Broedvogelinventarisatie Axel 2008

Stadshuis op de Markt.

Oktober 2008

Koestraat en de Hervormde Kerk aan de Kerkdreef.

Inhoud
Samenvatting
Inleiding
1. Methode
a. Methode
b. Weersomstandigheden
2. Gebiedsbeschrijving
3. Resultaten
a. Broedvogels 2008
b. Bespreking per soort
c. Aanbevelingen
Literatuur

Een Notenboom in het Slijkstraatje
Samenvatting
In opdracht van de gemeente Terneuzen zijn de kernen van Axel en Sas van Gent in
2008 op broedvogels geïnventariseerd.
In Axel ging het om de kern van Axel, een gebied ter grote van 40 hectare.
In Sas van Gent
Het doel was de broedvogelbevolking van dit deel van de kernen in kaart te brengen.
De inventarisaties maken onderdeel uit van het project Stadsvogels van
Vogelbescherming Nederland, waaraan de gemeente Terneuzen meedoet.
Axel
Het onderzoeksgebied bestaat uit de binnenstad van Axel, de begraafplaats aan de
Burchtlaan, de ‘Oude Stad’ en de ‘Hoven van Axel’. Dit deel van Axel is zeer
afwisselend bebouwd en al dan niet voorzien van beplanting.
Tijdens de inventarisatie zijn de territoria van 28 broedvogelsoorten vastgesteld. De
top 5 van de meest voorkomende soorten bestaat uit:
1. Merel
2. Houtduif
3. Koolmees
4. Spreeuw
5. Turkse tortel

Axel is een vogelrijk gebied. Er is veel ruimte voor groen. Voor vogels in de
bebouwde kom van Axel zijn de agrarische omgeving en de Axelsekreek met haar
oevers en weiden van groot belang. In 40 hectare onderzoeksgebied werden 347
territoria vastgesteld dat zijn 8.7 paren per hectare. De Merel is de meest
voorkomende soort. Deze soort is in alle biotopen van bebouwing te vinden en weet
zich het snelst aan te passen. Houtduif is een opvallende tweede. Het agrarisch
landschap rond Axel is een belangrijke voedselbron voor deze soort.
Enkele soorten vallen op door hun aanwezigheid in hoge aantallen in vergelijk met
de aantallen vastgestelde territoria in de binnenstad van Terneuzen in 2007, zoals
Winterkoninkje, Tjiftjaf, Vink, Groenling en Putter.
Andere vallen op door de juist lage aantallen die zelfs zorgwekkend zijn zoals
Gierzwaluw, Huiszwaluw en Huismus. De laatste twee zijn opgenomen in de Rode
Lijst van bedreigde diersoorten in Nederland.

Inleiding
Evenals in 2007 is ook in 2008 op verzoek van de gemeente Terneuzen door de
vogelwerkgroep van de natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut een
broedvogelinventarisatie uitgevoerd in de gemeente Terneuzen. In 2007 werd een
stadsdeel van Terneuzen geïnventariseerd en in 2008 zijn in de kernen Axel en Sas
van Gent delen van de bebouwde kom onderzocht. De opdracht maakt onderdeel uit
van het stadsvogelproject van Vogelbescherming Nederland waaraan de gemeente
Terneuzen deelneemt.
In de kern van Axel is gekozen voor het inventariseren van het centrum, de oude
stad en de nieuwbouw in ‘de hoven van Axel’ in combinatie met de oude
begraafplaats aan de Burglaan en de woonwijk tussen de begraafplaats en de ‘de
hoven van Axel’. In dit stadsdeel is de dichte oude bebouwing en de openheid van de
nieuwe bebouwing met parkelementen karakteristiek. Er zijn historisch niet veel
gegevens over broedvogels in stadsbiotopen bekend en nog minder gepubliceerd.
Ten aanzien van Axel zijn vanaf 1989 alleen van de Huiszwaluw vrij nauwkeurig
gegevens bijgehouden. De kern Axel is omgeven door landbouwgronden en kreken
met rietlanden, parkbeplantingen en boomweiden. Deze biotopen, direct tegen de
woonkern van Axel, hebben invloed op het voorkomen van broedvogels in de kern
zelf.
Het doel van de inventarisatie is de broedvogelsamenstelling van de woonkern van
Axel in beeld te krijgen, met het oog op eventueel maatregelen die genomen kunnen
worden om het biotoop of het beheer van het biotoop voor vogels te verbeteren.
In deze rapportage worden de resultaten van de in 2008 uitgevoerde
broedvogelinventarisatie weergegeven, waarbij die regelmatig met die van de reeds
genoemde inventarisatie van de binnenstad van Terneuzen vergeleken worden.
Als eerste wordt de methode beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd.
Vervolgens wordt kort samengevat hoe de weersomstandigheden waren in het
voorjaar.
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het onderzoeksgebied. De
aanwezigheid van biotopen bepaalt de aanwezigheid van soorten en dichtheden van
broedvogels. In het derde hoofdstuk worden de resultaten van de inventarisatie
behandeld. Van ieder soort wordt aangegeven hoeveel territoria er zijn aangetroffen
en welk biotoop of welk deel van het onderzoeksgebied kenmerkend is voor de
betreffende soort. In het laatste hoofdstuk worden enkele aanbevelingen gedaan ten
aanzien van het beheer en de inrichting van de stadskern waarin de stadse vogels
van Axel leven.
Als leidraad voor deze rapportage is met het oog op vorm en eenduidigheid sterk
gekeken naar de rapportage van de broedvogelinventarisatie Terneuzen 2007 van A.
Wieland.

Dichte bebouwing in het Domineestraatje
de Zuidsingel
1.

Open bebouwing aan

Methode en weersomstandigheden

a. Methode
De broedvogelinventarisatie is uitgevoerd volgens de richtlijnen van SOVON BMP
Stadsvogels, van Dijk 2004. Tussen begin april en eind juni zijn 5 gebiedsdekkende
ochtend inventarisaties uitgevoerd. In de ochtend zijn de vogels het actiefst en is de
trefkans het grootst om een territorium van een vogelsoort te bepalen. Een ochtendbezoek vond plaats tot drie uur na zonsopgang en begon tussen zonsopgang en een
één uur na zonsopgang.
Daarnaast zijn tussen half mei en half juli verschillende avondbezoeken uitgevoerd,
die toegespitst waren op bepaalde soorten zoals bijvoorbeeld Gierzwaluw en Merel,
die ook erg actief zijn in de avonduren.
Alle waarnemingen zijn ingetekend op veldkaarten. Na afloop zijn de waarnemingen
geïnterpreteerd en zijn de territoria per soort vastgesteld op soortkaarten. De
soortkaarten zijn gevormd tot stippenkaarten waarbij elke stip een territorium van de
betreffende soort is. Bij het vaststellen van een territorium van een vogelsoort is
rekening gehouden met de datumgrenzen waarbinnen een waarneming is gedaan en
de onderlinge afstand tussen waarnemingen van één vogelsoort op verschillende
data. Een vogel zingt namelijk niet altijd maar ook niet altijd op de zelfde plaats en
moeten dubbeltellingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Hoewel trouw is
gekeken naar de fusieafstanden die de handleiding van het SOVON per soort
opgeeft, is daarvan wel eens afgeweken om de simpele reden dat geregeld binnen
de fusieafstanden simultaan zingende vogels van de zelfde soort werden
waargenomen. In een biotoop met veel woningen en tuinen vormen deze afzonderlijk
grenzen en blijken territoria vaak erg dicht op elkaar te liggen. Ook zeer geschikte
broedplaatsen dicht bij elkaar kan de verdraagzaamheid binnen fusieafstanden van
soorten verhogen.
Er is niet gezocht naar nesten. Nesten werden wel geregeld gevonden. In het
bijzonder geldt dat voor de Huiszwaluw. Ook van Gierzwaluwen werd geregeld
waargenomen dat zij onder kantpannen van daken vlogen waar zij hun nest hebben.
Bewoonde nestkasten in tuinen waren ook aanwijzingen voor zekere broedgevallen.
Op de stippenkaarten wordt geen onderscheid gemaakt tussen de mate van

zekerheid waarmee een vogelsoort broedt. Voor de Huiszwaluw is de gehele
bebouwde kom van Axel geïnventariseerd.
De ochtendbezoeken in het inventarisatiegebied zijn uitgevoerd op de data:
- 9 april 2008
- 23 april 2008
- 6 mei 2008
- 22 mei 2008
- 3 juni 2008

b. Weersomstandigheden
Voorafgaand aan het voorjaar was de winter van 2007 - 2008 zacht, in december
met normale temperaturen en zonnig, in januari nat en in februari zonnig en droog.
Maart De gemiddelde maandtemperatuur is in De Bilt uitgekomen op 5,9 °C; vrijwel
gelijk aan het langjarig gemiddelde van 5,8 °C. De eerste helft van de maand was
wisselvallig en vrij zacht voor de tijd van het jaar. In de aanloop naar Pasen werd het
kouder. Aan het einde van de maand steeg de temperatuur weer tot boven de
normale waarde voor de tijd van het jaar. Het weer bleef echter wisselvallig. Met
gemiddeld over het land 104 mm neerslag tegen 65 mm normaal was maart zeer nat.
Met gemiddeld over het land 125 zonuren tegen normaal 115 was maart nipt aan de
zonnige kant.
April De gemiddelde maandtemperatuur over april is in De Bilt uitgekomen op 8,9
°C tegen een langjarig gemiddelde van 8,3 °C. Daarmee was de maand aan de
zachte kant. In de april bleef het lange tijd te koud voor de tijd van het jaar.
Overigens was het weer daarbij niet slecht. De zon scheen vaak en er viel niet veel
neerslag. Met gemiddeld over het land 33 mm tegen 44 mm normaal was april aan
de droge kant . De zon scheen in april gemiddeld over het land 190 uren tegen 162
normaal. Daarmee was april aan de zonnige kant.
Mei Met in De Bilt een gemiddelde maandtemperatuur van 15,7 °C tegen normaal
12,7 °C was mei de warmste meimaand in ruim een eeuw. Het aantal warme dagen
(maximumtemperatuur 20,0 °C of hoger) was deze maand extreem hoog. De eerste
10 dagen (decade I) van mei zijn in tenminste 100 jaar niet zo zonnig geweest. In De
Bilt werden in dit tijdvak 125 zonuren geregistreerd. De Bilt kwam de maandsom uit
op 260 uren zonneschijn tegen 204 uren normaal. Gemiddeld over het land viel 38
mm neerslag. De normale maandsom bedraagt 57 mm.
Juni Juni was warm met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 16,5 °C tegen
een langjarig gemiddelde van 15,2 °C. De eerste tien dagen van de maand verliepen
warm met soms zware onweersbuien. Daarna volgde een licht wisselvallig en vrij
koel tijdvak. De laatste tien dagen van de maand lieten een sterk wisselend

weerbeeld zien, waarbij de temperatuur meestal boven het langjarig gemiddelde lag.
Met gemiddeld over het land 49 mm neerslag tegen 71 mm normaal was juni vrij
droog. Gemiddeld over het land scheen de zon 242 uren tegen 192 normaal.
Daarmee was juni zonnig.

Lindenbomen langs de Burchtlaan
Zuidsingel naar Burchtlaan

Wandelpad van

2. Gebiedsbeschrijving
In het onderzoeksgebied, ongeveer 40 hectare groot, zijn verschillende typen
bebouwing aanwezig met hun eigen specifieke omgevingselementen. De stadskern,
gelegen op een kreekrug, met haar drie kerken en de molen liggen op het hoge deel
van Axel tot 6 meter NAP. Vanaf de lijn Zuivelstraat Julianastraat loopt het maaiveld
sterk af tot net iets boven NAP.
Er zijn biotopen in de nieuwbouw van huur en koopsector uit de jaren 2000 te weten
de Hoven van Axel. Deze wijk is ongeveer 5 jaar oud en is nog erg kaal met nog
weinig opgaande beplanting. In de oude nieuwbouw uit de jaren 70 in de omgeving
van de Eisenhouwerlaan zijn de tuinen al meer volwassen. Coniferen zijn nog steeds
populair. In de huursector uit de jaren 50 en 60 is de omgeving sober. De tuinen zijn
klein en bieden weinig ruimte voor vogels. In de oude nieuwbouw uit de jaren ‘20 en
‘30 in de omgeving van de Julianastraat, Mauritsstraat en de Ds. Jan Scharpstraat
zijn vooral de woningen zelf nog waardevol als woonplaats voor vogels zoals
Huismus en Huiszwaluw. In de ‘oude stad’ zijn de woningen en tuintjes nog vrij
sober maar in de Wilhelminastraat en de Prins Hendrikstraat (“de rieke roote”, op zijn
plat Axels) zijn grotere oude huizen met grotere tuinen met oudere bomen. In het
onderzoeksgebied staan ook nieuwe woonflats zoals de Vursche, de Welstede,
Kasteeltje, en Commandeurshof. waar vooral ouderen wonen. Rond deze gebouwen
liggen ruime gordels groen met gazon en opgaande, vaak heesterachtige beplanting.
In de villawijk langs de Rooseveltlaan en de Zuidsingel zijn de grotere tuin gelegen
met veel struiken en hogere bomen. Op de begraafplaats langs de Burchtlaan staat
een aantal mooie oude bomen, die rondom omsloten zijn door een groengordel van
beplanting met Hazelaar, Vlier, Essen en Esdoorn. Langs de Burchtlaan zelf staat
een rij Linden vanaf de Weststraat tot de Zuidsingel. In het onderzoeksgebied is ook
de pastorietuin van de Katholieke kerk gelegen. Dit is een oude tuin met hoge
opgaande bomen met soorten als Linden, Acacia en Es. Kerken zijn interessante
broedplaatsen voor Gierzwaluwen, zo ook de Hervormde kerk langs de Kerkdreef.
De Gereformeerde kerk even verderop in de Kerkdreef is de dakbedekking voorzien
van leien, die voor zwaluwen niet interessant zijn. Tussen de Eisenhouwerlaan en de
Rooseveltlaan ligt, ter ontwatering van de woonomgeving, een vijver met een groene
mantel rondom. Het grasveld dient als speelweide en hondenuitlaat-terrein. Vooral in
het dichte struikgewas huizen heel wat kleine zangertjes.
In het kleine centrum rond de Markt en de Noordstraat overheersen de bebouwing en
bestrating. Enkele tuinen hebben wel wat struiken en bomen. Noemenswaardig zijn
de twee Taxussen in de tuinen van Herman (restaurant La Table) en bij de het
Chinees restaurant Moy Fa.. De woningen aan de Bastionstraat en de Stationstraat
vormen één aaneengesloten complex van tuinen. Moeilijk bereikbaar voor de
onderzoeker, maar rijk en gevarieerd aan vogels.
Kortom een zeer verscheiden onderzoeksgebied, karakteristiek voor de Axelse
bebouwing.
Invloedrijk op het onderzoeksgebied is de langs de Zuidsingel gelegen Axelsekreek
met water, riet en opgaande beplanting. Vogels in het onderzoekgebied gebruiken
ook het aangrenzende natuurgebied om te foerageren, zoals Spreeuwen. Ook de

Wielewaal had een deel van haar territorium in het onderzoeksgebied maar zal
waarschijnlijk gebroed hebben in de boomweide aan de zuidzijde van de
Axelsekreek.
Met een aantal foto’s in het rapport wordt ook een visuele indruk gegeven van het
onderzoeksgebied in de stad Axel.

2.

Resultaten

a. Broedvogels 2008
In totaal zijn in 2008 in het onderzoeksgebied in de woonkern Axel (40 ha.) 347
territoria vastgesteld verdeeld over 28 soorten broedvogels. Dat zijn ruim acht
vogelparen per hectare. Merel en Houtduif zijn de meest voorkomende broedvogels.
In de top vijf staan ook Koolmees, Spreeuw en Turkse Tortel. De vastgestelde
soorten worden besproken in hoofdstuk 3.2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Soort
Waterhoen
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Gierzwaluw
Groene Specht*
Grote Bonte
Specht
Huiszwaluw*
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Zwarte Roodstaart
Merel
Zanglijster
sub totaal

aantal
territoria
1
3
41
30
19
1
1
23
17
9
4
3
41
8
201

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zwartkop
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Pimpelmees
Koolmees
Ekster

aantal
territoria
3
7
1
11
37
3

Kauw
12
Zwarte Kraai
2
Spreeuw
35
Wielewaal
1
Huismus
6
Vink
10
Groenling
11
Putter
7
Sub totaal
146
totaal
347
Tabel 1: Aantal vastgestelde territoria in het onderzoeksgebied per soort.
* = soorten die voorkomen op de Rode Lijst van 2004

b. Bespreking van de waargenomen soorten
In dit hoofdstuk worden, in volgorde van tabel 1, de in het onderzoeksgebied
vastgestelde territoria per soort besproken. Tevens wordt per soort een
territoriumkaart weergegeven.

Kasteeltje aan het Kennedyplein
Schutterhofstraat

Achterzijde

Waterhoen
Waterhoen Gallinulla chloropus
1 territorium
In het onderzoeksgebied werd een territorium vastgesteld in de vijver tussen de
Rooseveltlaan en Eisenhouwerlaan. Jaarlijks zijn hier een of meerdere paren
broedactief. In het najaar en in de winter zijn de eerstejaars Waterhoenen door hun
bruine kleed nog herkenbaar. ’s Winters verblijven jaarlijks (tijdens de
midwintertelling) tussen de 10 en 15 Waterhoenen in de voornoemde vijver. In het
voorjaar worden de onvolwassen soortgenoten en volwassen concurrenten
verdreven Niet ver van dit vastgesteld territorium zijn in de Schildersbuurt, omgeving
Sportlaan, Kleine Kreek en de Axelsekreek veel meer territoria van Waterhoenen. In
dit territorium verblijven de Waterhoenen op het eilandje in de vijver (broedplaats) en
op de oever van de vijver en de naast gelegen speelweide waar zij foerageren.

Houtduif Columba palumbus
41 territoria
De Houtduif is van de drie in Axel voorkomende duivensoorten de meest
voorkomende. Zij broedt in oudere grote bomen en dicht bosplantsoen. De hoogste
dichtheden zijn te vinden in de pastorietuin van de Katholieke kerk aan de Walstraat
– Nassaustraat, op de begraafplaats aan de Burchtlaan en in de groenstrook langs
de Rooseveltlaan. Dat zijn tevens de plaatsen waar dichte en opgaande beplanting
te vinden is. De broeddichtheid is 1 paar per hectare en dat is hoger dan in het
onderzoeksgebied in Terneuzen (0,75 p/ha). Houtduiven zijn zeer algemeen omdat
de opgaande beplanting in de stadskern veel broedgelegenheid biedt en door de
veelheid aan voedsel in de aan de stadskern grenzende akkerbouwgebieden. In de

winter nemen de aantallen in de stadskern duidelijk af. Dan zijn Houtduiven te vinden
op de akkers.

Holenduif
Holenduif Columba oenas
3 territoria
De Holenduif verschilt onder meer van de Houtduif dat zij haar nestgelegenheid
zoekt in holen. Zij gebruikt loodsen, schuren en oude bomenholten als nestplaats. In
het onderzoeksgebied bevinden zich enkel loodsen en schuren die de Holenduif
broedgelegenheid biedt.
Er werden maar drie paren vastgesteld en dat is aanzienlijk minder dan de Houtduif.
Holenduiven zijn veel algemener in het agrarische landschap om en nabij
boerderijen. Na de broedtijd in juli en augustus verzamelen Holenduiven zich vaak

samen met Houtduiven op de al dan niet gedorste graan en graszaadakkers waar ze
zich tegoed doen aan oogstresten.

Turkse Tortel
Turkse Tortel Streptopelia decaocto
30 territoria
De Turkse Tortel heeft zich sinds de jaren ‘50 enorm uitgebreid over West-Europa en
zij is in Nederland een zeer algemene broedvogel in steden en in het agrarisch
landschap.
De Turkse tortel bereikte een broeddichtheid van 0.75 paar per hectare. (Terneuzen
1,2 p/ha. in 2007) In de binnenstad, met schaarse beplanting, kiest de Tortelduif de

nokken van daken uit als zangplaats en een conifeer of dichte struik als broedplaats.
Turkse tortels zijn standvogels.

Gierzwaluw
Gierzwaluw Apus apus
19 territoria
De Gierzwaluw is een lastige te inventariseren soort. Nestgelegenheid wordt gezocht
onder kantpannen, dakpannen van steile daken (Hervormde kerk) en vermoedelijk
ook in hier en daar ingemetselde gevelkasten. Concentraties Gierzwaluwen werden
vastgesteld nabij de Hervormde kerk aan de Kerkdreef, het Kasteeltje aan het
Kennedyplein en in de Hoven van Axel. De nestplaatsen liggen erg verspreid door

heel de stadskern van Axel en daardoor zijn ze ook lastig om te lokaliseren. In juni,
wanneer de jonge vogels gevoed moeten worden, zijn de Gierzwaluwen erg actief. Er
wordt volop gejaagd op insecten; bij slecht leggen Gierzwaluwen lange
voedselvluchten af. Ze kunnen dan dagen weg zijn.

Groene Specht
Groene Specht Picus viridus
1 territorium
De Groene Specht is een soort die sinds de jaren 80 in Zeeuws-Vlaanderen sterk in
aantal toegenomen is. In 1982 werd het aantal broedvogels geschat op 12 - 16 paar
(Buise Tombeur 1988); in 2007 werd de broedpopulatie op 335 – 385 paren geschat
(Castelijins). De Groene Specht is een standvogel; in strenge winters hebben Groene
Spechten het moeilijk. Het ontbreken ervan is waarschijnlijk een van de belangrijkste
reden dat de Groene Specht het zo goed doet in Zeeuw-Vlaanderen.

De Groene Specht foerageert vooral op boomweiden maar ook op gazons en
grasperken. Oude bomen maar ook grotere nestkasten worden gebruikt als
nestplaats.
In Axel broeden meerdere paren en één daarvan werd vastgesteld op de
begraafplaats aan de Buchtlaan.

Grote Bonte Specht
Grote Bonte Specht Dendrocopus major
1 territoria
De Grote Bonte Specht was in het verleden veel talrijker in Zeeuws-Vlaanderen dan
de Groene Specht. Momenteel gaan beide soorten gelijk op.
Oudere bomen worden gebruikt als nestplaats waar in de hoofdstam een nest wordt
gehakt. De Grote Bonte Specht zoekt, in tegenstelling tot de Groene Specht, zijn
voedsel in het bos zelf. Met zijn snavel hakt en peutert de Grote Bonte Specht op en

onder de schors van een boom op zoek naar insecten en vooral de larven daarvan
die als maal worden verorberd
In Axel broeden meerdere paren, die voornamelijk in het Axelsebos en in de
omgeving van de Sportlaan te vinden zijn.. In het onderzoeksgebied werd een
territoriumhoudend paar vast gesteld op de begraafplaats aan de Burchtlaan. Dankzij
de boomrijke omgeving van Axel komen hier relatief veel spechten voor. In
Terneuzen zijn de dichtheden van spechten veel lager.

Huiszwaluw Delichon urbica
23 territoria
Broedparen Huiszwaluw in Axel 1889 -2008
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Huiszwaluwen op de
wieken van de molen

Huiszwaluwen bewonen sinds jaren Axel. In het verleden waren veel meer woningen
geschikt voor de bouw van nesten onder het overstek van daken. Het verdwijnen van
het oude busstation aan de Kinderdijk in 1995, het verdwijnen van de oude betonwijk
samen met de Koningsbuurt in 1999 en de renovatie van de componistenbuurt vanaf
2000 zijn de belangrijkste oorzaken geweest voor de sterke afname van de
Huiszwaluwstand in Axel.
Van de speciaal geplaatste kunstnesten in de Hoven van Axel is nooit gebruik
gemaakt. Gelukkig heeft in de binnenstad van Axel een harde kern Huiszwaluwen
standgehouden. Opvallend was de kolonievorming aan de Nieuwendijk bij café op de
hoek met de Oudeweg waaronder 1 gevel 11 nesten zaten. In het onderzoeksgebied
werden 23 nesten vastgesteld. Ouders en jonge vogels foerageren gezamenlijk in de
nazomer en bereiden zich voor op de lange trek naar het zuiden. Ook na het
broedseizoen maken Huiszwaluwen gebruik van hun nesten als slaapplaats. Op 1
september werd een groep van 250 Huiszwaluwen boven Axel waargenomen.

Winterkoning Triglodytes triglodytes
17 territoria
De Winterkoning is een echte standvogel. Zomer en winter bewonen zij hun territoria
en in het broedseizoen wordt zij met verve verdedigd. Vanaf vroeg in het voorjaar tot
in de winter zingt het zijn lied. In de winter is het Winterkoning minder territoriaal en
kunnen oude nesten bewoond worden door meerdere exemplaren. Winterkoningen
kunnen slecht tegen strenge winters. Dichte begroeiing is erg geschikt als
broedgelegenheid.
In het onderzoeksgebied zijn 17 territoria vast gesteld. Concentraties zijn te vinden
op de begraafplaats aan de Burchtlaan, Zuidsingel en in de omgeving van de
eendenvijver aan de Rooseveltlaan. Los liggende territoria bevinden zich in de
grotere tuinen. In de nieuwbouw met relatief kleinere tuinen met minder begroeiing
zijn ze niet aanwezig. De dichtheden in Axel (0.4 p/ha.) zijn aanzienlijk hoger dan in
Terneuzen in 2007 (0.1 p/ha).

Heggenmus Prunella modularis
9 territoria
In tegenstelling tot de Winterkoning bewoont de Heggenmus meer de bebouwde
delen van de stad. Heggenmussen zijn standvogels en blijven het gehele jaar in hun
territoria. Daarnaast overwinteren Heggenmussen uit Scandinavië, die tot in het
vroege voorjaar blijven.
De Heggenmussen is weinig veeleisend wat broedgelegenheid betreft: een forse
conifeer of wat struweel volstaat. De 9 vastgestelde territoria zijn verspreid in het
onderzoeksgebied waargenomen, met uitzondering van de Hoven van Axel. Deze
wijk is nieuw, waar oudere bomen nog ontbreken.
In Terneuzen (0,23p/ha) zijn de dichtheden net iets hoger dan in Axel (0,22 p/ha).

Roodborst Erithracus rubecula
4 territoria
Van de Roodborst is het verschil in zomer en winteraanwezigheid nog veel sterker
waar te nemen. Onze broedvogels trekken naar zuid Europa om te overwinteren en
in de winter wordt Nederland overspoeld door de grote aantallen Roodborsten, die in
Scandinavië leven. In de uitgestrekte wouden in Zweden en Noorwegen kennen
Roodborsten geen mensen, vandaar dat zij in de winter zo ongestoord dicht bij de
mensen op de voedertafel komen. Met het inventariseren van Roodborsten mag niet
te vroeg worden begonnen want zelfs tot in april kunnen noordelijke Roodborsten
nog aanwezig zijn. In de winter zie ik jaarlijks Roodborst in mijn achtertuin in de
Koestraat maar in het voorjaar zit het dicht bijzijnde territorium in de pastorie van de
Katholieke kerk (300 meter). In totaal werden 4 territoria vastgesteld in het

onderzoeksgebied. Er moet een serieuze begroeiing met bomen en struikgewas
aanwezig voordat een biotoop geaccepteerd wordt. Langs de Zuidsingel in dat met
name het geval waar 3 van de 4 territoria te vinden waren.

Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros
3 territoria
Vroeg in het voorjaar rond half maart komen de Zwarte Roodstaarten weer terug in
Axel. Buiten de bebouwde kom bewoond zij boerderijen waar vaak in een schuur of
loods wordt gebroed. In de bebouwde kom worden nesten gebouwd in nissen of
overstekken van gebouwen. Nestkasten kunnen een goede aanvulling voor het tekort
aan nestgelegenheid bieden.
Sinds jaren broeden Zwarte Roodstaarten nabij de molen, de loodsen van Haak aan
de Buitenweg en in het centrum aan de Noordstraat en Koestraat (bedrijfsterrein van
van Rijn). Het aantal broedparen in het onderzoeksgebied schommelt van jaar tot

jaar tussen de 3 tot 5. In 2008 werden drie territoria vastgesteld. Rond half oktober
vertrekken de Zwarte Roodstaarten weer richting Zuid Europa waar zij de winter
doorbrengen.

Merel
Merel Turdus merula
41 territoria
De Merel is samen met de Houtduif, met 41 vastgestelde territorium houdende
vogels, de meest voorkomende broedvogel in het onderzoeksgebied.
Vermoedelijk ligt het aantal territoria wat hoger. Met name in de omgeving van de
Bastionstraat en Wilhelminastraat bevinden zich grotere omsloten tuinen, die tijdens
de inventarisatie moeilijk bereikbaar waren.
De dichtheden in Axel (1 p/ha) liggen iets hoger dan in Terneuzen (0,9 p/ha).

Veel Merels worden slachtoffer van het verkeer. Vooral jonge en onervaren vogels en
fel strijdende mannetjes vallen ten prooi. Ook los lopende katten eisen hun tol onder
het Merelbestand. Het lijkt ze overigens niet te deren. Vaak brengen Merelparen per
seizoen twee legsel groot en blijkt de aanwas evenwichtig met de sterfte.

Zanglijster Turdus philomenlos
8 territoria
Wat schuwer en veel minder talrijk dan de Merel is de Zanglijster. De soort is meer
gebonden aan een “groene” omgeving , zoals de omgeving van de begraafplaats en
de Zuidsingel waar zich in de opgaande struiken en bomen de meeste territoria
gevonden werden. Ook in de Wilhelminastraat bij de oude pastorie van de
Gereformeerde kerk en nabij de pastorietuin van de RK kerk werden territoria

vastgesteld. Met 8 territoria op 40 hectare (0.2 p/ha.) is de dichtheid wat hoger dan in
de oude kern van Terneuzen (0.1 p/ha).

Zwartkop Sylvia articapilla
3 territoria
Vanaf eind maart klinkt de welluidende zang van de Zwartkop, die in Zeeland dicht
struikgewas als sleedoorn, meidoorn en brandnetel als broedplaats prefereert.
Naast het bekende territorium bij de Eendenvijver, zijn ook de twee andere
nestplaatsen in de kern van Axel al jaren bekend. Elders in Axel en met name langs
de Sportlaan en de groene zuidzijde van de Zuidsingel zijn meer territoria van
Zwartkoppen te vinden.

Tuinfluiter Sylvia borin
1 territorium
De Tuinfluiter komt iets later in het voorjaar aan dan de Zwartkop. Tijdens de eerste
drie inventarisatieronden werden geen Tuinfluiters waargenomen. Pas op 22 mei
werd een zingend mannetje in de pastorietuin van de RK kerk gehoord. Tuinfluiters
houden van dicht en jong struikgewas. Het aantal territoria neemt af naar mate een
bos of beplanting in ouderdom toeneemt.

Bomen, struiken en moestuin in de
Bastionstraat

Braamsluiper
Een familielid van de Tuinfluiter, de Braamsluiper (Sylvia curruca), werd dit seizoen
niet in het onderzoeksgebied waargenomen. Drie achtereenvolgende jaren (20052007) had de Braamsluiper wel een territorium bij de Eendenvijver achter de bushalte
aan de Bijlokestraat.

Tjiftjaf Phylloscopus colybita
7 territoria
Tijdens de eerste inventarisatieronde op 9 april werden vier van de zeven territoria
vastgesteld. Op 6 mei zongen 6 mannetjes. Vier van de zeven territoria werden
vastgesteld in de groenstrook langs de Zuidsingel en langs de groenstrook bij de
Eendenvijver. Typerend voor deze begroeiing is het dichte struikgewas en jonge
opgaande bomen. De Tjiftjaf is afwezig in de echte woonwijken waar struiken en
bomen in onvoldoende mate voorkomen. In vergelijk met Terneuzen (0.07 p/ha) ligt
de dichtheid van territoriumhoudende vogels in Axel aanzienlijk hoger (0.18 p/ha).

Oude bomen op de begraafplaats aan de
Burchtlaan

Pimpelmees Parus caeruleus
11 territoria
De Pimpelmees houdt van een bosrijke omgeving en wordt bij het voorkomen in de
bebouwde kom gestimuleerd door de aanwezigheid van nestkasten. Daarbij is het
belangrijk dat de nestopening van de kast niet te groot is (eurostuk). De vastgestelde
territoria liggen verspreid in het onderzoeksgebied. Zeven van de elf territoria
bevinden zich in een boom- en struikrijke omgeving. De dichtheden in Terneuzen
(0.35 p/ha) liggen net iets hoger dan in Axel (0.28 p/ha).

Koolmees Parus major
37 territoria
In het onderzoeksgebied behoren Koolmezen tot de zeer algemeen voorkomende
broedvogels Koolmezen zijn holenbroeders en zoeken in bestaande beplanting
nestholten om te broeden, maar in de bebouwde kom maken ze vooral gebruik
ophangen nestkasten. De verhouding vastgestelde territoria Koolmees met de
Pimpelmees is ruim 3 : 1. De dichtheid in het onderzoeksgebied is 0.93 p/ha. In
Terneuzen was dat in 2007 0.52 p/ha aanzienlijk lager. Ook de verhouding Koolmees
met Pimpelmees was afwijkend in Terneuzen (3 : 2), wat niet verklaard kan worden
door een bosrijkere omgeving, waar de onderlinge verschillen meestal wat kleiner
zijn. Mogelijk dat in Terneuzen in verhouding gunstigere nestgelegenheden zijn voor
Pimpelmezen dan voor Koolmezen.

Ekster Pica pica
3 territoria
In het onderzoeksgebied werden drie territoria van de Ekster vastgesteld. Op het
verspreidingskaartje is te zien dat de territoria opvallend verspreid uit elkaar liggen;
de onderlinge afstand bedraagt steeds ongeveer 500 meter. Ekster dulden geen
indringers van de zelfde soort binnen hun territorium. De karakteristieke nesten
worden in hoge bomen gebouwd.
Met een dichtheid van 0.07 paar per hectare is de Ekster in de kern Axel
aanmerkelijk minder algemeen dan in Terneuzen, waar een dichtheid van 0.17 paar
per hectare werd vastgesteld.

Een Eksterbiotoop aan de
Burchtlaan.

Kauw Corvus monedula
12 territoria
Tot de jaren zeventig was de Kauw in Zeeuws Vlaanderen een zeldzame
broedvogel. Sindsdien is het aantal broedvogels sterk toegenomen. In bossen maken
Kauwen gebruik van holten in oude bomen waarin een nest wordt gebouwd. In het
onderzoeksgebied maken vrijwel alle Kauwen gebruik van schoorstenen als
broedplaats. Schoorstenen van oudere gebouwen zijn vaak goed bereikbaar en niet
afgeschermd. Negen van de 12 territoria liggen in een straal van 200 meter rond de
Gereformeerde Kerk (Kerkdreef-Julianstraat). Dit verschijnsel werd ook in Terneuzen
waargenomen in de oude stad (Vismarkt e.o.).
Met een dichtheid van 0.3 paar per hectare ligt deze lager dan in Terneuzen in 2007
(0.55 p/ha) In de winter leven Kauwen in grote groepen, die in het agrarisch gebied
gaan foerageren. Tegen de avond trekken zij naar een gezamenlijk slaapplaats,
zoals zuidelijk van de Axelsekreek nabij het motorcrossterrein, waar dagelijks in het
winterseizoen zo’n 1500 Kauwen slapen.

Daken met schoorstenen geschikt
voor Kauwen

Zwarte kraai Corvus corone
2 territoria
In het onderzoeksgebied werden weliswaar twee territoria vastgesteld, maar er vond
geen nestbouw plaats. Vorig jaar was het paar bij de Eendenvijver wel succesvol en
bracht zij één jong groot. Het nest was gebouwd in de Schietwilg (Salix alba) op de
speelweide. Het paar van de Eendenvijver verbleef tijdens het broedseizoen van
2008 daar een korte tijd. Na april waren ze verdwenen.
Ook in de binnenstad van Terneuzen werden slechts twee territoria vastgesteld.

Speelweide Eendenvijver met
Schietwilg

Spreeuw Sturnus vulgaris
35 territoria
De Spreeuw is een van de vijf meest voorkomende broedvogels in het
onderzoeksgebied. Opvallend zijn de twee concentraties in de Oosterstraat (14
paren) en in de omgeving van de Pironstraat (14 paren) In de Oosterstraat maken
Spreeuwen gebruik van de schoorstenen van de relatief nieuwe woningen
(nieuwbouw tachtigen jaren) In de Pironstraat en omgeving wordt ook gebruik
gemaakt van schoorstenen op woningen. Deze woningen stammen uit de eindjaren
vijftig. Hier is bijna sprake van kolonievorming. Goede omstandigheden voor
nestbouw is kennelijk belangrijker dan territoriaal gedrag.
Spreeuwen zijn al vroeg in het broedseizoen actief. Tijdens de eerste inventarisatie
ronde op 9 april werden al 26 van de 35 territoria vastgesteld. Op het moment dat
Spreeuwen jongen hebben, wordt er druk gezocht naar voedsel, met name in de
weiden en oevers langs de Axelsekreek.
De broeddichtheid van 0.86 paar per hectare in het onderzoeksgebied in Axel is
beduidend minder dan de dichtheid van 1.62 paar per hectare in Terneuzen in 2007.
dat heeft mogelijk te maken met de gunstige voedselvoorziening op de dijken langs
de Westerschelde.

Door Spreeuwen bewoonde
schoorstenen.

Wielwaal

Wielewaal Oriolus oriolus
1 territorium
Eén territorium werd vastgesteld op de begraafplaats aan de Burchtlaan. Op 6 mei
en 3 juni werd het mannetje zingend gehoord op de begraafplaats. Vermoedelijk is
niet precies op de deze plaats gebroed maar maakt de begraafplaats deel uit van het
totale territorium, dat zich uitstrekt tot achter de watertoren in een boomweide van
Canadese Populieren. Meer malen werd het mannetje daar zingend gehoord. De
boomweide aan de zuidoever van de Axelsekreek is een zeer geschikt biotoop voor
de Wielewaal. Jaarlijks wordt de soort hier waargenomen.

Zangpost van de Wielwaal

Huismus
Huismus Passer domesticus
6 territoria
In mei en juni werden in het oude Axel nabij de Pieter Paulusstraat - Wilhelminastraat
enkele territoria gevonden. Sinds vijf jaar is de Huismus uit de omgeving Koestraat
verdwenen wat voor meer straten geldt. Met een dichtheid van 0.15 paar per hectare
scoort Axel in vergelijking met Terneuzen ( 0.67 p/ha.) triest laag. Langs de
agrarische rand van Axel, zoals de Oudeweg en Liniedijk, doen Huismussen het nog
iets beter. Goede nestgelegenheid onder dakpannen en gaten en nissen in gevels
verdwijnen wanneer oude woningen worden gerenoveerd of vervangen door nieuwe
strakke en geïsoleerde woningen. Bovendien lijkt de voedselsituatie niet optimaal.

In de Bastionstraat werd 1 territorium
vastgesteld.

Vink
Vink Fringila coelebs
10 territoria
Vinken zijn echte bosvogels. In steden en dorpen bewonen zij parken met bomen en
struiken. De territoria in het onderzoeksgebied zijn gelegen in de boom- en struikrijke
omgeving van de pastorietuin van de RK kerk, op de begraafplaats aan de
Burchtlaan en in het parkje aan de Eendenvijver. Eén territorium werd vastgesteld in
de Wilheminastraat in een boomrijke tuin. De dichtheid in het onderzoeksgebied Axel
bedraagt 0.25 paar per hectare in vergelijking met Terneuzen (0.03 p/ha) is dat erg
hoog en zegt iets van de hoeveelheid groen die in Axel te vinden is.

Groenling Chloris chloris
11 territoria
De Groenling prevaleert een meer open landschap dan de Vink. In dat opzicht
passen Groenlingen goed in het groene Axel. In het onderzoeksgebied werden 11
territoria vastgesteld en dat is een relatief hoge dichtheid (0,28 p/ha.) vergeleken met
de gemiddelde Zeeuwse dichtheden (0.1 paar per hectare).
Groenlingen zingen in toppen van bomen en houden cirkelvormige zangvluchten.
Hoewel de fusie afstand 250 meter bedraagt liggen vrijwel alle territoria binnen deze
afstand van elkaar. Op het verspreidingskaartje is te zien dat ook de Groenling
voorkeur heeft voor de groene delen van het onderzoeksgebied zoals de groenstrook
van de Zuidsingel, pastorietuin RK kerk, omgeving Wilheliminastraat en de omgeving
Eendenvijver en Pironstraat.

Zuidsingel rijk aan groen.

Putter Carduelis carduelis
7 territoria
De Putter is één van de mooiste en kleurrijkste zangvogels die wij in Nederland rijk
zijn. Gelieft zijn ze onder de wildzanghouders, die zij in gevangenschap kweken.
Echter wordt deze soort ook nog steeds door illegale vangers in Zeeuws-Vlaanderen
uit de natuur bemachtigd. In het onderzoeksgebied te Axel werden 7 territoria
vastgesteld. Zingende mannetjes werden in boomrijke tuinen en parkjes
waargenomen, vrijwel het zelfde biotoop als de Groenling. Drie van de zeven
vastgestelde territoria was op basis van één waarneming waarvan 1 buiten de
datumgrens viel. Tijdens de inventarisatieronden werden vaker heen en weer
vliegende vogels (ook paren) gezien dan zingend op een post. Een dichtheid van
0.18 paar per hectare is hoger dan gemiddeld (0.01 p/ha in stedelijk gebied, Vergeer
en van Zuylen). In Terneuzen bedraagt de dichtheid 0.03 paar per hectare. Hoewel
aangenomen werd dat in de jaren negentig het aantal broedparen aan het
stabiliseren was, meen ik zelf de laatste 10 jaar weer een toename waar te nemen
aan de hand van zowel toenemende winter als zomer waarnemingen in de streken
Axel en Hulst. In nieuwe natuur met struweel neemt de Putter een plek in. Mogelijk
dat ook het milde klimaat een rol speelt.

c. Aanbevelingen
Een van de belangrijkste aanbevelingen die gegeven kan worden is het onderhouden
van goede contacten tussen natuurbescherming en de gemeente Terneuzen. Vooral
voor wat betreft onderhoudswerkzaamheden (maaien, snoeien en vellen) aan ‘groen’
kan kennis en informatie worden uitgewisseld om schade aan de natuur zoveel
mogelijk te beperken.
Bij renovatie en nieuwbouw kan rekening gehouden worden met de mogelijkheden
voor nestbouw voor Huiszwaluw, Gierzwaluw, Zwarte Roodstaart en Huismus. Met
name voor het nieuwbouwproject aan de Buitenweg langs het agrarisch gebied kan
grote winst behaald worden. Kleine aanpassingen aan woningen bieden
mogelijkheden voor vogels om te nestelen. Laten architecten en natuurbescherming
eens rond te tafel gaan om te zoeken naar de inpasbaarheid van mogelijkheden. De
gemeente kan hierbij een bemiddelende rol spelen.

De gemeente kan bijdragen aan het stimuleren van het aanbieden en het informeren
over het plaatsen van nestkasten geschikt voor Mezen, Zwarte Roodstaart,
Gierzwaluwen maar ook voor Vleermuizen. Dit geldt ook voor bedrijven, die zich met
een gebouw of loods willen vestigen in de gemeente Terneuzen. Ook hier geldt dat
kleine investeringen kunnen bijdragen aan uitbreiding van de mogelijkheden voor
vogels en zoogdier om zich te vestigen.
Ook ten aanzien van plantkeuze in plantsoenen kan rekening worden gehouden met
de behoefte van dieren. Vogels hebben beschutting nodig maar ook voedsel. In dat
opzicht gaat de voorkeur uit naar inheemse, bloemrijke en vruchtdragende
plantsoorten in de vorm van struiken en heesters. Oudere bomen dienen
gerespecteerd te worden want ze vertegenwoordigen een hoge natuurwaarde.
Daarnaast is het beter snoeihout op meerdere onopvallende plaatsen te verzamelen
dan deze te versnipperen.
Bij de aanleg van waterpartijen heeft een natuurlijke oever de voorkeur boven een
beschoeide oever. Oevers zijn dan vanaf zowel land als water beter bereikbaar voor
zoogdieren, amfibieën en vogels.
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