gevonden. 
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De Tureluur blijft zeldzaam in de binnenduinen, maar doet het goed in de Duinzoom. Duinzoom, 22 april 2020. 
 
  
Veldleeuwerik, n=62 
GD 0 BW 4 MD 13 VK 1 M 5 VR 10 DZ 28 BR 1 ZZH 0  
Zeepe 7 Slotbos 0  n totaal = 69 
 
SNL-kwalificerende soort: N08.03 Vochtige duinvallei 
Rode Lijst: gevoelig 
 
De Veldleeuwerik was lange tijd een kensoort van de kortgrazige open delen van de Schouwse duinen. 
Midden jaren zeventig werd de populatie geschat op 400-500 paren waarvan 240-310 op de 
Vroongraslanden (SBB, van Haperen 1977). Van Haperen (1979) omschreef de soort dan ook als de 
meest talrijke broedvogel van de open duinlandschappen in het duingebied van Schouwen. Verruiging 
en verdroging leidden vervolgens tot een forse afname. Illustratief is de situatie in het Groene Duin 
(SBB), waar in 1980 25 paren geteld werden, in 1988 nog vijf en bij de drie sindsdien uitgevoerde 
karteringen (inclusief 2020) niet één. Op de voor de soort zo belangrijke Vroongronden was de dichtheid 
begin jaren negentig hooguit een vijfde van die midden jaren zeventig. Lange tijd kwam daar weinig 
verandering in, maar daar lijkt recent verandering in te komen. In de onderzochte oostelijke 
Vroongronden (SBB) werden voorjaar 2020 9 territoria geteld, drie keer zo veel als in de eerdere 
karteringen sinds 1990. In het aangrenzende niet gekarteerde open deel werden ook flinke wat zingende 
veldleeuwen gehoord. De ingezette beheermaatregelen lijken hier dus tot een positieve kentering te 
leiden. Ook in het onderzochte deel van de Maire (SBB) was de Veldleeuwerik duidelijk talrijker dan 
tijdens de voorlaatste kartering in 2005 (van 1 naar 5 paar) en ook hier geldt dat in de niet onderzochte 
open terreinen van de noordelijke Maire en het Vliegveld Haamstede nog flink wat zingende 
Veldleeuweriken aanwezig waren. 
Verassend was het aantal van 13 paar Veldleeuweriken in de Meeuwenduinen (SBB). Tussen 1986 en 
2013 was hier nooit meer dan één paar aanwezig. De soort reageert hier dus duidelijk positief op de 
recente beheermaatregelen. Opmerkelijk is nog dat er geen territoria te vinden waren in de droge open 
kamduinen op de grens van Zeepe (NM) en Meeuwenduin, een terrein waarover van Haperen in de jaren 
zeventig al opmerkte dat de soort er vrijwel ontbrak. In het noordelijk deel van het Zeepe nam de 
Veldleeuwerik tot 2010 (1 paar) steeds verder af, maar sindsdien is sprake van een voorzichtige toename 
en in 2019 werden vijf paren geteld. In het zuidelijk deel van het Zeepe is van een herstel nog niets te 
merken, daar ontbreekt de soort sinds de eeuwwisseling. Al met al is de Schouwse duinpopulatie nog 
ver verwijderd van de tot midden jaren zeventig gebruikelijke aantallen, maar er is absoluut sprake van 
een positieve kentering. 
In het net buiten het duin gelegen Duinzoom-gebied (SBB) valt eveneens goed nieuws over de soort te 
melden. In het voormalige agrarisch gebied alhier was de Veldleeuwerik al algemeen, maar nam er wel 
af (van 25 territoria in 1994 tot 12 in 2012). In het heringerichte Duinzoom-gebied waren in 2020 28 
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paren aanwezig, een duidelijk herstel dus. Overigens herbergt het agrarisch gebied ten zuiden van de 
Duinzoom ook relatief hoge aantallen Veldleeuweriken (zij het niet zoveel als in de Duinzoom) en neemt 
de soort er recent wat toe. 
 
 
Velduil, n=0 
 
SNL-kwalificerende soort: N08.02 Open Duin 
Rode Lijst: ernstig bedreigd 
 
In de jaren vijftig, zestig en zeventig was de Velduil een onregelmatig broedvogel van de Kop van 
Schouwen, met name in het Zeepe (NM), de Verklikkerduinen (SBB) en op de Vroongronden (SBB). In 
de jaren negentig werd nog viermaal een territorium gevonden in het Zeepe, voor het laatst in 1997 in 
het Zeepe-Noord. Daarna werden lange tijd geen op mogelijk broeden wijzende waarnemingen meer 
gedaan van de ook op Zeeuwse en landelijke schaal erg zeldzaam geworden Velduil. In 2014 –een 
landelijk piekjaar voor de soort- werden enkele waarnemingen verricht in het Zeepe, maar er is geen 
territorium vastgesteld. In 2019 –wederom een piekjaar- zijn in het najaar enkele waarneming verricht 
in het Zeepe, maar voor zover bekend niet in het broedseizoen. Voorjaar 2020 werd de soort niet gezien 
in het onderzoeksgebied. 
 
 
Vink, n=112 
GD 2 BW 93 MD 1 VK 1 M 3 VR 10 DZ 2 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 13 Slotbos 16  n totaal = 141 
 
De Boswachterij (SBB) is een van de belangrijkste broedgebieden van de Vink in Zeeland. Te oordelen 
aan de diverse karteringen werd de soort hier tot 2007 ook steeds talrijker. Vinken komen tegenwoordig 
weliswaar verspreid over de hele provincie voor, maar aantallen als in de Boswachterij zijn uitzonderlijk. 
Toch moest de soort ten opzichte van de 136 paren in 2007 een veer laten. De kap van een aantal oudere 
naaldhoutpercelen zal daar niet vreemd aan zijn. Het gros van de territoria bevindt zich namelijk in 
dergelijke percelen. In het Gadrabos (SBB) en omgeving op de Vroongronden (SBB) is de Vink minder 
algemeen, maar ten opzichte van begin jaren negentig is hij wel flink toegenomen. In het Slotbos (NM) 
ontbrak de soort nog tot midden jaren negentig. Daarna steeg het aantal paren hier geleidelijk tot een 
maximum van 16 in 2017 en 2019. Het Zeepe (NM) laat eenzelfde beeld zien; ook hier zijn de 13 territoria 
van 2019 de hoogste score tot nu toe. 
De jonge aanplant van het Bos van Renesse (SBB) herbergde nog geen Vinken, de oudste bebossing in 
de Duinzoom was al wel bezet. 
 
 
Vuurgoudhaan, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 0 
 
SNL-kwalificerende soort: N16.03 Droog bos met productie 
 
In 1985 en 1988 werden 1-2 broedparen van deze op Schouwen nog altijd zeldzame broedvogel 
opgemerkt in percelen Corsicaanse Den in de Boswachterij (SBB). Ondanks de recente forse toename 
van de Nederlandse broedpopulatie bleef het daar vooralsnog bij: ook in 2020 konden geen territoria 
van de in het winterhalfjaar wel geregeld in het gebied aanwezige soort worden gevonden. In 2015 werd 
voor het eerst een territorium opgemerkt in het Slotbos Haamstede (NM), maar ook daar was de 
Vuurgoudhaan in 2020 niet aanwezig. 
 
 
Waterhoen, n=4 
GD 0 BW 1 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 1 BR 0 ZZH 2  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 4 
 
Het Waterhoen is tamelijk schaars op de Kop van Schouwen en zeker in het onderzoeksgebied. De 
Boswachterij is meestal goed voor 1-2 paren. Ditmaal was de soort er alleen present in de vijver achter 
het Evides-pompstation. De zoete plassen van de Zoete en Zoute Haard (SBB) herbergen vrijwel jaarlijks 
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enkele paren. De wateren van de Duinzoom (SBB) zijn niet echt geschikt voor de soort, die hier met 
slechts één paar aanwezig was. 
 
 
Watersnip, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 0 
 
SNL-kwalificerende soort: N10.02 Vochtig hooiland 
Rode Lijst: bedreigd 
 
Tot 1954 broedde de Watersnip waarschijnlijk geregeld in de Schouwse binnenduinen (van Haperen 
1979), maar sindsdien is de soort hier als reguliere broedvogel verdwenen. Wel worden op geschikte 
locaties, vooral op de Vroongronden (SBB) en in het Zeepe-Noord (NM), geregeld pleisterende 
doortrekkers vastgesteld. Ook in 2019 en 2020 was dit het geval. In 1989 werden twee territoria 
vastgesteld in een natte kruipwilgvegetatie in het Zeepe-Noord. In 2017 werd eenmalig een baltsende 
(‘kloktikkende’) vogel opgemerkt in hetzelfde habitat in het Zeepe-Noord. In 2019 en 2020 werden geen 
op territoria duidende waarnemingen van de Watersnip gedaan. 
 
 
Wespendief, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 0 
 
SNL-kwalificerende soort: N16.03 Droog bos met productie 
 
De Wespendief is Zeeland een zeldzame, maar in aantal toenemende broedvogel. Veruit de meeste 
broedgevallen zijn gesitueerd in Zeeuws-Vlaanderen (Castelijns 2019). Sinds 1984 worden op de Kop 
van Schouwen nu en dan Wespendieven gezien in de broedtijd. Het enige zekere broedgeval vond in 
2006 plaats in de Boswachterij (SBB, Castelijns 2019). In de periode 2011-2018 is de soort in de 
Boswachterij en omgeving jaarlijks gezien, maar er zijn geen territoria vastgesteld, laat staan 
nestvondsten gedaan. Op 22 juni 2019 werd een paar gezien boven het Zeepe (NM, M. Sluijter, 
waarneming.nl), nadere waarnemingen ontbreken. Tijdens het veldwerk in 2020 werd de soort eenmaal 
gezien: op 29 mei vloog een exemplaar vanuit de Meeuwenduinen naar het noordoosten van de 
Boswachterij en viel daar in. De vogel kon hier later niet worden teruggevonden en waarneming.nl 
vermeldt geen andere waarnemingen uit het gebied in deze periode. 
 
 
Wielewaal, n=1 
GD 0 BW 1 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 0 
 
SNL-kwalificerende soort: N14.03 Haagbeuken- en essenbos, N16.03 Droog bos met productie, N15.01 
Duinbos, N17.03 Park- en stinzenbos 
Rode Lijst: kwetsbaar 
 
De Boswachterij (SBB) bevat plaatselijk geschikt habitat voor de Wielewaal, die hier vanaf de kartering 
van 1997 steevast met 1 territorium aanwezig is. Dit jaar werd de soort alleen op 29 mei gehoord. Toch 
kan dit wel degelijk op een territorium wijzen; ook Wielewalen zingen bij lage dichtheden relatief weinig. 
Het Vroonbos (SBB) en omgeving herbergden in de jaren zeventig al geregeld enkele territoria. In 205 
werden hier nog twee territoria gemeld, maar dit jaar was de soort afwezig. Het Slotbos Haamstede (NM) 
gold lange tijd als een vast stek van de soort. In de jaren tachtig werden geregeld tot vier territoria 
gemeld, maar vervolgens nam de soort langzaam af en sinds 2008 lijkt hij geheel verdwenen te zijn. In 
het aangrenzende Zeepebos (NM) hield de Wielewaal het vol tot 2011, maar ook daar is de soort 
sindsdien verdwenen. 
 
 
Wilde Eend, n=92 
GD 0 BW 10 MD 0 VK 2 M 0 VR 4 DZ 64 BR 1 ZZH 14  
Zeepe 9 Slotbos 1  n totaal = 102 
 



Sovon-rapport 2020/56 
 
 

80 
 

De Wilde Eend is al lange tijd een reguliere broedvogel van de natte laagtes en open wateren van de Kop 
van Schouwen. Eerdere karteringen in de Boswachterij (SBB) leverden veelal circa 20 territoria op, de 
10 paren van 2020 wijzen derhalve op een afname. Het gros van de broedparen bevond zich bij de 
Boompjesput, waar later in het seizoen ook vrouwtjes met pullen aanwezig waren. Op de Vroongronden 
(SBB) werden opvallend weinig territoria gevonden. In het oostelijk deel van de Vroongronden bleek de 
populatie ten opzichte van de karteringen in 2005 en 2011 circa 70% lager te liggen. Dat is opmerkelijk, 
daar de Wilde Eend een vroege broedvogel is en dit gebied in maart en april nog veel open water bevatte. 
De dichtheid in het duin is het hoogst in de Zoete en Zoute Haard (SBB), waar ook een aantal vrouwtjes 
met pullen werden gezien. In het geregeld gekarteerde Zeepe (NM) is goed te volgen dat de stand van de 
Wilde Eend fluctueert met de beschikbare hoeveelheid open water in het vroege voorjaar. Een positief 
effect van de recente vernatting van het gebied is niet goed terug te zien. De kartering van 2019 volgde 
op een bijzonder droge periode. Met in totaal 9 territoria was dit dan ook een van de minste jaren van 
de soort sinds begin jaren negentig. 
Bijzonder talrijk is de Wilde Eend in de Duinzoom (SBB). De 64 getelde territoria zijn mogelijk een lichte 
overschatting van de werkelijke broedpopulatie, maar te oordelen aan enkele nestvondsten en diverse 
waarnemingen van vrouwtjes met jongen is de hoge dichtheid reëel. Gebroed wordt er vooral in de 
grazige ruigtes nabij kreekranden, maar ook in de bosschages. In het voormalig landbouwgebied was de 
soort overigens al algemeen, maar na de herinrichting lijkt hij wel verder te zijn toegenomen. 
   
 
Winterkoning, n=168 
GD 5 BW 69 MD 18 VK 9 M 2 VR 41 DZ 16 BR 7 ZZH 1  
Zeepe 60 Slotbos 71  n totaal = 299 
 
De stand van deze kenmerkende struweelvogel wordt beïnvloed door de mate van strengheid van de 
winter en wijzigingen in de kwaliteit van het beschikbare habitat. Door het recente uitblijven van strenge 
winters kan een negatief effect daarvan op de populatie uitgesloten worden. De opmerkelijke afname in 
de Boswachterij (SBB, 176 territoria in 2007 tegen 69 in 2020) is dus aan andere oorzaken te wijten. De 
afname ten opzichte van 2007 lijkt het grootst in de loofhoutputten, maar ook de dichtheid in de 
onderbegroeiing van naaldhoutpercelen is afgenomen. Deze afname komt overeen met die van andere 
struweelvogels en indiceert dat er op dit vlak wat aan de hand is in het bos. De nog forsere afname in de 
Meeuwenduinen (SBB, 95 territoria in 2007, 18 in 2020) is deels te verklaren door het verdwijnen van 
tientallen hectares struweel, maar ook in de nog aanwezige struwelen ligt de dichtheid duidelijk lager. 
Factoren als een verminderde vitaliteit van meidoorn en vlier kunnen hier een rol spelen. In hoeverre 
vraat door Damherten een rol speelt is niet duidelijk. In het onderzochte deel werd ten opzichte van 
2005 een lichte afname vastgesteld en op de Vroongronden (SBB) lijkt de populatie stabiel tot licht 
dalend. In het zuidelijk deel van het Zeepe (NM) lijkt de stand ondanks sterke jaarlijks 
aantalsschommelingen op de lange termijn redelijk stabiel, maar in het noorden van het Zeepe is de 
soort na 2010 beduidend schaarser geworden. De hoogste dichtheid binnen het onderzoeksgebied 
bereikt de Winterkoning in het Slotbos Haamstede (NM), waar de soort in gebiedsdelen met een rijke 
kruid- of struiklaag dichtheden van ruim boven 1 paar per hectare bereikt. Dan mogen we spreken van 
ideaal Winterkoning-habitat. 
 
 
Wintertaling, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 1  Slotbos 0  n totaal = 1 
 
SNL-kwalificerende soort: N08.03 Vochtige duinvallei 
Rode Lijst: kwetsbaar 
 
Volgens van Haperen (1977) broedden midden jaren zeventig 20-40 paar Wintertalingen in de Schouwse 
duinen, waarvan 8-10 op de Vroongronden (SBB). Vrijwel alle sindsdien uitgevoerde karteringen wijzen 
op een afname van de soort, anno 2020 bedraagt de totale populatie in het duin hooguit enkele paren. 
De telreeks in het Zeepe (NM) laat zien dat de soort gebonden is aan voorjaren met een hoge 
grondwaterstand. Dan kunnen in dit gebied 5-8 territoria te vinden zijn. Sinds de eeuwwisseling is dit 
echter niet meer gebeurd. In het droge voorjaar van 2019 werd één paar gemeld bij de plassen in het 
noordwesten van het Zeepe. In de Boswachterij (SBB) en de Meeuwenduinen (SBB) heeft de 
Wintertaling sinds de jaren tachtig niet meer gebroed en ook de sinds begin jaren negentig uitgevoerde 
karteringen op de Vroongronden –waar de soort zoals gezegd midden jaren zeventig nog voorkwam- 
hebben nimmer territoria van de soort opgeleverd. Toch lijkt juist hier dankzij de recente 
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beheermaatregelen weer geschikt broedbiotoop voorhanden, een vestiging in een voorjaar met een 
hogere grondwaterstand is niet denkbeeldig. In de Duinzoom (SBB) is de Wintertaling een talrijke 
wintervogel. Begin maart 2020 waren hier nog tientallen exemplaren aanwezig, maar helaas konden 
geen broedterritoria worden vastgesteld.  
 
 
Witte Kwikstaart, n=24 
GD 2 BW 5 MD 7 VK 0 M 1 VR 3 DZ 6 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 5 Slotbos 0  n totaal = 29 
 
Witte Kwikstaarten foerageren graag in open, kortgrazige vegetaties. Op de Kop van Schouwen is het al 
lange tijd een schaarse broedvogel van bunkers en andere gebouwen nabij geschikt open 
foerageerhabitat. In de Boswachterij (SBB) broedde de soort in 2020 bij de gebouwen van waterbedrijf 
Evides, maar vooral in de recent opengelegde randen in het noordwesten. Het totaal van 5 territoria is 
aanmerkelijk meer dan ooit tevoren gekarteerd. Datzelfde kan gezegd voor de 7 territoria in de 
Meeuwenduinen (SBB), tellingen in 1986-2007 leverden niet meer dan 0-2 territoria op. Hier bleek de 
soort dit jaar een duidelijke voorkeur voor de opengelegde voormalige struwelen te hebben. 
Verscheidene paren broedden in bunkers nabij deze gebiedsdelen. In het Groene Duin (SBB) broedde 
een paar aan de rand van een kleine zandige open plek. De recente beheermaatregelen in het Zeepe (NM) 
hebben geleid tot een toename aan open, zandige plekken én ondiepe wateren. Ook hier lijkt de Witte 
Kwikstaart daarvan te profiteren: de vijf in 2019 getelde paren betekenen een nieuw maximum voor de 
soort. De enkele op de Vroongronden (SBB) getelde paren wijzen op een stabiele populatie. In de 
Duinzoom (SBB) lijkt de combinatie van een forse randlengte aan zoet water, de aanwezige dammen en 
sluisjes en het graszodenbedrijf midden in het gebied de soort in de kaart te spelen. 
 
 
Wulp, n=1 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 1 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 1 
 
SNL-kwalificerende soort: N08.02 Open duin, N08.03 Vochtige duinvallei 
Rode Lijst: kwetsbaar 
 
De Schouwse duinen herbergen al lange tijd de enige Zeeuwse broedpopulatie van de Wulp, die vooral 
te vinden is op de Vroongronden (SBB) en in het Zeepe (NM). In de Meeuwenduinen (SBB) werden 
geregeld 1-2 territoria geteld, in 2007 was er één paar te vinden in het oostelijk deel van het gebied. 
Ondanks de recente toename van de hoeveelheid geschikt broedhabitat kon de soort hier in 2020 niet 
worden teruggevonden. Ook in het Groene Duin (SBB) ontbrak de Wulp in 2007 en 2020. In de 
aangrenzende Zeepeduinen werd de Wulp sinds 2005 alleen in het noordelijk deel aangetroffen, maar 
in 2017 en 2019 was de soort ook daar verdwenen. Het enige in 2020 binnen de grenzen van het 
onderzoeksgebied vastgestelde territorium bevond zich op de grens van de Maire (SBB) en het Vliegveld-
Haamstede, niet ver van het Zeepe-Noord. Hier was op 14 mei een alarmerend exemplaar aanwezig. In 
dit weinig op broedvogels onderzochte deel van de Westhoek was in 1997 en in 2005 ook een territorium 
te vinden. Op de oostelijke Vroongronden werd één territorium vastgesteld, maar de kern ervan lag net 
buiten het onderzoeksgebied. De in 2005 getrokken conclusie dat de soort zich op de Kop van Schouwen 
‘opvallend goed weet te handhaven’ (Vergeer 2006) lijkt anno 2020 niet meer op te gaan. De komende 
jaren zal blijken of de voor de soort op het eerste gezicht gunstige recente beheermaatregelen een herstel 
in kunnen luiden. De gestaag dalende landelijke populatie en de inmiddels sterk geïsoleerde ligging van 
de Schouwse populatie zijn daarbij niet behulpzaam (Sovon 2018). 
 
 
Zanglijster, n=56 
GD 1 BW 21 MD 5 VK 5 M 3 VR 15 DZ 3 BR 2 ZZH 1  
Zeepe 5 Slotbos 16  n totaal = 77 
 
De Zanglijster moet het op de Kop van Schouwen vooral hebben van de rijkere bosgebieden en oudere 
bosschages in bebouwd gebied. In het westelijk deel van de Boswachterij is de soort ronduit schaars, 
maar langs de bosranden en bij de grote loofhoutopstanden in het noorden en oosten van het bos zijn 
redelijk wat Zanglijsters te vinden. De stand was ongeveer gelijk aan die van 2007. Dat geldt ook voor 
de Meeuwenduinen, hetgeen indiceert dat de verdwenen struwelen voor de soort niet erg relevant waren. 
Ook hier is het voorkomen beperkt tot het oostelijk deel van het gebied. De bomenrijen in de zuidelijke 
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Maire zijn goed voor drie territoria en de open bosschages in het onderzochte deel van de Vroongronden 
–met name die rond het fietspad- zijn rijk aan Zanglijsters. De dichtheid in het Vroonbos ligt wat lager. 
De stand van de Zanglijster op de Vroongronden oogt stabiel tot licht positief. In het Zeepe was de soort 
in 2019 met slechts 5 paren opmerkelijk schaars. Over het algemeen nam de soort hier sinds de 
eeuwwisseling toe en in 2017 werden nog 14 paren geteld. Hopelijk kunnen komende karteringen 
uitwijzen in hoeverre de afname in 2019 van structurele aard is. In het Slotbos schommelt de stand al 
jaren tussen de 8-16 paren, waarmee dit het rijkste gebied is voor de soort binnen het onderzoeksgebied. 
 
 
Zilvermeeuw N=98 
GD 0 BW 0 MD 98 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal =98 
     
Sinds mensenheugenis broeden er Zilvermeeuwen in de Meeuwenduinen, een gebied dat niet voor niets 
die naam draagt. Midden jaren tachtig bereikte de kolonie hier met circa 8.000 paren haar maximale 
omvang, sindsdien is het aantal broedparen gestaag gedaald. In de eerste jaren van de afname waren er 
aanwijsbare oorzaken als het sluiten van het open vuilnisbelt bij de Schelphoek en de concurrentie van 
de sterk opkomende Kleine Mantelmeeuw. De laatste jaren nemen beide soorten af en is minder 
duidelijk waarom het de Zilvermeeuw hier niet goed gaat. Een deel van de vogels zal waarschijnlijk 
verkast zijn naar opkomende nabije kolonies op Neeltje Jans en langs de Schouwse zuidkust, maar de 
groei hier is bij lange na niet genoeg om de afname van de soort in de regio teniet te doen. In 2020 
werden de Zilvermeeuwen in opdracht van Rijkswaterstaat geteld door medewerkers van Delta 
Milieuprojecten. De tellingen alhier worden al jaren volgens een speciaal ontwikkelde methodiek 
uitgevoerd. In het door SBB beheerde deel van de Meeuwenduinen werden 98 paren geteld, een nieuw 
laagterecord. In 2007 waren er verspreid door het gebied nog diverse subkolonies aanwezig. Anno 2020 
bevonden alle nesten op twee na zich aan de westrand van het gebied. Een deel van de vogels broedt in 
het door RWS beheerde buitenduin, dat buiten de in dit rapport beschreven kartering valt. Van een 
specifiek op de soort gericht beheer in de Meeuwenduinen, zoals het rapen van eieren (dat in 1997 nog 
op twee locaties werd toegepast) is al jaren geen sprake meer. Het lijkt er vooralsnog niet op dat de 
recente beheermaatregelen in het gebied, waardoor het oppervlak potentieel geschikt broedbiotoop flink 
is uitgebreid, enig effect hebben. Zolang predatoren als de Vos geen vaste grond onder de voeten hebben 
in de Meeuwenduinen moet de oorzaak van de afname waarschijnlijk vooral buiten het gebied worden 
gezocht. Overigens werd eind jaren negentig nog vermoed dat de afname van soorten als Wulp en 
Bergeend deels veroorzaakt werd door de talrijke aanwezige meeuwen (Vergeer 1998). Het verdwijnen 
van de meeuwen in een groot deel van de Meeuwenduinen heeft echter niet geleid tot een herstel van de 
broedpopulatie van deze soorten. Buiten de Meeuwenduinen is de stand van de Zilvermeeuw in de in dit 
rapport besproken gebied altijd marginaal geweest en in 2019-2020 werden er geen broedgevallen 
vastgesteld. 
 
 
Zomertaling, n=1 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 1 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 1 
 
Rode Lijst: bedreigd 
 
De Zomertaling broedt waarschijnlijk alleen in jaren met een hoge grondwaterstand in de Schouwse 
duinen. Van Haperen (1979) memoreert dat dit reeds in 1961 het geval was. Met de verdroging van het 
duin is de soort steeds schaarser geworden. Op de Vroongronden was midden jaren zeventig nog hooguit 
één paar aanwezig, sindsdien zijn hier geen territoria meer aangetroffen. In de geregeld gekarteerde 
Zeepeduinen werd voor het laatste een paar Zomertalingen opgemerkt in 1995. Nu dankzij de recente 
beheermaatregelen meer geschikt habitat aanwezig is bestaat de kans dat de soort in een voorjaar met 
een hoge grondwaterstand een nieuwe poging zal wagen in het Zeepe en/of op de Vroongronden. In 
1960 en 1961 broedde de Zomertaling in de Zoete en Zoute Haard (Van Haperen 1979) en ook in de jaren 
tachtig zijn waarnemingen gedaan die op een mogelijk broedgeval wijzen. Tijdens de karteringen in 
1990, 2000 en 2020 werd de soort hier echter niet vastgesteld. 
Een lichtpuntje was de aanwezigheid van een paar Zomertalingen in de Duinzoom. Voor zover bekend 
was dit voor het eerste dat hier een territorium van de soort is vastgesteld. Of er daadwerkelijk gebroed 
is, kon niet bewezen worden. 
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Zomertortel, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 0 
 
Rode Lijst: kwetsbaar 
 
Dat de stand van de Zomertortel al decennia krimpt in Zeeland en in heel Noordwest-Europa, is 
algemeen bekend. Het feit dat er binnen de grenzen van de in 2019-2020 onderzochte gebieden op de 
Kop van Schouwen geen enkel paar werd gevonden kan desondanks als een nieuw dieptepunt gelden. 
De Boswachterij en de Meeuwenduinen waren samen in 1988 nog goed voor 66 paren. Dat aantal daalde 
vervolgens rap tot 20 in 1997, 5 in 2007 en in 2020 bleek de soort dus geheel verdwenen te zijn. Het 
hoge aantal van 1988 is achteraf gezien opmerkelijk: vooral in de Boswachterij was weinig echt geschikt 
habitat te vinden, vermoedelijk foerageerden de vogels vooral in het nabije polderland (Vergeer 1998). 
In het onderzochte deel van de Verklikkerduinen werden in 2005 nog drie territoria aangetroffen. 
Overigens werden elders in de Verklikkerduinen in 2020 nog enkele waarnemingen van Zomertortels 
gedaan (Waarneming.nl), mogelijk komt hier dus nog een enkel territorium voor. In het onderzochte 
deel van de Maire is de soort na 1990 niet meer als broedvogel vastgesteld en datzelfde geldt voor de 
Vroongronden-Oost. In het westelijk deel van de Vroongronden (inclusief Gadrabos) waren in 2005 nog 
drie territoria aanwezig. In de goed onderzochte Zeepeduinen hield de Zomertortel het lang vol. Toch is 
hier eveneens sprake van een dalende trend; van 21 in territoria via 9 in 2000 en 6 in 2005 naar 2 in 
2011. In 2015 ontbrak de soort hier voor het eerst volledig, maar in 2017 werd in het noordelijk deel toch 
weer één territorium gevonden. Helaas was dat in 2019 niet meer het geval. In het Slotbos is de 
Zomertortel na 2004 niet meer vastgesteld. 
Een eventuele terugkeer van de soort in de Boswachterij lijkt niet waarschijnlijk. Die kans is groter in 
vitale duinstruwelen van de Meeuwenduinen en de Verklikkerduinen en de bosschages van het Zeepe. 
De kans op een serieus herstel op de Kop van Schouwen lijkt echter niet groot. 
 
 
Zwarte Kraai, n=31 
GD 0 BW 11 MD 6 VK 1 M 3 VR 5 DZ 3 BR 2 ZZH 0  
Zeepe 5 Slotbos 1  n totaal = 37 
 
De Zwarte Kraai is de laatste decennia in aantal toegenomen in de Schouwse Westhoek. De huidige 
cijfers doen vermoeden dat aan die toename een einde is gekomen. Tussen 1983 en 2007 steeg de stand 
in de Boswachterij van 3 naar 24 paren, dit jaar werden hier 11 territoria geteld. De toename van Havik 
en Buizerd zal hier waarschijnlijk een rol spelen. Een toename van deze predatoren van (nest)jongen en 
bij de Havik ook adulte kraaien leidt vaak tot een afname van de Zwarte Kraai (Sovon 2018). In de 
minder roofvogelrijke Meeuwenduinen nam het aantal kraaien ten opzichte van 2007 licht toe. 
Opmerkelijk is dat dit ook in het zuidelijk Mairegebied –waar Havik en Buizerd present zijn- het geval 
was, terwijl in het onderzochte deel van de Verklikkerduinen voor het eerst een broedgeval werd 
vastgesteld. Op de Vroongronden broedt de soort alleen in de oudere bosopstanden en leek de stand 
stabiel. Ook in enkele verspreide bosjes in de Duinzoom was de soort present. In het Zeepe schommelt 
het opgegeven aantal paren sinds de eeuwwisseling tussen de 5 en 10, zonder duidelijke trend. In het 
Slotbos Haamstede is de soort sinds de komst van de Havik afgenomen; de laatste jaren broedt hier 
steevast één paar. 
 
 
Zwarte Mees, n=40 
GD 0 BW 40 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 40 
 
Rode Lijst: gevoelig 
 
Zwarte Mezen broeden vooral in naaldbossen en foerageren in de boomkruinen op insecten en spinnen. 
’s Winters worden ook zaden gegeten. Volwassen Zware Mezen zijn veelal standvogels, maar jonge vogels 
kunnen rondzwerven. In sommige jaren vinden omvangrijke invasies vanuit noord- en oost Europa 
plaats. 
Sinds 1971 broeden er Zwarte Mezen in de Boswachterij Westenschouwen. In eerste instantie werd 
geregeld in nestkasten gebroed, maar het vrijwel verdwijnen van deze nestgelegenheid in de jaren tachtig 
en negentig leidde niet tot een vertrek van de soort. Tijdens alle uitgevoerde karteringen was de soort 
talrijker dan de Kuifmees; een situatie die in veel andere aangeplante naaldbossen langs de Nederlandse 
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kust net andersom was (Vergeer 1998). Tussen 1988 en 2007 schommelde de stand tussen de 10-25 
paar. Waar de populatie van de Kuifmees in de Boswachterij tussen 2007 en 2020 het loodje legde, blijkt 
die van de Zwarte Mees juist te floreren: de 40 dit jaar getelde territoria zijn veruit het hoogste hier 
getelde aantal ooit. Dat is des te opmerkelijker omdat de soort sinds eind jaren negentig in Nederland 
afneemt, waarbij verdroging en vermesting van dennenbossen op de oostelijke zandgronden een rol lijkt 
te spelen (Sovon 2018). Het gros van de territoria in de Boswachterij Westenschouwen bevond zich in 
oudere percelen Corsicaanse en Oostenrijkse Den. Van een eerder gememoreerde voorkeur voor 
Bergden (Vergeer 1998) was niets meer te merken. Het is niet geheel duidelijk waarom de Zwarte Mees 
het, in tegenstelling tot veel andere Nederlandse populaties, momenteel zo goed doet in de Boswachterij. 
Nader onderzoek naar het voedsel van de soort zou daarom erg interessant zijn. Buiten de Boswachterij 
is vrijwel geen geschikt broedhabitat te vinden; de soort is er dan ook niet aangetroffen. 
  
 
Zwarte Specht, n=0 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 0 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 0 
 
SNL-kwalificerende soort: N14.03 Haagbeuken- en essenbos, N16.03 Droog bos met productie, N15.01 
Duinbos, N17.03 Park- en stinzenbos 
 
De Zwarte Specht is op Schouwen-Duiveland een zeldzame, niet jaarlijks waargenomen soort. Voorjaar 
1997 was langdurig een zich territoriaal gedragend exemplaar aanwezig in het Zeepebos en omgeving. 
Nadien zijn op de Kop van Schouwen geen territoria van deze in Zuidwest-Nederland vrijwel 
ontbrekende soort meer vastgesteld. 
 
 
Zwarte Zwaan, n=1 
GD 0 BW 0 MD 0 VK 0 M 0 VR 0 DZ 1 BR 0 ZZH 0  
Zeepe 0 Slotbos 0  n totaal = 1 
 
Deze exoot heeft nog nooit gebroed in de Schouwse duinen, maar sinds enkele jaren zijn geregeld enkele 
exemplaren aanwezig in de Duinzoom en omgeving. In het voorjaar van 2020 werd hier een 
broedverdacht paar waargenomen en op 26 april zwom dit paar dit paar met zes hooguit enkele dagen 
oude pullen rond. Opmerkelijk is dat de vogels nadien tijdens het karteerwerk niet meer werden gezien, 
maar waarnemingen ter plaatse van enkele eerstejaarsvogels in augustus en september (M. Sluijter, 
waarneming.nl) tonen aan dat de vogels niet geheel verdwenen waren. 
 
 
Zwartkop, n=106 
GD 0 BW 42 MD 10 VK 9 M 4 VR 23 DZ 8 BR 9 ZZH 1  
Zeepe 25 Slotbos 29  n totaal = 160 
 
De Zwartkop is een kenmerkende broedvogel van jong loofbos en goed ontwikkelde struiklagen in ouder 
bos. In de Boswachterij steeg het aantal vastgestelde paren tussen 1983 en 2007, maar dit jaar nam het 
voor het eerst wat af (van 58 in 2007 naar 42 in 2020). Opmerkelijk was het geheel ontbreken in de 
omgeving van beide infiltratievijvers in het noordelijke deel van het bos, terwijl de dichtheid in het 
noordoostelijk bosdeel juist relatief hoog was. Gezien de voorkeur van de soort voor jonge 
loofhoutopstanden spelen de bij meer loof- en struweelsoorten geschetste problemen bij de Zwartkop 
mogelijk ook een rol. In de Meeuwenduinen bleek de soort ten opzichte van 2007 nog iets in aantal 
gestegen zijn; een indicatie van het feit dat de gekapte struwelen voor de soort niet van groot belang 
waren. Vijf van de tien in de Meeuwenduinen aanwezige territoria bevonden zich in het dichte en 
gevarieerde struweel aan de zuidoostzijde van het gebied. In het onderzochte deel van de 
Verklikkerduinen was het aantal Zwartkoppen sinds de laatste kartering in 2005 fors gestegen, maar op 
de Vroongronden leek de stand eerder stabiel. Hier kwam de Zwartkop vooral talrijk voor in delen van 
het Vroonbos en langs de Hoge Zoom. In de jonge loofhoutaanplant van het Bos van Renesse bleek de 
Zwartkop met negen paren de talrijkste broedvogel te zijn en ook in de bosschages van de Duinzoom 
was de soort niet zeldzaam. In de Zeepeduinen nam de Zwartkop tussen 1991 (twee paar) en 2011 (35) 
duidelijk toe, maar daarna verging het de soort hier wat minder. In het Slotbos Haamstede nam de soort 
de laatste decennia eveneens toe en hier lijkt aan de positieve trend nog geen einde te komen: de 29 
paren van 2019 waren het hoogst hier getelde aantal ooit. 
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5. Evaluatie 
 
De Kop van Schouwen kent een rijke en dynamische broedvogelbevolking. Menselijke bemoeienis met 
het gebied speelt daarbij een grote rol. Het vastleggen van het stuivende duin en de bosaanleg in de 
eerste helft van de vorige eeuw deed soorten verdwijnen, maar creëerde ook kansen. Vanaf de jaren 
zeventig veroorzaakten verdroging, verruiging en verstruweling grote veranderingen in de vogelwereld. 
Zo gingen de weidevogels van de Vroongraslanden en het Zeepe sterk achteruit, maar namen 
struweelgebonden soorten juist toe. Tegenwoordig streven Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten 
naar het terugdringen van verdroging en verruiging. Zo zijn in veel van de besproken duingebieden 
maatregelen als plaggen, verwijderen van struweel en verwijderen van opslag van exotische bomen als 
Amerikaanse vogelkers uitgevoerd. Veel gebieden worden begraasd en plaatselijk is het oppervlak aan 
open, deels stuivend zand weer toegenomen. Dit rapport geeft een eerste integraal beeld van de effecten 
van deze maatregelen op de broedvogels in een groot deel van de Kop van Schouwen. Dat effect blijkt 
groot te zijn. Zeer opmerkelijk is de toename van kenmerkende soorten van kortgrazige, dan wel kale 
bodems nabij kleinschalig struweel of opgaand geboomte. Voorbeelden hiervan zijn Boomleeuwerik, 
Roodborsttapuit en Kneu, die het vooral in de Meeuwenduinen en het Zeepe erg goed doen. Ook soorten 
van sterk open habitat met een korte vegetatie als Veldleeuwerik, Witte Kwikstaart en Kleine Plevier zijn 
hier toegenomen.  
Bij de weidevogels van de Vroongraslanden valt enige toename te bespeuren, maar een verder herstel 
wordt gedwarsboomd door het recente neerslagtekort, waardoor de lage gebiedsdelen te snel 
droogvallen. De Wulp broedt in Zeeland alleen in dit habitat, maar de stand is minimaal. Ook de 
Scholekster doet het hier opvallend slecht; buiten de Vroongraslanden is de soort in het duin vrijwel 
verdwenen als broedvogel. De Vroongronden vormden tot circa 1990 één van de belangrijkste 
Nederlandse broedgebieden voor de Tapuit. De condities voor deze voor de Schouwse binnenduinen 
kenmerkende soort zijn dankzij het huidige beheer verbeterd, maar van een structureel herstel is nog 
geen sprake. Of naast een gebrek aan nestgelegenheid door de lage konijnenstand ook een tekort aan 
voedsel een rol speelt is niet bekend. 
Een aantal aan struweel gebonden soorten, waaronder kenmerkende duinvogels als Nachtegaal, 
Sprinkhaanzanger en Fitis, is recent in aantal afgenomen. Het amoveren van tientallen hectares struweel 
speelt daarbij een rol, maar daarnaast lijkt een verminderde vitaliteit van het nog aanwezige struweel 
een rol te spelen. Het verdient aanbeveling te onderzoeken of de hoge stand van het Damhert daarbij 
van invloed is.  
 

 
 
In het Zeepe is de laatste jaren veel ruigte en struweel verdwenen, maar plaatselijk is nog sprake van een 
halfopen landschap, 9 april 2017 (L. Tromper). 
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De bosvogelgemeenschap in met name de Boswachterij Westenschouwen en het Slotbos Haamstede 
wordt completer, getuige de recente vestiging van soorten als Kleine Bonte Specht, Boomklever en 
Appelvink. Ondanks de kap van percelen naaldhout blijft de Boswachterij de belangrijkste Zeeuwse 
locatie voor naaldhoutspecialisten als de Zwarte Mees. Het verdwijnen van de Kuifmees uit het bos 
tekent wel de mate van isolatie van de naaldhoutspecialisten. Zeer opvallend is de vestiging van 11 
territoria van de Nachtzwaluw in en rond de Boswachterij, een ontwikkeling die past bij de opwaartse 
trend van de soort in Nederland. De Houtsnip is al langer een typische soort van de Schouwse Westhoek 
en doet het momenteel goed. Predatoren als Buizerd, Havik en Bosuil zijn recent toegenomen. 
Opmerkelijk is de vestiging van de Raaf in 2019. De Raaf neemt weliswaar langzaam toe in Nederland, 
maar broedgevallen in de westelijke provincies zijn nog erg zeldzaam. Ganzen en Nijlgans zijn sterk in 
opkomst, zowel in de open binnenduinen als in het buitenduin. Opvallend is de sterke afname van het 
aantal broedende Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen in de Meeuwenduinen. Die gaat een stuk sneller 
dan elders in de Delta, al neemt de Zilvermeeuw sinds 2000 en de Kleine Mantel sinds 2015 over de hele 
regio af. Alleen in het uiterste westen van dit gebied zijn nog kolonies van betekenis te vinden. Met name 
voor de Kleine Mantelmeeuw komt deze afname niet overeen met de trend  in andere kolonies in de 
Delta en de oorzaak is onduidelijk. Zangvogels van riet en moeras zijn over het algemeen schaars in het 
onderzochte deel van de Schouwse duinen, met de Zoete en Zoute Haard als positieve uitzondering. Hier 
werd ook het enige territorium van de sterk in opkomst zijnde Cetti’s Zanger gevonden.  
 
Aparte vermelding verdient de Duinzoom, een in 2012-2015 ontwikkeld voormalig landbouwgebied net 
buiten het duin tussen Haamstede en Renesse, dat tevens als retentiebekken dient. Hier verblijven 
jaarrond veel watervogels en de kartering van dit jaar leert dat het tevens een belangrijk broedgebied is 
voor weidevogels als Veldleeuwerik, Grutto en Tureluur, watervogels als Kuifeend, Krakeend en 
Tafeleend en pioniersoorten als Kleine Plevier en Kluut. Ganzen – vooral de Grauwe - zijn er eveneens 
algemeen. In de aanwezige jonge bosschages broeden vooral struweelgebonden soorten. De 
broedvogelbevolking van de jonge bebossing in het Bos van Renesse is nog vrij basaal, met drie territoria 
van de Spotvogel als positieve uitzondering. 
   
Bij voortzetting van het huidige beheer zijn er goede kansen voor waardevolle broedvogels van open en 
halfopen duinhabitats, waarvan een aantal het reeds goed doet. Zo gaat het goed met kwalificerende 
soorten voor Open duin, zoals Roodborsttapuit, Graspieper en Boomleeuwerik, waarbij het opvallend is 
dat deze laatste soort geen doelsoort is van dit SNL-beheertype. De binnen afzienbare tijd te verwachten 
komst van de Vos in de duinen van Schouwen zal op een aantal grondbroeders mogelijk effect hebben. 
Een hoger grondwaterpeil lijkt cruciaal voor een verder herstel van weidevogels en kenmerkende 
soorten van natte duinvalleien. Na alle reeds genomen maatregelen is het wachten op neerslagrijke 
winters. 
 
 

 
 
De combinatie van open duin en struweel biedt kansen voor kenmerkende duinvogels. Meeuwenduinen, 16 juni 
2020. 
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Bijlage I. Compilatiekaarten SNL-natuurdoeltypen, data 2019-
2020 
 
Bijlage II. Soortkaarten inventarisatie 2019-2020 
 
Let op. soortkaart Tapuit verwijderen. 



N    

N08.02 open duin 434 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                               1 / 1



N    

N08.03 vochtige duinvallei 102 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                               1 / 1



N    

N10.02 vochtig hooiland 31 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                               1 / 1



N    

N14.03 haagbeuken- en essenbos 158 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                               1 / 1



N    

N15.01 duinbos 169 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                               1 / 1



N    

N16.03 droog bos met productie 98 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                               1 / 1



N    

N17.03 park- en stinzenbos 208 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                               1 / 1



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

. X X X 2 1 25-3 t/m 5-7 1000

N    

Grote Canadese Gans  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                             1 / 98



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

. X X X 2 1 10-4 t/m 5-7 1000

N    

Brandgans  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                             2 / 98



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

. X X X 1 25-2 t/m 20-4 1000

N    

Grauwe Gans  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                             3 / 98



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

. X X X 1 25-2 t/m 20-4 1000

N    

Soepgans  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                             4 / 98



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

. X X X 2 1 25-2 t/m 5-8 1000

N    

Zwarte Zwaan  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                             5 / 98



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

. X X X 2 1 15-4 t/m 25-7 1000

N    

Knobbelzwaan  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                             6 / 98



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

. X X X 2 1 10-3 t/m 20-5 1000

N    

Nijlgans  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                             7 / 98



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

. X X X 2 1 25-4 t/m 20-7 1000

N    

Bergeend  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                             8 / 98



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

X X X X 1 15-4 t/m 5-7 1000

N    

Zomertaling  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                             9 / 98



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

X X X X 1 15-4 t/m 5-7 1000

N    

Slobeend  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            10 / 98



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

X X X X 1 15-4 t/m 20-6 1000

N    

Krakeend  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            11 / 98



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand
man X X X 1 25-3 t/m 15-5 1000

N    

Wilde Eend  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            12 / 98



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand
man X X X 2 1 25-3 t/m 15-5 1000

N    

Soepeend  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            13 / 98



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

X X X X 1 25-4 t/m 5-7 1000

N    

Wintertaling  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            14 / 98



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand
man X X X 2 1 10-5 t/m 15-7 1000

N    

Tafeleend  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            15 / 98



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand
man X X X 1 10-5 t/m 5-7 1000

N    

Kuifeend  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            16 / 98



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand
man X X X 1 25-1 t/m 5-7 300

N    

Fazant  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            17 / 98



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

. . X X 1 5-4 t/m 15-7 500
X X . . 2 1 25-4 t/m 15-7 500

N    

Dodaars  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            18 / 98



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

. . . X 1 10-3 t/m 5-7 500

N    

Aalscholver  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            19 / 98



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

. X X X 2 1 25-1 t/m 20-7 1000
X X . . 2 1 25-1 t/m 20-7 500

N    

Havik  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            20 / 98



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

. X X X 2 1 25-1 t/m 20-7 1000

N    

Buizerd  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            21 / 98



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

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

N    

Waterhoen  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            22 / 98



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

X X X X 2 1 15-4 t/m 15-6 500

N    

Meerkoet  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            23 / 98



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

. X X X 2 1 25-4 t/m 15-6 1000

N    

Scholekster  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            24 / 98



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

. X . X 1 25-4 t/m 5-6 1000

. . . X 1 1-5 t/m 25-5 500

N    

Kluut  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            25 / 98



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-
adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand
man X X X 1 25-3 t/m 15-5 1000

N    

Kievit  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            26 / 98



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

X X . . 2 1 25-4 t/m 20-7 1000
. . X X 1 25-5 t/m 5-7 1000

N    

Bontbekplevier  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            27 / 98



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

X X . . 2 1 10-5 t/m 20-7 1000
. . X X 1 25-5 t/m 5-7 1000

N    

Kleine Plevier  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            28 / 98



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

. X X X 2 1 10-3 t/m 5-6 1000

N    

Wulp  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            29 / 98



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

X X X X 1 25-3 t/m 15-5 1000

N    

Grutto  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            30 / 98



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

. . X X 1 10-3 t/m 25-7 1000
X X . . 1 25-4 t/m 25-7 1000

N    

Houtsnip  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            31 / 98



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

X X . . 1 15-4 t/m 20-6 1000
. . X X 1 10-5 t/m 20-6 1000

N    

Tureluur  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            32 / 98



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

. X X X 1 25-2 t/m 5-8 500

N    

Holenduif  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            33 / 98



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

. X X X 1 15-4 t/m 5-8 300

N    

Houtduif  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            34 / 98



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

. X X X 1 10-3 t/m 25-8 300

N    

Turkse Tortel  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            35 / 98



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

. . X X JA 1 5-5 t/m 5-7 1000

N    

Koekoek  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            36 / 98



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

X X X X 1 25-0 t/m 15-7 500

N    

Bosuil  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            37 / 98



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

. . X X 1 15-2 t/m 25-7 500
X X . . 2 1 10-3 t/m 25-7 1000

N    

Ransuil  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            38 / 98



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

X X X X 1 10-5 t/m 15-8 500

N    

Nachtzwaluw  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            39 / 98



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

X X X X 1 25-1 t/m 25-6 500

N    

Kleine Bonte Specht  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            40 / 98



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

. X X X 1 25-2 t/m 5-7 300

N    

Grote Bonte Specht  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            41 / 98



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

X X X X 1 25-2 t/m 5-6 1000

N    

Groene Specht  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            42 / 98



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

. X X X JA 1 5-5 t/m 20-7 500

N    

Wielewaal  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            43 / 98



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

X X X X 1 25-3 t/m 15-7 500

N    

Gaai  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            44 / 98



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

. X X X 1 25-1 t/m 5-7 500

N    

Ekster  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            45 / 98



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

. X X X 1 25-2 t/m 15-5 300

N    

Kauw  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            46 / 98



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

. X X X 1 25-2 t/m 5-7 500

N    

Zwarte Kraai  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            47 / 98



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

. X X X 2 10-2 t/m 5-6 1500

N    

Raaf  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            48 / 98



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

. . X X 1 10-3 t/m 5-7 300

N    

Zwarte Mees  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            49 / 98



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

. X X X 1 10-3 t/m 5-7 300

N    

Pimpelmees  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            50 / 98



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

. X X X 1 10-3 t/m 5-7 300

N    

Koolmees  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            51 / 98



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

X X X X JA 1 10-3 t/m 25-6 500

N    

Boomleeuwerik  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            52 / 98



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

. X X X 1 25-3 t/m 20-6 300

N    

Veldleeuwerik  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            53 / 98



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

X X X X 2 10-5 t/m 5-7 1000

N    

Boerenzwaluw  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            54 / 98



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

. . X X 2 10-3 t/m 20-7 300

N    

Cetti's Zanger  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            55 / 98



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

. X X X 1 25-2 t/m 5-6 500

N    

Staartmees  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            56 / 98



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

. . X X JA 1 10-5 t/m 5-7 300

N    

Fluiter  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            57 / 98



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

. . X X JA 1 10-4 t/m 5-7 300

N    

Fitis  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            58 / 98



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

. . X X JA 1 5-4 t/m 25-7 300

N    

Tjiftjaf  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            59 / 98



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

. . X X JA 1 15-4 t/m 15-7 300

N    

Rietzanger  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            60 / 98



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

. . X X JA 1 0-5 t/m 15-7 300

N    

Kleine Karekiet  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            61 / 98



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

. . X X JA 1 5-5 t/m 25-7 300

N    

Bosrietzanger  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            62 / 98



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

. . X X JA 1 5-5 t/m 20-7 300

N    

Spotvogel  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            63 / 98



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

. . X X JA 1 20-4 t/m 15-7 300

N    

Sprinkhaanzanger  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            64 / 98



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

. . X X JA 1 10-4 t/m 25-7 300

N    

Zwartkop  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            65 / 98



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

. . X X JA 1 25-4 t/m 25-7 300

N    

Tuinfluiter  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            66 / 98



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

. . X X JA 1 20-4 t/m 6-7 300

N    

Braamsluiper  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            67 / 98



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

. . X X JA 1 20-4 t/m 15-7 300

N    

Grasmus  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            68 / 98



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

. . X X 1 5-4 t/m 5-7 300

N    

Goudhaan  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            69 / 98



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

. . X X 1 25-1 t/m 25-7 300

N    

Winterkoning  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            70 / 98



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

. X X X 1 10-2 t/m 5-6 300

N    

Boomklever  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            71 / 98



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

. . X X 1 25-1 t/m 25-6 300

N    

Boomkruiper  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            72 / 98



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

. X X X 1 25-3 t/m 5-6 300

N    

Spreeuw  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            73 / 98



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

. . X X 1 25-2 t/m 20-7 300

N    

Merel  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            74 / 98



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

. . X X 1 15-4 t/m 5-7 300

N    

Zanglijster  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            75 / 98



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

. X X X 1 25-2 t/m 6-6 500

N    

Grote Lijster  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            76 / 98



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

. X X X JA 1 10-5 t/m 15-8 300

N    

Grauwe Vliegenvanger  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            77 / 98



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

. . X X 1 25-4 t/m 5-7 300

N    

Roodborst  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            78 / 98



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

. . X X JA 1 0-5 t/m 25-6 300

N    

Nachtegaal  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            79 / 98



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

. . X X JA 1 25-4 t/m 5-7 300

N    

Gekraagde Roodstaart  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            80 / 98



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

. . X X JA 1 10-3 t/m 6-7 300
X X . . JA 1 1-4 t/m 6-7 300

N    

Roodborsttapuit  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            81 / 98



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

. X X X 1 25-3 t/m 20-6 300

N    

Ringmus  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            83 / 98



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

. . X X 1 5-3 t/m 15-7 300

N    

Heggenmus  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            84 / 98



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

. . X X JA 1 10-4 t/m 25-7 300
X X . . JA 1 25-5 t/m 25-7 300

N    

Gele Kwikstaart  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            85 / 98



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

. . X X 1 10-4 t/m 25-7 300
X X . . 2 25-5 t/m 25-7 300

N    

Engelse Kwikstaart  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            86 / 98



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

X X X X 2 1 25-3 t/m 15-7 300

N    

Witte Kwikstaart  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            87 / 98



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

. . X X JA 1 25-3 t/m 5-7 300
X X . . JA 1 10-5 t/m 5-7 300

N    

Graspieper  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            88 / 98



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

. . X X JA 1 10-4 t/m 15-7 300

N    

Boompieper  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            89 / 98



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

. . X X 1 15-4 t/m 25-7 300

N    

Vink  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            90 / 98



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

. X X X 1 10-3 t/m 25-6 300

N    

Appelvink  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            91 / 98



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

X X X X 1 25-3 t/m 5-8 500

N    

Goudvink  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            92 / 98



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

. X X X 1 10-4 t/m 25-6 300

N    

Groenling  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            93 / 98



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

. X X X JA 1 20-4 t/m 25-7 500

N    

Kneu  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            94 / 98



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

. X X X 1 25-0 t/m 20-5 500

N    

Kruisbek  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            95 / 98



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

. . X X 1 25-3 t/m 20-7 300
X X . . 1 5-5 t/m 20-7 500

N    

Putter  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            96 / 98



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

. X X X 1 25-3 t/m 25-7 300

N    

Geelgors  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            97 / 98



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

. X X X 1 10-4 t/m 5-7 300

N    

Rietgors  

Legenda: Periode:
2020,2019

Telgebied:
10 Kop van Schouwen - Oost, 25 Kop van
Schouwen - West, 848 Slotbos
Haamstede, 1707 Zeepe-noord, 1708
Zeepe-zuidoost, 1709 Zeepe-zuidwest

                            98 / 98
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