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Samenvatting 
 

Dit rapport beschrijft de resultaten van de broedvogelinventarisatie in Oranjezon in 2003. 

De inventarisatie werd voor de tweede achtereenvolgende maal verricht door de werkgroep 

vogelonderzoek Oranjezon. De werkgroep is in het leven geroepen om de informatie met 

betrekking tot vogels in Oranjezon zo efficiënt en effectief mogelijk te verzamelen en te 

benutten. De inventarisatie had twee doelen: 

 

• beschrijven van de huidige broedvogelbevolking in Oranjezon  

• een start te maken met het volgen van de aantalsontwikkeling van broedvogels in 

Oranjezon. 

 

Er zijn vier deelgebieden geïnventariseerd volgens de uitgebreide karteringsmethode van van 

Dijk, 1996. Hiervan zijn drie deelgebieden in 2002 eveneens geïnventariseerd. 

 

Er werd in het geïnventariseerde gebied 71 broedvogels vastgesteld en 748 territoria. De 

Fitis was de algemeenste soort met 68 territoria, gevolgd door de Winterkoning (66 

territoria) en de Tjiftjaf (59 territoria). Onder de broedvogels bevonden zich veertien Rode 

Lijst soorten, te weten: Wintertaling, Boomvalk,  Bontbekplevier, Zomertortel, Koekoek, 

Ransuil, Groene Specht, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Nachtegaal, Grauwe 

Vliegenvanger, Huismus en Kneu. 
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1. Inleiding 
 

Het duingebied Oranjezon is gelegen op Walcheren tussen Oostkapelle en Vrouwenpolder (zie 

bijlage I). Het gebied is eigendom van N.V. Delta Nuts en wordt sinds januari 2002 beheerd 

door Stichting Het Zeeuwse Landschap. Tot 1995 had het gebied een waterwinfunctie. 

Sindsdien is de waterwinfunctie beperkt tot die van een strategische watervoorraad, waaruit 

alleen bij calamiteiten wordt geput (Provincie Zeeland, 1997). In de jaren 1990 en begin deze 

eeuw zijn er drie duinvalleien geregenereerd. In het aanwezige dennenbos vindt al jaren een 

ontwikkelingsbeheer plaats naar een natuurlijk loofbos. Het natuurbeheer is met name 

gericht op behoud en herstel van natuurwaarden, waarbij maaien en begrazing met runderen 

belangrijke maatregelen zijn.  

 

In 2003 werd voor de tweede achtereenvolgende maal broedvogels geïnventariseerd in 

Oranjezon door enkele vogelaars. In 2002 zijn de resultaten eveneens in een verslag 

verschenen. Aanleiding om een vervolg te geven aan het inventariseren van broedvogels in 

Oranjezon was in eerste instantie het succes van het voorgaande jaar en zeker ook de 

nieuwsgierigheid naar de vogelbevolking in het duingebied. Dit jaar is er geïnventariseerd 

met twee doelen:  

 

• beschrijven van de huidige broedvogelbevolking in Oranjezon  

• een start te maken met het volgen van de aantalsontwikkeling van broedvogels in 

Oranjezon. 

 

Besloten is om het broedvogelonderzoek te continueren en in de toekomst de vogelinventarisaties 

uit te breiden. Omdat de inventarisatiegroep zelfstandig actief is in Oranjezon heeft de groep 

een duidelijke naam gekregen: Werkgroep Vogelonderzoek Oranjezon. Het doel hiervan is om de 
Oranjezonactiviteiten voor wat betreft vogels zoveel mogelijk centraal te houden, alle 

inventarisaties op elkaar af te stemmen en vogelinformatie zoveel mogelijk te bundelen. Tevens 

zal het bestaan van de werkgroep meer duidelijkheid geven naar vogelaars en geïnteresseerden 

voor wat betreft de Oranjezon vogelinventarisaties.  
 

De werkgroep bestaat uit één motor (van één of meerdere personen) die coördineert en 

organiseert en een variërend aantal inventariserende personen. Wie in Oranjezon vogels 

inventariseert, maakt deel uit van de werkgroep. 

 

Dit rapport beschrijft de resultaten van de broedvogelinventarisatie in 2003. Als eerste 

komt de werkwijze aan bod. Vervolgens wordt een soortenbeschrijving gegeven. Tevens 

worden de resultaten gepresenteerd met een tabel en stippenkaarten. 

 

Alle foto’s in dit rapport zijn gemaakt door Gerwin Geertse. De tekeningen in het rapport 

zijn afkomstig van Erik Sanders. 

 

Dankwoord 

Hierbij wordt Stichting Het Zeeuwse Landschap bedankt voor toestemming om het gebied te 

inventariseren. Speciale dank gaat uit naar Gerard Wösten voor het verzorgen van 

kaartmateriaal en Nanda van den Berg voor de hulp bij het vervaardigen van de 

stippenkaarten in het GIS. Tevens Erik Sanders voor het bekritiseren van het concept van 

dit rapport en voor het vervaardigen van de tekeningen. Tot slot bedankt de auteur Adrie 

Joosse voor enkele aanvullende waarnemingen. 
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2. Werkwijze 
 

2.1 Geïnventariseerd gebied 

In bijlage I staat de ligging van de geïnventariseerde deelgebieden weergegeven. Dit 

betreffen de deelgebieden Doorndal, Kaalkop, Dennenbos en Voorste Dal. 

De volgende personen hebben de deelgebieden geïnventariseerd: 

 

• Doorndal: Gerwin Geertse, Jan Tuin 

• Kaalkop: Gido Davidse, Karel Leeftink 

• Dennenbos: Erik Sanders, Melanie Sanders 

• Voorste Dal: Marcel Klootwijk 

 

De inventarisatiegegevens van de deelgebieden staan in bijlage III. 

 

 

2.2 Veldwerk 

De vier deelgebieden werden geïnventariseerd door middel van de uitgebreide 

karteringsmethode volgens van Dijk, 1996. Hierbij worden alle territoria van alle soorten in 

kaart gebracht. De route die gelopen werd, werd bepaald door de aanwezige paden. Om een 
voldoende netwerk te verkrijgen, is van bijna alle toegankelijke paden gebruik gemaakt. Er 

werd geïnventariseerd vanaf februari tot begin juli. Ook in september is nog een aanvullende 

ronde gelopen. Ieder deelgebied werd om de 1 - 2 weken bezocht. Een uur voor tot enkele 

uren na zonsopgang, maar ook later in de ochtend, ‘s middags en ‘s avonds werden de rondes 

gelopen. Tevens zijn er enkele schemer- en nachtbezoeken afgelegd, om nachtactieve 

soorten als Ransuil en Houtsnip te kunnen karteren. Er is geen gebruik gemaakt van een 

taperecorder. 

 

Alle geldige waarnemingen van territoriale vogels werden op 1:3000 veldkaarten ingevuld. 

 
 
2.3 Intepretatie 

De intepretatie werd verricht volgens van Dijk, 1996. Alle geldige waarnemingen afkomstig 

van de veldkaarten werden per soort op soortkaarten (schaal 1:3000) ingetekend, waarna de 

territoria konden worden bepaald. Alle deelgebieden werden individueel geïnterpreteerd 

door de personen die het veldwerk verrichtten. 
 

 

2.4 Weersomstandigheden 

Wat weersomstandigheden betreft was dit voorjaar geschikt om te inventariseren. Het weer 

was overwegend rustig en zonnig. Alleen de maand mei (een cruciale periode om te 

inventariseren) waren de inventarisatieomstandigheden slecht; veel regen en wind.  

De onderstaande beschrijving van de weersomstandigheden zijn afkomstig van Broeke, 2003. 

Februari was zeer zonnig en betreft de zonnigste februari in Zeeland sinds 1907. Van 16 t/m 

26 februari was er zelfs nauwelijks bewolking aanwezig. De gemiddelde etmaaltemperatuur 

lag iets onder het gemiddelde. Er viel gemiddeld genomen weinig neerslag, zowel het aantal 

mm als het aantal uren neerslag lag onder het gemiddelde. 

Maart was de zonningste maartmaand sinds de eerste metingen in 1907. In Vlissingen werd 

208 zonuren gemeten tegen een gemiddelde van 118. De maand verliep tevens erg droog. Tot 



Broedvogelinventarisatie Oranjezon 2003                             februari 2005                     Werkgroep Vogelonderzoek Oranjezon                                             

 7 

de 12de was het weer wisselvallig en regende het geregeld. De 13de tot en met het eind van de 

maand was een droge periode waarin geen meetbare neerslag viel. Het weer was tevens erg 

rustig en zeer zonnig. Na die in februari was dit de tweede droge periode dit voorjaar. De 

temperatuur lag bijna 2 graden boven het gemiddelde. De nachten waren nog nog wel erg 

koud, waarbij de temperatuur beneden het vriespunt daalde. Aan het eind van de maand 

konden al temperaturen van 20 graden worden gemeten. 

April was de derde achtereenvolgende zonnige maand. Van 12 tot en met 18 april scheen de 

zon iedere dag vrijwel onbeperkt. De hoeveel neerslag lag met 42 mm net iets onder het 

gemiddelde (44 mm). De eerste 11 dagen van april waren koud. Daarna vertoonde de 

temperatuur een snelle stijging. Van 14 tot en met 17 april werd het al op veel plaatsen al 

meer dan 20 graden. Gemiddeld was april met 10,4 graden tegen een gemiddelde van 8,3 

graden zacht. 

Bijna de hele maand mei (tot en met de 25ste) was het weer wisselvallig en vaak aan de koele 

kant. De laatste dagen echter verliepen zomers. Ondanks het koele begin en midden van de 

maand lag de gemiddelde etmaaltemperatuur met 13,4 graden boven het gemiddelde. Het 

aantal zonuren lag rond het gemiddelde. De hoeveelheid neerslag lag ruim boven het 

gemiddelde. 

 

De gehele maand juni was zeer warm en gaat in de boeken als de warmste junimaand sinds 

1855. Er waren geen echte uitschieters en de koudste dag was de 20ste met een gemiddelde 

van 15,1 graden. Er kwamen vrijwel geen zonloze dagen voor. Het was tevens een erg droge 

maand met een hoeveelheid neerslag die ver onder het gemiddelde lag. 

 

Juli was een zeer warme maand. De maand begon vrij koel en wisselvallig, maar na de eerste 

week brak een periode aan met warm, zonnig en standvastig zomerweer. Hoewel er de eerste 

week neerslag viel, was de rest van de maand erg droog. 
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3. Resultaten 
 

De resultaten per deelgebied staan in tabelvorm in bijlage II. In bijlage IV staat de verspreiding 

per soort weergegeven op stippenkaarten. In totaal werd van 71 soorten 748 territoria 

vastgesteld. Hiervan betreft het veertien Rode Lijst soorten (conform Rode Lijst, 2004), te 

weten: Wintertaling, Boomvalk,  Bontbekplevier, Zomertortel, Koekoek, Ransuil, Groene Specht, 

Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Nachtegaal, Grauwe Vliegenvanger, Huismus en Kneu. De 

algemeenste soort betrof de Fitis met 68 territoria. De Winterkoning was met 66 territoria 

eveneens een van de algemeenste broedvogels. Op de derde plaats komt de Tjiftjaf met 59 

territoria. 

 

 

3.1 Soortbespreking 

Hieronder wordt iedere soort apart besproken. Achter iedere soortnaam staat het aantal 

territoria vermeld van het totaal geïnventariseerde gebied. 

 

Dodaars (5) 

Er werden vijf koppels Dodaarzen vastgesteld. Minimaal twee daarvan werden succesvol 

(respectievelijk één en drie jongen). In het gehele noordelijke kanaal werd slechts één succesvol 

broedgeval vastgesteld en wel in het meest westelijk stuk. In het zuidelijk kanaal waren meer 

koppels aanwezig: drie paar. Ook in de Kaalkopplas was een paar aanwezig. 

 

Nijlgans (0) 

In tegenstelling tot 2002 werd de Nijlgans niet gekarteerd in het geïnventariseerde gebied. Wel 

was er in de andere (niet-geïnventariseerde) delen van Oranjezon een paar aanwezig. 

 

Bergeend (7) 

Van de Bergeend werd geen enkel zeker broedgeval vastgesteld. In het geïnventariseerde gebied 

verbleven gedurende het hele seizoen zes tot zeven paar die het gehele gebied rondvlogen. Het 

cluster van zes territoria geeft dan ook geen exacte territorialocaties aan, maar uitsluitend zes 

paren. 

 

Wilde Eend (12) 

De Wilde Eend was gedurende het gehele broedseizoen duidelijk aanwezig. Waarnemingen van 

vrouwtjes met jongen waren echter schaars. De meeste gevallen komen uit de kanalen. 

Vermoedelijk is het aantal werkelijke broedgevallen lager geweest dan op de kaart aangeduid. 

Opvallend is het ontbreken van de soort in het oostelijk deel van het noordelijk kanaal. 

 

Soepeend (2) 

Er werden twee paar Soepeenden vastgesteld. Niet zeker is of de paren werkelijk tot broeden 

zijn gekomen. Alle twee bevonden zich in het noordelijk kanaal. 

 

Wintertaling (1) 

De Wintertaling betreft een schaarse tot zeldzame broedvogel op Walcheren. Er kon één 

mogelijk broedgeval vastgesteld worden in de Kaalkopplas. Op 11 mei werd in de plas een koppel 

gezien. Op 11 juni was een vrouwtje aanwezig in één van de poelen in duinvallei Doorndal.  

 

Kuifeend (3) 

De Kuifeend was met drie territoria aanwezig. In de kanalen werd slechts één succesvol geval 

opgemerkt. De andere twee gevallen bevonden zich in de Kaalkopplas. 
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Buizerd (1) 

Van de Buizerd werd slechts één territorium genoteerd. Boven het gebied was slechts één koppel 

aanwezig. Of en waar deze gebroed heeft, blijft onduidelijk. 

 

Sperwer (3) 

In het dennenbos werden twee roepende uitgevlogen jongen gezien. Aan de zuidrand van het 

gebied was een territoriumhoudend koppel aanwezig. Meer westelijk werd enkele malen een 

vrouwtje gezien. Door de afzonderlijke intepretatie van de deelgebieden zullen paren van 

soorten met een groot territorium dubbel geïntepreteerd kunnen worden. In het totaal 

geïnventariseerde gebied hebben naar schatting twee koppels territorium (waarvan één 

succesvol) gehad hebben. 

 

Havik (1) 

In 2002 kon een zeker broedgeval niet worden 

vastgesteld. Dat de vogels in dat jaar 

waarschijnlijk toch in het gebied hebben gebroed, 

bleek uit een waarneming van twee jongen bij de 

Vierhoogten, Oostkapelle door SOVON-

medewerker Jan Willem Vergeer. Dit jaar werd, 

na maanden van waarnemingen van een aanwezig 

baltsend paar, op 8 juli twee bedelende jongen 

gezien in het dennenbos. De dag daarop werd het 

nest gevonden met het vrouwtje er bovenop. Dit 

nest bleek een oud roofvogelhorst te zijn, mogelijk Het Haviknest waar het paar succesvol tot broeden kwam  

Van een Buizerd. Tot eind juli bleven de jongen  

roepen en waren in de nabijheid van het nest aanwezig. Het betreft het enige broedgeval op 

Walcheren. Niettemin neemt de Havik de afgelopen jaren toe als broedvogel in Zeeland. 

 

Torenvalk (0) 

Er werden geen territoria vastgesteld. In 2002 werd er wel een territorium gekarteerd in 

deelgebied Kaalkop. Van een zeker broedgeval in het geïnventariseerde gebied was toen echter 

geen sprake. 

 

Boomvalk (1) 

De Boomvalk is al vele jaren broedvogel in Oranjezon. Het koppel had een andere broedlokatie als 

voorgaand jaar doordat de nestboom van 2002 geveld werd. Nu wist het paar één tot twee 

jongen groot te brengen. Het nest kon ditmaal wederom gelokaliseerd worden. 

 

Patrijs (0) 

Net als voorgaand jaar geen vogels gezien. In 1983 was in het deelgebied Doorndal wel een 

territorium aanwezig. 

 

Fazant (28) 

De territoria ten noorden van het pompstation en de vier noordoostelijke locaties betreffen 

willekeurig gezette stippen. Dit omdat voor deze soort de turfmethode is gebruikt en dus 

slechts een totaal werd opgegeven voor het gehele deelgebied. Niettemin is aan de kaart af te 

lezen dat de Fazant in vrijwel het gehele gebied voorkomt, behalve het dennenbos. 
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Waterhoen (2) 

Er werden twee mogelijke territoria van het Waterhoen vastgesteld; beide in de kanalen. Of de 

vastgestelde vogels gepaard waren, bleef onbekend. 

 

Meerkoet (9) 

Alle negen territoria werd gevonden in de kanalen. Maar liefst vijf koppels zaten in het zuidelijk 

kanaal. Waarschijnlijk vinden de koppels voldoende beschutting tussen de overhangende wilgen.  

In het oostelijk deel van het noordelijk kanaal werd slechts één nest met eieren gekarteerd in 

een rietkraag. In totaal brachten minimaal drie paar jongen groot. 

 

Scholekster (2) 

Er werden twee koppels Scholekster genoteerd. Eén koppel bevond zich in duinvallei Doorndal 

waar waarschijnlijk niet succesvol gebroed werd. Het andere koppel bevond zich op droog 

duingrasland. Op 11 juni werd hier een nest gevonden met twee eieren en twee pullen. Op de 

bezoekdata die daarop volgden, kon slechts telkens één juveniel bij het paar teruggevonden 

worden. 

 

Kleine Plevier (1) 

De Kleine Plevier was een erg leuke verrassing in het gebied. Het koppel kwam tot broeden in 

duinvallei Doorndal. Vanaf 9 juni werden de vogels gezien met één pul. Op 25 juni werden drie 

jongen waargenomen. 

 

Bontbekplevier (1) 

De Bontbekplevier was de volgende verrassing. Het paar bevond zich tussen het helm in de 

zeereep. Hoewel het paar zich niet vaak liet zien, werd op 11 juni een alarmerend koppel gezien 

met één pul van circa één dag oud.  

 

Kievit (3) 

De Kievit was met drie paar uitsluitend aanwezig in duinvallei Doorndal. Er werd echter geen 

enkel jong gezien, dus het is te betwijfelen of de koppels broedsucces hebben gehad. 

 

Houtsnip (7) 

Tijdens nachtrondes werden over vrijwel het gehele gebied baltsende vogels gezien. Ook tijdens 

vroege ochtendbezoeken waren baltsende vogels actief. Het juist intepreteren van de 

waarnemingen is erg moeilijk omdat de soort een groot territorium kan hebben. De vogels vlogen 

tot ver over de grenzen van deelgebieden. Net als bij de Sperwer zal het werkelijk aantal 

territoria vermoedelijk lager liggen dan zeven. De grote trefkans tijdens nachtbezoeken 

indiceert dat er zeker meer dan één territorium zal zijn geweest. 

 

Holenduif (6) 

Vier territoria bevonden zich in het dennenbos. De andere twee in loofbos. In het open duin 

ontbraken teritoria. Waarschijnlijk zullen geen vogels gebruik maken van konijnenholen als 

broedplaats. 

 

Houtduif (25) 

De territoria van de Houtduif liggen verspreid over het gebied. Het struweel langs de zeereep 

wordt gemeden en in het dennenbos is de soort vooral te vinden aan de bosrand. 

 

Turkse Tortel (1) 

Het enige territorium is gebaseerd op een aanwezig koppel gedurende de inventarisatieperiode. 
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Zomertortel (13) 

De Zomertortel prefereert het middenduin. Hier werden de meeste territoria vastgesteld. In 

het struweel achter de zeereep waren slechts twee territoria aanwezig. Het totaal komt overeen 

met dat van 2002 (toen twaalf territoria).  

 

Koekoek (10) 

De koekoek betreft een moeilijk te inventariseren soort. De roepende mannetjes zijn zeer 

mobiel en doordat de deelgebieden afzonderlijk zijn geïnterpreteerd, zal het werkelijk aantal 

lager zijn. In het deelgebied werd een vrouwtje waargenomen dat doelgericht op zoek naar een 

nest om haar eieren in te leggen. 

 

Ransuil (1) 

Slechts één roepende adult werd gehoord. Er werden geen jonge vogels gehoord. 

 

Velduil (0) 

De velduil werd alleen op doortrek gezien (op 30 april één exemplaar ter plaatse in deelgebied 

Doorndal). In 1983 werd wel mogelijk broedgeval vastgesteld in Doorndal. 

 

Groene Specht (3) 

Twee gevallen werden vastgesteld rond het pompstation. Vermoedelijk gaat het hier om één 

broedgeval. Het andere geval bevond zich net als die van het pompstation in loofbos. In het 

dennenbos ontbrak de soort. 

 

Grote Bonte Specht (5) 

Drie van de vijf gevallen bevonden zich in het dennenbos. Ook in het bos rond het pompstation 

was een territorium aanwezig.  

 

Boomleeuwerik (3) 

De Boomleeuweriken waren uitsluitend in het middenduin aanwezig. Alle zingende vogels waren 

gepaard. Op 26 mei werd een paar gezien met jong. Op exact dezelfde plek werd in 2002 

eveneens succesvol gebroed. Oranjezon is waarschijnlijk de enige plek op Walcheren waar 

Boomleeuweriken tot broeden komen. Landelijk gezien neemt de soort toe, ook in de Nederlandse 

duingebieden. 

 

Boerenzwaluw (1) 

In de gebouwen van het pompstation kwam een Boerenzwaluw tot broeden. Het paar had twee 

broedsels, waarvan één succesvol met zes jongen (mededeling Adrie Joosse, 2003) Het betreft 

het enige geval voor het geïnventariseerde gebied. 

 

Huiszwaluw (1) 

De Huiszwaluw was eigenlijk een verrassing. Temeer omdat de soort in 2002 ontbrak en tevens 

sterk afneemt als broedvogel op Walcheren. Eén paar kwam tot broeden onder de overstek van 

het kantoor van het pompstation.  

 

Graspieper (8) 

De Graspieper werd gevonden zowel tussen het helm in de zeereep als op kleine open plaatsen 

tussen struweel en bomen. Met acht territoria was de soort niet uitgesproken algemeen. 
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Boompieper (6) 

De Boompiepers hadden de voorkeur voor plaatsen die de Boomleeuweriken ook prefereerden. 

Een enkele maal werd vastgesteld dat de zingende vogels gepaard waren. Minimaal één koppel was 

succesvol gezien de waarneming van een koppel dat met voer sleepte. Eenmaal werd direct achter 

de zeereep, tussen de datumgrenzen, een zingende vogel gezien. Dit betreft betreft dus slechts 

een mogelijk geval. 

 

Witte Kwikstaart (1) 

De soort werd opgemerkt in duinvallei Doorndal. Met de minimale waarnemingen van deze soort 

kon deze geïntepreteerd worden als territoriumhoudend. Of de soort er werkelijk heeft 

gebroed, valt te betwijfelen. 

 

Winterkoning (66) 

De Winterkoning was op één soort na de algemeenste broedgeval. Vergelijken we het 

geïnventariseerde gebied met dat van vorig jaar (dus zonder het deelgebied Voorste Dal) dan 

zien we dat er dit jaar beduidend minder territoria werden vastgesteld dan in 2002 (57 tegen 

70). Dit verschil komt met name voor rekening op het deelgebied Doorndal. De soort komt 

verspreid over het gebied voor. In het dennenbos zijn de aantallen relatief laag. 

  

Heggenmus (30) 

De verspreidingskaart van de Heggenmus laat een duidelijke band aan territoria zien langs het 

dennenbos, waar de soort ontbreekt. Zowel in het struweel langs de zeereep als in het 

middenduin ten zuiden van het noordelijk kanaal komt de soort voor. 

 

Roodborst (29) 

De Roodborst heeft een duidelijk voorkeur voor de beboste delen van het gebied. In het 

westelijk deel van het gebied ontbreekt de soort. Ook in het deel benoorden het kanaal door het 

dennenbos is de soort schaars. Rond het pompstation werden relatief veel Roodborsten 

gekarteerd. Ook in het dennenbos bevonden zich territoria. 

 

Nachtegaal (20) 

Een band van territoria loopt over de bosrand in het zuidelijk deel van het gebied. Ten noorden 

van het noordelijk kanaal is de soort met zeven territoria aanwezig, met name in het oostelijk 

stuk. Rekening houdend met mogelijke grensgevallen zal het werkelijk aantal gevallen achttien 

zijn geweest. 

 

Gekraagde Roodstaart (6) 

Alle gevallen bevonden zich in het aanwezige loofbos. In het meest westelijk deel van het 

geïnventariseerde gebied ontbreekt de soort. Zowel in 1983 als in 2002 werden zeven territoria 

gekarteerd.  

 

Roodborsttapuit (5) 

Deze soort was met vijf territoria aanwezig. Opvallend is het 

cluster van drie paar in de zeereep. Mogelijk dat hier slechts 

twee van de drie paar werkelijk tot broeden zijn gekomen. 

 

Zanglijster (8) 

De Zanglijster prefereert de bosrand en het middenduin direct 

ten westen van het pompstation. Opvallend is het geval ten westen 

Roodborsttapuit     van Doorndal, omdat dit deel met name bestaat uit struweel. 
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Merel (24)              

De Merel is duidelijk algemener dan de Zanglijster en kent ook een ruimere verspreiding. In het 

westelijk deel is de soort schaarser dan meer oostelijk. In het dennenbos ontbreekt de soort in 

de kern en is alleen aan de randen aanwezig. 

 

Tuinfluiter (15) 

De Tuinfluiter bleek schaarser dan de Zwartkop. Met uitzondering van de sterk beboste delen 

was de soort verspreid te vinden. 

 

Zwartkop (33) 

De Zwartkop bevond zich met name in het duin ten zuiden van het noordelijk kanaal. De soort 

prefereert hier beboste duinvalleien en dicht struweel. In de kern van het dennenbos ontbrak de 

soort. Wel zaten territoria aan de bosranden. 

 

Braamsluiper (13) 

Met name in het oostelijk deel van het middenduin is de soort aanwezig. In het struweel direct 

achter de zeereep is de soort met drie territoria te vinden. Het aantal komt overeen met dat van 

het voorgaande jaar. 

 

Grasmus (16) 

De Grasmus liet zich voornamelijk horen in de strook tussen zeereep en het dennenbos. Slechts 

twee territoria bevonden zich aan de zuidrand van het gebied.  

 

Sprinkhaanzanger (14) 

Ongeveer de helft van de territoria van de Sprinkhaanzanger bevond zich in het struweel direct 

achter de zeereep. Verder het duin in richting polder was de soort erg schaars. De meest 

zuidelijke territoria bevonden zich aan een bosrand. Een ander territorium werd gevonden op een 

kaalslag in het dennenbos. 

 

Kleine Karekiet (3) 

De Kleine Karekiet was aanwezig in de Kaalkopplas met één paar. Twee andere territoria 

berusten op één waarneming tussen de datumgrenzen van een zingende vogel in struweel met 

Riet. 

 

Bosrietzanger (2) 

De Bosrietzanger had territoria in een vochtig deel bij het pompstation, in een rietkraag langs 

het noordelijk kanaal en in struweel (met Gewone Vlier en Duindoorn) tegen de zeereep aan. Het 

koppel langs het noordelijk kanaal werd op 25 juni met voer in de bek gezien. Overigens was het 

zingende mannetje lastig te determineren. De zang had vaak meer weg van een opgewonden 

Kleine Karekiet. De vlekkeloze uitbundigheid van imitaties verraadde echter de juiste soort. 

 

Fitis (68) 

Deze soort die in bijna ieder deel van het gebied werd gezien, ontbreekt duidelijk in het 

dennenbos. Met 68 territoria is het één van de meest voorkomende vogelsoorten in het 

geïnventariseerde deel. 

 

Fluiter (1) 

Slechts één geval. Het betreft een zeker broedgeval. Er werd één jong gezien. Vóór de 

datumgrenzen werden op andere plaatsen nog twee zingende vogels gehoord. Dit betroffen 

waarschijnlijk doortrekkende vogels, omdat zij na deze waarneming niet meer werden gehoord. 
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Tjiftjaf (59) 

De Tjiftjaf was op twee na de talrijkste soort. Opvallend is het talrijke vóórkomen in het 

westelijk deel van het middenduin. Blijkbaar zijn de beboste duinvalleien en het struweel met 

bomen geliefd bij de soort. In het dennenbos ontbreekt de soort vrijwel. 

 

Goudhaan (13) 

Deze soort prefereert het dennenbos. Opvallend is dat de territoria zich vooral bevinden aan de 

randen van het dennenbos. In een enkel geval bevonden zich zingende vogels in loofhout, maar wel 

altijd dichtbij het dennenbos. Dat er daadwerkelijk gebroed werd, blijkt uit een aantal 

waarnemingen van jonge vogels en gesleep met voer door volwassen vogels. 

 

Vuurgoudhaan (3) 

De Vuurgoudhaan was zeker één van de krenten van de inventarisatie. In 2002 werden nog geen 

enkele vogel binnen de datumgrenzen waargenomen. Dit jaar werden drie territoria in kaart 

gebracht aan de rand van het dennenbos. Alle gevallen betroffen zingende vogels. 

 

Grauwe Vliegenvanger (2) 

De Grauwe Vliegenvanger was met slechts twee territoria aanwezig. Eén aan de rand van een 

beboste duinvallei en één in het dennenbos. Alleen van het koppel in het dennenbos werd op 18 

juli jongen gezien. 

 

Koolmees (22) 

De soort komt zowel in het dennenbos als loofbos voor. Ook in struweel met bomen is de soort te 

vinden. In het struweel direct achter de zeereep is de soort met slechts een enkel geval 

aanwezig. 

 

Zwarte Mees (6) 

De soort prefereert het dennenbos. Met zes territoria 

iets minder dan voorgaand jaar (toen acht).  

 

Pimpelmees (17) 

Minder algemeen dan de Koolmees. De verspreiding kent 

grote overeenkomsten met die van de Koolmees.  

 

Kuifmees (0) 

In tegenstelling tot 2002 werd de soort tijdens de     Zwarte Mees, één van de typische naaldhout-       

inventarisatie niet opgemerkt. In 2002 betrof het één    soorten die in het dennenbos van Oranjezon 

aanwezige roepende vogel.      voorkomt         

  

Matkop (0) 

Een soort die in 1983 succesvol tot broeden kwam. Zowel in 2002 als in 2003 werd de soort niet 

opgemerkt. 

 

Staartmees (11) 

De staartmees werd voornamelijk gekarteerd in struweel met bomen en beboste duinvalleien in 

het westelijk stuk van het geïnventariseerde gebied. Eén territorium bevond zich in het 

dennenbos. 
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Boomkruiper (8) 

De soort kwam met name voor in het dennenbos. In het deelgebied Voorste Dal werden drie  

vechtende vogels waargenomen, wat de twee onderling nabije stippen verklaard. De soort was 

algemener dan in 2002 (toen twee gevallen). 

 

Ekster (6) 

Het aantal territoria is beduidend minder dan in 2002 (zes tegen dertien).  

 

Gaai (5) 

De Gaai werd met vijf territoria aan de zuidelijke dennenbosrand en in beboste duinvalleien 

gezien. 

 

Kauw (5) 

Een kleine “kolonie” van drie paar bevond zich bij het pompstation. Er werden meer territoria 

vastgesteld dan het voorgaande jaar. In 2002 werd slechts één geval genoteerd dat een 

uilennestkast had gekraakt. In 2003 was deze kast verdwenen, maar hing op deze plek gedurende 

het seizoen wel een koppel rond. 

 

Zwarte Kraai (10) 

Ook bij de Zwarte Kraai werden in 2003 meer paar gekarteerd dan in 2002. Net als bij de Kauw 

bevonden zich drie paar bij het pompstation. 

 

Spreeuw (1) 

Het enige geval betrof een zingende vogel in de bosrand westelijk van het pompstation. 

 

Wielewaal (0) 

Evenals in 2002 werden geen Wielewalen vastgesteld. Wel werd een zingend mannetje gehoord in 

het Oranjebosch. In 1983 was wel een geval in het deelgebied Doorndal.  

 

Huismus (2) 

De Huismus was met twee paar aanwezig in de gebouwen bij het pompstation. 

 

Ringmus (0) 

De Ringmus werd niet vastgesteld. In 1983 was de soort wel aanwezig. 

 

Vink (29) 

Met 29 territoria is de soort nadrukkelijk aanwezig. Het gros van de territoria bevond zich in 

het dennenbos. In vergelijking met 2002 werden meer dan anderhalf zoveel Vinken gekarteerd. 

 

Kneu (7) 

De Kneu is lang niet meer zo algemeen als in 1983 toen er ruim 35 territoria werden vastgesteld. 

Meer dan de helft van de territoria bevond zich in 2003 in het struweel direct achter de 

zeereep. 

  

Kleine Barmsijs (1) 

Het enige geval betrof een zingende vogel tussen de datumgrenzen.  

 

Putter (3) 

De Putter was met drie territoria aanwezig. De waarnemingen betreffen zingende mannetjes in 

de juiste periode.  
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Groenling (3) 

Net als de Putter drie gevallen. Ook in 2002 was de soort met enkele paren aanwezig. 

 

Goudvink (4) 

Er werden vier territoria vastgesteld. De soort ontbreekt in het dennenbos. De territoria 

berusten op waarnemingen van paren en roepende vogels. 

 

Kruisbek (3) 

De Kruisbek was net als in 2002 weer aanwezig in het dennenbos. Dit jaar met drie zingende en  

gepaarde vogels. Er kon niet worden vastgesteld of de paren daadwerkelijk tot broeden zijn 

gekomen. 

 

Rietgors (0) 

De Rietgors ontbrak dit jaar. In 2002 werd wel een geval vastgesteld in de Kaalkopplas. 
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Bijlage I – Ligging onderzoeksgebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oranjezon, op de plek van het stuk noordelijk kanaal in deelgebied Doorndal is in 2001 duinvallei Doorndal geregenereerd. 

Het blauwe water in deelgebied Kaalkop betreft de Kaalkopplas. 
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Bijlage II – Resultaten in tabelvorm 

 

Doorndal Kaalkop Dennenbos Voorste Dal Totaal Soort 

1983 2002 2003 1983 2002 2003 1983 2002 2003 1983 2002 2003 2003 

Dodaars  4 4  3 1    X   5 

Bergeend 19 5 6 + 2  15 2 1 X   7 

Nijlgans  1            

Wilde Eend 8 19 11 7 2 1 ?   X   12 

Soepeend   2          2 

Wintertaling      1       1 

Kuifeend 1 5   4 2   1 X   3 

Buizerd  1 1  1        1 

Sperwer   1  2   3 2    3 

Havik        1 1    1 

Torenvalk 1    1         

Boomvalk  1   1 1 1      1 

Patrijs 1             

Fazant 12 10 11 9 6 4 ? 15 8 X  5 28 

Waterhoen 1 2 2 1      X   2 

Meerkoet  8 8         1 9 

Scholekster 7 2 2    1   X   2 

Kleine Plevier   1          1 

Bontbekplevier   1          1 

Kievit   3          3 

Houtsnip  1 2  1 1  3 4    7 

Holenduif 3 1   2   1 6 X   6 

Houtduif 24 11 10 ?  4 25 9 8 X  3 35 

Turkse Tortel         1    1 

Zomertortel 18 7 4 5  2 15 5 6 7  1 13 

Koekoek 6 5 4 2 1 2 2 1 3 X  1 10 

Ransuil 1   2   7 2 1 X   1 

Velduil 1             

Groene Specht 1 1  2   4 1 2 X  1 3 
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Doorndal Kaalkop Dennenbos Voorste Dal Totaal Soort 

1983 2002 2003 1983 2002 2003 1983 2002 2003 1983 2002 2003 2003 

Grote Bonte Specht 2 2 1 1 2 1 3 3 3 X   5 

Boomleeuwerik   1     3 2    3 

Boerenzwaluw          X  1 1 

Huiszwaluw          X  1 1 

Graspieper 5 4 4   2   2 X   8 

Boompieper  2 2 2  1 4 3 3    6 

Witte Kwikstaart  1 1  1     X   1 

Winterkoning 40 36 22 19 17 15 11 17 20 11  9 66 

Heggenmus 30 17 11 13 6 6 8 14 9 8  4 30 

Roodborst 6 8 4 2 3 3 5 2 14 X  8 29 

Nachtegaal 15 8 4 4 10 6 8 4 8 5  2 20 

Gekraagde Roodstaart 2 1 1  1 1 5 5 4 1   6 

Roodborsttapuit   1   3      1 5 

Zanglijster 3 2 2 3   3 3 6 X   8 

Merel 6 8 7 5 2 7 7 5 7 X  3 24 

Tuinfluiter 2 8 5   2 6 2 6 X  2 15 

Zwartkop 4 14 12 1 5 3 7 6 12 X  6 33 

Braamsluiper 7 7 4  3 2 5 3 5 3  2 13 

Grasmus 14 12 5 7 3 7 5 1 2 4  2 16 

Sprinkhaanzanger 4 5 4 1 7 7 1 2 3    14 

Kleine Karekiet 1 1 2   1    X   3 

Bosrietzanger  1 2       X  2 4 

Fitis 76 30 23 21 11 15 35 16 23 4  7 68 

Fluiter        1 1    1 

Tjiftjaf 5 21 27 4 10 8 5 5 14 4  10 59 

Goudhaan 3 2 2  2 1 5 4 10    13 

Vuurgoudhaan      1   2    3 

Grauwe Vliegenvanger 1  1    2  1 X   2 

Koolmees 13 9 9 10 3 3 ? 2 8 X  2 22 

Zwarte Mees 3 1 1  1  1 6 5    6 

Pimpelmees 4 9 7 3 2 1  3 8 X  1 17 

Kuifmees     1         
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Doorndal Kaalkop Dennenbos Voorste Dal Totaal Soort 

1983 2002 2003 1983 2002 2003 1983 2002 2003 1983 2002 2003 2003 

Matkop 1             

Staartmees 2 7 7 2 2  1 1 3 X  1 11 

Boomkruiper 1  1  1   1 5   2 8 

Ekster 5 6 2 3 6  5 1 4 X   6 

Gaai 3 4 3  4  3 2 2 X   5 

Kauw 1 1 1 ?     4    5 

Zwarte Kraai 3 2 3 ?  3 6 4 4 X   10 

Spreeuw         1 X   1 

Wielewaal 1         X    

Huismus          X  2 2 

Ringmus +   ?   ?   X    

Vink 3 7 7 5 5 7 2 4 14   1 29 

Kneu 17 1 1 4 2 4 15 1 2 X   7 

Kleine Barmsijs 4      1  1    1 

Putter   2     1 1    3 

Groenling 2   2   7 3 2 X  1 3 

Goudvink  2 2  3 1 2   X  1 4 

Kruisbek     2    3    3 

Rietgors 3    1         

Aantal soorten 51 49 54 28 40 36 36 42 51   29 71 

Aantal territoria 396 323 267 140 142 130 238 171 268   83 748 

 
Toelichting: 

In 1983 is het gehele Oranjezongebied geinventariseerd (P.P.D. voor Zeeland, 1986); de interpretatie is integraal gebeurd. In 2002 en 2003 is de 

intepretatie per deelgebied verricht. In 2002 is het deelgebied Voorste Dal niet geïnventariseerd. 

 

+ aanwezig, maar niet of nauwelijks geteld 

?  niet geinventariseerd 

X   >= 0 territorium 

Rode Lijst 2004 
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Bijlage III – Inventarisatiegegevens 

 

 
   
 

 

 

 

 

 
  
               

Deelgebied Voorste Dal 

 

 

 
    Deelgebied Dennenbos          
 

 
Deelgebied Doorndal 
 

 

 

 
           

      

datum tijd bijzonderheden Tellers 

23 februari 08.45 – 12.45  Gerwin 

27 februari 19.00 – 20.30 Nachtronde Gerwin, Jan, Mariëlle Berkenbosch 

15 maart 07.30 – 11.00  Gerwin, Jan 

25 maart 06.30 – 11.00  Gerwin 

29 maart 06.30 – 10.45  Gerwin 

09 april 07.10 – 11.15  Gerwin 

16 april 21.00 – 23.45 nachtronde Gerwin, Marcel 

21 april 05.25 – 12.45  Gerwin, Jan, Mariëlle Berkenbosch 

30 april 05.45 – 11.15  Gerwin, Jan 

10 mei 05.15 – 10.55  Gerwin, Jan 

18 mei 14.00 – 17.00 alleen duinvallei Doorndal Gerwin 

26 mei 05.10 – 10.55  Gerwin 

30 mei  05.00 – 09.00 halve ronde Gerwin 

09 juni  06.00 – 10.40 halve ronde Gerwin 

11 juni 17.45 – 10.00 Avondronde Gerwin, Jan 

25 juni 04.50 – 10.10  Gerwin 

09 juli 05.15 – 10.45  Gerwin 

18 juli 22.00 – 23.00 Nachtronde Gerwin 

27 juli 05.30 – 10.50  Gerwin, Jan 

datum 

16 februari 

09 maart 

16 maart 

23 maart 

17 april 

28 april 

29 april 

13 mei 

26 mei 

15 juni 

22 juni 

03 juli 

09 juli 

10 juli 

18 september 

datum 

24 maart 

27 maart 

14 april 

15 april 

21 april 

27 april 

10 mei 

31 mei 

8 juni 
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Bijlage IV – Stippenkaarten 

 

 
In deze bijlage staan per soort de territoria weergegeven. Een stip geeft het denkbeeldige 

midden aan van het territorium. In het geval van een nestvondst is de plaats van het nest 

aangegeven. 
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