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Inleiding 
 
In het voorjaar en zomer van 2020 werd in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten 
door de samensteller van dit rapport een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in het ´t Sloe, 
gelegen op Zuid-Beveland in de gemeente Borssele. 
Na een korte beschrijving van het onderzoeksgebied en van de gevolgde werkwijze wordt 
een overzicht van de aangetroffen broedvogels gegeven. Vervolgens worden de broedvo-
gels besproken en wordt een vergelijking gemaakt met eerdere inventarisaties. Daarna wor-
den de toegepaste methodes kort geëvalueerd.  
Tenslotte worden de ontwikkelingen van de broedvogelbevolking in relatie tot het beheer 
besproken en worden aanbevelingen gedaan. 
Een eerdere versie van dit rapport werd van commentaar voorzien door Wouter Stempher. 
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Figuur 1. Ligging van de onderzoeksgebieden op Zuid-Beveland in Zeeland. In 2020 werd het 
deelgebied Weelhoek niet gekarteerd, in 2014 wel. 
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1 Beschrijving gebieden 
 
‘t Sloe is ontworpen als een buffer tussen het dorp Borssele en het industriegebied Vlissin-
gen-Oost, met onder andere de kerncentrale. Het gebied is mede aangelegd als compensa-
tie voor verlies aan natuurwaarden door de verdieping van de Westerschelde en door aanleg 
van de Westerscheldetunnel. ‘t Sloe maakt echter geen deel uit van het Natura 2000-gebied 
Westerschelde & Saeftinghe.  
‘t Sloe bestaat uit drie los van elkaar liggende delen, van noordwest naar zuidoost: Tevix-
hoek, Weelhoek en Galghoek: het geheel beslaat een oppervlak van ca. 130 hectare, waar-
van in 2020 een deel van 80 hectare is gekarteerd (figuur 1). De Weelhoek, met circa 40 
hectare het grootste en eerst ingerichte van de drie deelgebieden, werd in 2014 wel maar dit 
jaar niet geïnventariseerd. Dit was omdat voorafgaand aan het broedseizoen er ingrijpende 
werkzaamheden werden uitgevoerd en nog gepland stonden in verband met de aanleg van 
een nieuwe hoogspanningsleiding. Zodoende is dit jaar 80 hectare van het gebied gekar-
teerd; 11,7 hectare van de Tevixhoek nabij het tolplein is afgelopen jaren verworden en inge-
richt en werd dit jaar voor het eerst geïnventariseerd. 
De overeenkomstige delen van Galghoek en Tevixhoek die zowel in 2008 als in 2014 én 
2020 werden gekarteerd beslaan een oppervlak van 66 hectare. Deze selectie werd gebruikt 
om de ontwikkelingen goed te kunnen vergelijken. 

De inrichting is gestart met de eerste 100 hectare van ’t Sloe in 2003. Het betreffen vrijwel 
alle voormalige landbouwpercelen. ‘t Sloe is toegankelijk voor publiek, maar daar wordt over 
het algemeen weinig gebruik van gemaakt. Alleen een paadje aansluitend op het dorpsbos 
van Borssele wordt regelmatig bezocht. 
Voor alle deelgebieden geldt dat het landschap worden gedomineerd door hoogspannings-
leidingen die door de gebieden lopen. In elk van de gebieden bevinden zich jonge bosaan-
planten met her en der aangeplant struikgewas; ook zijn er voor het vee uit gerasterde ruig-
tezones langs de bosjes. Het vee begraast de tussenliggende graslanden. Er zijn diverse 
grote en kleinere waterpartijen. 
 
Tevixhoek 
De Tevixhoek bestaat uit zo’n tien los van elkaar gelegen percelen met een totale oppervlak-
te van 47 hectare. Sommige daarvan zijn recent ingericht zodat aangeplante bomen en 
struiken er pas enkele groeiseizoenen staan. Een deel van 11,7 ha is verworven ná de karte-
ring van 2014. Het grootste perceel is tevens het oudste, de bomen bereiken er een hoogte 
van ruim tien meter. Langs dat perceel loopt ook een watergang met riet. In sommige perce-
len zijn plassen en drinkpoelen gegraven. In één perceel is een hondentrainingsbaan.  
 
Galghoek 
Dit deel, 33 hectare groot, is gelegen direct ten oosten van het terrein van de kerncentrale 
en grenst aan de Westerscheldedijk. Aan de zuidoostkant sluit het aan op een dorpsbosje. 
Het deelgebied is landschappelijk grotendeels open, in tegenstelling tot de andere delen. Er 
is een oude kreekloop, die bij de inrichting in 2003 weer in zijn oude vorm is hersteld. Plaat-
selijk is er een zwakke invloed van zoute kwel vanuit de Westerschelde, zichtbaar aan de 
zilte vegetatie die voorkomt in het lager gelegen grasland. Het hoger gelegen grasland be-
staat uit beheertype kruiden- en faunarijk grasland. Midden in het grasland, dat wordt be-
graasd met runderen, ligt op een eiland een klein bosje van ca. 360 m². Dit eilandje is in 
2015 gecreëerd door het uitgraven van een ringsloot rond het bosje, het idee hierachter was 
om het eiland geschikt te maken als broedplaats voor reigers en lepelaars.  
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Figuur 3. Hoogspanningsleidin-
gen bepalen het beeld. 

Figuur 4. Opslag zorgt voor een 
afwisselend landschap. 

Figuur 2. Gegraven kreek 
nabij het tolplein. 
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2 Werkwijze 
 
2.1 Veldwerk broedvogelinventarisatie 
 
Broedvogels werden geïnventariseerd volgens de uitgebreide territoriumkartering (Hustings 
et al. 1985) conform de normen van het Broedvogel Monitoring Project (Vergeer et al 2016). 
Er werden zes volledige bezoekrondes aan het gebied gebracht. Er werd op verschillende 
plaatsen gestart om zo veel mogelijk terreindelen in de vroege ochtend te kunnen bezoeken. 
De ochtend- / dagbezoeken vonden doorgaans plaats vanaf een half uur vóór zonsopgang 
tot enkele uren erna. Vooral voorafgaand aan de ochtendrondes werden enkele nachtbe-
zoeken gebracht om nachtactieve vogelsoorten op te sporen. Slechts in een enkel geval 
werd actief gezocht naar nesten. 
De waarnemingen werden grotendeels direct ingevoerd in de mobiele applicatie Avimap, via 
deze app kunnen de waarnemingen online in het BMP-programma van Sovon worden inge-
voerd. Elk bezoek werd daarnaast nog met ‘ouderwetse’ papieren veldkaarten gewerkt, 
daarmee konden complexe waarnemingen en aanvullende informatie worden geregistreerd.  
 

2.2 Interpretatie 
 
De interpretatie van online ingevoerde waarnemingen gebeurt met het Autocluster-
programma dat is ontwikkeld door Sovon. Dit programma volgt strikt de normen van het 
BMP en hanteert de richtlijnen uit de handleiding van het BMP-project (Vergeer et al 2016) 
van SOVON. 
De website van Sovon biedt vervolgens een tool voor automatische clustering van broedvo-
gelterritoria. Dat betekent dat de bepaling van het aantal territoria geheel automatisch ge-
beurd. In een enkel geval is bij de bepaling van de aantallen achteraf afgeweken van de uit-
komsten van het programma, dit wordt in de tekst vermeld.  
De inventarisatiemethode is gebaseerd op het karteren van territoria. Een territorium wordt 
aangenomen wanneer binnen het betreffende onderzoeksgebied voldoende geldige waar-
nemingen zijn gedaan binnen soortspecifieke datumgrenzen. Dit houdt in dat de feitelijke 
nestplaats niet bekend hoeft te zijn en soms zelfs buiten het onderzoeksgebied kan liggen. 
Algemeen bekend is daarnaast dat een deel van de territoriumhoudende vogels ongepaard 
kan zijn en niet tot broeden komt. 
 

2.3 Het weer in het broedseizoen van 2020 
 
De resultaten van een broedvogelinventarisatie worden beïnvloed door de omstandigheden 
tijdens de inventarisatierondes alsmede door het weersverloop tijdens het gehele broedsei-
zoen. De eerste hebben vooral effect op de kwaliteit van de waarnemingen; het tweede is 
meer van invloed op het gedrag en broedsucces van vogels. Een beschrijving van de om-
standigheden gedurende de bezoeken is opgenomen in bijlage I. 
De hiernavolgende algemene beschrijving van het weer tijdens het broedseizoen is samen-
gesteld aan de hand van de maandelijkse overzichten van het KNMI (KNMI 2020). 
Het weer in de voorafgaande winter kan met name van invloed zijn op standvogels, bij erg 
koud weer kunnen de minder winterharde soorten gevoelige klappen krijgen.  
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De winter in haar geheel was zeer zacht, en eindigde met veel neerslag en vaak harde wind 
in februari. De winter telde totaal 15 vorstdagen, ruim minder dan het klimatologisch gemid-
delde van 38. Over het tijdvak november 2018 tot en met maart 2019 bedroeg het Hell-
manngetal 0,1. Hiermee komt deze periode in de categorie van 'zeer zachte winters', het 
betreft de op één na zachtste winterperiodes sinds 1901. Door de neerslag in februari werd 
het neerslagtekort op veel plaatsen grotendeels goedgemaakt. 
 
Maart: Met een gemiddelde temperatuur van 6,8 °C tegen normaal 6,2 °C was maart ge-
middeld vrij zacht. De maand was echter kouder dan de voorgaande februarimaand, die dit 
jaar met 7,2 °C zeer zacht was. De maand kende een duidelijke tweedeling. De eerste veer-
tien dagen waren een voortzetting van het zachte en wisselvallige weer in februari. Onder 
invloed van een westelijke stroming was het nat en de meeste dagen lag de temperatuur 
boven normaal. Regelmatig stond er ook veel wind. Vanaf de 15e veranderde het weerbeeld 
en kregen hogedrukgebieden de overhand. Vanaf de 21e ontstond een oostelijke stroming 
onder invloed van een hogedrukgebied boven Scandinavië. Er volgden koude en zeer zon-
nige dagen. De oostenwind liet het af en toe nog was kouder aanvoelen. ’s Nachts daalde 
de temperatuur flink. Op 15 maart begon een extreem droge periode. 
 
De maand april was zeer zacht, zeer droog en recordzonnig.  
Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 11,1 °C tegen een langjarig gemiddelde van 
9,2 °C was april zeer warm. De maand komt daarmee op een gedeelde zesde plaats van 
warmste aprilmaanden sinds 1901. Met 11 millimeter neerslag gemiddeld over het land te-
gen 42 millimeter normaal, was de maand zeer droog. Door de weinige neerslag steeg het 
neerslagtekort tot 79 millimeter op 28 april, ruim boven het recordjaar 1976, waarna het weer 
iets terugliep. Met gemiddeld over het land ongeveer 287 uren zon tegen normaal 178, was 
het de zonnigste aprilmaand sinds het begin van de metingen. 
 
Mei was zeer zonnig, zeer droog en kende een normaal temperatuurverloop. Mei was zeer 
droog met landelijk gemiddeld 15 millimeter tegen 61 millimeter normaal. Aan het eind van 
de maand was het droger dan ooit aan het eind van het voorjaar.  
Door het buiige karakter van de neerslag waren de verschillen echter groot; in het zuidwes-
ten en zuidoosten was het het droogst met lokaal nog geen 10 millimeter. Met landelijk ge-
middeld 324 zonuren tegen 213 zonuren normaal was mei ook een zeer zonnige maand. 
Van 10 op 11 mei stond er een zeer harde NNO-wind op de Noordzee met geruime tijd 
windkracht 8 bft.  
 
Juni was zeer warm, zeer zonnig en nat. De etmaalgemiddelde temperatuur was bijna twee 
graden hoger dan normaal. Na twee warme dagen volgde een wisselvallige, koele periode. 
Na de 22e werd het zeer warm en zonnig zomerweer. Met gemiddeld over het land 84 mm 
neerslag tegen normaal 68 mm was juni tamelijk nat. Het zuiden en westen viel de meeste 
regen. Het natste KNMI-station was Vlissingen met 156 mm. Daar viel op 17 en 18 juni 100 
mm neerslag binnen 24 uur tijd. Ondanks de natte maand was het neerslagtekort vanaf 1 
april vrijwel overal nog duidelijk groter dan normaal. 
Met gemiddeld over het land 232 uren zon tegen 201 normaal was juni zeer zonnig. 
 
Juli was koel, vrij droog en met een normale hoeveelheid zonneschijn. Met een gemiddelde 
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temperatuur van 17,0°C in De Bilt tegen normaal 17,9°C was juli een koele maand, in 
Zeeland lag de temperatuur iets hoger. Het was de koelste julimaand sinds 2011. Langduri-
ge perioden van warm zomerweer ontbraken, het bleef bij enkele losse dagen. 
Gemiddeld over het land viel er 66 mm, tegen 74 mm normaal, waarmee het een vrij droge 
maand is geworden. De lokale verschillen waren echter groot. Met gemiddeld ongeveer 
217 uur tegen 212 zonuren normaal was de zonneschijnduur vrijwel normaal, het zonnigst 
aan de Zeeuwse kust met circa 245 uur. 
 
Tabel 1. Enkele weersvariabelen in 2020, op basis van metingen te Vlissingen. Normwaarden 

gebaseerd op gegevens uit 1981-2010. Bron: website www.knmi.nl (2020). 

 

 

Maand 

Gemiddelde temp. 

Vlissingen (°C) 

Percentage maximaal 

haalbare zonneschijn 

Vlissingen (%) 

Gemiddelde 

windsnelheid 

Vlissingen (m/s) 

Totaal neerslag 

Vlissingen 

(mm) 

 2020 Norm 2020 Norm 2020 Norm 2020 Norm 

Maart 7,4 6,4 53 36 7,7 6,6 61 51 

April 11,6 9,2 70 45 5,2 5,8 13 39 

Mei 13,9 12,9 73 45 5,7 5,6 10 53 

Juni 17,3 15,6 52 43 5,6 5,4 156 63 

Juli 17,4 17,5 49 43 6,0 5,5 55 62 
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3 Resultaten 
 
3.1 Broedvogeloverzicht  
 
In het onderzochte deel van beheergebied ’t Sloe werden in 2020 totaal 54 soorten broedvo-
gels vastgesteld met gezamenlijk 544 territoria. De Tevixhoek telde met 315 het grootste 
aantal broedvogelterritoria, verdeeld over 39 soorten, de Galghoek herbergde de meeste 
soorten: 45, met in totaal 208 territoria. 
 
De talrijkste soorten waren grauwe gans (46 terr.), zwartkop (40 terr.), grasmus en tjiftjaf 
(beide 39 terr.) en winterkoning (37 terr.). Relatief bijzondere broedvogelsoorten waren 
cetti’s zanger, havik en wielewaal.  
 
Tabel 2. Broedvogels van het beheergebied ’t Sloe in 2020. 

  
Galg-
hoek 

Tevix-
hoek 

Totaal 
2020   

Galg-
hoek 

Tevix-
hoek 

Totaal 
2020 

                
Dodaars   1 1 Roodborsttapuit 1 4 5 
Grauwe Gans 45 1 46 Merel 5 16 21 
Canadese gans 8   8 Zanglijster 5 12 17 
Brandgans 1   1 Cetti's Zanger   1 1 
Nijlgans 1 1 2 Sprinkhaanzanger   1 1 
Bergeend 5   5 Rietzanger   1 1 
Krakeend 3 1 4 Bosrietzanger 1 3 4 
Wilde Eend 12 8 20 Kleine Karekiet 2 13 15 
Kuifeend 3   3 Spotvogel 3 9 12 
Buizerd 1 1 2 Braamsluiper 2 2 4 
Havik 1   1 Grasmus 8 31 39 
Bruine Kiekendief   1 1 Tuinfluiter 8 21 29 
Fazant 5 14 19 Zwartkop 15 25 40 
Waterhoen   5 5 Tjiftjaf 9 30 39 
Meerkoet 2 6 8 Fitis 4 25 29 
Scholekster 1   1 Staartmees 1   3 
Kievit 4   4 Pimpelmees 2   3 
Tureluur 2   2 Koolmees 4   13 
Houtduif 4 10 14 Wielewaal 1   1 
Koekoek 1 1 2 Gaai 1 3 4 
Grote Bonte Specht 1 1 2 Ekster 1 6 7 
Graspieper 5 3 8 Zwarte Kraai 1 1 2 
Winterkoning 11 26 37 Vink 5   9 
Heggenmus 6 21 27 Putter 1   6 
Nachtegaal 1   1 Ringmus   3 3 
Roodborst 4 3 7 Kneu 1 2 3 
Blauwborst   1 1 Rietgors   1 1 

        
soorten: 45 39 54 
territoria: 208 315 544 
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Vrijwel het hele gebied is ook in 2014 onderzocht op broedvogels. Een perceel van 11,7 hec-
tare werd sindsdien verworven en ingericht en is nu ook gekarteerd. De Weelhoek (circa 40 
hectare) werd in 2014 wel gekarteerd, maar niet in 2020. Ook in 2008 vond een kartering 
plaats; het destijds onderzochte oppervlak is niet duidelijk maar komt waarschijnlijk groten-
deels overeen met dat in 2014. 
Totaal 38 soorten namen toe of vestigden zich, 12 namen af of verdwenen en 15 vertoonden 
geen noemenswaardige voor- of achteruitgang. 
 
In de Galghoek werd op 9 mei een uitgebreid zingende wielewaal gehoord. Voor zover be-
kend was dit de eerste maal dat deze soort in het gebied werd waargenomen. Na deze da-
tum werd hij er niet meer waargenomen, zodat het mogelijk om een doortrekker ging. De 
wielewaal is wel in de lijst opgenomen, de ene waarneming voldeed aan de criteria voor de-
ze soort.  
Op 8 juli werd door een vogelaar een ransuil aan de rand van het gebied gezien. De diverse 
bosjes met oude ekster- en kraaiennesten bieden voldoende nestgelegenheid voor deze 
soort. Ondanks een aantal nachtbezoeken die zijn gebracht aan ’t Sloe werden daarbij geen 
uilen waargenomen. Desondanks is het mogelijk dat er ransuilen hebben gebroed. De roep-
activiteit van deze soort is vaak gering en door de vele verspreid liggende bosjes kan een 
roepende vogel eventueel gemist zijn. 
De havik werd dit jaar voor het eerst in het gebied vastgesteld als broedvogel. Het nest be-
vond zich in de Galghoek. Waarschijnlijk werd daar ook al in 2019 door haviken gebroed, al 
bij aanvang van dit broedseizoen lagen er oude prooiresten onder het nest. Er vlogen twee 
jongen uit, normaal gesproken worden bij haviken twee tot vier jongen grootgebracht. 
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Rode Lijst 
Van de 54 broedvogelsoorten zijn er acht opgenomen in de nu geldende Rode Lijst van be-
dreigde vogelsoorten (Sovon / Vogelbescherming 2017), daarvan staan er drie geclassifi-
ceerd als ´kwetsbaar´: koekoek, nachtegaal en wielewaal en vijf als ´gevoelig´: tureluur, 
graspieper, spotvogel, ringmus en kneu.  
In totaal zijn er 32 territoria van deze soorten vastgesteld, 14 in de Galghoek en 18 in de 
Tevixhoek. Eén soort van de Rode Lijst, de slobeend, is sinds 2014 verdwenen. 
 
In tabel 3 zijn de aantallen broedvogels van de Rode Lijst weergegeven van de verschillende 
in 2020 gekarteerde gebiedsdelen. 
 
In paragraaf 3.2 worden de resultaten van de huidige inventarisatie vergeleken met inventa-
risatiegegevens uit het verleden. 
 
Tabel 3. Aantal territoria van broedvogels van ‘Rode Lijst 2017’ in ’t Sloe in 2020. In de laatste 

kolom is aangegeven in welke categorie van deze lijst de betreffende soort valt, BE=bedreigd, 

KW=kwetsbaar, GE=gevoelig.  
 

  

Galghoek Tevixhoek Totaal 2020 
categorie Rode 

Lijst 

Tureluur 2   2 GE 

Koekoek 1 1 2 KW 

Graspieper 5 3 8 GE 

Nachtegaal 1   1 KW 

Spotvogel 3 9 12 GE 

Wielewaal 1   1 KW 

Ringmus   3 3 GE 

Kneu 1 2 3 GE 

          

soorten: 7 5 8   

territoria: 14 18 32   
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3.2 Ontwikkelingen ‘t Sloe 
 
De gekarteerde oppervlaktes zijn in de drie onderzoekjaren verschillend geweest. Daarom 
zijn ter vergelijking hieronder alléén de gegevens geselecteerd van de overeenkomstige de-
len die zowel in 2008, 2014 als 2020 zijn onderzocht, zie tabel 4. Dit betreft een oppervlak 
van circa 66 hectare. Het gaat hierbij om de Galghoek en het oudste en grote perceel van 
de Tevixhoek. 
 
Tabel 4. Broedvogels van het overeenkomstige deelgebied van ’t Sloe in 2008, 2014 en 2020. 

 

  2008 2014 2020   2008 2014 2020 

Dodaars 2 1   Nachtegaal     1 

Grauwe Gans 5 11 46 Blauwborst   2   

Canadese Gans   1 8 Roodborsttapuit     3 

Brandgans     1 Merel 2 20 10 

Nijlgans 2 2 2 Zanglijster   6 9 

Bergeend 2 3 5 Cetti's Zanger     1 

Krakeend   1 3 Bosrietzanger 6 4 2 

Wilde Eend 6 32 13 Kleine Karekiet 8 24 8 

Zomertaling 1     Spotvogel   6 3 

Slobeend 2 1   Braamsluiper   1 4 

Kuifeend 1 2 3 Grasmus 6 7 14 

Bruine Kiekendief   1 1 Tuinfluiter 2 13 13 

Havik     1 Zwartkop 2 16 26 

Buizerd   2 2 Tjiftjaf   15 20 

Fazant 7 10 7 Fitis 6 14 6 

Waterhoen 2 1 2 Staartmees     3 

Meerkoet 2 7 5 Pimpelmees   1 3 

Scholekster 2 3 1 Koolmees   3 8 

Kluut 1     Wielewaal     1 

Kievit 8 12 4 Gaai   1 3 

Tureluur 3 2 2 Ekster 4 3 5 

Houtduif 3 8 9 Zwarte Kraai 1 2 2 

Koekoek     2 Vink     9 

Grote Bonte Specht     1 Groenling   1   

Graspieper 1 1 3 Putter 1 3 2 

Winterkoning 3 18 23 Kneu 1   2 

Heggenmus 2 4 16 Rietgors 1 2 1 

Roodborst     6         

aantal soorten 31 41 49 

totaal territoria 95 267 325 
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In de overeenkomstige gebiedsdelen nam het aantal soorten flink toe, in de jaren 2008, 
2014 en 2020 werden daar respectievelijk 31, 41 en 49 soorten aangetroffen. Het aantal 
territoria nam zeer sterk toe: van 95 in 2008 naar 267 in 2014 en 325 in 2020. In de totale 
geïnventariseerde gebieden broedden in de opeenvolgende onderzoekjaren 43, 50 en op-
nieuw 50 soorten. Voor 2020 geldt dat de Weelhoek met grote waterpartij niet werd gekar-
teerd. Het aantal territoria van de complete inventarisaties nam toe van 204 in 2008 naar 
624 in 2014. In 2020 was het aantal territoria weer lager (544) doordat de Weelhoek niet 
gekarteerd werd. 

 
In het overeenkomstige gebied van 66 hectare verdwenen ten opzichte van 2014 de slob-
eend, holenduif en groenling. Nieuw gevestigde soorten zijn hier: brandgans, havik, grote 
bonte specht, koekoek, roodborst, roodborsttapuit, nachtegaal, cetti´s zanger, sprinkhaan-
zanger, wielewaal, kneu en ringmus. Van deze soorten kwamen koekoek, nachtegaal en 
kneu in 2014 wel voor maar buiten de overeenkomstige gebiedsdelen. 
In vergelijking met 2014 namen in deze deelgebieden 31 soorten toe of vestigden zich, 16 
soorten namen af of verdwenen, en 8 soorten hadden een gelijk aantal territoria. 
 
Ontwikkelingen Rode Lijst-soorten 
Het aantal soorten van de Rode Lijst nam in de overeenkomstige gebiedsdelen toe van vier 
in 2008 en 2014 naar zeven dit seizoen. Het totaal aantal territoria nam toe van zeven tot 14 
in 2020.  
 
Tabel 5. Broedvogels van de Rode Lijst van het overeenkomstige deelgebied van ’t Sloe in 

2008, 2014 en 2020. 

 

  
2008 2014 2020 categorie Rode 

Lijst 

Zomertaling 1     KW 

Slobeend 2 1   KW 

Tureluur 3 2 2 GE 

Koekoek     2 KW 

Graspieper 1 1 3 GE 

Nachtegaal     1 KW 

Spotvogel   6 3 GE 

Wielewaal     1 KW 

Kneu 1   2 GE 

          

soorten: 4 4 7   

territoria: 7 10 14   

 
 
De broedvogelbevolking van ‘t Sloe wordt vooral gedomineerd door soorten van struikgewas 
en jong bos zoals winterkoning, grasmus, fitis, tjiftjaf, zwartkop en tuinfluiter. Daarnaast zijn 
plaatselijk ook soorten van waterpartijen en moeras algemeen zoals grauwe gans, wilde 
eend en kleine karekiet. Broedvogels van ouder bos zoals roodborst, mezen, bonte spech-
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ten en vink komen in wat kleinere aantallen voor. Het aantal weidevogels is gering. 
In ‘t Sloe was in de Weelhoek voorheen een kleine kolonie Blauwe Reigers; van 2007 tot en 
met 2010 broedden er twee tot vijf paar in vlier- en meidoornstruiken. In latere jaren hebben 
deze broedvogels zich waarschijnlijk aangesloten bij de kolonie op het nabijgelegen terrein 
van de elektriciteitscentrale. De Galghoek, heeft een belangrijke functie als rustplaats voor 
lepelaars die broeden in het Sloegebied. Zij staan daar vaak samen met blauwe en kleine 
zilverreigers. Van al deze drie soorten kunnen tientallen exemplaren voorkomen, de laatste 
jaren vaak ook in gezelschap van een ooievaar. In 2020 was deze functie als rustgebied 
verstoord door langdurige werkzaamheden langs de Weelhoekweg. Naar verwachting zullen 
de aantallen van deze soorten de komende jaren weer toenemen. 
In de Galghoek is in 2015 een eiland gecreëerd door het uitgraven van een ringsloot rond 
een bosje, het idee hierachter was om het eiland geschikt te maken als broedplaats voor 
reigers en lepelaars. Tot dusver hebben deze soorten daarvoor geen belangstelling getoond. 
 
Het zuidelijk deel van de Galghoek is grotendeels ingericht als open landschap met licht zilte 
invloeden. In het open terrein voelen weidevogels zich thuis. Het aantal territoria van de Kie-
vit is wel sterk afgenomen, van 12 naar 4. Het aantal soorten weidevogels is sinds 2008 af-
genomen van zes naar vier. De Patrijs is zoals op veel plaatsen verdwenen en ook de Slob-
eend en Zomertaling zijn niet meer aangetroffen.  
 
Tabel 6. Weidevogels van het overeenkomstige deelgebied van ’t Sloe in 2008, 2014 en 2020. 
 

  2008 2014 2020  

Zomertaling 1      

Slobeend 2 1    

Scholekster 2 3 1  

Kievit 10 12 4  

Tureluur 3 2 2  

Graspieper 1 1 3  

         

soorten: 6 5 4  

territoria: 19 19 10  

 
Kustbroedvogels als kluut en kleine plevier, die kort na de aanleg van het gebied broedden 
in de Galghoek, worden al sinds een aantal jaren niet meer aangetroffen. 
 
Volgens een jager die in het gebied liep, werden afgelopen winter meerdere vossen gescho-
ten in en rond het gebied. Het aantal vossen zou sinds voorgaand jaar zijn “geëxplodeerd”. 
In dit licht is het verwonderlijk dat er zo veel fazanten zijn aangetroffen, 19 mannetjesterrito-
ria in het hele gebied, met een veelvoud aan vrouwtjes. In het in 2008 en 2014 ook geïnven-
tariseerde deel was het aantal wel iets afgenomen. 
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4 Evaluatie 
 

4.1 Methodiek 
 
De inventarisatie is vrijwel steeds onder goede omstandigheden uitgevoerd; wind en neer-
slag hadden nauwelijks of geen negatieve invloed op de resultaten. Gezien de omstandig-
heden in combinatie met de kennis van de gebieden en de voorkomende soorten kan ge-
steld worden dat het resultaat de broedvogelinventarisatie een zeer goed beeld geeft van de 
soorten en aantallen van de broedpopulatie.  
 
Het invoerprogramma Avimap en het bijbehorende online-programma ‘Autocluster’ bieden 
een tool voor automatische clustering van broedvogelterritoria. Dat betekent dat de bereke-
ning van het aantal territoria geheel automatisch gebeurt. De interpretatie van gegevens is in 
theorie niet veranderd ten opzichte van het vroegere ´handwerk´. De normen van het BMP 
gelden evenzeer als vóór de automatisering. In praktijk echter bestond voorheen de moge-
lijkheid af te wijken van de normen en uit te gaan van een eigen interpretatie. Een waarne-
mer kan op basis van ‘onderbuikgevoelens’, op basis van ervaring of extra waarnemingen 
oordelen dat bepaalde normen te strikt of juist te ruim zijn. Een eigen interpretatie kan zeker 
waardevol zijn omdat de waarnemer specifieke kennis heeft van het terrein en de plaatselij-
ke vogelbevolking. Anderzijds is juist standaardisering belangrijk om een objectieve kijk te 
waarborgen en gegevens onderling te kunnen vergelijken. Aangezien juist objectief verkre-
gen waarden steeds belangrijker worden, is gekozen om niet of nauwelijks te tornen aan de 
automatisch gegenereerde uitkomsten. Broedvogelkarteringen met Avimap zijn in enkele 
jaren tijd de nieuwe landelijke standaard geworden. Daarbij moet men zeker alert zijn op het 
verzamelen van extra informatie en op tekortkomingen van het programma.  
 
 

4.2 Ontwikkelingen & aanbevelingen ‘t Sloe 
 
De broedvogelbevolking van ‘t Sloe ontwikkelt zich globaal naar verwachting. Parallel met de 
aanplant en groei van de bomen en struikgewas vestigen zich soorten van deze biotopen en 
nemen eerst snel toe, in de latere jaren wat langzamer. Aangeplante struikjes zijn hoog 
struikgewas geworden, de aangeplante boompjes vormen inmiddels percelen jong bos. 
Onder de nieuw vastgestelde soorten vinden we bijvoorbeeld echte bossoorten als havik, 
grote bonte specht, wielewaal, vink en roodborst. 
Soorten van ruigte en struikgewas, zoals grasmus, tuinfluiter, braamsluiper broeden al van 
het begin af aan, maar nemen nog sterk toe. Toch is er in ook al sprake van afname bij bij-
voorbeeld spotvogel en fitis, een teken dat het struikgewas (tenminste deels) zich door ont-
wikkelt naar bos en voor deze soorten minder aantrekkelijk wordt.  
Percelen die nieuw zijn aangekocht en ingericht lopen een aantal jaar achter in de ontwikke-
ling, hier staan nog zeer jonge bomen en struiken. Hier broeden bijvoorbeeld veel fitissen, 
typerend voor dit biotoop. Naast het plantgoed is er ook hier en daar sprake van spontane 
opslag, met name in de Tevixhoek tegenover de hondentrainingsbaan. Dit heeft nu nog het 
karakter van een ruig grasveld met hier en daar een struikje. Zonder ingrepen zal zich hier 
over een aantal jaar een groot natuurlijk struikgewas ontwikkelen, een mooie aanvulling op 
de aangeplante bosschages. 
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Kustbroedvogels die, als echte pioniersoorten, zich kort na de aanleg op de nog kale bodem 
vestigden (maximaal 11 paar Kluten en 1 paar Kleine Plevier), zijn inmiddels verdwenen. 
Zonder grootschalige ingrepen zullen deze soorten niet meer terugkeren. 
 
Bij weidevogels treedt de reeds verwachte afname ook op. Kievit, tureluur en scholekster 
namen af, zomertaling en slobeend zijn verdwenen. Alleen de graspieper is juist toegeno-
men wat verklaard kan worden door enige verruiging langs de randen van de Galghoek.  
Wil men de weidevogels behouden dan is het zaak verdere verruiging van met name de 
Galghoek tegen te gaan. De aanwezigheid van het zogenaamde reigerbosje is juist niet zo 
gunstig voor weidevogels. Na periodes met regen ontstaan plassen op de slecht doorlatende 
bodem, dit zijn de plaatsen waar weidevogels als tureluur en kievit graag vertoeven. Het is 
de vraag of de weidevogels hier nog kunnen standhouden, ’t Sloe ligt ver af van andere wei-
devogelgebieden. 
 
Grauwe en canadese ganzen nemen sterk toe en de brandgans heeft zich net gevestigd. 
Ganzen zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in het terrein, wat de vraag oproept welke effec-
ten zij kunnen hebben. Ten eerste levert een groot aantal ganzen enige graasdruk op; ge-
zien de doelstelling het gebied deels open te houden vormt dat geen probleem. Daarnaast 
bestaat nogal eens het vermoeden dat ganzen een nadelig effect kunnen hebben op vesti-
ging of broedsucces van weidevogels. Een studie daarnaar door middel van beschikbare 
datasets heeft vooralsnog niet tot de conclusie geleid dat dit het geval is (Roodbergen et al 
2019). Overigens kon een effect ook niet worden uitgesloten, maar dit zou geen grote in-
vloed hebben. 
Gezien de toename van vossen valt te verwachten dat in elk geval het broedsucces van 
ganzen sterk zal dalen; op termijn zal daarom ook de lokale broedpopulatie waarschijnlijk 
weer afnemen. 
 
Het ‘reigerbosje’ lijkt nog niet echt geschikt om reigers aan te trekken. Een groot pluspunt 
zou zijn als de bomen direct in of aan het water staan en omgevallen bomen in het water 
hangen. Een mogelijkheid daartoe is de ringsloot rond het eilandje verder uit te graven tot in 
het bosje; dat zou niet eens aan alle kanten hoeven te gebeuren. Als er dan ooit reigers in 
komen broeden bestaat de kans dat lepelaars zich er bij aan sluiten. Nog steeds zit een 
kleine kolonie blauwe reigers en kleine zilverreigers, met soms een enkel paartje lepelaars, 
op enkele honderden meters afstand, op het terrein van Zeeland Refinery. 
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Samenvatting 
 
In het voorjaar van 2020 werden van ’t Sloe de deelgebieden Galghoek en Tevixhoek, in 
totaal 80 hectare omvattend, op broedvogels geïnventariseerd in opdracht van Vereniging 
Natuurmonumenten. Er werden 54 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 544 territo-
ria. Van de broedvogelsoorten staan er 8 op de huidige Rode Lijst: tureluur, koekoek, gras-
pieper, nachtegaal, spotvogel, wielewaal, ringmus en kneu. Deze soorten tellen gezamenlijk 
32 territoria, waarvan de spotvogel de talrijkste is. 
De samenstelling van de broedvogelpopulatie is vooral een afspiegeling van de verschillen-
de successiestadia van de aanplant van bos en struikgewas, de meerderheid van soorten en 
territoria hoort thuis in dit biotoop. Vestiging van vink, roodborst, grote bonte specht en havik 
illustreren plaatselijk de overgang van zeer jong bos naar een iets ouder stadium. Daarnaast 
komt een klein aantal soorten water- en weidevogels voor. Het aantal soorten en het aantal 
territoria van weidevogels is gering en afgenomen. 
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BIJLAGE I 
 
Tijden en omstandigheden inventarisatierondes en waarnemingen 
 
Tijden tot en met 28 maart 2020 zijn in wintertijd, daarna in zomertijd. 
 

 datum start eind Temp  bewolking wind neerslag opmerkingen 

 3-3 8.45 11.10    - extra bezoek 

1 17-3 5.55 10.40 5 o C 0% ZW2 - nachtbezoek tot 6.15 

2 6-4 5.45 10.50 14 o C 0% ZO3 - nachtbezoek tot 6.15 

3 18-4 5.00 10.00 10 o C 50% NO4 lichte regen nachtbezoek tot 5.50 

4 9-5 5.20 10.10 14 o C 10% NO1 -  

5 19-5 5.00 10.05 16 o C 70% ZW1 -  

6 6-6 6.00 10.05 12 o C 60% ZW5 buien  

 
 

Diverse waarnemingen ´t Sloe 
 

 3-3 Houtsnip 1 

 17-3 Waterral 1, volgens jager is vossenstand ´geëxplodeerd’ afgelopen jaar 

 6-4 Dwergvleermuis 2,  

 18-4; 19-5 Langs de Jurjaneweg wordt het terrein telkens gebruikt als parkeerplaats voor landbouwvoertuigen 

 
 



 
 

 

 
 

 
Bijlage III 
 
SOORTKAARTEN 
 
De soortkaarten van alle broedvogelsoorten in 2020. Elke zwarte stip stelt één terri-
torium voor, de stippen zijn geplaatst in het denkbeeldige centrum van de territoria.  
 



 
 

 

 
 

Dodaars 
1 territorium 

Grauwe Gans 
46 territoria 



 
 

 

 
 

Canadese Gans 
8 territoria 

Brandgans 
1 territorium 



 
 

 

 
 

Nijlgans 
2 territoria 
 

Bergeend 
5 territoria 
 



 
 

 

 
 

Krakeend 
4 territoria 
 

Wilde Eend 
20 territoria 
 



 
 

 

 
 

Kuifeend 
3 territoria 

Buizerd 
2 territoria 



 
 

 

 
 

Havik 
1 territorium 

Bruine Kiekendief 
1 territorium 



 
 

 

 
 

Fazant 
19 territoria 

Waterhoen 
5 territoria 



 
 

 

 
 

Meerkoet 
8 territoria 

Scholekster 
1 territorium 



 
 

 

 
 

Kievit 
4 territoria 

Tureluur 
2 territoria 



 
 

 

 
 

Houtduif 
14 territoria 
 

Koekoek 
2 territoria 
 



 
 

 

 
 

Grote Bonte Specht 
2 territoria 
 

Graspieper 
8 territoria 
 



 
 

 

 
 

Winterkoning 
37 territoria 
 

Heggenmus 
27 territoria 
 



 
 

 

 
 

Nachtegaal 
1 territorium 
 

Roodborst 
7 territoria 



 
 

 

 
 

Blauwborst 
1 territorium 

Roodborsttapuit 
5 territoria 



 
 

 

 
 

Merel 
21 territoria 
 

Zanglijster 
17 territoria 
 



 
 

 

 
 

Cetti’s Zanger 
1 territorium 

Sprinkhaanzanger 
1 territorium 



 
 

 

 
 

Rietzanger 
1 territorium 
 

Bosrietzanger 
4 territoria 
 



 
 

 

 
 

Kleine Karekiet 
15 territoria 
 

Spotvogel 
12 territoria 
 



 
 

 

 
 

Braamsluiper 
4 territoria 
 

Grasmus 
39 territoria 
 



 
 

 

 
 

Tuinfluiter 
29 territoria 
 

Zwartkop 
40 territoria 
 



 
 

 

 
 

Tjiftjaf 
39 territoria 
 

Fitis 
29 territoria 
 



 
 

 

 
 

Staartmees 
3 territoria 
 

Pimpelmees 
3 territoria 
 



 
 

 

 
 

Koolmees 
13 territoria 
 

Wielewaal 
1 territorium 



 
 

 

 
 

Gaai 
4 territoria 

Ekster 
7 territoria 



 
 

 

 
 

Zwarte Kraai 
2 territoria 

Vink 
9 territoria 



 
 

 

 
 

Putter 
6 territoria 

Ringmus 
3 territoria 



 
 

 

 
 

  
 Kneu 

3 territoria 

Rietgors 
1 territorium 


