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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

Staatsbosbeheer heeft aan Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau 

Van der Goes en Groot opdracht verleend tot een broedvogel-

inventarisatie in Walcheren en Noord-Beveland. De 

broedvogelinventarisatie vond grotendeels plaats in het kader van 

het de door de provincie gefinancierde Subsidiestelsel Natuur-en 

Landschap (SNL). 

1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in aanwezigheid en de 

verspreiding van broedvogels binnen het onderzoeksgebied. Door de 

resultaten te vergelijken met die van eerdere inventarisaties in het 

gebied kan tevens de aantalsontwikkeling van de broedvogel-

bevolking worden geanalyseerd. 

1.3 Ligging en beknopte beschrijving van het 

onderzoeksgebied 

In Figuur 1 is de ligging van de objecten Walcheren (326,2 ha) en 

Noord-Beveland (68,1 ha) aangegeven. 

Hieronder wordt een korte kenschets gegeven van de 

geïnventariseerde gebieden. 

  

Ligging van de objecten 

Walcheren (blauw) en 

Noord-Beveland (rood). 

±
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1.3.1 Walcheren 

De op broedvogels geïnventariseerde gebieden op Walcheren rond 

de dorpen Westkapelle, Zoutelande en Biggekerke bestaan 

voornamelijk uit jonge aanplant (struweel) en jong parkachtig bos op 

voormalig akkerland. Ten westen van Biggekerke ligt een ouder bos 

aan de duinrand. Het bos wordt begeleid door grote oppervlakten 

duinstruweel aan de zeezijde. In dit bos laten veel mensen de hond 

uit. Bij Westkapelle is een kreek aanwezig met daaromheen jong 

aangeplant bos en een klein oppervlak struweel op een 

schiereilandje. Het inventarisatiegebied ten westen van Vlissingen 

bestaat uit een relatief kale duinstrook als gevolg van de recentelijke 

kustversterkingsmaatregelen. Aan de landzijde van deze duinstrook 

bevindt zich een klein rietmoeras en struweel. 

Ten behoeve van overzichtelijke verspreidingskaarten is dit gebied 

opgedeeld in een westelijk deel en een zuidelijk deel (zie 

onderstaand kaartje). 

Het Veerse Bos betreft een aantal gebieden tussen de duinstrook bij 

Vrouwenpolder en het recreatiebos bij Veere. Het eigenlijke Veerse 

Bos bestaat uit een multifunctioneel productiebos met diverse 

loofboomsoorten. Het gebied ligt ten noordwesten van Veere en is 

goed toegankelijk middels diverse paden. In het Veerse Bos ligt ook 

een camping met jonge aanplant. Bij Vrouwenpolder zijn natte 

duinvalleien en een inlaag aanwezig. Op voormalig terrein Fort den 

Haak zijn naast een aantal poelen, begroeid met Riet, ook struwelen 

en grasland aanwezig. 

 

±

© Kadaster Nederland

Veerse Bos 

Vrouwenpolder 

West 

Zuid 
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1.3.2 Noord-Beveland 

Het object Noord-Beveland bestaat uit zeven kleinere gebieden van 

in het totaal 68,1 ha die zijn aangegeven op bovenstaande 

toponiemenkaart. Het gaat om Banjaard, Inlaag Anna Friso, 

Bokkengat, Bosje Valkreek, Bosje Weduwe Luijk, Bosje Kamperland 

en Geersdijk. 

Inlaag Anna Friso bestaat uit een omdijkte plas met rietkragen en een 

kleine oppervlakte struweel. Het aanwezige grasland wordt door 

schapen beweid. De inlaag fungeert als rustgebied voor vogels uit 

nabijgelegen akkers en schorren. 

Bosje Weduwe Luijk en Bosje Kamperland zijn kleine bospercelen die 

worden gedomineerd door Zomereik. In Weduwe Luijk ligt een vijver 

en lopen enkele paden. 

Bosje Valkreek betreft een strook beplanting tussen het dorp 

Colijnsplaat en de aangrenzende kreek. Het is een goed toegankelijk 

gebied waar veel wordt gerecreëerd. 

De Banjaard bestaat uit een duinvallei omsloten door droge schrale 

duinen. De duinen worden onderbroken door de aanwezigheid van 

een slufter, een open verbinding met de zee. De duinen zijn 

voornamelijk aan de zeezijde begroeid met grassen als Helm en aan 

de landzijde met struwelen als Duindoorn. De duinvallei zelf heeft 

een relatief kaal karakter als gevolg van de aanwezige dynamische 

omstandigheden. 

Het Bokkengat is een voormalig overstromingskreek en vormt 

tegenwoordig een belangrijk plas-dras-gebied voor broedende 

steltlopers. Enkel de begeleidende loofbossen van dit plas-dras-

gebied behoren tot het inventarisatiegebied. 

±

© Kadaster Nederland
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Geersdijk, gelegen in de Westpolder, bestaat uit een opstand 

loofhout. Het bosje bevat een kleine bospoel (noorden) en een 

uitsparing in de bosrand met zoom- en mantelvegetatie (zuiden). Het 

bosje is goed toegankelijk met meerdere paden. 

 

In Tabel 1 zijn de beheertypen per object weergegeven. 

 

Beheertype / Object NB W Totaal 

N05.01 Moeras 9,89 2,67 12,56 

N08.02 Open duin 17,41 16,19 33,60 

N10.02 Vochtig hooiland  11,14 11,14 

N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland 0,28 0,55 0,83 

N12.06 Ruigteveld 2,85 0,92 3,77 

N14.02 Hoog- en laagveenbos  0,32 0,32 

N14.03 Haagbeuken- en essenbos 20,68 19,12 39,80 

N15.01 Duinbos  19,45 19,45 

N16.04 Vochtig bos met productie 21,94 254,54 276,49 

Totaal 73,05 324,90 397,95 

  
Beheertypen met 

oppervlak (in ha) in de 

twee onderscheiden 

objecten, NB = Noord-

Beveland, W = 

Walcheren. 

Impressie van het Veerse Bos in het noordoosten van het object Walcheren. 
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 2 Methode 

2.1 Broedvogelinventarisatie 

Het doel van het broedvogelonderzoek was inzicht te krijgen in de 

aanwezige soorten, hun relatieve aantallen en hun verspreiding 

(namen volgens BIJLSMA ET AL., 2001). Het is uitgevoerd conform de 

landelijk gebruikelijke methodiek zoals uitgebreid beschreven in de 

‘Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek’ (VAN DIJK & BOELE, 2011; 

VERGEER ET AL., 2016). 

De SNL-methodiek voor broedvogels (vijf bezoekrondes) komt 

hiermee overeen. Tussen de verschillende bezoekrondes lagen 

minimaal 10 dagen. Er zijn geen nachtrondes uitgevoerd omdat het in 

het kader van de SNL niet nodig is nachtelijke karteringen uit te 

voeren. 

In totaal zijn in de periode april t/m juni vijf bezoeken uitgevoerd. Het 

ging om vijf vroege ochtendbezoeken. De bezoeken vonden over het 

algemeen plaats vanaf zonsopgang tot in de late ochtend. Er werd 

geen gebruik gemaakt van geluidsopnames. 

De bezoekdatums, de bestede tijd en de weersomstandigheden 

tijdens de veldbezoeken in Walcheren en Noord-Beveland staan 

vermeld in Tabel 2. De veldbezoeken zijn uitgevoerd door Jeroen 

Dekker. Over het algemeen is een half uur voor zonsopgang 

begonnen met de inventarisatie. 

  
Bezoekdatums, bestede 

tijd en weersomstandig-

heden tijdens de veld-

bezoeken van de broed-

vogelinventarisatie in 

Walcheren en Noord-

Beveland in 2020. 

Ronde datum  start eind duur bew. Temp. wind 

1 20200407 06:30 12:15 05:45 0/8 6 NW1 

1 20200408 06:25 12:20 05:55 0/8 16 ZO2 

1 20200409 06:25 13:30 07:05 7/8 15 NO2 

1 20200410 06:25 11:50 05:25 0/8 14 NO2 

2 20200421 06:00 11:45 05:45 0/8 12 O5 

2 20200422 06:00 12:00 06:00 0/8 13 O4 

2 20200426 05:50 12:20 06:30 0/8 8 O2 

2 20200427 05:45 12:10 06:25 0/8 11 ZW2 

3 20200507 05:30 11:55 06:25 0/8 13 ZO2 

3 20200511 05:20 09:40 04:20 5/8 9 NO5 

3 20200512 05:20 11:10 05:50 5/8 9 NO2 

3 20200513 05:20 10:30 05:10 6/8 9 O2 

4 20200525 05:00 11:00 06:00 3/8 15 NW2 

4 20200526 05:00 10:15 05:15 1/8 14 Z2 

4 20200527 05:00 11:10 06:10 0/8 15 N2 

4 20200528 05:00 10:20 05:20 0/8 14 O3 

5 20200609 04:50 09:50 05:00 8/8 13 NO3 

5 20200610 04:50 09:45 04:55 0/8 13 NO2 

5 20200611 04:50 10:50 06:00 6/8 16 O3 

5 20200615 04:50 10:05 05:15 1/8 18 W2 
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De route werd zo gekozen dat alle delen van het terrein goed geteld 

konden worden. Per bezoek werd op een ander deel van de route 

begonnen zodat de verschillende terreindelen op andere tijdstippen 

ten opzichte van zonsopgang zijn bezocht. Later in het jaar werd de 

route waar nodig fijnmaziger omdat meer zangvogels aanwezig 

waren. 

Het weer beïnvloedt de activiteit van vogels. Bij harde wind, neerslag, 

lage en ook hoge temperaturen zijn vogels minder actief. Geprobeerd 

is dergelijke omstandigheden tijdens de veldbezoeken zoveel moge-

lijk te vermijden. Tijdens de bezoeken waren de weersomstandig-

heden over het algemeen gunstig (zie Tabel 2). 

Bij de inventarisatie zijn 14 soorten niet geteld (zie Tabel 3). Het 

betreft vooral algemene bos- en struweelvogels. 

Na het digitaliseren van alle geldige waarnemingen zijn deze geclus-

terd tot territoria met behulp van een door Van der Goes en Groot 

ontwikkeld clusterprogramma dat werkt met de SOVON-criteria (VAN 

DIJK & BOELE, 2011). Op basis van nieuwe inzichten, met name met 

betrekking tot de fusieafstand, is de landelijke methode enigszins 

aangepast (VAN DIJK ET AL., 2013; VERGEER ET AL., 2016). Hierbij is 

aangesloten. 

Na de automatische clustering zijn de resultaten vervolgens 

gecontroleerd en indien nodig aangepast. 

Resultaat van de clustering is per soort een stippenkaart met alle 

aangetroffen broedvogelterritoria. 

2.2 Weersomstandigheden in 2020 

Het verloop van de winter heeft, met name bij standvogels, invloed 

op de populatie in het voorjaar. Ook droogte of juist natte 

omstandigheden kunnen de stand van bepaalde soorten 

beïnvloeden. Hieronder volgt daarom een beknopte impressie van de 

voorafgaande winter en de weersomstandigheden gedurende het 

broedseizoen van 2020. 

De winter van 2019/2020 was uitzonderlijk zacht en verliep vrij nat. 

Winterse neerslag ontbrak vrijwel geheel. Het was de op één na 

zachtste winter sinds het begin van de metingen in 1901. Met name 

de maand februari verliep erg zacht en ook zeer nat en winderig. 

December verliep zeer zonnig terwijl januari en februari juist vrij 

somber waren. 

  
Algemene vogelsoorten 

die niet zijn geïnventari-

seerd in Walcheren en 

Noord-Beveland in 

2020. 

Fazant Heggenmus Fitis Vink 

Stadsduif Roodborst Pimpelmees Ekster 

Houtduif Merel Koolmees Gaai 

Winterkoning Tjiftjaf   
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De lente van 2020 kan gekarakteriseerd worden als vrij zacht, zeer 

droog en record zonnig. April verliep zeer zacht terwijl de 

temperatuur in mei op normale waardes lag. 

De lente van 2020 verliep zeer droog, en dan met name de maanden 

april en mei, met over de gehele lente gemeten gemiddeld 77 

millimeter neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 172 

millimeter. Het was de zonnigste lente sinds het begin van de 

metingen. 

Juni verliep zeer warm, zeer zonnig en nat. Ondanks de natte maand 

was het neerslagtekort vrijwel overal nog duidelijk groter dan 

normaal. 

2.3 Foutendiscussie 

Tijdens de veldbezoeken waren de weersomstandigheden goed, over 

het algemeen licht tot zwaar bewolkt, weinig wind en geen bijzonder 

lage of hoge temperaturen (zie Tabel 2). 

Het inventariseren van bosvogels vanaf paden kan ertoe leiden dat 

vogels in het centrum van bospercelen worden gemist, zeker soorten 

waarvan het gedrag en de roep onopvallend zijn. Enkele territoria van 

deze soorten in het midden van de percelen kunnen daarom 

onopgemerkt zijn gebleven. 

Over het algemeen waren voldoende wegen aanwezig om de 

percelen goed te tellen. In grote bospercelen en in open terreindelen 

zijn bij twijfel insteken gemaakt. 

Bij deze inventarisatie is het voorkomen van een groot aantal soorten 

broedvogels onderzocht. Vanwege het beperkte aantal bezoeken is 

het mogelijk dat soorten gemist zijn, met name soorten die vroeg in 

het voorjaar of juist laat in het broedseizoen hun belangrijkste 

activiteitenpiek laten zien. Late soorten die mogelijk onderteld 

kunnen worden zijn enkele pioniervogels en zwaluwen. Deze soorten 

komen naar verwachting echter niet of nauwelijks voor in het gebied. 

Vanwege het ontbreken van echte nachtbezoeken kunnen ook nacht-

actieve soorten als uilen onderteld zijn. 
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 3 Resultaten Walcheren 

3.1 Vastgestelde soorten 

In totaal zijn van 49 soorten 1073 territoria vastgesteld (zie Tabel 4). 

De verspreidingskaarten van de vastgestelde broedvogels zijn te 

vinden in Bijlage 1 t/m 3. Vanwege de ligging van de verschillende 

delen van het object over een groot deel van Walcheren is het 

geïnventariseerde gebied opgedeeld in drie deelgebieden te behoeve 

van een leesbare verspreidingskaart. Het gaat om de deelgebieden 

Noordoost (het gebied bij Veere), West en Zuid. In Tabel 4 is de 

indeling in deze deelgebieden aangehouden. 

Hieronder is weergegeven welke soorten kwalificeren voor één of 

meer van de aanwezige beheertypen in het object. Het gaat om 

Roerdomp (N05.01), Blauwborst (N05.01, N14.02, N15.01, N16.04), 

Sprinkhaanzanger (N05.01, N12.06), Rietzanger (N05.01), Graspieper 

(N08.02, N12.04), Nachtegaal (N08.02, N12.06, N14.02, N15.01, 

N16.04), Roodborsttapuit (N08.02, N12.06), Braamsluiper (N08.02), 

Kneu (N08.02, N12.06), Kleine plevier (N12.04), Spotvogel (N12.06), 

Bosrietzanger (N12.06), Grasmus (N12.06), Putter (N12.06), Grote 

bonte specht (N14.02, N15.01, N16.04), Kleine bonte specht (N14.02, 

N15.01, N16.04), Gekraagde roodstaart (N14.02), Grauwe 

vliegenvanger (N14.02), Boomkruiper (N14.02, N16.04), Groene 

  
Aantal territoria van 

broedvogels in het 

object Walcheren in 

2020. Vetgedrukte 

soorten staan vermeld 

op de Rode Lijst. 

Soorten met een * 

kwalificeren voor één of 

meer van de 

beheertypen in het 

object. 

Naam / deelgebied NO West Zuid Tot Naam / deelgebied NO West Zuid Tot 

Dodaars 1 1 3 5 Roodborsttapuit* 2   2 

Roerdomp* 1   1 Zanglijster 36 27 56 119 

Grauwe gans 1   1 Cetti's zanger 5  1 6 

Wilde eend 6 2 2 10 Sprinkhaanzanger* 4 1  5 

Kuifeend 1   1 Rietzanger* 10 2 2 14 

Havik 1  1 2 Bosrietzanger* 8 12 17 37 

Buizerd 2 1 2 5 Kleine karekiet 22 12 29 63 

Waterral   1 1 Spotvogel*  4 3 7 

Waterhoen 4  2 6 Braamsluiper* 1 19 17 37 

Meerkoet 1  3 4 Grasmus* 18 46 43 107 

Kleine plevier* 1   1 Tuinfluiter 21 18 21 60 

Kievit 3   3 Zwartkop 94 66 160 320 

Tureluur 1   1 Grauwe vliegenvanger*  1 2 3 

Holenduif 1 3 3 7 Staartmees 7 6 9 22 

Zomertortel 2 1  3 Boomkruiper* 11 2 19 32 

Koekoek 5 3 6 14 Kauw   1 1 

Groene specht* 4 4 4 12 Zwarte kraai 5 1 7 13 

Grote bonte specht* 16 2 21 39 Huismus 2 1 2 5 

Kleine bonte specht*   1 1 Groenling 5 1 7 13 

Boomleeuwerik   2 2 Putter*  3 4 7 

Graspieper* 19  1 20 Kneu* 11 8 4 23 

Witte kwikstaart   1 1 Goudvink 1 3 6 10 

Nachtegaal* 2 1 9 12 Appelvink* 1 1 1 3 

Blauwborst* 1   1 Rietgors 6 1 3 10 

Gekraagde roodstaart*   1 1      

Aantal soorten 40 30 39 49 Aantal territoria 343 253 477 1073 
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specht (N15.01, N16.04) en Appelvink (N16.04). Dit hoeft echter niet 

te betekenen dat de territoria van deze soorten ook binnen de 

grenzen van de beheertypen waarvoor ze kwalificeren zijn 

vastgesteld. 

De in de verspreidingskaarten weergegeven territoriumstippen liggen 

meestal op de locatie van de waarneming met de hoogste broed-

zekerheidscode binnen de datumgrenzen. Indien nodig is een 

correctie toegepast, bijvoorbeeld bij uitloop van kuikens over grote 

afstand. Vaak is sprake van meerdere waarnemingen die samen een 

territorium vormen. De stip geeft meestal niet de locatie van een 

eventueel nest aan. Het gebied rondom de territoriumstip dat 

voldoet aan de eisen die de desbetreffende soort aan zijn leefgebied 

stelt is onderdeel van het territorium. De grootte van het territorium 

hangt af van de soort en de kwaliteit van het leefgebied. 

3.2 Hoofdgroepen en Rode Lijst 

De vastgestelde broedvogels zijn hieronder gerangschikt naar eco-

logische hoofdgroep (zie Tabel 5). Hierbij zijn de hoofdecotopen zoals 

onderscheiden door SIERDSEMA (1995) als uitgangspunt genomen. 

Het object Walcheren is vooral van belang voor Bos- en 

struweelvogels en in mindere mate voor moerasvogels. 

Relatief talrijk zijn Groene specht, Grote bonte specht, Zanglijster, 

Braamsluiper, Grasmus en Zwartkop. 

Vooral het voorkomen van bijzondere soorten als Roerdomp en 

Zomertortel geeft de kwaliteit van het gebied aan. 

Van de 49 vastgestelde soorten broedvogels komen er tien voor op 

de ‘Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels’ (KLEUNEN ET AL, 2017). 

Het betreft Zomertortel (kwetsbaar), Koekoek (kwetsbaar), 

Roerdomp (kwetsbaar), Tureluur (gevoelig), Spotvogel (gevoelig), 

Nachtegaal (kwetsbaar), Grauwe vliegenvanger (gevoelig), Huismus 

(gevoelig), Graspieper (gevoelig) en Kneu (gevoelig). 

Groep Soorten NS NT 

Watervogels Dodaars, Grauwe gans, Wilde eend, Kuifeend en Meerkoet. 5 21 

Moerasvogels Roerdomp, Waterral, Waterhoen, Koekoek, Blauwborst, Cetti’s zanger, 

Sprinkhaanzanger, Rietzanger, Kleine karekiet en Rietgors. 
10 121 

Pioniervogels Kleine plevier. 1 1 

Weidevogels Kievit, Tureluur en Graspieper. 3 24 

Vogels van struwelen 

en jong bos 

Zomertortel, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Zanglijster, Bosrietzanger, 

Spotvogel, Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Staartmees, Kneu 

en Goudvink. 

13 759 

Vogels van opgaand 

bos en bosranden 

Havik, Buizerd, Holenduif, Groene specht, Grote bonte specht, Kleine bonte 

specht, Boomleeuwerik, Gekraagde roodstaart, Grauwe vliegenvanger, 

Boomkruiper, Zwarte kraai, Groenling, Putter en Appelvink. 

14 140 

Vogels van erven en 

bebouwing 

Witte kwikstaart, Huismus en Kauw. 
3 7 

 Totaal 49 1073 

  
Indeling van de in het 

object Walcheren in 

2020 vastgestelde 

broedvogelterritoria in 

ecologische 

hoofdgroepen (NS = 

aantal soorten, NT = 

aantal territoria). 
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3.3 Niet-broedvogels 

Van enkele soorten voldeden de verzamelde waarnemingen niet aan 

de criteria voor het vaststellen van een geldig territorium. Het betreft 

Fuut (territoriale vogel bij Veere), Soepeend (enkele losse 

waarnemingen), Sperwer (tweemaal een exemplaar), Watersnip 

(enkele doortrekkers in april), Spreeuw (enkele paren) en Kruisbek 

(enkele paren in juni). 

3.4 Vergelijking met eerdere inventarisaties 

Bij een vergelijking van de resultaten van broedvogelinventarisaties 

uit verschillende jaren is het goed om te beseffen dat veranderingen 

in het aantal vastgestelde territoria te maken kunnen hebben met 

jaarinvloeden (zoals het weer en de voedselsituatie), landschappelij-

ke veranderingen en de landelijke trend. Daarnaast kunnen waar-

nemersinvloeden optreden wanneer door verschillende mensen is 

geïnventariseerd. 

Delen van het object Walcheren zijn ook in 2014 onderzocht op het 

voorkomen van broedvogels (Van Groen & Van der Lans, 2014). Het 

deel dat in beide jaren is onderzocht, het overlapgebied, is 

weergegeven op bijgaande twee kaartjes. 

Een overzicht waarin de resultaten van deze broedvogelinventari-

saties worden vergeleken met die van 2020 is te vinden in Tabel 6. 

Wilde eend en Zwarte kraai werden in 2014 niet geteld en zijn 

daarom niet vermeld in Tabel 6. 

De inventarisatie werd uitgevoerd volgens dezelfde methode als in 

(VAN DIJK & BOELE, 2011; VERGEER ET AL., 2016). 

±

© Kadaster Nederland

Het gebied dat zowel in 2014 als 2020 is geïnventariseerd is blauw (2020) en ligt 

binnen de rode lijn (2014). 



Broedvogels van Walcheren en Noord-Beveland 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2020-170 

15 

De resultaten uit 2014 zijn naar verwachting goed vergelijkbaar 

omdat net als met deze inventarisatie is uitgegaan van vijf 

bezoekrondes. 

 

Deelgebied VB VP WZ Deelgebied VB VP WZ 

Naam / Jaar 14 20 14 20 14 20 Naam / Jaar 14 20 14 20 14 20 

Dodaars  1   1 1 Nachtegaal  1 2 1  1 

Roerdomp  1     Blauwborst    1 1  

Knobbelzwaan     1  Roodborsttapuit  2     

Grauwe gans 8  6 1   Zanglijster 18 35 2 1 17 44 

Bergeend 1  1    Cetti's zanger  3  2   

Kuifeend  1 1    Sprinkhaanzanger 2 2 1 1  1 

Havik 1 1     Rietzanger 1 7 1 3 1 2 

Sperwer     1  Bosrietzanger 2 5 2 3  12 

Buizerd 1 2    3 Kleine karekiet 6 16 2 6 11 16 

Waterhoen  2 1 2   Spotvogel   2  9 4 

Meerkoet 3 1 1  2 1 Braamsluiper  1 1  6 23 

Scholekster   1    Grasmus 5 8 4 8 42 54 

Kleine plevier    1   Tuinfluiter 14 19 1 2 27 22 

Kievit    3 2  Zwartkop 36 87 3 7 40 111 

Tureluur    1   Gr. vliegenvanger      1 

Kokmeeuw   50    Staartmees 4 7   5 7 

Holenduif 3 1   3 4 Boomkruiper 11 11   2 4 

Turkse tortel 1      Wielewaal     1  

Zomertortel   2 2 7 1 Huismus  2    1 

Koekoek 1 5   2 4 Groenling 7 3 1 2 10 2 

Groene specht 2 3  1 5 5 Putter 3    16 5 

Gr. bonte specht 8 16   3 7 Kneu  5  1 22 10 

Veldleeuwerik     1  Goudvink 1 1   2 5 

Boompieper     1  Appelvink 2 1   1 1 

Graspieper 1 17   1  Rietgors  3 1 3 2 1 

Aantal soorten 25 32 21 21 31 29 Aantal territoria 142 270 86 52 245 353 

  
Vergelijking van het 

aantal territoria in het 

object Walcheren van 

deze inventarisatie 

(2020) met die van 

2014. Vetgedrukte 

soorten staan vermeld 

op de Rode Lijst. VB = 

Veerse Bos, VP = 

Vrouwenpolder, WZ = 

Walcheren West en 

Zuid. 

±
© Kadaster Nederland

Het gebied dat zowel in 2014 als 2020 is geïnventariseerd is blauw (2020) en ligt 

binnen de rode lijn (2014). 
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Sinds 2014 is het aantal soorten broedvogels in deelgebied Veerse 

Bos duidelijk toegenomen. Het aantal vastgestelde territoria nam 

eveneens toe in het Veerse Bos terwijl sprake was van een afname bij 

Vrouwenpolder, met name door het verdwijnen van een 

kokmeeuwenkolonie (50 paar in 2014). Hoewel het aantal soorten in 

het westelijke en zuidelijke deel van Walcheren licht terugliep nam 

het aantal territoria daar wel flink toe. 

Soorten die alleen in 2020 zijn vastgesteld zijn Roerdomp (VB, RL), 

Kleine plevier (VP), Tureluur (VP, RL), Roodborsttapuit (VB), Cetti’s 

zanger (VB, VP), Grauwe vliegenvanger (WZ, RL) en Huismus (VB, WZ, 

RL). 

Soorten die alleen in 2014 zijn vastgesteld zijn Knobbelzwaan (WZ), 

Bergeend (VB en VP), Sperwer (WZ), Scholekster (VP), Kokmeeuw 

(VP), Turkse tortel (VB), Veldleeuwerik (WZ, RL), Boompieper (WZ) en 

Wielewaal (WZ, RL). 

Grote afnames deden zich voor bij Grauwe gans (VB, VP), Zomertortel 

(WZ), Spotvogel(WZ), Groenling (WZ), Putter (WZ) en Kneu (WZ). 

Sterke toenames deden zich voor bij Koekoek (VB), Grote bonte 

specht (VB), Graspieper (VB), Zanglijster (VB, WZ), Kleine karekiet, 

Braamsluiper (WZ), Grasmus en Zwartkop. 

 

 

Jong recreatiebos bij Zoutelande. 
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3.5 Soortbesprekingen 

Per vogelsoort wordt hieronder de verspreiding en de ontwikkeling 

van het aantal territoria in Walcheren nader toegelicht. Alle in het 

object voorkomende SNL-soorten en Rode Lijst-soorten worden 

besproken. Verder zijn alleen die soorten in de soortbespreking 

opgenomen, waarover nadere bijzonderheden te vermelden zijn. 

Indien van toepassing wordt in onderstaande soortbesprekingen de 

ontwikkeling van de broedvogelstand vergeleken met de landelijke 

aantalsontwikkeling sinds 1990 (BOELE ET AL., 2020). Hierbij worden de 

volgende categorieën onderscheiden: 

♣ sterke afname, significante afname van meer dan 5% per jaar 

♣ matige afname, significante afname van minder dan 5% per jaar 

♣ stabiel, geen significante toe- of afname 

♣ matige toename, significante toename van minder dan 5% per jaar 

♣ sterke toename, significante toename van meer dan 5% per jaar 

Ook wordt onderscheid gemaakt in de aantalsontwikkeling op lange 

termijn (sinds 1990) en die op korte termijn (sinds 2007). Soms wordt 

ook de indexwaarde van 2018 vermeld (indexwaarde 1990 is 100). 

Achter elke soort is het aantal in 2020 vastgestelde territoria vermeld 

en of het een Rode-Lijstsoort betreft. Tevens is vermeld of de soort 

kwalificeert voor één of meer beheertypen in het object (SNL). 

Ook wordt vermeld of een soort op de Oranje Lijst staat. Deze lijst is 

in 2013 door Vogelbescherming en Sovon opgesteld als een soort 

‘early warning’. Het gaat om soorten waar het slecht mee gaat, maar 

nog niet slecht genoeg om op de Rode Lijst vermeld te worden. 

Roerdomp (1, Rode Lijst: kwetsbaar, SNL) 

Bij het Veerse Bos werd een territorium van Roerdomp vastgesteld. 

In 2014 kwam de soort hier niet voor als broedvogel. 

Sinds 1990 vertoont de landelijke stand van de Roerdomp een matige 

toename. De indexwaarde voor 2018 staat op 172. 

Sinds het midden van de jaren negentig is de soort toegenomen en 

daardoor in een lichtere categorie op de Rode Lijst beland. 

Aanleg van nieuwe moerassen met nat rietland is gunstig voor de 

Roerdomp. Poelen, rietsloten en extensief beheerd grasland bieden 

foerageerkansen voor Roerdompen. 

Kleine plevier (1, SNL) 

Bij Vrouwenpolder werd een territorium van Kleine plevier bepaald. 

In 2014 werd geen enkele territorium vastgesteld in het 

overlapgebied. 

De landelijke stand van deze pioniervogel laat flinke schommelingen 

zien. Zowel op korte als op lange termijn is sprake van een matige 

toename. 
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Tureluur (1, Rode Lijst: gevoelig) 

Alleen bij Vrouwenpolder werd een territorium van Tureluur bepaald. 

In 2014 werd geen enkele territorium vastgesteld in het 

overlapgebied. 

Zowel de landelijke trend op lange als op korte termijn vertoont een 

matige afname, zij het veel minder sterk dan in het geval van de 

Grutto. De indexwaarde voor 2018 staat op 78. 

Sinds de jaren vijftig is de stand ruim gehalveerd. Lage waterpeilen, 

het verdwijnen van kruidenrijk grasland, het dempen van sloten en 

verdwijnen van greppels zijn belangrijke oorzaken. Ook predatie 

speelt een negatieve rol. 

Zomertortel (3, Rode Lijst: kwetsbaar) 

Zowel in 2014 als in 2020 waren twee territoria aanwezig bij 

Vrouwenpolder. Daarmee houdt de soort hier goed stand, ondanks 

de voortgaande landelijke afname. Dat is zeker niet het geval in de 

deelgebieden Walcheren West en Zuid. Daar nam de soort gevoelig 

af van zeven naar slechts één territorium. 

De landelijke trend van de Zomertortel laat een sterke afname zien 

op zowel lange- als korte termijn. De indexwaarde voor 2018 staat op 

slechts 5. Oorzaak van de achteruitgang moet gezocht worden in het 

verdwijnen van kruidenrijke situaties en verminderde overleving in 

de winterkwartieren in Afrika. 

Door voedselgebrek worden te weinig jongen groot gebracht om de 

populatie op peil te houden. Ook jacht tijdens de trek en in de 

winterkwartieren speelt een negatieve rol. Door overbegrazing in het 

winterkwartier in de Sahel is ook daar de beschikbaarheid van 

voedsel verminderd. 

Terugdringen van herbicidengebruik en realisatie van ruige en 

kruidenrijke vegetaties kunnen de soort helpen. Op korte termijn is 

bijvoeren een optie om de soort lokaal voor uitsterven te behoeden. 

De Zomertortel staat ook op de Europese Rode Lijst (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL, 2015), en wel in de categorie ‘Kwetsbaar’. 

Koekoek (14, Rode Lijst: kwetsbaar) 

In het totaal zijn 14 territoria vastgesteld. Zowel in het Veerse Bos als 

in Walcheren West en Zuid was sprake van een duidelijke toename. 

De landelijke trend op lange termijn van deze nestparasiet laat een 

matige afname zien, die op korte termijn is stabiel. De indexwaarde 

voor 2018 staat op 75. 

Sinds de jaren vijftig is de stand gehalveerd, vooral in het boerenland, 

vermoedelijk als gevolg van een combinatie van achteruitgang van 

verschillende waardvogels en de afname van voedsel. 



Broedvogels van Walcheren en Noord-Beveland 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2020-170 

19 

Groene specht (12, SNL) 

Verspreid over het object zijn 12 territoria vastgesteld. In het Veerse 

Bos en bij Vrouwenpolder nam de soort toe ten opzichte van 2014, 

terwijl in Walcheren West en Zuid sprake was van een stabiele stand. 

Zowel op lange als op korte termijn laat de trend een matige 

toename zien. De indexwaarde voor 2018 staat op 296. 

Grote bonte specht (39, SNL) 

Zowel in het Veerse Bos als in Walcheren West en Zuid is deze specht 

sterk toegenomen vergeleken met 2014. Mogelijk is het bos door 

successie geschikter geworden voor deze soort. 

Zowel op lange als op korte termijn is sprake van een matig positieve 

trend. Het indexgetal voor 2018 staat op 166. 

Kleine bonte specht (1, SNL) 

In deelgebied Walcheren Zuid werd het enige territorium van Kleine 

bonte specht in het object vastgesteld. In 2014 is de soort niet 

aangetroffen als broedvogel. 

Zowel de trend op lange als die op korte termijn laat een matige 

toename zien. Er is sprake van een verdrievoudiging van de stand 

sinds 1990. 

Graspieper (20, Rode Lijst: gevoelig, SNL) 

Negentien van de 20 territoria werden vastgesteld langs een dijk bij 

het Veerse Bos. Hier ging het in 2014 om slechts één territorium. 

Graspiepers zijn voor succesvol broeden en opgroeien van de jongen 

aangewezen op structuur- en kruidenrijke slootkanten, die niet 

eerder dan in augustus (maar wel jaarlijks) worden gemaaid 

(OOSTERVELD ET AL, 2014). 

De trend op lange termijn laat een matige afname zien, die op korte 

termijn een matige toename. De indexwaarde voor 2018 staat op 78. 

Als belangrijkste reden voor de afname wordt de intensivering van de 

landbouw gezien. Door egalisering van percelen en het verdwijnen 

van sloten en greppels is veel leefgebied verdwenen. 

De Graspieper staat ook op de Europese Rode Lijst (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL, 2015), en wel in de categorie ‘Gevoelig’. 

Nachtegaal (12, Rode Lijst: kwetsbaar, SNL) 

Verspreid over het object zijn 12 territoria vastgesteld, met name in 

Walcheren Zuid. In het overlapgebied nam de soort toe van twee 

naar drie territoria. 

Zowel de trend op lange termijn als die op korte termijn laat een 

matige afname zien. De indexwaarde voor 2018 staat op 76. 

In het oosten van Nederland is de soort duidelijk afgenomen, met 

name door verdroging en veroudering van bossen. In de Hollandse 

duinen worden de hoogste dichtheden gehaald. 
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Blauwborst (1, SNL) 

Het enige territorium van Blauwborst in het object lag in 2020 bij 

Vrouwenpolder. In 2014 werd ook in Walcheren Zuid een territorium 

bepaald. 

Sinds 1990 is de landelijke populatie van de Blauwborst ruim 

verdrievoudigd. Zowel de trend op lange als op korte termijn laten 

een matige toename zien. 

Gekraagde roodstaart (1, SNL) 

Het enige territorium van Gekraagde roodstaart in het object lag in 

2020 in Walcheren Zuid. In 2014 werd geen enkel territorium 

vastgesteld. 

De landelijke trend sinds 1990 van dit fraaie vogeltje is stabiel, sinds 

2007 is sprake van een matige toename. De indexwaarde voor 2018 

staat op 104. 

Roodborsttapuit (2, SNL) 

Langs de dijk bij het Veerse Meer waren twee territoria aanwezig. In 

2014 kon in het overlapgebied geen enkel territorium worden 

vastgesteld. 

Zowel op lange als op korte termijn is sprake van een sterke toename 

van de Roodborsttapuit. De soort is duidelijk aan een opmars bezig, 

tegenwoordig zelfs in de poldergebieden van West Nederland. De 

indexwaarde voor 2018 staat op 779. 

Sprinkhaanzanger (5, SNL) 

Verspreid over het object waren vijf territoria aanwezig. In het 

overlapgebied nam de soort toe van drie naar vier territoria. 

Alleen bij Vrouwenpolder werd de Blauwborst vastgesteld. 
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De landelijke trend van de Sprinkhaanzanger laat zowel op lange als 

op korte termijn een matige toename zien. De indexwaarde voor 

2018 staat op 180. 

Rietzanger (14, SNL) 

In het totaal zijn verspreid over het object 14 territoria gevonden. In 

het overlapgebied nam de soort toe van drie territoria in 2014 naar 

twaalf in 2020. 

Zowel de landelijke trend op lange als die op korte termijn laat een 

matige toename zien. De indexwaarde voor 2018 staat op 277. 

Veel regenval in de Sahelzone is gunstig voor de overleving in de 

winter. 

Bosrietzanger (37, SNL) 

Verspreid over de drie deelgebieden zijn in het totaal 37 territoria 

vastgesteld. In het overlapgebied nam de soort sterk toe, van vier 

naar 20 territoria. 

Zowel de landelijke trend op lange als die op korte termijn wijst op 

een stabiele stand van deze laat broedende soort. De indexwaarde 

voor 2018 staat op 94. 

Spotvogel (7, Rode Lijst: gevoelig, SNL) 

In Walcheren West en Zuid werden zeven territoria van Spotvogel 

vastgesteld. In het overlapgebied nam de soort hier af van elf 

territoria in 2014 naar vier in 2020. 

De trend op lange termijn laat een matige afname zien, die op korte 

termijn een matige toename. De indexwaarde voor 2018 staat op 80. 

De reden van de afname is niet geheel duidelijk. Een verminderd 

aanbod van insecten speelt mogelijk een rol. 

Braamsluiper (37, SNL) 

Van de 37 territoria vastgestelde territoria liggen er 36 in Walcheren 

West en Zuid. In het overlapgebied verviervoudigde de stand vrijwel 

vergeleken met 2014. 

De landelijke lange-termijn-trend van de Braamsluiper is stabiel, die 

op korte termijn laat een matige toename zien. 

Grasmus (107, SNL) 

Verspreid over het object konden 107 territoria genoteerd worden. In 

alle deelgebieden nam de soort toe vergeleken met 2014. 

De landelijke trend van de Grasmus is zowel op lange als op korte 

termijn matig positief. De indexwaarde voor 2018 staat op 182. 

Zwartkop (320) 

Met 320 vastgestelde territoria is de Zwartkop verreweg de talrijkste 

van de geïnventariseerde soorten. Het gaat om bijna 30% van het 

totale aantal bepaalde territoria in het object. In alle drie de 

deelgebieden verdubbelde de stand ruim vergeleken met 2014. 
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De landelijke trend van de Zwartkop laat een matige toename zien, 

zowel op lange als op korte termijn, met een ruime verdubbeling van 

de stand sinds 1990. Het indexcijfer van 2018 staat op 236. 

Grauwe vliegenvanger (3, Rode Lijst: gevoelig, SNL) 

In Walcheren West en Zuid werden drie territoria vastgesteld. In het 

overlapgebied werd in 2014 geen enkel territorium gevonden. 

Sinds 1990 is de landelijke trend van de Grauwe vliegenvanger matig 

negatief. Recent is de stand gestabiliseerd. De indexwaarde voor 

2018 staat op 51. 

Sinds 1950 is naar schatting tweederde van het aantal broedparen 

verdwenen. De precieze oorzaak van de afname is niet goed bekend. 

Boomkruiper (32, SNL) 

Verspreid over het object zijn 32 territoria vastgesteld. In het Veerse 

Bos was de stand stabiel vergeleken met 2014, terwijl in het 

overlapgebied in Walcheren Zuid de stand toenam van twee naar vier 

territoria. 

De landelijke trend van Boomkruiper laat zowel op lange als op korte 

termijn een matige toename zien. Het indexcijfer voor 2018 staat op 

146. 

Huismus (5, Rode Lijst: gevoelig) 

De vijf vastgestelde territoria lagen in alle drie de deelgebieden. In 

het overlapgebied was in 2014 geen enkel territorium aanwezig, in 

2020 drie. 

De stand van de Huismus is sinds 1990 matig afgenomen. De afname 

deed zich vooral voor in de jaren negentig. Er zijn meerdere oorzaken 

aan te wijzen voor de matige afname, zoals minder 

broedgelegenheid, een ongunstiger voedselsituatie als gevolg van 

eutrofiëring en intensivering van de landbouw. Sinds 2007 is sprake 

van een stabiele stand. De indexwaarde voor 2018 staat op 29. 

Naast de aanwezigheid van voldoende broedgelegenheid is ook 

voldoende dekking en voedsel voor adulten en jongen van groot 

belang. 

Putter (7, SNL) 

In Walcheren West en Zuid werden respectievelijk drie en vier 

territoria vastgesteld. In het overlapgebied nam de stand met bijna 

een factor vier af, van 19 territoria in 2014, waarvan drie in het 

Veerse Bos, naar vijf in 2020. 

De landelijke populatie van de Putter is sterk toegenomen, zowel op 

lange als op korte termijn. Sinds 1990 verzevenvoudigde de stand 

ruim. Het indexcijfer voor 2018 staat dan ook op 682. 

Kneu (23, Rode Lijst: gevoelig, SNL) 

Verspreid over alle drie de deelgebieden zijn 23 territoria bepaald. In 

het overlapgebied van het Veerse Bos en Vrouwenpolder ontbrak de 
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Kneu in 2014. In 2020 werden zes territoria vastgesteld, waarvan vijf 

in het Veerse Bos. In het overlapgebied in Walcheren West en Zuid 

daarentegen nam de stand af van 22 naar tien. 

Op lange termijn is landelijk sprake van een matige afname. Op korte 

termijn laat de trend een matige toename zien. De indexwaarde voor 

2018 staat op 46. 

Sinds de jaren vijftig is driekwart van de populatie verdwenen. 

Hoofdoorzaak is de teloorgang van het kleinschalige boerenland. In 

natuurgebieden gaat het recent wat beter met de soort. Opgaande 

kruidenvegetaties die de kans krijgen zaad te zetten zijn belangrijk 

voor de Kneu. 

Appelvink (3, SNL) 

In elk van de drie deelgebieden kon een territorium van Appelvink 

genoteerd worden. In het overlapgebied nam de stand af van drie 

naar twee territoria. 

De weinig opvallende Appelvink is tegenwoordig een succesvolle 

soort in Nederland. Sinds 1990 is sprake van een matige toename, 

sinds 2007 is zelfs sprake van een sterke toename. De indexwaarde 

voor 2018 staat op 266. 

 

De schuwe Appelvink komt schaars soort in alle drie de deelgebieden. 



Broedvogels van Walcheren en Noord-Beveland 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2020-170 

24 

 4 Resultaten Noord-Beveland 

4.1 Vastgestelde soorten 

In totaal zijn van 50 soorten 376 territoria vastgesteld (zie Tabel 4). 

De verspreidingskaarten van de vastgestelde broedvogels zijn te 

vinden in Bijlage 1. 

Hieronder is weergegeven welke soorten kwalificeren voor één of 

meer van de aanwezige beheertypen in het object. Het gaat om 

Bruine kiekendief (N05.01)), Blauwborst (N05.01, N14.02, N16.04), 

Sprinkhaanzanger (N05.01), Rietzanger (N05.01), Bergeend (N08.02), 

Graspieper (N08.02, N12.04), Nachtegaal (N08.02, N12.06, N14.02, 

N16.04), Roodborsttapuit (N08.02, N12.06), Braamsluiper (N08.02), 

Kneu (N08.02, N12.06), Kluut (N12.04), Kleine plevier (N12.04), Gele 

kwikstaart (N12.04), Spotvogel (N12.06), Bosrietzanger (N12.06), 

  
Aantal territoria van broedvogels in het object Noord-Beveland in 2020. Vetgedrukte soorten staan vermeld op 

de Rode Lijst. Soorten met een * kwalificeren voor één of meer beheertypem. BJ = Banjaard, BG = Bokkengat, BK 

= Bosje Kamperland, BV = Bosje Valkreek, BW = Bosje Weduwe Luijk, GD = Geersdijk en IF = Inlaag Anna Friso. 

Naam/deelgebied BJ BG BK BV BW GD IF Tot Naam/deelgebied BJ BG BK BV BW GD IF Tot 

Dodaars       1 1 Nachtegaal* 5       5 

Knobbelzwaan       1 1 Blauwborst*       3 3 

Grauwe gans       6 6 Roodborsttapuit* 3      1 4 

Nijlgans       1 1 Zanglijster 2 3 2 8 2   17 

Bergeend*       3 3 Cetti's zanger       4 4 

Krakeend       2 2 Sprinkhaanzanger* 4       4 

Wilde eend    1   9 10 Rietzanger*  1  1   27 29 

Kuifeend   2    4 6 Bosrietzanger*  5  2 2 1 8 18 

Bruine kiekendief*       1 1 Kleine karekiet  6 1 4 1 1 28 41 

Havik  1      1 Spotvogel* 3       3 

Buizerd  1      1 Braamsluiper* 4 3      7 

Waterhoen    1   3 4 Grasmus* 5 2   1 1 1 10 

Meerkoet       3 3 Tuinfluiter 3 2  1 2   8 

Scholekster       3 3 Zwartkop 2 18 8 10 11 2  51 

Kluut*       1 1 Gr. vliegenvanger*  1      1 

Kleine plevier*       1 1 Baardman       2 2 

Bontbekplevier 1       1 Staartmees  2 2 1  2  7 

Kievit       2 2 Boomkruiper*  6 3 4 4 2  19 

Holenduif   1 1 1   3 Kauw    1 1   2 

Zomertortel 1       1 Zwarte kraai  2 1 4 1 1  9 

Koekoek 1 4  3  1  9 Groenling 1 2      3 

Groene specht*  2 1 2  1  6 Putter* 3    1   4 

Grote bonte specht*  6 4 1 3 1  15 Kneu* 19      2 21 

Graspieper* 12      1 13 Goudvink 1       1 

Gele kwikstaart*       2 2 Rietgors       6 6 

Aantal soorten 17 18 10 16 12 10 27 50 Aantal territoria 70 67 25 45 30 13 126 376 
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Grasmus (N12.06), Putter (N12.06), Grote bonte specht (N14.02, 

N16.04), Grauwe vliegenvanger (N14.02), Boomkruiper (N14.02, 

N16.04) en Groene specht (N16.04). Dit hoeft echter niet te 

betekenen dat de territoria van deze soorten ook binnen de grenzen 

van de beheertypen waarvoor ze kwalificeren zijn vastgesteld. 

De in de verspreidingskaarten weergegeven territoriumstippen liggen 

meestal op de locatie van de waarneming met de hoogste broed-

zekerheidscode binnen de datumgrenzen. Indien nodig is een 

correctie toegepast, bijvoorbeeld bij uitloop van kuikens over grote 

afstand. Vaak is sprake van meerdere waarnemingen die samen een 

territorium vormen. De stip geeft meestal niet de locatie van een 

eventueel nest aan. Het gebied rondom de territoriumstip dat 

voldoet aan de eisen die de desbetreffende soort aan zijn leefgebied 

stelt is onderdeel van het territorium. De grootte van het territorium 

hangt af van de soort en de kwaliteit van het leefgebied. 

4.2 Hoofdgroepen en Rode Lijst 

De vastgestelde broedvogels zijn hieronder gerangschikt naar eco-

logische hoofdgroep (zie Tabel 5). Hierbij zijn de hoofdecotopen zoals 

onderscheiden door SIERDSEMA (1995) als uitgangspunt genomen. 

Het object Noord-Beveland is vooral van belang voor vogels van 

struwelen en jong bos en moerasvogels. Ook komen enkele soorten 

van opgaand bos en bosranden en watervogels voor. 

Geen enkele soort komt in alle deelgebieden voor. Alleen Kleine 

karekiet en Zwartkop komen in zes van de zeven deelgebieden voor. 

Soorten die in vijf deelgebieden voorkomen zijn Zanglijster, 

Bosrietzanger, Grasmus, Boomkruiper en Zwarte kraai. Ruim de helft 

van de 50 vastgestelde soorten komt maar in één deelgebied voor. 

Deelgebied Inlaag Anna Friso herbergt de meeste unieke soorten 

(17), gevolgd door Banjaard (6) en Bokkengat (3). 

Vooral het relatief talrijke voorkomen van bijzondere soorten als 

Graspieper, Nachtegaal, Spotvogel en Kneu geeft de kwaliteit van 

met name deelgebied Banjaard aan, net als de aanwezigheid van een 

territorium van Bontbekplevier en Zomertortel hier. 

  
Indeling van de in het 

object Noord-Beveland 

in 2020 vastgestelde 

broedvogelterritoria in 

ecologische 

hoofdgroepen (NS = 

aantal soorten, NT = 

aantal territoria). 

Groep Soorten NS NT 

Watervogels Dodaars, Knobbelzwaan, Grauwe gans, Nijlgans, Bergeend, Krakeend, Wilde 

eend, Kuifeend en Meerkoet. 
9 33 

Moerasvogels Bruine kiekendief, Waterhoen, Koekoek, Blauwborst, Cetti’s zanger, 

Sprinkhaanzanger, Rietzanger, Kleine karekiet, Baardman en Rietgors. 
10 103 

Pioniervogels Kluut, Bontbekplevier en Kleine plevier. 3 3 

Weidevogels Scholekster, Kievit, Graspieper en Gele kwikstaart. 4 20 

Vogels van struwelen 

en jong bos 

Zomertortel, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Zanglijster, Bosrietzanger, 

Spotvogel, Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Staartmees, Kneu 

en Goudvink. 

13 153 

Vogels van opgaand 

bos en bosranden 

Havik, Buizerd, Holenduif, Groene specht, Grote bonte specht, Grauwe 

vliegenvanger, Boomkruiper, Zwarte kraai, Kauw, Groenling en Putter. 
11 64 
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Van de 50 vastgestelde soorten broedvogels komen er negen voor op 

de ‘Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels’ (KLEUNEN ET AL, 2017). 

Het betreft Zomertortel (kwetsbaar), Koekoek (kwetsbaar), 

Bontbekplevier (kwetsbaar), Spotvogel (gevoelig), Nachtegaal 

(kwetsbaar), Grauwe vliegenvanger (gevoelig), Gele kwikstaart 

(gevoelig), Graspieper (gevoelig) en Kneu (gevoelig). 

Vier van de negen vastgestelde Rode Lijst-soorten komen alleen in 

deelgebied Banjaard voor, net als de meeste territoria van 

Graspieper en Kneu. De Grauwe vliegenvanger is beperkt tot 

deelgebied Bokkengat en de Gele kwikstaart tot Inlaag Anna Friso. 

Van de Rode Lijst-soorten komt alleen de Koekoek meer verspreid 

voor (in 4 van de 7 deelgebieden). 

4.3 Niet-broedvogels 

Van enkele soorten voldeden de verzamelde waarnemingen niet aan 

de criteria voor het vaststellen van een geldig territorium. Het betreft 

Kleine zilverreiger (paar Noord-Beveland), Wintertaling (enkele 

vogels in april), Slobeend (enkele waarnemingen begin april), Grutto 

(enkele paren na de datumgrens) en Kokmeeuw (enkele paren voor 

de datumgrens). 

4.4 Vergelijking met eerdere inventarisaties 

Bij een vergelijking van de resultaten van broedvogelinventarisaties 

uit verschillende jaren is het goed om te beseffen dat veranderingen 

in het aantal vastgestelde territoria te maken kunnen hebben met 

jaarinvloeden (zoals het weer en de voedselsituatie), landschappelij-

ke veranderingen en de landelijke trend. Daarnaast kunnen waar-

nemersinvloeden optreden wanneer door verschillende mensen is 

geïnventariseerd. 

Het object Noord-Beveland is ook in 2014 grotendeels onderzocht op 

het voorkomen van broedvogels (VAN GROEN & VAN DER LANS, 2014). 

Alleen de gebiedsdelen Banjaard en Bokkengat werden toen niet 

geteld. 

Een overzicht waarin de resultaten van deze broedvogelinventari-

saties worden vergeleken met die van 2020 is te vinden in Tabel 9 

voor de vijf betrokken gebiedsdelen. Wilde eend en Zwarte kraai 

werden in 2014 niet geteld en zijn daarom niet vermeld in Tabel 9. 

De inventarisatie werd uitgevoerd volgens dezelfde methode als in 

(VAN DIJK & BOELE, 2011; VERGEER ET AL., 2016). 

De resultaten uit 2014 zijn naar verwachting goed vergelijkbaar 

omdat net als met deze inventarisatie is uitgegaan van vijf 

bezoekrondes. 

 Totaal 50 376 
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Vergeleken met 2014 is het aantal vastgestelde soorten broedvogels 

in twee deelgebieden gedaald en in drie gestegen. Het aantal 

vastgestelde territoria nam alleen in deelgebied Geersdijk niet toe. 

Soorten die alleen in 2020 zijn vastgesteld zijn Dodaars (IF), 

Knobbelzwaan (IF), Nijlgans (IF), Waterral (IF), Kleine plevier (IF), 

Holenduif (BK, BV, BW), Koekoek (BV, GD), Graspieper (IF. RL), Gele 

kwikstaart (IF, RL), Roodborsttapuit (IF), Cetti’s zanger (IF), 

Bosrietzanger (BV, BW, GD, IF), Baardman (IF), Kauw (BV, BW) en 

Kneu (IF, RL). 

Soorten die alleen in 2014 zijn vastgesteld zijn Slobeend (IF, RL), 

Sperwer (BV), Buizerd (BK, BW, GD), Turkse tortel (IF), Witte 

kwikstaart (IF), Wielewaal (BV, RL), Groenling (BK, BV, GD) en 

Appelvink (BK). 

 

Deelgebied BK BV BW GD IF Deelgebied BK BV BW GD IF 

Naam / Jaar 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 Naam / Jaar 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 

Dodaars          1 Graspieper          1 

Knobbelzwaan          1 Gele kwikstaart          2 

Grauwe gans         22 6 Witte kwikstaart         1  

Nijlgans          1 Blauwborst         2 3 

Bergeend         11 3 Roodborsttapuit          1 

Krakeend         4 2 Zanglijster 3 2 1 8 2 2 1    

Slobeend         3  Cetti's zanger          4 

Kuifeend  2       7 4 Rietzanger    1     7 27 

Br. kiekendief         1 1 Bosrietzanger    2  2  1  8 

Sperwer   1        Kleine karekiet  1 1 4  1  1 12 28 

Buizerd 1    1  1    Grasmus      1 1 1  1 

Waterral         2  Tuinfluiter 1  2 1 1 2 2    

Waterhoen 1        2 3 Zwartkop 4 8 2 10 5 11 5 2 1  

Meerkoet 1    1  1  4 3 Baardman          2 

Scholekster         6 3 Staartmees  2 1 1 1  2 2   

Kluut         1 1 Boomkruiper 2 3  4  4  2   

Kleine plevier          1 Wielewaal   1        

Kievit         2 2 Kauw    1  1     

Holenduif  1  1  1     Groenling 1  3    1    

Turkse tortel         1  Putter 2     1     

Koekoek    3    1   Kneu          2 

Groene specht  1 1 2 1  1 1   Appelvink 1          

Gr. bonte specht  4 1 1 1 3 1 1   Rietgors         1 6 

Aantal soorten 10 9 10 13 8 11 10 9 19 26 Aantal territoria 17 24 14 39 13 29 16 12 90 117 

  
Vergelijking van het 

aantal territoria in het 

object Noord-Beveland 

van deze inventarisatie 

(2020) met die van 

2014. Vetgedrukte 

soorten staan vermeld 

op de Rode Lijst, BK = 

Bosje Kamperland, BV = 

Bosje Valkreek, BW = 

Bosje Weduwe Luijk, GD 

= Geersdijk en IF = 

Inlaag Anna Friso. 
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4.5 Soortbesprekingen 

Per vogelsoort wordt hieronder de verspreiding en de ontwikkeling 

van het aantal territoria in Walcheren nader toegelicht. Alle in het 

object voorkomende SNL-soorten en Rode Lijst-soorten worden 

besproken. Verder zijn alleen die soorten in de soortbespreking 

opgenomen, waarover nadere bijzonderheden te vermelden zijn. 

Indien van toepassing wordt in onderstaande soortbesprekingen de 

ontwikkeling van de broedvogelstand vergeleken met de landelijke 

aantalsontwikkeling sinds 1990 (BOELE ET AL., 2020). Hierbij worden de 

volgende categorieën onderscheiden: 

♣ sterke afname, significante afname van meer dan 5% per jaar 

♣ matige afname, significante afname van minder dan 5% per jaar 

♣ stabiel, geen significante toe- of afname 

♣ matige toename, significante toename van minder dan 5% per jaar 

♣ sterke toename, significante toename van meer dan 5% per jaar 

Ook wordt onderscheid gemaakt in de aantalsontwikkeling op lange 

termijn (sinds 1990) en die op korte termijn (sinds 2007). Soms wordt 

ook de indexwaarde van 2018 vermeld (indexwaarde 1990 is 100). 

Achter elke soort is het aantal in 2020 vastgestelde territoria vermeld 

en of het een Rode-Lijstsoort betreft. Tevens is vermeld of de soort 

kwalificeert voor één of meer beheertypen in het object (SNL). 

Ook wordt vermeld of een soort op de Oranje Lijst staat. Deze lijst is 

in 2013 door Vogelbescherming en Sovon opgesteld als een soort 

‘early warning’. Het gaat om soorten waar het slecht mee gaat, maar 

nog niet slecht genoeg om op de Rode Lijst vermeld te worden. 

In Inlaag Anno Friso nam de Bergeend af als broedvogel. 
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Bergeend (3, SNL) 

Alleen in Inlaag Anna Friso zijn drie territoria van Bergeend 

vastgesteld. In 2014 ging het hier om 11 territoria. 

Sinds 1990 is sprake van een matige toename. De trend op korte 

termijn is stabiel. De indexwaarde voor 2018 staat op 111. 

Bruine kiekendief (1, SNL) 

Alleen in Inlaag Anna Friso is een territorium van Bruine Kiekendief 

vastgesteld. Dat was ook in 2014 het geval. 

De trend op zowel lange- als korte termijn laat een matige afname 

zien in Nederland. De indexwaarde voor 2018 staat op 61. 

Na een populatiepiek van ongeveer 1400 paar in 1990 neemt de 

soort af. Vanwege de voortdurende afname staat de Bruine 

kiekendief inmiddels op de Oranje Lijst. De afname heeft te maken 

met verdroging van moerassen, nestverlies door Vossen, afgenomen 

voedselaanbod in agrarisch gebied en lokale vervolging. 

Kluut (1, SNL) 

Alleen in Inlaag Anna Friso is een territorium van de Kluut 

vastgesteld. Dat was ook in 2014 het geval. 

Deze soort is afhankelijk van kale slikkige oevers die onder meer 

ontstaan bij natuurontwikkeling. Kluten broeden vooral in de 

kustregio’s. 

Vanwege de voortgaande afname staat de Kluut op de Oranje Lijst. 

De landelijke stand van de Kluut vertoont een matige afname op 

lange termijn. De trend op korte termijn is stabiel. De indexwaarde 

voor 2018 staat op 51. De afname hangt samen met nestpredatie, 

voedselproblemen en het dichtgroeien van de broedplaatsen. 

Kleine plevier (1, SNL) 

Alleen in Inlaag Anna Friso is een territorium van Kleine plevier 

vastgesteld. In 2014 ontbrak de soort hier als broedvogel. 

De landelijke stand van deze pioniervogel laat flinke schommelingen 

zien. Zowel op korte als op lange termijn is sprake van een matige 

toename. 

Bontbekplevier (1, Rode Lijst kwetsbaar) 

Alleen in Banjaard is een territorium van Bontbekplevier vastgesteld. 

Dit deelgebied werd in 2014 niet geïnventariseerd op broedvogels. 

De landelijke stand van deze pioniervogel laat flinke schommelingen 

zien. In 2018 ging het in heel Nederland om 300-380 territoria. Zowel 

op korte als op lange termijn is sprake van een matige afname. 

Zomertortel (1, Rode Lijst: kwetsbaar) 

Alleen in Banjaard werd in 2020 een territorium van de Zomertortel 

vastgesteld. Dit deelgebied werd in 2014 niet geïnventariseerd op 

broedvogels. 
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De landelijke trend van de Zomertortel laat een sterke afname zien 

op zowel lange- als korte termijn. De indexwaarde voor 2018 staat op 

slechts 5. Oorzaak van de achteruitgang moet gezocht worden in het 

verdwijnen van kruidenrijke situaties en verminderde overleving in 

de winterkwartieren in Afrika. 

Door voedselgebrek worden te weinig jongen groot gebracht om de 

populatie op peil te houden. Ook jacht tijdens de trek en in de 

winterkwartieren speelt een negatieve rol. Door overbegrazing in het 

winterkwartier in de Sahel is ook daar de beschikbaarheid van 

voedsel verminderd. 

Terugdringen van herbicidengebruik en realisatie van ruige en 

kruidenrijke vegetaties kunnen de soort helpen. Op korte termijn is 

bijvoeren een optie om de soort lokaal voor uitsterven te behoeden. 

De Zomertortel staat ook op de Europese Rode Lijst (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL, 2015), en wel in de categorie ‘Kwetsbaar’. 

Koekoek (9, Rode Lijst: kwetsbaar) 

In het totaal zijn negen territoria in vier deelgebieden vastgesteld, 

waarvan vier in het Bokkengat. In Bosje Valkreek (3 territoria) en 

Geerdijk (1 territorium) was de soort in 2014 niet aanwezig als 

broedvogel. 

De landelijke trend op lange termijn van deze nestparasiet laat een 

matige afname zien, die op korte termijn is stabiel. De indexwaarde 

voor 2018 staat op 75. 

Sinds de jaren vijftig is de stand gehalveerd, vooral in het boerenland, 

vermoedelijk als gevolg van een combinatie van achteruitgang van 

verschillende waardvogels en de afname van voedsel. 

Groene specht (6, SNL) 

In vier deelgebieden zijn in het totaal zes territoria vastgesteld. In de 

vijf deelgebieden die zowel in 2014 als 2020 werden onderzocht nam 

de stand toe van drie naar vier territoria. 

Zowel op lange als op korte termijn laat de trend een matige 

toename zien. De indexwaarde voor 2018 staat op 296. 

Grote bonte specht (15, SNL) 

In vijf van de zeven deelgebieden werden in het totaal 15 territoria 

vastgesteld, waarvan zes in het Bokkengat. In de vijf deelgebieden die 

zowel in 2014 als 2020 werden onderzocht nam de stand toe van drie 

naar negen territoria. Waarschijnlijk is het bos geschikter geworden 

voor de soort. 

Zowel op lange als op korte termijn is sprake van een matig positieve 

trend. Het indexgetal voor 2018 staat op 166. 
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Graspieper (13, Rode Lijst: gevoelig, SNL) 

In Banjaard werden twaalf en in Inlaag Anna Friso werd één 

territorium van de Graspieper vastgesteld. In 2014 werd de soort niet 

vastgesteld in Inlaag Anna Friso. 

Graspiepers zijn voor succesvol broeden en opgroeien van de jongen 

aangewezen op structuur- en kruidenrijke slootkanten, die niet 

eerder dan in augustus (maar wel jaarlijks) worden gemaaid 

(OOSTERVELD ET AL, 2014). 

De trend op lange termijn laat een matige afname zien, die op korte 

termijn een matige toename. De indexwaarde voor 2018 staat op 78. 

Als belangrijkste reden voor de afname wordt de intensivering van de 

landbouw gezien. Door egalisering van percelen en het verdwijnen 

van sloten en greppels is veel leefgebied verdwenen. 

De Graspieper staat ook op de Europese Rode Lijst (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL, 2015), en wel in de categorie ‘Gevoelig’. 

Gele kwikstaart (2, Rode Lijst: gevoelig, SNL) 

Alleen in Inlaag Anna Friso zijn twee territoria van Gele kwikstaart 

vastgesteld. In 2014 ontbrak de soort hier als broedvogel. 

De landelijke trend op lange termijn van de Gele kwikstaart is stabiel, 

die op korte termijn laat een matige toename zien. De indexwaarde 

voor 2018 staat op 79. 

Vergeleken met de jaren vijftig is de soort echter met ongeveer 

driekwart afgenomen. De Gele kwikstaart is verhuisd van 

voornamelijk grasland naar voornamelijk akkers. Vergroting van 

oppervlak kruidenrijk grasland kan de soort goed doen. 

In Inlaag Anna Friso verscheen Gele kwikstaart als broedvogel. 
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Nachtegaal (5, Rode Lijst: kwetsbaar, SNL) 

Alleen in Banjaard konden vijf territoria van Nachtegaal genoteerd 

worden. Dit deelgebied is in 2014 niet geteld. 

Zowel de trend op lange termijn als die op korte termijn laat een 

matige afname zien. De indexwaarde voor 2018 staat op 76. 

In het oosten van Nederland is de soort duidelijk afgenomen, met 

name door verdroging en veroudering van bossen. In de Hollandse 

duinen worden de hoogste dichtheden gehaald. 

Blauwborst (3, SNL) 

Alleen in Inlaag Anna Friso zijn drie territoria van Blauwborst 

vastgesteld. In 2014 ging het hier om twee territoria. 

Sinds 1990 is de landelijke populatie van de Blauwborst ruim 

verdrievoudigd. Zowel de trend op lange als op korte termijn laten 

een matige toename zien. 

Roodborsttapuit (4, SNL) 

In Banjaard werden drie en in Inlaag Anna Friso werd één territorium 

van de Roodborsttapuit vastgesteld. In 2014 werd de soort niet 

vastgesteld in Inlaag Anna Friso. 

Zowel op lange als op korte termijn is sprake va een sterke toename 

van de Roodborsttapuit. De soort is duidelijk aan een opmars bezig, 

tegenwoordig zelfs in de poldergebieden van West Nederland. De 

indexwaarde voor 2018 staat op 779. 

Sprinkhaanzanger (4, SNL) 

Alleen in Banjaard konden vier territoria van Sprinkhaanzaanger 

genoteerd worden. Dit deelgebied is in 2014 niet geteld. 

De landelijke trend van de Sprinkhaanzanger laat zowel op lange als 

op korte termijn een matige toename zien. De indexwaarde voor 

2018 staat op 180. 

Rietzanger (29, SNL) 

Van de 29 vastgestelde territoria in drie deelgebieden liggen er 27 in 

Inlaag Anna Friso. Hier waren in 2014 slechts zeven territoria 

aanwezig. 

Zowel de landelijke trend op lange als die op korte termijn laat een 

matige toename zien. De indexwaarde voor 2018 staat op 277. 

Veel regenval in de Sahelzone is gunstig voor de overleving in de 

winter. 

Bosrietzanger (18, SNL) 

In het totaal zijn 18 territoria in vijf deelgebieden vastgesteld. Dertien 

territoria lagen in gebiedsdelen die ook in 2014 zijn onderzocht op 

broedvogels. In dat jaar kon geen enkele territorium van 

Bosrietzanger genoteerd worden. 



Broedvogels van Walcheren en Noord-Beveland 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2020-170 

33 

Zowel de landelijke trend op lange als die op korte termijn wijst op 

een stabiele stand van deze laat broedende soort. De indexwaarde 

voor 2018 staat op 94. 

Spotvogel (3, Rode Lijst: gevoelig, SNL) 

Alleen in Banjaard konden drie territoria van Spotvogel genoteerd 

worden. Dit deelgebied is in 2014 niet geteld. 

De trend op lange termijn laat een matige afname zien, die op korte 

termijn een matige toename. De indexwaarde voor 2018 staat op 80. 

De reden van de afname is niet geheel duidelijk. Een verminderd 

aanbod van insecten speelt mogelijk een rol. 

Braamsluiper (7, SNL) 

Zowel in Banjaard als in Bokkengat waren enkele territoria van 

Braamsluiper aanwezig. In 2014 werd hier niet geteld. 

De landelijke lange-termijn-trend van de Braamsluiper is stabiel, die 

op korte termijn laat een matige toename zien. 

Grasmus (10, SNL) 

In het totaal zijn tien territoria vastgesteld in vijf deelgebieden, 

waarvan vijf in Banjaard. In de vijf deelgebieden die zowel in 2014 als 

2020 werden onderzocht nam de stand toe van één naar drie 

territoria. 

De landelijke trend van de Grasmus is zowel op lange als op korte 

termijn matig positief. De indexwaarde voor 2018 staat op 182. 

In Noord-Beveland komt de Grasmus voor als broedvogel in vijf van de zeven 

deelgebieden. 



Broedvogels van Walcheren en Noord-Beveland 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2020-170 

34 

Grauwe vliegenvanger (1, Rode Lijst: gevoelig, SNL) 

In het Bokkengat was een territorium van Grauwe vliegenvanger 

aanwezig. Dit gebied werd in 2014 niet geïnventariseerd op 

broedvogels. 

Sinds 1990 is de landelijke trend van de Grauwe vliegenvanger matig 

negatief. Recent is de stand gestabiliseerd. De indexwaarde voor 

2018 staat op 51. 

Sinds 1950 is naar schatting tweederde van het aantal broedparen 

verdwenen. De precieze oorzaak van de afname is niet goed bekend. 

Boomkruiper (19, SNL) 

In vijf van de zeven deelgebieden werden in het totaal 19 territoria 

vastgesteld, waarvan zes in het Bokkengat. In de vijf deelgebieden die 

zowel in 2014 als 2020 werden onderzocht nam de stand toe van 

twee naar 13 territoria. Waarschijnlijk is het bos geschikter geworden 

voor de soort. 

De landelijke trend van Boomkruiper laat zowel op lange als op korte 

termijn een matige toename zien. Het indexcijfer voor 2018 staat op 

146. 

Putter (4, SNL) 

In Banjaard waren drie territoria aanwezig, in Bosje Weduwe Luijk 

één. Daar ontbrak de soort in 2014, terwijl in dat jaar wel twee 

territoria in Bosje Kamperland aanwezig waren. 

De landelijke populatie van de Putter is sterk toegenomen, zowel op 

lange als op korte termijn. Sinds 1990 verzevenvoudigde de stand 

ruim. Het indexcijfer voor 2018 staat dan ook op 682. 

Kneu (21, Rode Lijst: gevoelig, SNL) 

In Banjaard zijn 19 territoria vastgesteld, in Inlaag Anna Friso twee. 

Hier ontbrak de soort in 2014 als broedvogel. 

Op lange termijn is landelijk sprake van een matige afname. Op korte 

termijn laat de trend een matige toename zien. De indexwaarde voor 

2018 staat op 46. 

Sinds de jaren vijftig is driekwart van de populatie verdwenen. 

Hoofdoorzaak is de teloorgang van het kleinschalige boerenland. In 

natuurgebieden gaat het recent wat beter met de soort. Opgaande 

kruidenvegetaties die de kans krijgen zaad te zetten zijn belangrijk 

voor de Kneu. 

 



Broedvogels van Walcheren en Noord-Beveland 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2020-170 

35 

 5 Conclusies 

Walcheren 

In 2020 zijn in Walcheren van 49 soorten broedvogels in het totaal 

1073 territoria vastgesteld. Daarvan komen er tien voor op de Rode 

Lijst (Zomertortel, Koekoek, Roerdomp, Tureluur, Spotvogel, 

Nachtegaal, Grauwe vliegenvanger, Huismus, Graspieper en Kneu). 

♣ Het object Walcheren is vooral van belang voor Bos- en 

struweelvogels en in mindere mate voor moerasvogels. 

♣ Van de 49 vastgestelde soorten kwalificeren er 21 voor één of 

meer SNL-beheertypen die in het object voorkomen. 

♣ Vergeleken met 2014 nam zowel het aantal soorten als het aantal 

territoria in het Veerse Bos toe. Hoewel het aantal soorten in het 

westelijke en zuidelijke deel van Walcheren licht terugliep nam het 

aantal territoria daar wel flink toe. 

♣ Zeven soorten werden alleen in 2020 vastgesteld, waarvan vier 

Rode Lijst-soorten (Roerdomp, Tureluur, Grauwe vliegenvanger en 

Huismus). 

♣ Negen soorten werden alleen in 2014 vastgesteld, waarvan twee 

Rode Lijst-soorten (Veldleeuwerik en Wielewaal). 

 

Noord-Beveland 

In 2020 zijn in Noord-Beveland van 50 soorten broedvogels in het 

totaal 376 territoria vastgesteld. Daarvan komen er negen voor op de 

Rode Lijst (Bontbekplevier, Zomertortel, Koekoek, Gele kwikstaart, 

Nachtegaal, Spotvogel, Grauwe vliegenvanger, Graspieper en Kneu). 

♣ Van de 50 vastgestelde soorten kwalificeren er 21 voor één of 

meer SNL-beheertypen die in het object voorkomen. 

♣ Het object Noord-Beveland is vooral van belang voor vogels van 

struwelen en jong bos en moerasvogels. 

♣ Vooral deelgebied Banjaard is belangrijk voor vogels met relatief 

talrijk voorkomen van meer bijzondere soorten als Graspieper, 

Nachtegaal, Spotvogel en Kneu. Ook de relatief zeldzame 

Bontbekplevier en Zomertortel zijn hier aanwezig als broedvogel. 
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 7 Bijlagen 

Bijlage 1 Verspreidingskaarten Walcheren Noordoost 

Bijlage 2 Verspreidingskaarten Walcheren West 

Bijlage 3 Verspreidingskaarten Walcheren Zuid 

Bijlage 4 Verspreidingskaarten Noord-Beveland 
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Bijlage 1 Verspreidingskaarten Walcheren Noordoost 

 

Dodaars 1 Roodborsttapuit 2 

Roerdomp 1 Zanglijster 36 

Grauwe gans 1 Cetti's zanger 5 

Wilde eend 6 Sprinkhaanzanger 4 

Kuifeend 1 Rietzanger 10 

Havik 1 Bosrietzanger 8 

Buizerd 2 Kleine karekiet 22 

Waterhoen 4 Braamsluiper 1 

Meerkoet 1 Grasmus 18 

Kleine plevier 1 Tuinfluiter 21 

Kievit 3 Zwartkop 94 

Tureluur 1 Staartmees 7 

Holenduif 1 Boomkruiper 11 

Zomertortel 2 Zwarte kraai 5 

Koekoek 5 Huismus 2 

Groene specht 4 Groenling 5 

Grote bonte specht 16 Kneu 11 

Graspieper 19 Goudvink 1 

Nachtegaal 2 Appelvink 1 

Blauwborst 1 Rietgors 6 
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Bijlage 2 Verspreidingskaarten Walcheren West 

 

Dodaars 1 

Wilde eend 2 

Buizerd 1 

Holenduif 3 

Zomertortel 1 

Koekoek 3 

Groene specht 4 

Grote bonte specht 2 

Nachtegaal 1 

Zanglijster 27 

Sprinkhaanzanger 1 

Rietzanger 2 

Bosrietzanger 12 

Kleine karekiet 12 

Spotvogel 4 

Braamsluiper 19 

Grasmus 46 

Tuinfluiter 18 

Zwartkop 66 

Grauwe 

vliegenvanger 1 

Staartmees 6 

Boomkruiper 2 

Zwarte kraai 1 

Huismus 1 

Groenling 1 

Putter 3 

Kneu 8 

Goudvink 3 

Appelvink 1 

Rietgors 1 
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Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
km ±

Goudvink
3 territoria
#A

Walcheren West
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
km ±

Appelvink
1 territorium
#A

Walcheren West
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
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Rietgors
1 territorium
#A

Walcheren West
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland



Broedvogels van Walcheren en Noord-Beveland 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2020-170 

Bijlage 3 Verspreidingskaarten Walcheren Zuid 

 

Dodaars 3 

Wilde eend 2 

Havik 1 

Buizerd 2 

Waterral 1 

Waterhoen 2 

Meerkoet 3 

Holenduif 3 

Koekoek 6 

Groene specht 4 

Grote bonte specht 21 

Kleine bonte specht 1 

Boomleeuwerik 2 

Graspieper 1 

Witte kwikstaart 1 

Nachtegaal 9 

Gekraagde roodstaart 1 

Zanglijster 56 

Cetti's zanger 1 

Rietzanger 2 

Bosrietzanger 17 

Kleine karekiet 29 

Spotvogel 3 

Braamsluiper 17 

Grasmus 43 

Tuinfluiter 21 

Zwartkop 160 

Grauwe vliegenvanger 2 

Staartmees 9 

Boomkruiper 19 

Kauw 1 

Zwarte kraai 7 

Huismus 2 

Groenling 7 

Putter 4 

Kneu 4 

Goudvink 6 

Appelvink 1 

Rietgors 3 

 

 



!(

!(

!(

0 0,75
km ±

Dodaars
3 territoria
#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
km ±

Wilde eend
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#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland



!(

0 0,75
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Havik
1 territorium
#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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Buizerd
2 territoria
#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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Waterral
1 territorium
#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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Waterhoen
2 territoria
#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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Meerkoet
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#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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Holenduif
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#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland



!(

!(

!(

!(

!(

!(

0 0,75
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#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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km ±

Grote bonte specht
21 territoria
#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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1 territorium
#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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Boomleeuwerik
2 territoria
#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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Zanglijster
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#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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© Kadaster Nederland



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(!(

!(
!(!(

!(

!(

!(

!(

0 0,75
km ±

Bosrietzanger
17 territoria
#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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© Kadaster Nederland
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Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
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Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
km ±

Zwartkop
160 territoria
#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
km ±

Grauwe vliegenvanger
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#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
km ±

Staartmees
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#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
km ±

Boomkruiper
19 territoria
#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
km ±

Kauw
1 territorium
#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
km ±

Zwarte kraai
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#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
km ±

Huismus
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#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
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Groenling
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#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
km ±

Putter
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#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
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Kneu
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#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
km ±

Goudvink
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#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
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Appelvink
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#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020

© Kadaster Nederland
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0 0,75
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Rietgors
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#A

Walcheren Zuid
Verspreidingskaart 2020
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Broedvogels van Walcheren en Noord-Beveland 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2020-170 

Bijlage 4 Verspreidingskaarten Noord-Beveland 

 

Dodaars 1 Nachtegaal 5 

Knobbelzwaan 1 Blauwborst 3 

Grauwe gans 6 Roodborsttapuit 4 

Nijlgans 1 Zanglijster 17 

Bergeend 3 Cetti's zanger 4 

Krakeend 2 Sprinkhaanzanger 4 

Wilde eend 10 Rietzanger 29 

Kuifeend 6 Bosrietzanger 18 

Bruine kiekendief 1 Kleine karekiet 41 

Havik 1 Spotvogel 3 

Buizerd 1 Braamsluiper 7 

Waterhoen 4 Grasmus 10 

Meerkoet 3 Tuinfluiter 8 

Scholekster 3 Zwartkop 51 

Kluut 1 

Grauwe 

vliegenvanger 1 

Kleine plevier 1 Baardman 2 

Bontbekplevier 1 Staartmees 7 

Kievit 2 Boomkruiper 19 

Holenduif 3 Kauw 2 

Zomertortel 1 Zwarte kraai 9 

Koekoek 9 Groenling 3 

Groene specht 6 Putter 4 

Grote bonte specht 15 Kneu 21 

Graspieper 13 Goudvink 1 

Gele kwikstaart 2 Rietgors 6 
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km

Grauwe gans
±6 territoria
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