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Inleiding
Vogelbescherming Nederland voert sinds 2007 actie voor stadsvogels, omdat een aantal
karakteristieke stadsvogels als Huismus, Spreeuw en Huiszwaluw sterk in aantal afnemen.
Met het project stadsvogels stimuleert Vogelbescherming gemeenten om actief beleid te voeren
gericht op de bescherming en het verbeteren van de leefomstandigheden van stadsvogels.
De Gemeente Middelburg heeft besloten deel te nemen aan dit project en mee te dingen naar
de stadsvogelprijs. Dit door in de periode 2007-2009 de stadsvogels te monitoren met als doel
een beeld te krijgen van de verspreiding en aantalontwikkelingen van deze soorten.
Gezien de grootte van het onderzoeksgebied is er voor gekozen per jaar een geselecteerd
aantal soorten te inventariseren.
In 2007 en 2009 zijn alle kwetsbare en bedreigde soorten (Rode Lijstsoorten) als ook alle minder
talrijke stadsvogels en alle kraaiachtigen geïnventariseerd.
In 2008 zijn alle overige soorten (vooral algemene vogelsoorten als Koolmees, Pimpelmees,
Merel en ook watervogels als Wilde Eend, Waterhoen en Meerkoet) en ook exoten en
gedomesticeerde soorten geïnventariseerd. De meeste minder talrijke soorten (<40 broedparen)
zijn jaarlijks meegenomen in de inventarisaties.
Er is een eerdere gebiedsdekkende inventarisatie van Middelburg bekend uit 1989 (Mostert
1989). In dat jaar zijn alle vogelsoorten geïnventariseerd met uitzondering van Huismus en
Spreeuw, juist twee soorten die de laatste decennia sterk in aantal achteruit gaan.
In dit rapport worden de resultaten van de uitgevoerde broedvogelinventarisatie (2009)
weergegeven en vergeleken met de gegevens uit 2007, 2008 (enkele soorten) en 1989.
Verder wordt beknopt aandacht besteed aan de weersomstandigheden en gebiedsbeschrijving.
In het laatste hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor bescherming en beheer.
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1 Methode, onderzoeksperiode en weersomstandigheden
1.1 Methode
In de periode 10 maart - 10 juli 2009 is heel Middelburg onderzocht op broedvogels.
Inventarisatieronden werden vooral fietsend (woonwijken) en deels lopend (parken,
groenstroken, sportterreinen, braakliggende percelen) gedaan.
Voor het onderzoek is Middelburg opgedeeld in 19 deelgebieden die alle vijf maal zijn bezocht,
met uitzondering van de nieuwbouwwijk Mortiere (vier bezoeken), het bedrijventerrein Mortiere
(drie bezoeken) en de binnenstad (zeven bezoeken).
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Broedvogel Monitoring Project
Stadsvogels (BMP-stadsvogels) van SOVON (van Dijk 2004) en de methode territoriumkartering
(Hustings et al 1985).
Territoriumindicerende waarnemingen van de doelsoorten werden tijdens de bezoekrondes
ingetekend op veldkaarten en thuis overgezet op soortkaarten. De waarnemingen van de
verschillende bezoeken zijn volgens de standaardcriteria geclusterd tot territoria.
Bij het interpreteren van de gegevens zijn datumgrenzen (periode waarin waarnemingen
territoriumindicerend zijn) en fusieafstand (arbitraire afstand tussen twee niet-uitsluitende
waarnemingen op basis waarvan kan worden besloten tot één of meer territoria) van belang.
Bijlage 1 geeft een overzicht van datumgrenzen en fusieafstanden van de geïnventariseerde
soorten.
1.2 Onderzoeksperiode
Totaal werd op 36 verschillende dagen 110 uur geïnventariseerd met als uiterste bezoekdata 11
maart en 5 juli.
De inventarisatieronden waren tamelijk gelijkmatig verdeeld over de gehele periode. De meeste
velduren werden gemaakt in april (34).
Omdat de zangactiviteit van de meeste soorten het hoogst is in de vroege ochtend werden de
telrondes ’s morgens uitgevoerd. Een overzicht van de bezoekdata en inventarisatietijden is te
vinden op pagina 7.
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1.3 Weersomstandigheden
Weersomstandigheden kunnen van grote invloed zijn op het broedsucces van vogels. Ook voor
het inventariseren is het weer van belang; bij kou en harde wind neemt de zangactiviteit van veel
soorten af.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de weersomstandigheden in de winterperiode en in
de maanden maart t/m juni, gebaseerd op de maandoverzichten van de KNMI (www.KNMI.nl).
Het betreft hier landelijke gemiddelden tenzij anders vermeld.
Winter 2008/2009 (december-februari)
De winter was koud, zeer zonnig en droog. De gemiddelde temperatuur lag met 2,2 ˚C ruim een
graad onder normaal. Hiermee was deze winter de koudste in 12 jaar. Er was sprake van
slechts één aaneengesloten vorstperiode van 26 december 2008 tot 11 januari 2009. De
koudste dag was 6 januari toen in Limburg een minimumtemperatuur van -21 ˚C werd gemeten.
In Zeeland kon in de tweede week van januari op de meeste binnenwateren worden geschaatst.
Maart was vrij zacht, zonnig en vrij droog, met een gemiddelde maandtemperatuur van 6,3 ˚C
(vrijwel gelijk aan langjarig gemiddelde van 5,8 ˚C). Het landelijke aantal zonuren was
bovengemiddeld (151 tegen 115 normaal), in Zeeland scheen de zon nog meer (205 uur). Het
begin en eind van de maand waren licht wisselvallig, van 13-22 maart was er sprake van
overwegend droog en rustig weer.
Gemiddeld viel er 53 mm neerslag (normaal 65), 25 maart was de natste dag van de maand.
Er werden acht vorstdagen genoteerd (aan zee echter géén), de laagst gemeten temperatuur
was -5,3 op 21 maart. De hoogste temperatuur werd op 31 maart gemeten (15 ˚C).
April was een uitzonderlijk zachte en zonnige maand. De gemiddelde temperatuur lag met 12,2
˚C ver boven het langjarige gemiddelde (8,3 ˚C). Vrijwel de gehele maand lagen de
temperaturen boven normaal, rond het midden van de maand regelmatig zelfs 5-10 graden! De
hoogste temperatuur (25 ˚C) werd op 10 en 15 april gemeten, vorstdagen kwamen dit jaar niet
voor (normaal 4). Gemiddeld viel er in het land 22 mm regen (tegen 44 mm normaal). De zon
scheen 226 uren tegen 162 uur normaal. Met name de eerste drie dagen van de maand en de
periode 15-22 april waren zeer zonnig.
Mei was warm (13,9 ˚C tegen 12,7 ˚C normaal) en zonnig (248 zonuren tegen gemiddeld 209).
Toch werd er maar 1 zomerse dag (temperatuur >25 C) vastgesteld (25 mei 28,9 ˚C) tegen drie
normaal en maar liefst negen in 2008. De laagste temperatuur was 0,8 ˚C op 4 mei. Er viel
gemiddeld 67 mm neerslag, iets meer dan het langjarige gemiddelde (57 mm). Plaatselijk vielen
grotere hoeveelheden, bijvoorbeeld op 14 mei (binnen enkele uren) 68 mm in ZeeuwsVlaanderen.
Juni was een vrij droge, warme en zonnige maand. De maand telde 14 warme (>20 C) en 5
zomerse (>25 C) dagen, tegen 12 respectievelijk 4 normaal. De gemiddelde temperatuur was
15,6 ˚C (normaal 15,2). De landelijk hoogste temperatuur werd op 30 juni gemeten (28,8 ˚C). De
laatste week van juni was zonnig en zomers warm.
De eerste helft van de maand kende enkele koele nachten, de laagste temperatuur was 0,9 ˚C
(met vorst aan de grond) op 13 juni in Twente.
Met 55 mm neerslag tegen 71 mm normaal was juni vrij droog. In Zeeland viel echter meer
neerslag (Westdorpe 85 mm). De meeste neerslag viel in de periode 7-11 juni.
De zon scheen 249 uren tegen 192 normaal.

5

Broedvogelinventarisatie Middelburg 2009
Juli was warm en nat. De eerste week was droog, warm en zonnig, met plaatselijk in het
zuidoosten van het land tropische temperaturen (> 30 ˚C) op 2 en 3 juli.
In de tabel op de volgende bladzijde zijn meer gedetailleerde gegevens opgenomen over
windrichting, windkracht, minimumtemperatuur en maximumtemperatuur (gebaseerd op eigen
waarnemingen en metingen in Vlissingen van het KNMI).

Noordvest Middelburg, 10 januari 2009
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Bezoekdata en weersomstandigheden (2009)

Datum

Tijd

Wind

Bewolking

Temperatuur
(min/ max)

11 maart
13 maart
15 maart
18 maart
20 maart
22 maart
25 maart
27 maart

06.50-12.00
08.10-11.50
06.50-11.50
08.15-10.50
06.45-09.35
06.45-10.45
08.50-11.00
08.15-11.30

W3
ZW 2
NW 3-4
O 3-4
N3
WNW 4-5
W5
WZW 5

onbewolkt
onbewolkt
onbewolkt
licht bewolkt
onbewolkt
zwaar bewolkt
zwaar bewolkt
licht bewolkt

5/ 10
6/ 12
5/ 12
6/ 13
3/ 10
4/ 9
5/ 9
6/ 9

8 april
12 april
13 april
14 april
16 april
17 april
24 april
26 april
27 april
29 april

08.15-09.20
06.25-10.40
08.10-09.50
08.05-12.00
06.35-11.30
08.05-11.35
08.00-12.00
05.30-11.45
08.50-09.20
06.45-10.45

Z5
N3
NW 2
NO 3
W3
W3
O4
Z2
Z5
NO 1

zwaar bewolkt, miezer
zwaar bewolkt
lichte mist
mist Æ onbewolkt
zwaar bewolkt
zwaar bewolkt, miezer
onbewolkt
onbewolkt
zwaar bewolkt
onbewolkt

7/ 13
8/ 16
7/ 12
6/ 19
10/ 16
8/ 13
10/ 17
10/ 15
9/ 15
8/ 16

1 mei
2 mei
4 mei
13 mei
14 mei
21 mei
23 mei
24 mei
27 mei
29 mei

06.20-08.55
06.00-09.05
05.45-08.20
08.15-11.15
06.00-08.00
05.35-09.05
05.35-08.55
05.00-06.30
05.30-06.25
05.50-10.10

W3
W3
NW 2
O4
O3
W 1Æ3
OZO 3
N3
ZW 4
NO 3

onbewolkt
half bewolkt
onbewolkt
zwaar bewolkt
Half bewolkt
zwaar bewolkt
half bewolkt
licht bewolkt
zwaar bewolkt
licht bewolkt

10/ 20
9/ 15
8/ 12
13/ 19
13/ 21
11/ 17
11/ 22
13/ 20
11/ 15
14/ 20

5 juni
6 juni
12 juni
19 juni
21 juni
24 juni
26 juni

08.15-10.45
06.30-07.30
05.15-07.20
05.45-09.45
05.20-08.35
05.15-09.20
05.30-07.30

N3
ONO 4
W3
W4
N3
NO 4
NNO 3

zwaar bewolkt
zwaar bewolkt
onbewolkt
half bewolkt
half bewolkt
onbewolkt
onbewolkt

10/ 16
10/ 17
12/ 18
14/ 18
12/ 18
13/ 23
17/ 25

5 juli

18.15-20.15

W3

half bewolkt

17/ 24
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2 Gebiedsbeschrijving
2.1 Algemeen
Het voormalig eiland Walcheren is opgedeeld in drie gemeenten; Middelburg, Veere en
Vlissingen. De gemeente Middelburg is ruim 53 vierkante kilometer groot en omvat naast de
hoofdstad Middelburg ook de stad Arnemuiden en de dorpen Kleverskerke, Nieuw en Sint
Joosland en Sint Laurens. Het onderzoeksgebied 2007-2009 bestaat uit de stad Middelburg en
is ongeveer 13,5 km² groot.
In de gemeente Middelburg woonden in januari 2009 47.534 mensen, de meeste in de stad
Middelburg (39.000).
De stad wordt doorsneden door het Kanaal door Walcheren. Ten noorden van het kanaal vinden
we vooral de oudere delen van de stad, terwijl Middelburg-Zuid vrijwel geheel bestaat uit
naoorlogse bebouwing.
2.2 Wijken en bebouwing
In het bebouwde gebied komen een aantal zeer specifieke vogelsoorten voor, die elders schaars
of zeldzaam zijn. Het voorkomen van soorten als Huismus, Spreeuw, Zwarte Roodstaart,
Gierzwaluw en Huiszwaluw is in Nederland zelfs goeddeels afhankelijk van de aanwezigheid
van de mens omdat ze huizen en gebouwen prefereren als broedplaats.
Centrum: het centrum van Middelburg is ruim 1 km² groot en wordt grotendeels begrensd door
de Bolwerken en aan de zuidoostgrens door het Kanaal door Walcheren. In het hart van de stad
bevinden zich meer dan 1000 monumentale gebouwen, waaronder de abdij uit 1125 en het
laatgotische stadshuis. De binnenstad is relatief rijk aan groen. De Bolwerken kenmerken zich
door brede groenstroken en de met riet omzoomde vesten. Er is een klein park (het Molenwater)
en veel huizen in het oude hart van de stad hebben grote huizen met hoge en oude bomen.
Klarenbeek: een naoorlogse buitenwijk van Middelburg. De wijk is ruim opgezet met
voornamelijk vrijstaande huizen en villa’s, er is veel groen, vooral rondom villa’s aan de
Prooyenseweg. Aan de noordoostzijde bevindt zich een nieuw sportveldencomplex omzoomd
met struikgewas.
Veersepoort: een moderne nieuwbouwwijk aan de noordkant van Middelburg, ruim van opzet
met veel open groen en water. De wijk grenst aan open gebied en een volkstuincomplex.
‘t Zand/Breewijk: een gevarieerde wijk, grenzend aan de westrand van het centrum, gekenmerkt
door zowel jaren dertig woningen als nieuwere wijken (jaren zestig en zeventig). Er is veel groen
in de vorm van een camping, een sportpark (Voorborch), een volkstuinencomplex en enkele
kleine parkjes.
Stromenwijk: een vooroorlogse wijk met ook veel naoorlogse bebouwing, ingeklemd tussen het
kanaal door Walcheren en de voormalige buitenplaats Toorenvliedt, thans stadspark.
Nieuw Middelburg: één van de oudere wijken. De eerste bebouwing dateert van de jaren twintig.
Er zijn veel kleinere huurwoningen en de groenvoorzieningen zijn beperkt; een speeltuin en wat
bossages rond de atletiekbaan.
Griffioen: een groene ruim opgezette jaren zestig/zeventig wijk met veel waterpartijen en
vrijstaande huizen. De wijk grenst aan de west- en noordzijde aan akker/weidegebied.
De Magistraatwijk: één van de grootste wijken van Middelburg, daterend uit de jaren zestig en
zeventig. De wijk is ruim van opzet met veel rijtjeshuizen en grenst aan het grote stadspark Het
Meiveld.
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Veldzigt: een groene nieuwe wijk (jaren negentig) met kleine waterpartijen, gesitueerd rond
voormalige kwekerij Veldzigt.
Reijershove: een jaren zeventig wijk in Middelburg-Zuid, gelegen aan de rand van de stad. Er is
relatief weinig groen.
Dauwendaele: één van de grootste wijken van Middelburg, gebouwd in de jaren zestig en
zeventig van de vorige eeuw en ruim van opzet. Naast rijtjeshuizen bevinden zich in de wijk ook
lage flats en een groot winkelcentrum. Er zijn enkele kleine waterpartijen en groen is
ruimschoots aanwezig in de vorm van kleine parkachtige gebieden (De Overloper),
groenstroken, de algemene begraafplaats en sportpark de Kruitmolen.
Mortiere: een nieuwe wijk, gelegen aan de zuidrand van Middelburg, grenzend aan Nieuw en
Sint Joosland. De eerste huizen zijn in 2005 opgeleverd. Opgaand groen is nog nauwelijks
aanwezig. Een golfbaan is recent in gebruik genomen. Naast een woonwijk bevindt zich hier een
bedrijventerrein en een woonboulevard met nog relatief veel braakliggende grond. In 2008 en
2009 zijn hier verschillende kantoren en bedrijfsgebouwen verrezen. Door de kredietcrisis en
crisis op de huizenmarkt hebben de plannen voor de bouw van het tweede, oostelijke deel van
de woonwijk vertraging opgelopen.
Erasmuswijk: een relatief nieuwe wijk. Naast vooroorlogse bebouwing langs de Oude
Vlissingseweg is er een jaren zeventig deel met rijtjeswoningen en vrijstaande bungalows aan
de oostzijde en een modern jaren negentig deel aan de westzijde. Er is veel groen aanwezig,
waaronder een jong park (het Erasmuspark) langs het spoor.
Arnestein: een groot industrie- en bedrijventerrein aan de oostrand van Middelburg. Het gebied
is in hoog tempo volgebouwd en braakliggende stukken grond zijn anno 2009 nauwelijks meer
aanwezig.
Ramsburg: een klein en relatief groen bedrijven- en industrieterrein aan de westzijde van het
kanaal door Walcheren.
2.3 Parken en andere groene gebieden
De parken en andere groene gebieden zijn van groot belang voor het voorkomen van een aantal
vogelsoorten, waaronder Boomkruiper, Groene en Grote Bonte Specht, Roodborst en Grauwe
Vliegenvanger.
Toorenvliedt: het oudste en mooiste stadspark, aangelegd na de bouw van het gelijknamige
buitenverblijf in 1713. Vanaf 1949 is het eigendom van de Gemeente Middelburg en in gebruik
als park. De meeste huidige aanplant dateert van na de tweedewereldoorlog. Er zijn enkele
middelgrote waterpartijen en verspreid door het park liggen enkele bunkers uit de Tweede
Wereldoorlog. Grenzend aan het park bevindt zich nog een groen, parkachtig gebied, waar de
paviljoens van de Stichting Arduin (gehandicaptenzorg) en het AZC zijn gevestigd.
Meiveld: Dit grote, relatief jonge park (jaren zeventig) heeft veel open ruimte (grasvelden) en
een kleine waterpartij. Naast opgaand geboomte is een rijke ondergroei van struiken aanwezig.
In het gebied bevinden zich een speeltuin en een kinderboerderij.
Overige parken: verspreid in de stad vinden we enkele kleine parken, zoals het Molenwater (een
oud park met enkele mooie oude bomen in het centrum van de stad), het Erasmuspark (nieuw,
open parkachtig gebied met relatief veel kleine met riet omzoomde sloten en plassen, gelegen in
Middelburg-Zuid tegen het Kanaal door Walcheren) en het Amaliapark (nieuw parkje met
struikachtige begroeiing aan de rand van de Breewijk).
De Bolwerken: vormen de oorspronkelijke begrenzing van de stad Middelburg. Hier is een mooie
groenstrook aanwezig met veel struikgewas en hoge oude bomen. De vest is relatief ondiep en
grotendeels met riet omzoomd. In 2006 en 2007 zijn de vesten uitgebaggerd en is er groot
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onderhoud gepleegd aan de bolwerken; een aantal oude bomen is gerooid en een deel van de
ondergroei is weggehaald. De onderhoudswerkzaamheden duren nog tot 2010.
Begraafplaatsen: grenzend aan Dauwendaele en industriegebied Arnestein bevind zich het
crematorium met daaromheen een grote begraafplaats, waaronder een oud deel met
hoogopgaande bomen. Elders in de stad zijn nog enkele kleinere, niet meer in gebruik zijnde
begraafplaatsen te vinden (Jodengang, Looierssingel, Walcherseweg).
Sportparken: er zijn drie grote sportparken aanwezig aan de rand van de stad, te weten de
Kruitmolen in Dauwendaele, Voorborch in de Breewijk en Veersche Poort aan de noordwestrand
van Middelburg. Vooral de laatste twee sportparken zijn interessant vanwege de aanwezigheid
van veel struikgewas en/of opgaand geboomte. Van voormalig sportpark Nassaulaan in Nieuw
Middelburg resteert niet veel meer dan een atletiekbaan en een sportgebouw.
Groenstroken: de weinige groenstroken bevinden zich vooral aan de rand van de buitenwijken.
Meestal gaat het om smalle hagen van struiken en/of opgaand geboomte.
2.4 Water
Middelburg is rijk aan water. Naast de eerder genoemde vesten, die erg waardevol zijn voor een
aantal vogelsoorten als Kleine Karekiet en Dodaars zijn er stadsgrachten, de Buitenhaven en
het Kanaal door Walcheren. Deze gebieden zijn als foerageergebied interessant voor vogels,
maar door het ontbreken van oeverbegroeiing zijn ze van weinig waarde voor broedvogels.
Verspreid door de stad zijn, vooral in parken en parkachtige gebieden kleine waterpartijen,
vijvers, plassen en sloten te vinden die van belang zijn voor het voorkomen van struweel- en
rietvogels.
2.5 Braakliggende terreinen
Het areaal aan braakliggend terrein is de laatste decennia afgenomen. Bestaande wijken en
industrieterreinen zijn grotendeels volgebouwd. Wel ontstaat er in nieuwbouwwijken als Mortiere
en de Veersche Poort tijdelijk nieuw braakliggend terrein. Op industrieterreinen en wijken in
ontwikkeling komen een aantal specifieke vogelsoorten voor die elders in de stad zeldzaam zijn,
zoals Zwarte Roodstaart, Witte Kwikstaart, Graspieper en typische akker/weidevogels als
Bergeend, Patrijs, Kievit, Scholekster en Tureluur.
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3 Resultaten
3.1 Inleiding
In 2009 zijn 56 vogelsoorten geïnventariseerd. Van 9 van deze soorten werden geen zekere
territoria gevonden.
De volgende soorten zijn in 2007 en 2009 niet, maar in 2008 wel geïnventariseerd: Wilde Eend,
Waterhoen, Meerkoet, Houtduif, Turkse Tortel, Heggenmus, Merel, Pimpelmees en Koolmees
Hetzelfde geldt voor exoten (Mandarijneend, Nijlgans en Muskuseend) en gedomesticeerde
soorten (Soepgans, Soepeend, Stadsduif) .
De in 2009 geïnventariseerde soorten worden in dit hoofdstuk per soort besproken.
Bij iedere soort wordt aangegeven of het een Rode Lijstsoort betreft:
- = geen Rode Lijst soort
GE = gevoelig; soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk
tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.
KW = kwetsbaar; soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk
tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.
Voor een overzicht van de volledige Rode Lijst wordt verwezen naar de site van
Vogelbescherming Nederland (www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=1442)
Verder wordt per soort het aantal broedparen in Nederland (meestal gebaseerd op de
populatiegrootte in 1998-2000, soms gebaseerd op recentere gegevens, dan met jaartal
aangegeven) en de populatiegrootte op Walcheren (gebaseerd op de meest recente gegevens)
gegeven. Van een aantal soorten is de huidige Walcherse populatiegrootte niet precies bekend
(aangegeven met ?) of wordt de laatste betrouwbare schatting van 1993 vermeld.
Voorts wordt de (landelijke) trend gedurende de laatste drie decennia weergegeven door middel
van de volgende codering:
--- = afname >75%
-- = afname 51-75%
- = afname 26-50%
0- = afname 11-15%

0 = verschil <10%
0+ = toename 11-33%
+ = toename 34-100%
++ = toename 101-400%

Indien relevant wordt een verspreidingskaart van de soort in Middelburg 2009 weergegeven.
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3.2 Soortbesprekingen
Dodaars Tachibaptus ruficollis
Rode Lijst: -

(12 territoria)

Populatie NL: 1800-2500

Populatie Walcheren: 85-90 (2005)

Trend: ++

Deze fuutachtige broedt in grote delen van Eurazië en Afrika in ondiepe zoete wateren met veel
oevervegetatie. In Nederland is de laatste decennia sprake van een toename. In Zeeland werd
de stand in de jaren tachtig op slechts 40-65 paar geraamd. Tot 1990 ontbrak de soort als
broedvogel in Middelburg, daarna nam het aantal territoria sterk toe tot een maximum van 22-24
in 2005. Sindsdien is sprake van een dalende tendens; In 2007 werden 18 paren geteld, in 2008
14 en in 2009 slechts12. De meeste Dodaarzen (6 tegen 5 in 2008) broeden nog altijd in de
vesten, maar de afname is juist hier het grootst (2005 en 2007 nog respectievelijk 10-11 en 9
paar). In 2007 werd de afname in de vesten in verband gebracht met verstoring door de
(bagger)werkzaamheden die gedurende het hele broedseizoen plaatsvonden. De gevolgen
lijken ook op lange termijn negatief, waarschijnlijk door verslechterde voedselomstandigheden.
In Toorenvliedt werd slechts één territorium gevonden (tegen drie vorig jaar). De verspreiding
komt verder overeen met die in 2007 en 2008.
De winter van 2008/2009 was vrij streng. Langdurige vorst eist vaak veel slachtoffers onder de
Dodaarzen. De afname in 2009 kan daarom mede het gevolg zijn van sterfte in wintermaanden.
Fuut Podiceps cristatus
Rode Lijst: -

(0 territoria)

Populatie NL: 13.000-16.000

Populatie Walcheren: 5-10

Trend: ++

De broedhabitat van de Fuut bestaat uit voedselrijk, open, stilstaand zoet water. De soort komt
voor in grote delen van Europa en Azië. Het aantal broedparen in NW-Europa en ook Nederland
is de laatste decennia sterk toegenomen. In grote delen van Zeeland is de soort echter schaars.
De afgelopen decennia werd in het grensgebied van Middelburg (Mortiere) incidenteel gebroed
in watergangen. In 2008 werd een territorium vastgesteld in de omgeving van de Dokhaven/
Buitenhaven; van eind maart tot medio mei was hier een paartje present. Waarschijnlijk is hier
niet gebroed, o.a. vanwege de afwezigheid van geschikte nestplaatsen. Dit jaar werd de soort
hier niet waargenomen, wel verbleef medio mei een solitaire vogel in het Arnekanaal.
Blauwe Reiger Ardea cenerea
Rode Lijst: -

(4 territoria)

Populatie NL: 12.700 (2007)

Populatie Walcheren: 35-40 (2008) Trend: +-

Deze koloniebroeder nestelt bij voorkeur in stevige bomen in de buurt van visrijke wateren. In
Nederland is de soort na een sterke afname in de negentiende en de eerste helft van de
twintigste eeuw weer toegenomen. Het laatste decennium is de stand stabiel rond 13.000
broedparen. Op Walcheren was de Blauwe Reiger in de eerste decennia van de vorige eeuw
een talrijke broedvogel (1925 216 paar), die door het rooien van nestbomen sterk in aantal
afnam en tijdelijk (1965-1987) als broedvogel verdween. Sinds 1988 broedt de soort op Ter
Hooge. Lange tijd broedde hier een stabiele populatie van 50-70 paar. De laatste jaren is echter
sprake van en geleidelijke achteruitgang (2009 34 paar).
Vorig jaar werd een kleine kolonie (2-3 paar) gevonden op privé-terrein langs de Prooyenseweg.
De vogels waren zichtbaar vanaf de openbare weg en nestelden in enkele bijeen staande
naaldbomen aan de rand van een grote vijver. Dit jaar werden minimaal 4 bewoonde nesten
gelokaliseerd. Doordat het terrein niet vrij toegankelijk is zijn mogelijk nesten over het hoofd
gezien. In juni zijn de jonge vogels vanaf de avondschemering zeer luidruchtig en niet te
missen.
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Knobbelzwaan Cygnus olor
Rode Lijst: -

(2 territoria)

Populatie NL: 5500-6500

Populatie Walcheren: 15-20

Trend: ++

De Knobbelzwaan komt van oorsprong voor in Oost-Europa en grote delen van Azië. Vanaf de
jaren vijftig van de vorige eeuw hebben uit waterwildcollecties ontsnapte vogels zich over geheel
Nederland verspreid en zich gemengd met van oorsprong wilde exemplaren uit Scandinavië. Het
aantal broedparen in ons land heeft zich de laatste drie decennia meer dan verdubbeld. In
Zeeland broeden maximaal enkele honderden paren. Net als in 2007 en 2008 bracht een paartje
jongen groot in een stadsvijver in de Veerse Poort. Verder werd een paar met jongen gezien in
de Domburgse Watergang ter hoogte van de Laurens Stommesweg. Mogelijk bevond het nest
zich buiten de stadsgrenzen. Solitaire vogels verbleven het gehele broedseizoen in het
Erasmuspark en in de stadsgracht ter hoogte van het politiebureau.
Grote Canadese Gans Branta canadensis

(1 territorium)

Rode Lijst: -

Populatie Walcheren: ?

Populatie NL: 1000-1400

Trend: ++

Deze van oorsprong Noord-Amerikaanse soort is in de vorige eeuw in de 19e en 20e eeuw in
grote delen van Europa geïntroduceerd voor de jacht. Sinds enige decennia broedt de soort in
Nederland. De eerste broedgevallen op Walcheren dateren van na 2000 en er is sprake van een
sterke toename, vooral in nieuwe natuurgebieden. Vorig jaar werd een paar met jongen gezien
in de Veerse Vest, in 2008 vond een gemengd broedgeval met een Grauwe Gans plaats in de
omgeving van park Toorenvliedt. In 2009 werd in Toorenvliedt een zuiver territorium vastgesteld
(paar tussen 15 maart en 23 mei) zonder dat aanwijzingen voor daadwerkelijk broeden werden
gevonden.

Knobbelzwanen, Griffioen Middelburg, 23 mei 2009
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Grauwe Gans Anser anser
Rode Lijst: -

(6 territoria)

Populatie NL: 8000-9000

Populatie Walcheren: ?

Trend: ++

De Grauwe gans broedt in grote delen van NW-Europa. Deze bewoner van waterrijke gebieden
was in het begin van de 20e eeuw bijna uitgeroeid in Nederland. In de loop van de eeuw zijn
verscheidene uitzetpogingen gedaan en vanaf eind jaren zeventig groeit de Nederlandse
populatie sterk. Na het eerste broedgeval in 1992 is het aantal paren op Walcheren toegenomen
tot enige tientallen in 2009. Ook in Middelburg neemt het aantal broedparen snel toe van één in
2007 via drie in 2008 naar (minimaal) zes in 2009. De meeste broedgevallen vonden plaats in
en om park Toorenvliedt (vijf paar waarvan vier met jongen). De vogels met jongen zwerven in
het broedseizoen rond tussen Toorenvliedt, de gracht in de stromenwijk en het westelijk deel
van de vesten. Een maximum van 11 paar waarvan 4 paar met totaal 25 halfwas jongen werd op
24 mei gezien in de vest ter hoogte van het Langeviele Bolwerk.
In Middelburg-Zuid werd één territorium gevonden (op 14/05 met 8 jongen) aan de rand van
park het Meiveld.
Bergeend Tadorna tadorna (4 territoria)
Rode Lijst: -

Populatie NL: 5000-8000

Populatie Walcheren: 215-300(?)

Trend: 0-

Bergeenden broeden langs de kusten van West-Europa en van de Zwarte Zee tot in China. In
ons land broedt de soort hoofdzakelijk in akkerweidegebieden, op schorren en in de duinstrook.
De belangrijkste broedgebieden bevinden zich in het Deltagebied, op de Waddeneilanden en
langs de Friese en Groningse Waddenkust. In Zeeland broedt een aanzienlijk deel van de
Nederlandse populatie (1000-2000 paar). Het aantal territoria ligt nog hoger (2000-3000), maar
bij deze soort komt een fors deel van de populatie niet tot broeden.
Net als in 2008 werden dit jaar vier territoria vastgesteld; één aan de rand van industrieterrein
Arnestein en drie op braakliggende grond langs de golfbaan in de wijk Mortiere. Op de laatste
plaats werden eind mei twee paartjes met jongen gezien.

Grauwe Gans, Vlissingse Singel Middelburg, 15 maart 2009
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Kuifeend Aythya fuligula
Rode Lijst: -

(9 territoria)

Populatie NL: 14.000-18.000

Populatie Walcheren: 75-85 (2007)

Trend: 0

De Kuifeend broedt in zoete, ondiepe eutrofe wateren in de gematigde zones van Eurazië. Sinds
het begin van de 20e eeuw heeft de soort zich sterk uitgebreid aan de noord- en westrand van
zijn oorspronkelijke broedgebied. In Nederland ligt het zwaartepunt van de verspreiding in de
waterrijke gebieden van Groningen, Friesland, Noord-Holland, het rivierengebied en het
Deltagebied.
Dit jaar werden negen territoria vastgesteld (1989 7-8, 2007 11, 2008 10). De verspreiding wijkt
nogal af van die in 2007 en 2008; in Toorenvliedt werd slecht één territorium gevonden (2007 en
2008 respectievelijk drie en vier) en in de Veerse Poort geen (in 2007 nog vijf en in 2008 één
paar), maar de soort nam wel sterk toe in de Mortiere van één paar in 2008 naar vier in 2009.
De soort ontbrak in 2007-2009 als broedvogel in de vesten. In 1989 vonden alle broedgevallen
van de soort in de vesten plaats. De soort is een echte opportunist die zich snel vestigt in
nieuwe gebieden, maar daar ook weer snel verdwijnt, waarschijnlijk ten gevolge van
veranderende voedselomstandigheden.

Kuifeend ,♂ Veerse Poort, 29 april 2009
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Sperwer Accipiter nisus
Rode Lijst: -

(0-1 territorium)

Populatie NL: 4.000-5.000

Populatie Walcheren: 15-20

Trend: 0

Deze kleine roofvogel broedt in vrijwel geheel Europa in bossen, parken, begraafplaatsen en
grote tuinen met voldoende ondergroei. De soort is de laatste decennia vooral in Zuidwest
Nederland sterk toegenomen. Op Walcheren vestigde de Sperwer zich in de jaren negentig van
de vorige eeuw, inmiddels broeden minimaal 15-20 paartjes op het eiland.
De waarneming van een alarmerend mannetje in een groenstrook in Middelburg-Zuid (op de
rand met Mortiere) op 2 mei in combinatie met een eerdere waarneming van een jagend
mannetje en de vondst van een vermoedelijk Sperwernest op die plaats zijn indicatief voor een
broedgeval, maar onvoldoende om te spreken van een zeker territorium. In 2007 en 2008 werd
steeds één territorium gevonden in de omgeving van de Westelijke Oude havendijk.
Torenvalk Falco tinnunculus
Rode Lijst: -

(0-1 territorium)

Populatie NL: 5.000-7.500

Populatie Walcheren: 15-25

Trend: -

De Torenvalk komt vooral voor in halfopen landschappen van Eurazië en Afrika. De soort nestelt
in ons land op gebouwen, in oude kraaiennesten en sinds de jaren vijftig vooral ook in speciale
nestkasten. Het aantal broedparen neemt de laatste jaren af, ondermeer ten gevolge van
intensivering van de landbouw en predatie door de Havik.
Tijdens verschillende bezoeken in april-juni werden solitaire vogels en ook 1-2 paartjes
waargenomen op de begraafplaats langs de westelijke Oude havendijk (bijvoorbeeld een
mannetje in nieuw opgehangen kast op 2 mei) en in de omgeving van een nestkast op Arnestein
op de grens met Mortiere. Broeden kon niet met zekerheid worden vastgesteld.

Torenvalk ♂ bij nestkast, Westelijke Oude Havendijk Middelburg, 2 mei 2009
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Buizerd Buteo buteo
Rode Lijst: -

(0 territoria)
Populatie NL: 8000-10.000

Populatie Walcheren: 10-15

Trend: +

De Buizerd komt voor in vrijwel heel Europa en het westen van Turkije in bosrijke gebieden en
pen landschap met verspreid staande bomen. Vanaf begin jaren zeventig gaat het goed met de
soort in ons land. De laatste decennia zijn ook de kustprovincies gekoloniseerd.
In Middelburg werd in 2007 een territorium gevonden aan de rand van Ramsburg (officieel
buiten de gebiedsgrenzen). Ook dit jaar werden daar in het voorjaar Buizerd gezien, maar er zijn
onvoldoende aanwijzingen voor ene zekere territorium.
Patrijs Perdix perdix
Rode Lijst: KW

(0 territoria)
Populatie NL: 9000-13.000

Populatie Walcheren: 90-115 (2006)

Trend: --

De Patrijs komt vooral voor in kleinschalige open akker/weidegebieden in de kustgebieden,
Brabant, Limburg en langs de oostgrens van ons land. De soort ontbreekt in grote delen van
Friesland, Groningen, Flevoland, Utrecht en Gelderland. Deze Rode Lijstsoort neemt al
decennia lang in aantal af.
Op Walcheren is het aantal broedparen in 15 jaar tijd gehalveerd. Het voorkomen in Middelburg
is beperkt tot braakliggende terreinen en graslanden aan de rand van de stad. In 2007 werden
drie territoria vastgesteld (Arnestein, Mortiere, Oude Veerseweg), in 2008 slechts één (Mortiere)
en in 2009 geen. Wel werd op 19 juni een alarmerend vrouwtje gehoord en gezien net binnen de
bebouwde kom op bedrijventerrein Ramsburg.

Patrijs ♀ met jongen, Veerseweg Middelburg, 26 juli 2009
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Scholekster Haematopus ostralegus
Rode Lijst: -

(17 territoria)

Populatie NL: 80.000-130.000

Populatie Walcheren: 625-800(?)

Trend: ++

De Scholekster broedt in Europa lans de kusten van de Noordzee, Atlantische Oceaan en
Oostzee. De laatste decennia broedt de soort ook meer landinwaarts op akkers en
industrieterreinen.
In Middelburg is bedrijventerrein Arnestein al decennia het belangrijkste broedgebied voor de
soort (1989 12-14, 2007 13, 2008 11, 2009 11). De soort broedt hier op akkers, braakliggende
percelen, fabrieksterreinen en op lage gebouwen (in grind op platte daken). Daken van
gebouwen lijken steeds belangrijker te worden als broedplaats voor de soort. Dit jaar werd
gebroed op het dak van rusthuis Zwerfrust langs de Breeweg en op het dak van de Sociale
Werkplaats in de Stromenwijk (en mogelijk op het dak van een benzinestation bij de Walcherse
Weg). Andere territoria werden vastgesteld in sportpark Voorborch, bij het sportcomplex aan de
Nadorstlaan en op braakliggende grond in de wijk Mortiere.
De trend van deze opportunistische soort is de laatste jaren positief.

Scholekter, Arnestein Middelburg, 13 mei 2009
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Kleine Plevier Charadrius dubius
Rode Lijst: -

(1 territoria)

Populatie NL:750-1100

Populatie Walcheren: 10-20

Trend: 0-

De Kleine Plevier broedt verspreid over grote delen Europa, Azië en NW-Afrika en nestelt op
spaarzaam begroeide bodem van zoetwatermilieus. In stedelijk gebied is het voorkomen beperkt
tot braakliggende gronden en bouwterreinen en dientengevolge veelal van tijdelijke aard. Net als
in voorgaande jaren (2007 1, 2008 2) broedde de soort op braakliggend terrein aan de rand van
de nieuwe woonwijk in de Mortiere (één paar).
Kievit Vanellus vanellus
Rode Lijst: -

(2 territoria)

Populatie NL: 200.000-300.000

Populatie Walcheren: 675-850(?)

Trend: ++

De Kievit broed in een brede band over het Euraziatische continent. Deze oorspronkelijke soort
broedde in ons land vroeger vrijwel uitsluitend in grasland. Door de steeds vroegere maaidatum
werden veel nesten en jongen uitgemaaid. De soort heeft zich met succes aangepast en broedt
nu juist vaak op akkers.
De soort is anno 2009 vrijwel verdwenen als broedvogel in Middelburg. Dit jaar werden
broedende vogels aangetroffen op een akker aan de rand van Arnestein (feitelijk buiten de
stadsgrens) en op drassig braakliggend terrein in de Mortiere. De al eerder vastgestelde afname
(van 10-11 paar in 1989 naar 5-6 paar in 2007-2008), heeft zich dit jaar in versneld tempo
doorgezet en hangt samen met het verdwijnen van geschikt broedbiotoop.
Tureluur Tringa totanus
Rode Lijst: GE

(3 territoria)

Populatie NL: 20.000-25.000

Populatie Walcheren: 40-45 (2006)

Trend: -

De Tureluur neemt in West-Europa overal in aantal af. De soort broedt vooral langs de kust
(schorren, inlagen) en in natte weidegebieden en nieuwe natuur. Op Walcheren is de
achteruitgang dramatisch, van 150-200 paar medio jaren tachtig naar 40-45 paar in 2006. In de
oorspronkelijke leefgebieden (weidegebieden) is de Tureluur vrijwel verdwenen. Verrassend
genoeg werden zowel in 2007, 2008 als 2009 aan de rand van Middelburg enkele territoria
gevonden, namelijk op een braakliggend kruidenrijk grasland in Arnestein (3 in 2007, 2 in 2008,
1 in 2009), in een weiland aan de oostrand van Arnestein (2007 0, 2008 1, 2009 0), langs de
westrand van Reijershove in oud weiland (2007 1, 2008 0, 2009 1) en dit jaar voor het eerst
langs een plasje in braakliggend terrein in de Mortiere. In 1989 werden 3-4 territoria gevonden,
alle op Arnestein.
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Zilvermeeuw Larus argentatus
Rode Lijst: -

(22 territoria)

Populatie NL: 40.000-49.000 (2007)

Populatie Walcheren: ?

Trend: -

Deze koloniebroeder komt voor langs de kusten van Noord-Europa tot het zuidwesten van
Frankrijk. In Nederland komt de Zilvermeeuw als broedvogel vooral voor in de duinen en op
haventerreinen. Na een forse toename in de jaren zeventig en tachtig tot maximaal 90.000 paar
begin jaren negentig, neemt het aantal broedparen al jarenlang af. Verminderd voedselaanbod
speelt hierbij en belangrijke rol. In Zeeland bevinden zich grote kolonies in de Schouwse duinen,
op Neeltje Jans, in het Zuid-Sloe, op de Middelplaten en in Saefinghe. Op Walcheren broedt de
soort de laatste jaren in het Binnenhavengebied van Vlissingen.
In 2007 werd de soort voor het eerst broedend aangetroffen op platte daken van gebouwen op
Arnestein (schatting 10-20 paar). Net als voorgaande jaren werd een nest gevonden op een
loods (schuin golfplatendak) bij een zandoverslagterrein aan het Arnekanaal. Evenals in 2008
bevond zich een kolonie van exact 20 paar op het dak van de busterminal van Connexion. Op
een aangrenzende loods (met schuin golfplatendak) vond ook een geslaagd broedgeval plaats.
Kleine Mantelmeeuw Larus graellsii
Rode Lijst: -

(3 territoria)

Populatie NL: 82.000-92.000 (2007)

Populatie Walcheren: ?

Trend: 0+

Deze soort broedt in IJsland, en van Zuid-Scandinavie tot het Iberisch Schiereiland.
Biotoopkeuze en verspreiding in ons land (en in Zeeland) komen overeen met die van de
Zilvermeeuw. Het aantal broedparen in Nederland stabiliseert zich de laatste jaren.
In de kolonie Zilvermeeuwen op de busterminal van Connexion op industrieterrein Arnestein
werden dit jaar drie broedparen vastgesteld (vorig jaar vier).

Kleine Mantelmeeuw, Arnestein Middelburg, 26 juni 2009
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Holenduif Columba oenas
Rode Lijst: -

(27+ territoria)

Populatie NL: 50.000-70.000

Populatie Walcheren: 100-120?

Trend: ++

De Holenduif broedt in het westelijke en centrale deel van het palearctische gebied. Binnen
West-Europa verplaatst de soort zich slechts over korte afstanden. Deze holenbroeder is in ons
land voornamelijk in duin- en bosgebieden te vinden, maar ook in toenemende mate in parken,
groenstroken en op braakliggende terreinen. Konijnenholen, spechtenholten en natuurlijke
holten worden gebruikt als nestplaats. De soort profiteert de laatste decennia ook van de
toename van geschikte nestkasten. Vaak wordt de soort aangetroffen in zogenaamde uilen- en
spechtenkasten.
Tot voor kort was de soort in Middelburg een schaarse verschijning (1989 4-5 territoria, alle op
Arnestein). In 2009 werden 27 zekere territoria gevonden, één meer dan in 2008. De soort komt
tegenwoordig verspreid over vrijwel de gehele stad voor. Parken, begraafplaatsen, bolwerken en
oude stadstuinen vormen de favoriete habitat. Nesten werden aangetroffen in oude bomen en
nestkasten. Het aantal broedparen ligt mogelijk nog veel hoger; er werden niet minder dan 24
foeragerende paartjes waargenomen op sportterreinen verspreid over de stad (Veerse Poort,
Voorborch, Kruitmolen).
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Zomertortel Streptopelia turtur
Rode Lijst: KW

(0 territoria)

Populatie NL: 10.000-12.000

Populatie Walcheren: 115-130 (2005)

Trend: ---

De Zomertortel bereikt in Nederland en Engeland de noordwestgrens van het Europese
broedareaal. Europese broedvogels overwinteren in West-Afrika. Deze soort prefereert halfopen
landschap, zoals duingebieden en kleinschalig cultuurlandschap. Het aantal broedparen in
Nederland en Zeeland is de laatste decennia sterk afgenomen, o.a. door het ouder worden van
bossen en de afname van diversiteit aan kruiden.
In Middelburg was de soort altijd al een schaarse broedvogel. In 1989 werden drie
broedgevallen vastgesteld (Arnestein en crematorium). In 2007-2009 ontbrak de soort als
broedvogel.
Koekoek Cuculus canorus
Rode Lijst: KW

(0 territoria)

Populatie NL: 6.000-8.000

Populatie Walcheren: 40-45 (2005)

Trend: -

De Koekoek broedt in Europa en Noord-Afrika, oostwaarts tot China en Japan. De soort komt in
ons land voor in open landschap met verspreide bomen en struiken en in halfopen bos- en
duingebieden. Er is al geruime tijd sprake van een afname. De achteruitgang van belangrijke
waardvogels zoals Graspieper speelt een rol, net als het verdwijnen van kleinschalig landschap.
In 2007 werd één territorium vastgesteld tussen Ter Veste en het Molenwater, in 2008 en 2009
werden geen roepende vogels gehoord binnen de stadsgrenzen.
Kerkuil Tyto alba

(2 territoria)

Rode Lijst: KW

Populatie NL: 3300 (2007)

Populatie Walcheren: 15-25

Trend: ++

De kerkuil broedt over vrijwel de hele wereld en is in ons land vooral te vinden in halfopen
cultuurlandschap. In Nederland nam de soort af van gemiddeld 1800 paar in de jaren vijftig naar
maximaal enkele honderden paren in de periode 1960-1987. Dankzij beschermende
maatregelingen en het plaatsen van nestkasten is de soort de laatste decennia sterk
toegenomen. De meeste Zeeuwse Kerkuilen broeden in speciale nestkasten in boerenschuren.
In 2007, 2008 en 2009 vonden steeds twee broedgevallen plaats aan de noordrand van
Middelburg in binnen de bebouwde kom gelegen boerenschuren. Omdat één van deze schuren
op de nominatie staat gesloopt te worden was de invliegopening voor de uilen dit jaar door de
eigenaar afgesloten. De vogels bleken echter een andere opening te hebben geforceerd en
hebben met succes gebroed.
Ransuil Asio otus

(0 territoria)

Rode Lijst: KW

Populatie NL: 5.000-6.000

Populatie Walcheren: 27-33 (?)

Trend: -

Deze soort heeft een groot verspreidingsgebied en broedt van de Atlantische kusten tot aan de
Stille Oceaan en van Noord-Afrika tot in de zuidelijke taiga. In ons land broeden Ransuilen in
bosrijke gebieden, zoals in natuurlijke bossen, duingebieden, buitenplaatsen, maar ook
groenstroken en kleinere bosjes in open landschap. In Nederland en elders in West-Europa is
sinds de jaren zeventig sprake van een forse afname. Predatie, verminderd aanbod van
geschikte nestplaatsen en een verslechterde voedselsituatie zijn de belangrijkste oorzaken.
In Middelburg werden net als in 2007 geen territoria gevonden. In 1989 werden nog 2-3
broedgevallen vastgesteld (Algemene Begraafplaats, Steenvliet en mogelijk Bolwerken), eind
jaren negentig en begin deze eeuw broedde een paartje langs de Prooijenseweg.
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Gierzwaluw Apus apus
Rode Lijst: -

(<340 Territoria)

Populatie NL: 30.000-60.000

Populatie Walcheren: 400-500

Trend: ?

Deze zomervogel broedde oorspronkelijk in rotsen, maar is tegenwoordig een typische
stadsbewoner die in kolonieverband nestelt onder dakpannen, dakgoten en boeidelen, maar ook
in neststenen, nestkasten en speciale gierzwaluwpannen.
De soort broedt van Noord-Afrika tot in Scandinavië en oostelijk tot China. Europese vogels
overwinteren ten zuiden van de Evenaar.
Betrouwbare inventarisatie is zeer tijdrovend en recente en oude schattingen zijn moeilijk
vergelijkbaar. Door afbraak, renovatie en betere dakisolatie verdwijnen veel traditionele
nestplaatsen. Zonder maatregelen zal de soort als broedvogel zeker afnemen.
In 2009 werd slechts één avondtelling volgens de turfmethode uitgevoerd (alleen de binnenstad)
in de eerste week van juli. In de andere wijken werden in mei en juni tijdens de ochtendtellingen
de rondvliegende Gierzwaluwen geteld. Voor een betrouwbare aantalschatting zijn twee
avondtellingen in juni nodig. Het is daarom niet mogelijk om harde conclusies te verbinden aan
de gegevens uit 2009. De avondtelling op 5 juli werd onder zeer gunstige condities gedaan
(warm weer, weinig wind). Totaal werden 545 Gierzwaluwen geturfd boven de binnenstad, wat
zou neerkomen op ruim 270 broedparen. In 2007 werden in de binnenstad 328 vogels geteld
(164 territoria). Dit is een opmerkelijk groot verschil. De Gierzwaluw verplaatst zich gemakkelijk
over grote afstanden en dubbeltellingen zijn zeer wel mogelijk. Bovendien kunnen Gierzwaluwen
die elders broeden kilometers ver van de broedplaats foerageren.
In andere wijken werden totaal grofweg 70 paar geteld (volgens dezelfde turfmethode), dit is
ongeveer evenveel als in 2007 (71 paar).
In 1989 werd het aantal paren op 130-140 geraamd. De gegevens van 2007 (schatting 235
paar) en 2009 (maximaal 340 paar) laten hoe dan ook een positief beeld zien en wijzen op een
toename gedurende de laatste decennia.

Gierzwaluw, Ritthem, 6 juni 2009
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Groene Specht Picus viridis
Rode Lijst: KW

(9-10 territoria)

Populatie NL: 4.500-5.500

Populatie Walcheren: 85-100 (2005)

Trend: +

De Groene Specht broedt in grote delen van Europa. In ons land ontbreekt de soort in de
noordelijke provincies en was er tot 1990 sprake van een achteruitgang. De laatste decennia is
de populatie echter meer dan verdubbeld. Deze specht komt vooral voor in open loofbos en aan
bosranden. In Zeeland is de soort ook veel te vinden in boomgaarden en in singels en
erfbeplanting langs polderwegen en dijken en is de soort de laatste 30 jaar sterk toegenomen.
In 2009 werden 9-10 territoria van de Groene Specht gevonden in Middelburg (2007 10, 2008
9). De verspreiding komt globaal overeen met die in voorgaande jaren. De soort heeft grote
territoria (een vierkante kilometer) en de werkelijke broedplaatsen zullen soms net buiten de
grenzen van het inventarisatiegebied hebben gelegen, zoals in boomgaarden of op boerenerven
net buiten de bebouwde kom. In Middelburg broedt de soort in parkachtige gebieden, op
begraafplaatsen, in groenstroken op industrieterreinen en bij sportvelden. De soort ontbreekt in
het centrum van de stad.

Groene Specht juveniel, Westkapelle, 11 september 2009
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Grote Bonte Specht Dendrocopos major (12 territoria)
Rode Lijst: -

Populatie NL: 55.000-65.000

Populatie Walcheren: 100-115 (2005)

Trend: ++

De Grote Bonte Specht komt voor in geheel Europa tot diep in Azië en broedt vooral in
natuurlijke nestholten in vrijwel alle landschaptypes met voldoende (oudere) bomen. De soort
neemt in Zeeland genoegen met bomen van enkele tientallen jaren oud in groenstroken, tuinen,
op boerenerven en kleine bosjes. Tot enkele decennia gelden was het voorkomen beperkt tot de
duinstrook, oudere bossen en buitenplaatsen. Zowel regionaal als landelijk is sprake van een
sterke toename, die vooral te maken heeft met de toename van het bosareaal door
grootscheepse aanplant in de vorige eeuw en de toenemende leeftijd en variatie in
boomsoorten. Op Walcheren en ook in Middelburg is veel naoorlogse boomaanplant de laatste
decennia geschikt geworden als broedplaats voor de soort.
Met 12 territoria was 2009 een beduidend minder goed jaar voor de soort dan voorgaande jaren
(2007 en 2008 respectievelijk 16 en 15 paar). De verspreiding in beide jaren komt grotendeels
overeen. De meeste territoria bevinden zich langs de Bolwerken, in oude stadstuinen, in
groenstroken aan de rand van de stad en in parken en parkachtige gebieden. Dit jaar werden
vooral minder broedparen gevonden in Middelburg-Zuid. Net als de Groene Specht ontbrak
deze soort in 1989 nog als broedvogel binnen de stadsgrenzen.
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Boerenzwaluw Hirundo rustica
Rode Lijst: GE

(0 territoria)

Populatie NL: 100.00-200.000

Populatie Walcheren: 200-250 (2006)

Trend: -

De Boerenzwaluw broedt wijdverspreid over vrijwel het gehele noordelijk halfrond. Europese
vogels overwinteren in West- en Centraal-Afrika. In West-Europa gaat de soort achteruit o.a.
door schaalvergroting in de landbouw, verdwijnen van geschikte broedlocaties, gebruik van
pesticiden in stallen en verminderde jongenproductie. De soort broedt in Nederland voornamelijk
in schuren en stallen van boerderijen en andere vrijstaande gebouwen in agrarisch gebied. Op
Walcheren is de laatste decennia een afname vastgesteld van 200-400 paar eind jaren tachtig
naar 200-250 paar in 2006.
In stedelijk gebied vinden doorgaans weinig broedgevallen plaats. In Middelburg werden in 1989
desalniettemin 18-20 broedparen gevonden in binnen de bebouwde kom gelegen
boerenschuren, maar ook tegen buitenmuren van nieuwbouw en villa’s.
In 2007 werden nog twee territoria gevonden maar in 2009 ontbrak de soort als zekere
broedvogel. Wel broedde minimaal één paartje op een boerenerf op de kruising Oude
Vlissingeseweg/ Reijersweg, net buiten de bebouwde kom van Middelburg en werd tot eind mei
een paartje gezien in en om een paardenschuurtje tussen de Veerseweg en Ramsburg. De
reden voor achteruitgang moet gezocht worden in de afname van beschikbaarheid van voedsel
en nestmateriaal en geschikte nestplaatsen.
Huiszwaluw Delichon urbica
Rode Lijst: GE

(4 territoria)

Populatie NL: 60.000-125.000

Populatie Walcheren: 250-300 (2008)

Trend: --

De Huiszwaluw broedt in grote delen van Europa, Azië en Noord-Afrika. In ons land bouwt de
soort haar nest in kleine kolonies onder dakgoten, balkons en overstekken van huizen en
boerderijen. Landelijk is al decennia sprake van een achteruitgang; sinds de jaren zeventig is de
stand meer dan gehalveerd. De oorzaak moet deels gezocht worden in afname van geschikt
nestmateriaal (modder, slib), specifiek in stedelijk gebied, maar ook in een verslechterde
voedselsituatie. Op Walcheren nam de soort af van 1150-1250 paar in 1969 naar 660-700 paar
in 1982. Daarna volgde een licht herstel tot 900 paar in 1993. Recent is de soort echter in
versneld tempo verder afgenomen (2008 318 paar).
In Middelburg is de soort als broedvogel zo goed als verdwenen. In de jaren tachtig en begin
jaren negentig broedden nog ongeveer 100 paren in Middelburg, vooral in de Breewijk/ Griffioen
(1989 58 paar) en Klarenbeek/ Veerseweg (31 paar). In 2009 werden 4 bewoonde nesten
gevonden langs de Noordweg binnen de gebiedsgrenzen (voorgaande jaren 0). Nog eens een
tiental nesten bevonden zich buiten de gebiedsgrenzen langs dezelfde Noordweg richting Sint
Laurens.
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Graspieper Anthus pratensis
Rode Lijst: GE

(3 territoria)

Populatie NL: 70.000-80.000

Populatie Walcheren: 265-300 (2006)

Trend: 0-

Het broedareaal van de Graspieper loopt van Groenland, IJsland en Midden-Frankrijk tot in
West-Siberie. Nederlandse broedvogels overwinteren in Zuidwest-Europa en Marokko. In
Nederland was de soort tot voor kort een zeer talrijke broedvogel (>100.000 paren in de jaren
zeventig). De laatste decennia is de soort sterk afgenomen in agrarische en graslandgebieden.
De soort handhaaft zich nog wel in andere biotooptypen. Op Walcheren is de soort de laatste
twee decennia sterk afgenomen van 600-1000 paar medio jaren tachtig naar 265-300 paar in
2006. De soort verdwijnt vooral in rap tempo uit akker/weidegebieden, maar handhaaft zich nog
redelijk in de duinstrook en op industrie- en haventerreinen.
Op industrieterrein Arnestein werden in 2009 twee territoria gevonden (1989 3, 2007 3). Nog
een territorium werd vastgesteld op braakliggend terrein in de wijk Mortiere. Op beide locaties
zal de soort binnen enkele jaren naar verwachting verdwenen zijn.
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Witte Kwikstaart Motacilla alba
Rode Lijst: -

(2 territoria)

Populatie NL: 70.000-140.000

Populatie Walcheren: 100-120 (2006)

Trend: 0

Deze soort broedt in vrijwel geheel Europa in allerlei landschapstypen, maar vooral op het
platteland in de omgeving van boerderijen en schuren en aan dorpsranden. In stedelijk gebied
prefereert de soort industrieterreinen.
In Middelburg neemt de soort gestaag af van 8-9 territoria in 1989 via 3-6 in 2007 tot slechts
twee in 2009. Dit jaar werd slechts één territorium gevonden op Arnestein (1989 5, 2006 4, 2007
2-3). Het andere broedpaar bevond zich op het bedrijventerrein Mortiere. De afname op
Arnestein is vermoedelijk het gevolg van het volledig volbouwen van de beschikbare kavels en
het verminderde aanwezigheid van rommelhoekjes, overhoekjes en andere geschikte foerageeren broedlocaties.

Gele kwikstaart Motacilla flava
Rode Lijst: KW

(0 territoria)

Populatie NL: 40.000-50.000

Populatie Walcheren: 125-150 (2006)

Trend: -

De gele kwikstaart is ene grondbroeder van open terrein in West- en Midden-Europa. Er is al
decennia sprake van een geleidelijke achteruitgang door het verdwijnen van kleinschalig
cultuurlandschap en intensivering van de landbouw. In 1989 werden in Middelburg nog vier
territoria gevonden (Arnestein), in 2007-2009 geen.

34

Broedvogelinventarisatie Middelburg 2009

Nachtegaal Luscinia megarhynchos
Rode Lijst: KW

(1 territorium)

Populatie NL: 6500-7500

Populatie Walcheren: 130-170

Trend: -

Deze Euraziatische soort broedt oostwaarts tot in Rusland en zuidwaarts tot in Noord-Afrika. De
Nachtegaal broedt verspreid over ons land met zwaartepunten in de duinstrook en de oostelijke
provincies. In het oosten van het land gaat de soort de laatste decennia sterk achteruit, terwijl in
het duingebied sprake is van een toename.
In Middelburg werd dit jaar één territorium vastgesteld; vanaf medio mei zong wekenlang een
mannetje aan de rand van de Griffioen in een klein bosperceeltje tegenover het Essostation aan
de Laan der Verenigde Naties. Het voorkomen van de soort is op Walcheren vrijwel beperkt tot
de duinstrook en langs het Veerse Meer.
Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros

(7 territoria)

Rode Lijst: -

Populatie Walcheren: 32-38 (2005)

Populatie NL: 27.00-37.000

Trend: ++

Deze oorspronkelijke bewoner van rotsachtige gebergten broedt tegenwoordig wijdverspreid in
Europa. De soort nestelt in nissen, gaten en spleten van gebouwen en steenhopen, vooral in
industriegebieden, op spoorwegemplacementen, op bouwterreinen en in nieuwbouwwijken. In
ons land broedt de soort in 85% van alle atlasblokken.
In Middelburg werden dit jaar slechts zeven territoria gevonden (1989 (12-13, 2007 8, 2008 11),
waarmee 2009 een slecht jaar is voor de soort. Wel was er voor het eerst sinds jaren weer een
zingende vogel present in de binnenstad (Markt/ Lange Delft). Net als vorig jaar was de soort te
vinden in de wijk Mortiere (twee paar). De soort werd echter niet aangetroffen op Ramsburg en
was schaars op Arnestein (vier paar). De afname op Arnestein toont sterke overeenkomsten met
die van de Witte Kwikstaart en kent vermoedelijk dezelfde oorzaak.
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Winterkoning Trochlodytes trochlodytes
Rode Lijst: -

(196 territoria)

Populatie NL: 500.000-600.000

Populatie Walcheren: >1450-1675

Trend: +

Deze zanger broedt in vrijwel geheel Europa m.u.v. het uiterste noorden en komt voor op
plaatsen met veel en gevarieerd groen, waarbij de voorkeur uitgaat naar structuurrijke bossen
met een weelderige ondergroei. In Nederland en ook op Walcheren is de soort één van de
talrijkste broedvogels. De soort is de laatste decennia sterk toegenomen.
In Middelburg broedden in 1989 100-105 paar. In 2008 bleek het aantal broedparen meer dan
verdubbeld tot 212 paar. Omdat er voor het eerst in jaren weer sprake was van een strenge
winter en bekend is dat na strenge vorst vaak sprake is van een substantiële populatieafname is
besloten de soort ook in 2009 te inventariseren. Dit jaar werden 196 territoria gevonden, wat
neerkomt op een afname van 7,5% t.o.v. 2008. In vergelijking met de situatie na de strenge
winters van 1978/79 (landelijke afname 50%) en in de strenge winters medio jaren tachtig
(afname tot 20%) is de afname gering. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat de
periode met strenge vorst relatief kort duurde en er geen sprake was van een langdurige periode
met sneeuwval.

Winterkoning, 15 april 2007 Westkapelle
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Roodborst Erithacus rubecula
Rode Lijst: -

(56 territoria)

Populatie NL: 350.000-450.000

Populatie Walcheren: 250-300?

Trend: +

De Roodborst is één van de talrijkste broedvogels van Europa en ontbreekt alleen op IJsland en
de hoogarctische toendra’s. In Nederland neemt de soort al enkele decennia geleidelijk toe,
vooral door de toename van geschikt broedareaal. De broedhabitat van deze soort omvat
bossen, parken, parken, groenstroken, grote tuinen en kleinschalig cultuurlandschap.
Met 56 territoria was er in 2009 sprake van een geringe afname ten opzichtte van 2007 (60
paar), maar enige fluctuatie is normaal; na strenge winters is vaak sprake van een kleine
afname. Aangenomen wordt dat het aantal broedparen min of meer stabiel is en dat de
uitbreidingsmogelijkheden voor de Roodborst in Middelburg gering zijn, na de eerdere sterke
toename in de afgelopen 20 jaar (1989 acht paar). De verspreiding komt overeen met die in
2007. Lokaal nam de soort af, zoals in park Toorenvliedt e.o. van elf naar zeven paar. In de
parktuinen langs de Prooyenseweg is echter sprake van een toename van twee naar vijf paar.
Parken, begraafplaatsen en de Bolwerken zijn belangrijke broedplaatsen, daarnaast is de soort
te vinden in groenstroken, grote tuinen en andere parkachtige gebieden. De toename in
Middelburg heeft zoals bij veel andere zangvogels vooral te maken met het ouder en
gevarieerder worden van de groene zones in de stad.

Roodborst, Molenwater Middelburg 9 april 2007
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Zanglijster Turdus philomelos
Rode Lijst: -

(66 territoria)

Populatie NL: 120.000-160.000

Populatie Walcheren: 450-600

Trend: 0-

Deze soort broedt in grote delen van NW-Europa, oostelijk tot diep in Rusland. De Nederlandse
verspreidingskaart lijkt sterk op die van de Merel, maar de dichtheden liggen fors lager. In
Middelburg komt in diverse biotopen voor, maar heeft een voorkeur voor structuurrijk loofbos
met een rijke ondergroei van struiken.
In 1989 broedden 100-105 paar in Middelburg. De indruk bestond dat de soort de afgelopen
decennia was toegenomen, maar uit recente inventarisaties blijkt dat er sprake is van een
achteruitgang van maar liefst 30-35%. In 2009 werden 66 territoria gevonden, één minder dan
vorig jaar. De landelijke trend is licht negatief, of er in stedelijk gebied sprake is van een sterkere
afname is onbekend doordat weinig inventarisatiegegevens bekend zijn uit urbane gebieden.
In Middelburg is de sterke achteruitgang op de Bolwerken opvallend (van tien naar één tot twee
paar!). Maar ook in andere gebieden zoals park Toorenvliedt (van vier naar twee) en wijken als
de Griffioen (van negen naar vier) is de afname fors. Alleen in de binnenstad is lokaal sprake
van duidelijke toename; de soort ontbrak in 1989 in het centrum en in de buurt van de Nieuwe
Haven.
De achteruitgang in Middelburg is lastig te verklaren. Op de Bolwerken ligt een verband met het
recent rooien van vooral struiken en andere ondergroei voor de hand.

Zanglijster, Griffioen Middelburg, 14 april 2009
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Bosrietzanger Acrocephalus palustris
Rode Lijst: -

(1 territorium)

Populatie NL: 70.000-110.000

Populatie Walcheren: 100-120 (2005)

Trend: +

De Bosrietzanger broedt in grote delen van Centraal-Europa, oostelijk tot voorbij de Oeral. De
soort overwintert in zuidelijk Afrika. Deze zanger broedt bij voorkeur in ruige hoekjes op dijken,
langs spoorwegtaluds, in verlandde kreken en in jonge aanplant.
In Middelburg broedt de soort in lage aantallen (1-3 paar). Dit jaar werd slechts één territorium
gevonden op en klassieke plaats in een struweelrijke spoorsloot op Arnestein.
Kleine Karekiet Acrocephalus scripaceus

(55 territoria)

Rode Lijst: -

Populatie Walcheren: 450-525

Populatie NL: 150.000-250.000

Trend: ++

Deze soort broedt in Europa van Zuidelijk Scandinavië tot aan de Middellandse Zee en oostelijk
tot ver in Rusland. De soort heeft een voorkeur voor rietranden en rietvelden langs water, maar
komt ook voor in andere vegetatie (ruigten, lisdodden) in moerasachtig gebied.
Met 55 territoria had de soort een topjaar in Middelburg (2007 en 2008 resp. 40 en 46 paar). De
Middelburgse vesten vormen het belangrijkste broedgebied (1989, 2007, 2008 en 2009
respectievelijk 43, 25 en 24 en 31 territoria). De soort wordt verhoudingsgewijs steeds vaker
aangetroffen in de vegetatie rond stadsvijvers, in parken en in sloten. In de Veerse Poort nam
het aantal paren echter al weer af van vier paar vorig jaar naar twee paar in 2009. In het
Erasmuspark was echter sprake van een toename van zes paar in 2008 tot negen paar dit jaar.
Of de toename van de laatste jaren een trend is zal de toekomst uit moeten wijzen.

Bosrietzanger, Quarlespolder, 26 juni 2009
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Tjiftjaf Phylloscopus collybita
Rode Lijst: -

(64-66 territoria)

Populatie NL:550.000-600.000

Populatie Walcheren: 650-700 (2007)

Trend: ++

Deze soort broedt van de westrand van Europa en Noordwest-Afrika tot in het oosten van
Siberië en het Midden-Oosten. Nederlandse broedvogels overwinteren op het Iberisch
Schiereiland en in Noord-Afrika. In ons land is de Tjiftjaf de laatste decennia sterk toegenomen
(met een factor 5) door bos- en groenaanplant, verbossing van moerasgebieden en verruiging
van de ondergroei in oudere bossen.
In 2007 werden in Middelburg 72 territoria gevonden, twee keer zoveel als in 1989 (35). Met 6466 territoria is 2009 een iets minder jaar. Net als de Zwartkop broedt de soort bij voorkeur in
gemengd - bij voorkeur ouder - loofbos met een gevarieerde ondergroei. De soort profiteert van
het ouder worden van de naoorlogse aanplant in Middelburg. Net als in 2007 waren de meeste
Tjiftjaffen zijn te vinden langs de Bolwerken, in parken en op buitenplaatsen en in groenstroken
aan de rand van Middelburg. Ook werden enkele territoria gevonden in oudere tuinen met grote
bomen. De verspreiding wijkt nauwelijks af van die in 2007.

Tjiftjaf, Molenwater Middelburg, 8 april 2009
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Fitis Phylloscopus trochilus
Rode Lijst: -

(9 territoria)

Populatie NL: 450.000-550.000

Populatie Walcheren: 250-275 (2007)

Trend: +

De Fitis broedt vooral van West-Europa en Scandinavië tot in Oost-Siberië. De soort overwintert
ten zuiden van de Sahel in Afrika.
Op plaatsen waar het de Tjiftjaf voor de wind gaat neemt de Fitis juist af. Fitissen broeden bij
voorkeur in (zeer) jonge bossen en houtwallen met een rijke struiken- en kruidenlaag.
In 2009 werden negen territoria gevonden in Middelburg, veel minder dan in 1989 (63-65), maar
ongeveer evenveel als in 2007 (10). Op voormalige goede broedlocaties als Toorenvliedt en het
aangrenzende AZC-terrein (1989 11 paar), het Meiveld (1989 7 paar), Arnestein en
begraafplaats (1989 20 paar) en sportpark Voorborch (1989 7 paar) broeden tegenwoordig
nauwelijks Fitissen. De meeste territoria bevonden zich dit jaar in jonge parkjes en in
hoogopgaand struikgewas rond sportparken.
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Spotvogel Hippolais icterina
Rode Lijst: GE

(4 territoria)

Populatie NL: 17.000-25.000

Populatie Walcheren: 120-145 (2004)

Trend: --

De Spotvogel broedt vanaf Noordoost Frankrijk, de Alpenlanden en de Balkan tot ver in FennoScandinavië en overwintert in tropisch Afrika. Open loofbos, parken en tuinen met een rijke
ondergroei afgewisseld met open plekken genieten de voorkeur als broedbiotoop. Op Walcheren
is de soort vaak te vinden op boerenerven met voldoende opgaand geboomte. De soort gaat
landelijk al enige decennia achteruit, vooral in bosgebieden. Door klimatologische
omstandigheden schuift het broedgebied van de soort bovendien langzaam op in noordelijke
richting.
Ook in Middelburg is de soort achteruitgegaan van 26-28 paar in 1989 tot zeven paar in 2004 en
2007. Vorig jaar werden slechts drie territoria vastgesteld, alle in de jonge aanplant rond de
sportvelden aan de Veerse Poort. Ook dit jaar werden hier drie zingende vogels aangetroffen.
Nog een territorium bevond zich in het struweel langs de rondweg achter de Ter Hoogekerk.
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Braamsluiper Sylvia curruca
Rode Lijst: -

(3 territoria)

Populatie NL: 13.000-20.000

Populatie Walcheren: 125-135 (2005)

Trend: -

Deze soort broedt in geheel Europa met uitzondering van het uiterste noordwesten en
zuidwesten en broedt vooral in halfopen gebied met dicht struweel, bij voorkeur met
doornstruiken. De wintermaanden brengt de Braamsluiper door in Oost-Afrika.
In Middelburg werden dit jaar drie territoria vastgesteld, evenveel als in 2008 en aanzienlijk
minder dan in 2007 (8) en 1989 (5). Van de soort is bekend dat de jaarlijkse aantallen sterk
kunnen fluctueren. De territoria bevonden zich langs de spoorlijn in het Erasmuspark (2) en rond
de sportvelden Veerse Poort (1). Net voor de datumgrens werden zingende vogels opgemerkt
bij sportpark Voorborch en in de omgeving van Ter Veste.

Tuinfluiter Sylvia borin
Rode Lijst: -

(7 territoria)

Populatie NL: 120.000-150.000

Populatie Walcheren: 250-275 (2005)

Trend: 0

De Tuinfluiter broedt algemeen in heel Europa in landschap met enig bos en halfopen struweel,
bij voorkeur in vochtig jong loofbos met een dichte onderlaag van struiken en kruiden. In
Middelburg is de soort ten opzichte van de jaren tachtig afgenomen. De afname zet de laatste
jaren in hoog tempo door; 1989 23-25 paar, 2007 15 paar, 2008 tien paar en dit jaar slechts
zeven paar. Drie territoria werden gevonden aan de Westelijke Oude havendijk (Mortiere) en
drie in struweel langs de spoorlijn. De afname van de laatste jaren is niet uitsluitend te verklaren
vanuit verdwijnen van geschikt broedbiotoop. Omstandigheden in de overwinteringsgebieden
spelen mogelijk een rol.
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Grasmus Sylvia communis
Rode Lijst: -

(6 territoria)

Populatie NL: 130.000-150.000

Populatie Walcheren: 350-380 (2005)

Trend: ++

De Grasmus broedt in laag dicht struikgewas in halfopen gebied, zoals in Meidoornhagen langs
B-wegen en in duingebieden. In Europa ontbreekt de soort alleen in het uiterste noorden en in
het zuidelijk deel van het Iberisch Schiereiland. De soort overwintert in de Sahel in Afrika.
In Nederland is de soort de laatste decennia sterk toegenomen. In de jaren zeventig ging het
juist erg slecht met de soort vanwege extreme droogte in de Sahel.
Het aantal territoria van de Grasmus in Middelburg is al decennia lang laag en stabiel (1989 5-6,
2005 6, 2007 6, 2008 8, 2009 6). De soort werd dit jaar net als in voorgaande jaren aangetroffen
in parken, groenstroken en in windsingels langs B-wegen.

Grasmus, Domburg, 19 april 2009
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Zwartkop Sylvia stricapilla
Rode Lijst: -

(78 territoria)

Populatie NL: 270.000-320.000

Populatie Walcheren: 720-750 (2005)

Trend: ++

De Zwartkop ontbreekt in Europa als broedvogel alleen in het uiterste noorden en is verder te
vinden in West-Afrika en West-Siberie. De Zwartkop prefereert oudere bossen met niet teveel
ondergroei en profiteert in Zeeland van het ouder worden van de naoorlogse aanplant. De soort
is ook landelijk sterk toegenomen, vooral in agrarische gebieden, waar de soort blijkbaar minder
hoge eisen stelt aan zijn leefomgeving en tegenwoordig vaak te vinden is in de aanplant op
boerenerven.
In Middelburg is uit recent onderzoek gebleken dat er sprake is van een sterke toename 1989
36-38 paar, 2005 90-95 paar). In 2008 en 2009 lagen de aantallen met 76 respectievelijk 78
paar wat lager dan in 2005. Landelijk gezien lagen de aantallen in 2006-2008 overigens ook
lager dan in het topjaar 2005. De meeste zangposten werden opnieuw gevonden in parken
(Toorenvliedt e.o. acht paar), in groenstroken, op begraafplaatsen en op de Bolwerken (zeven).
Opmerkelijk was de afname in park het Meiveld van zeven naar drie paar. Daarentegen was
sprake van een vergelijkbare toename op de begraafplaats en aanliggende parkjes in
Middelburg-Zuid.
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Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata
Rode Lijst: GE

Populatie NL: 20.000-30.000

(1-4 territoria)
Populatie Walcheren: 80-100 (2005)

Trend: --

De Grauwe Vliegenvanger broedt in vrijwel geheel Europa en is met name talrijk in de centrale
en noordelijke delen. De soort broedt vooral in bossen, parken en tuinen en op boerenerven. De
soort overwintert in de zuidelijke helft van Afrika.
Landelijk is sprake van een gestage achteruitgang. Op Walcheren is de populatie echter al
langere tijd stabiel en lokaal is zelfs sprake van een toename, waarschijnlijk doordat naoorlogse
aanplant pas recent geschikt is geworden als broedbiotoop. In 1989 werd in Middelburg slechts
één territorium gevonden (Toorenvliedt), tegen zeven in 2007 en maar liefst tien in 2008. In 2009
werd geheel tegen de verwachting in slechts één overtuigend territorium gevonden op het
Molenwater. Via andere waarnemers kwam me nog een waarneming van een zingende vogel
ter ore eind mei bij Kwekerij Overwater en in juni werd een (niet zingende) vogel waargenomen
bij Ter Veste. Mogelijk ligt het aantal territoria dus iets hoger. Op parkachtig privé-terrein (bijv.
Ter Veste en Prooyenseweg) kunnen gemakkelijk territoria van deze geheel niet luidruchtige
soort worden gemist. In de Magistraetwijk werd in de eerste helft van mei een zingende vogel
aangetroffen op exact dezelfde locatie waar in 2008 een territorium werd gevonden, later in het
seizoen kon de vogel echter niet meer worden teruggevonden.
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Staartmees Aegithalos caudatus
Rode Lijst: -

(26 territoria)

Populatie NL: 30.000-40.000

Populatie Walcheren: 200-225 (2008)

Trend: 0

De Staartmees broedt in vrijwel geheel Europa en verder oostelijk tot aan Kamtsjatka en Japan.
De broedhabitat bestaat uit loofbos en gemengd bos met een gevarieerde en rijk
gestructureerde onderlaag met een afwisseling van dekking en open ruimte. Nederlandse
broedvogels overwinteren doorgaans in eigen land. Na een jarenlange toename wijzen recente
landelijke gegevens op een geleidelijke afname.
Zoals veel andere zangvogels profiteert de Staartmees van het ouder worden van de beplanting
in het onderzoeksgebied.
In 2009 werden slechts 26 territoria gevonden, aanzienlijk minder dan in 2007 (37) en 2008 (31),
maar veel meer dan in 1989 (4). De soort is te vinden in parken en parkachtige gebieden, in
grote tuinen, op begraafplaatsen en in groenstroken. De verspreiding kan van jaar tot jaar erg
verschillen; ten zuiden van het Kanaal door Walcheren werden dit jaar negen paren
aangetroffen tegen slechts vier vorig jaar en maar liefst 14 in 2007. De Staartmees is erg vorsten sneeuwgevoelig. Mogelijk hangt de achteruitgang van de laatste twee jaar samen met de
slechte weersomstandigheden in maart 2008 en de vorstperiode in januari 2009. Anderzijds sluit
de achteruitgang aan bij de landelijke trend (sinds 2003 jaarlijkse afname).

Staartmees, Molenwater Middelburg, 8 april 2009
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Boomkruiper Certhia familiaris
Rode Lijst: -

(10 territoria)

Populatie NL: 80.000-120.000

Populatie Walcheren: 100-120 (2008)

Trend: 0+

Deze soort komt voor in Europa (met uitzondering van de Britse Eilanden en FennoScandinavië), Noord-Afrika en Turkije. De Boomkruiper broedt bij voorkeur in oudere,
gevarieerde loofbossen, maar ook in parken en (oude) tuinen. In Nederland komt de soort in alle
provincies voor, maar ontbreekt plaatselijk in het de kustprovincies met aaneengesloten open
agrarisch landschap. Op Walcheren is het aantal broedparen de laatste twee decennia
verdubbeld.
Het aantal territoria in Middelburg was gedurende de onderzoeksjaren opmerkelijk stabiel (20072009 steeds 10 paar). De meeste Boomkruipers broeden in oude bomen in parken en
voormalige buitenplaatsen. Er is sprake van een opvallende verschuiving van de oude
binnenstad (2007-2009 respectievelijk zeven, vier en één paar) naar nieuwere delen van
Middelburg. In 2008 werden voor het eerst territoria gevonden ten zuiden van het Kanaal door
Walcheren (algemene begraafplaats en in een nabijgelegen parkje). Op de Begraafplaats werd
de soort dit jaar niet gevonden, maar wel langs de Overloper en in park het Meiveld. Ook nieuw
was de vestiging in een parkje bij sportpark Voorborch en langs de Kanaaldijk nabij het nieuwe
Waterstaatkantoor. Op enkele nieuwe broedlocaties zijn in het voorjaar maart 2009 op mijn
advies nieuwe nestkasten opgehangen. Mogelijk heeft dit de soort in de kaart gespeeld.

Boomkruiper, Poelendaele Middelburg, 15 maart 2009
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Gaai Garrulus glandarius
Rode Lijst: -

(9 territoria)

Populatie NL:40.000-60.000

Populatie Walcheren: ?

Trend: 0+

De Gaai is van oorsprong een bosvogel, die echter steeds vaker voorkomt in halfopen
landschap zoals in boomgaarden, op erven en in windsingels. De soort komt verspreid in heel
Europa voor en ontbreekt alleen in het noorden van Engeland en Scandinavië. In Nederland
ontbreekt de soort alleen lokaal in open gebieden aan de kust.
Van deze in de broedtijd onopvallende soort werden negen territoria gekarteerd, iets minder dan
in voorgaande jaren (2007 11, 2008 12), maar ruim meer dan in 1989 (drie). Bovendien werden
gedurende het broedseizoen op vijf plaatsen eenmalige waarnemingen van solitaire vogels of
paartjes gedaan, mogelijk is op deze locaties (open stippen op kaart) ook sprake van
broedgevallen. De soort is te vinden in parken, op begraafplaatsen, in grote tuinen en in
groenstroken langs de rand van de stad. De toename van de afgelopen decennia heeft te
maken met de toename en het ouder worden van stedelijk groen. Hoewel de soort net als in
2007 en 2008 verspreid over de stad te vinden is, is de Gaai niet erg plaatstrouw; de
broedlocaties wisselen van jaar tot jaar. Alleen in park Toorenvliedt is de soort een jaarlijkse
broedvogel (1-3 paar, dit jaar twee paar).

Gaai, Griffioen, 14 april 2009

56

Broedvogelinventarisatie Middelburg 2009

57

Broedvogelinventarisatie Middelburg 2009

Ekster Pica pica

(51 territoria)

Rode Lijst: -

Populatie NL: 40.000-60.000

Populatie Walcheren: ?

Trend: -

De Ekster broedt in geheel Europa op plaatsen met opgaand geboomte. De soort heeft een
voorkeur voor parkachtig landschap met een afwisseling van open terrein en verspreide bosjes
en lanen. Landelijk gaat de soort in aantal achteruit o.a. door de toename van de Havik voor wie
de Ekster een makkelijke prooi is. Deze afname zet zich sinds 2005 in versneld tempo door.
Op veel plaatsen in Middelburg is de Ekster een normale verschijning. Er werden 51 territoria
gevonden, tien minder dan in 2007, maar nog altijd veel meer dan in 1989 (8-10). Of na de
spectaculaire toename van de afgelopen 20 jaar ook binnen onze stadsgrenzen een
neergaande tendens is ingezet zal moeten blijken uit nader onderzoek. Hoewel sinds enkele
jaren Haviken op Walcheren broeden, komt predatie binnen de stadsgrenzen vermoedelijk nog
nauwelijks voor gezien het vrijwel ontbreken van havikwaarnemingen binnen de stadsgrenzen.
Mogelijk heeft de snelle toename van de Zwarte Kraai een negatief effect op het aantal
broedparen van de Ekster.
De soort ontbrak dit jaar, net als in 2007 alleen in het oude stadshart, maar is verder in alle
stadsdelen vertegenwoordigd. Parken, windsingels bij sportvelden, groenstroken en
industrieterreinen zijn favoriet, maar de soort komt ook voor in kleine plukjes groen met enkele
hoge bomen in nieuwbouwwijken en arbeiderswijken, bijvoorbeeld bij scholen, in tuinen en
speeltuinen.

Eksters, Breeweg Middelburg, 18 maart 2009
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Kauw Corvus monedula
Rode Lijst: -

(633 territoria)

Populatie NL: 180.000-220.000

Populatie Walcheren: ?

Trend: ++

De kauw is broedvogel van de gematigde streken van Europa en het aansluitende deel van
Azië.Deze kleine kraaiachtige broedt in allerlei natuurlijke en kunstmatige holtes zoals holle
bomen, konijnenholen en vooral in niet gebruikte schoorstenen. Conform de landelijke trend is
de Kauw de laatste decennia in Middelburg sterk toegenomen als broedvogel. Met 633 territoria
is de soort t.o.v. 2007 (550 paar) met 15% toegenomen. In vergelijking met 1989 is de stand
zelfs verdrievoudigd.
Mogelijke oorzaken van de toename zijn een toename van geschikte nestgelegenheid (meer
schoorstenen die niet meer gebruikt worden) en verminderde vervolging. Ook is de soort een
alleseter die profiteert van voedertafels en afvalresten.
De verspreiding is gelijk aan die in 2007. De toename deed zich in alle wijken voor. Plaatselijk is
sprake van kolonievorming, bijvoorbeeld in de Breewijk, de Griffioen, de Magistraetwijk en
Dauwendale.
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Zwarte Kraai Corvus corone
Rode Lijst: -

(51 territoria)

Populatie NL:70.000-100.000

Populatie Walcheren: ?

Trend: ++

De zwarte Kraai is een standvogel die in vrijwel geheel Zuidwest-Europa broedt en in het
Noorden van Europa wordt vervangen door de Bonte Kraai. De soort komt landelijk overal voor
op plaatsen met enig opgaand geboomte. Na een forse toename in de jaren zeventig-negentig is
er sinds 2000 sprake van een stabilisatie en plaatselijke afname.
In 1989 ontbrak de soort nog als broedvogel In Middelburg (1 mogelijk broedgeval Arnestein).
Dit jaar werden maar liefst 51 territoria gevonden, fors meer dan de 33 territoria in 2007. De
soort komt verspreid over het gehele gebied voor, tot in kleine stadsparken in de binnenstad. In
vergelijking met 2007 valt vooral de toename in de binnenstad, Klarenbeek en woonwijken in
Middelburg-Zuid op. In Arnestein nam de soort juist af (van negen naar vijf paar), deels ten
gevolge van werkzaamheden en bomenrooi rondom de aanleg van de N59.
De Zwarte Kraai heeft zich in korte tijd getransformeerd van een schuwe polder- en bosbewoner
tot een goed geïntegreerde stadsbewoner. Het is aannemelijk dat de toename van deze soort
negatieve gevolgen zal hebben voor andere kraaiachtigen (concurrentie) en zangvogels
(predatie).

Zwarte Kraai, Griffioen, 13 maart 2009
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Spreeuw Sturnus vulgaris
Rode Lijst: -

(145 territoria)

Populatie NL: 500.000-900.000

Populatie Walcheren: 700-750 (2008)

Trend: -

De Spreeuw is een zeer talrijke broedvogel van Midden- en Noord-Europa, oostelijk tot ver in
Rusland. De soort is te vinden in cultuurlandschap in tuinen, dorpen en steden, maar ook in
parken en bossen. Spreeuwen nestelen in losse kolonies in holtes en spleten in bomen en
gebouwen en in speciale nestkasten.
Dit jaar werden slechts 145 territoria gevonden, aanzienlijk minder dan in 2007 (159) en 2008
(174). De soort nam opvallend af in de Stromenwijk en de jaren zeventig wijken ten zuiden van
het Kanaal door Walcheren. De afname houdt vermoedelijk verband met het verdwijnen van
geschikt foerageergebied aan de rand van deze wijken door stadsuitbreiding. Elders bleven de
aantallen min of meer stabiel, met lokaal soms een kleine toename (bijvoorbeeld van twee naar
vier paar in het Bastion, Middelburg-Centrum.
De meeste Spreeuwen broeden nog altijd in “oudere nieuwbouwwijken” zoals de Stromenwijk,
het Zanddorp, Dauwendaele, Reijershove, Nieuw-Middelburg, de Griffioen en Klarenbeek.
Favoriete broedplaatsen zijn hoekpannen van de onderste dakpannenrij en kleine holtes onder
de dakrand.

Spreeuw, Klarenbeek Middelburg, 11 maart 2009
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Huismus Passer domesticus
Rode Lijst: GE

(906 territoria)

Populatie NL: 500.000-1.000.000

Populatie Walcheren: 2700-4700 (2006)

Trend: --

De Huismus is een algemene broedvogel van Eurazië en Noord-Afrika. Door introducties komt
de soort ook elders op de wereld talrijk voor. In geheel West-Europa neemt de soort sinds het
eind van de vorige eeuw sterk in aantal af. In Nederland is het aantal broedparen ten opzichte
van de jaren zeventig en tachtig gehalveerd. De Huismus nestelt bij voorkeur in middeloude
stadswijken, dorpen en boerderijen met oude pannendaken. De omvang van de Walcherse
populatie was tot voor kort slechts bij benadering bekend (1996 20.000-25.000 paar) door het
ontbreken van gebiedsdekkende inventarisaties. Op basis van inventarisaties van deelgebieden
in 1996 werd de stand voor Middelburg, Vlissingen en Souburg samen op 15.000 paar geschat.
Uit recent onderzoek (2006) blijkt dat de Walcherse populatie in een tijdsbestek van 10 jaar met
maar liefst 80-90% is afgenomen.
De resultaten van recent onderzoek in Middelburg sluiten aan bij dit beeld; Dit jaar werden 906
mannetjes geteld, net iets meer dan in 2007 (891). Ten opzichte van een eerdere schatting in
1996 (5000-7500) zijn dit somber stemmende aantallen, het positieve is dat de enorme afname
van het afgelopen decennium zich de afgelopen twee jaar niet verder heeft doorgezet. Lokaal
neemt de soort echter wel verder af, specifiek in de binnenstad (1996 281 paar, 2007 35 paar,
2009 30 paar) en op Arnestein (2007 en 2009 resp. 26 en 23 paar). De meeste Huismussen
komen net als in 2007 voor in naoorlogse wijken als Reijershove, Dauwendaele, de Stromenwijk
en Nieuw-Middelburg, en lijken daar dus niet verder af te nemen. De meeste van deze wijken
zijn ruim van opzet en bieden voldoende voedsel voor de soort. De bouwstijl (rijtjeswoningen
met pannendaken) biedt volop broedgelegenheid.

Huismus ♀, Griffioen Middelburg, 13 maart 2009
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Ringmus Passer montanus (3 territoria)
Rode Lijst: GE

Populatie NL: 50.000-150.000

Populatie Walcheren: 275-300 (2006)

Trend: ---

De Ringmus broedt talrijk in heel Europa met uitzondering van het uiterste noorden en westen.
Deze soort broedt bij voorkeur in kleinschalig agrarisch cultuurlandschap en komt vooral voor
rond boerderijen. Net als de Huismus neemt de soort in grote delen van West-Europa sterk in
aantal af. In Nederland werd de stand in de jaren zeventig nog op 500.000-750.000 paar
geschat!
In Middelburg werden dit jaar werden twee territoria gevonden bij een oude schuur in de
Nieuwbouwwijk Mortiere en 1 territorium bij een vrijstaande woning tegen het Arnekanaal. In
voorgaande jaren werden 0-1 territoria gevonden.
Vink Fringilla coelebs
Rode Lijst: -

(1 territorium)
Populatie NL: 600.000-700.000

Populatie Walcheren: 50-75 (2007)

Trend: +

De soort komt in geheel Europa voor, behalve in IJsland en het hoge noorden. De soort komt
verder voor in West-Azie en is geïntroduceerd in Nieuw-Zeeland en West-Afrika. In Noord- en
West-Afrika komen aparte ondersoorten voor. De Vink broedt bij voorkeur in (open) bossen,
grote tuinen en parken, maar komt feitelijk overal voor waar bomen staan. In de jaren vijftig van
de vorige eeuw was het broedvoorkomen van de soort op Walcheren nog beperkt tot de
duinstrook. De soort heeft zijn broedgebied geleidelijk uitgebreid en is nu ook te vinden in
laagstamboomgaarden, erfbeplanting en oudere parken.
In 1989 ontbrak de soort nog als broedvogel in Middelburg. In 2007 en 2008 werden
respectievelijk 4 en 5 territoria gevonden in gevarieerd biotoop (park, grote tuin, begraafplaats,
boomgaarden). Dit jaar bleef de teller steken op slechts één territorium langs de Prooyenseweg.
Een verklaring voor het grote verschil met voorgaande jaren is niet direct te geven.
Groenling Chloris chloris
Rode Lijst: -

(50 territoria)

Populatie NL: 50.000-100.000

Populatie Walcheren: 400-500

Trend: 0+

De Groenling broedt in NW-Afrika, West-Azie en vrijwel geheel Europa met uitzondering van
IJsland en de noordelijke delen van Scandinavië en Rusland. De soort broedt in open en
halfopen boomrijke gebieden zoals bosranden, boerenerven, parken, tuinen en ander
cultuurlandschap. In Nederland is de soort wijdverspreid en vooral talrijk in dorpen en steden. In
duingebieden en agrarisch cultuurlandschap is een afname vastgesteld, in stedelijk gebied zou
het de soort echter voor de wind gaan.
Vorig jaar werd tegen de verwachtingen in een forse afname vastgesteld van 135-140 paar in
1989 naar slechts 54 territoria in 2008. Dit jaar lag het aantal territoria nog iets lager (50). De
verspreiding laat geen grote veranderingen zien. Alleen het ontbreken op en om de algemene
begraafplaats (vorig jaar nog 5 paar) is opmerkelijk. Tot ver in april werden op deze plaats
overigens wel regelmatig Groenlingen gezien.
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Putter Carduelis carduelis
Rode Lijst: -

(28 territoria)

Populatie NL: 15.000-20.000

Populatie Walcheren: 100-200 (?) Trend: ++

Het verspreidingsgebied van de Putter komt in grote lijnen overeen met dat van de Groenling.
Deze soort prefereert halfopen cultuurlandschap als broedbiotoop en is vooral te vinden in
opgaand loofhout van tuinen, windsingels en boomgaarden. In Nederland komt de soort vooral
voor in de kustprovincies en het midden van het land. De soort ontbreekt in grote delen van
Brabant. Overijssel en Drenthe en gaat daar ook plaatselijk achteruit evenals in Limburg. In de
Flevopolders en delen van Groningen en Friesland is juist sprake van een sterke toename.
In 2009 werden 28 territoria gevonden (2007 en 2008 respectievelijk 27 en 34). De soort
broedde ook dit jaar verspreid over de gehele stad (maar ontbrak in 2009 in de Stromenwijk,
zonder duidelijke concentraties in bepaalde gebieden of wijken. De meeste Putters zijn te vinden
in het noordoostelijk deel in wijken met veel groen (Klarenbeek), maar ook in jonge, open wijken
als de Veerse Poort. De populatie is ten opzichte van 1989 (8-12 paar) verdrievoudigd. De soort
profiteert vooral van de aanleg van nieuwbouwwijken met bijbehorende groenvoorzieningen,
maar is in alle delen van de stad toegenomen.

Putter, Dauwendaele Middelburg, 27 maart 2009
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Kneu Carduelis cannabina (4 territoria)
Rode Lijst: GE

Populatie NL: 40.000-50.000

Populatie Walcheren: ?

Trend: --

Deze soort komt in vrijwel het gehele Palearctische gebied voor met uitzondering van het hoge
noorden. De Kneu is een echte cultuurvolger die vooral voorkomt in gecultiveerd laagland met
verspreide lage struiken en struwelen en dan vooral in agrarische gebieden met een extensieve
bedrijfsvoering. Dergelijk landschap verdwijnt in hoog tempo en de soort neemt dan ook sterk in
aantal af. In ons land is de soort nog vrijwel overal te vinden, maar het aantal broedparen is in
twee decennia gehalveerd.
Met vier territoria deed de soort het beter dan voorgaande jaren (2007 en 2008 respectievelijk 2
en 1 paar). Twee territoria werden gevonden op industrieterrein Arnestein en twee aan de rand
van de wijk Mortiere. In 1989 werden nog 33-35 broedgevallen vastgesteld waarvan 25 op
industriegebied Arnestein en acht in open gebied aan de westrand van Middelburg.
Rietgors Emberiza schoeniclus
Rode Lijst: -

(0 territoria)

Populatie NL: 70.000-100.000

Populatie Walcheren: 55-65 (2005)

Trend: +

De Rietgors broedt van West-Europa tot in Japan. In Europa is het verspreidingsgebied
versnipperd in de zuidelijke landen, maar is de soort vrijwel overal in het noordwesten, inclusief
Nederland te vinden, vooral in vegetatie (rietvelden) aan oevers van kreken, moerassen, sloten
en andere binnenwateren. Op Walcheren is de laatste decennia een afname van 50%
vastgesteld, terwijl het de soort landelijk juist voor de wind gaat. In Middelburg ontbreekt de
soort in de meeste jaren als broedvogel (2007-2009 steeds 0 paar).

Kneu ♂, Middelplaten Veerse Meer, 22 april 2009
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5 Conclusies

In de periode 2007-2009 zijn alle in Middelburg broedende vogelsoorten geïnventariseerd.
Doordat een eerdere inventarisatie bekend is uit 1989 is het mogelijk om niet alleen iets te
zeggen over de korte termijnontwikkelingen, maar ook over de ontwikkelingen van de afgelopen
20 jaar.
5.1. Aantallen broedvogels in 1989 en 2007-2009
In 1989 werden 54 broedvogelsoorten vastgesteld, in 2009 58-60 (hierbij zijn ook alle algemene
soorten gerekend die wel in 2008, maar niet in 2009 geïnventariseerd zijn). In alle jaren (1989,
2007, 2008 en 2009) hebben 70 verschillende soorten in Middelburg gebroed. Dit is exclusief
exoten (Muskuseend, Mandarijneend, Fazant) en gedomesticeerde soorten (Soepgans,
Soepeend, Stadsduif).
5.2. Toename en afname (aantallen)
Wanneer de aantallen van 1989 worden vergeleken met die van 2007-2009 blijkt dat 37 soorten
zijn toegenomen, 21 soorten zijn afgenomen en 12 soorten min of meer gelijk in aantal zijn
gebleven.
Wanneer gekeken wordt naar de broedvogelsoorten waarvan in 1989 substantiële aantallen (10
of meer paar) in Middelburg broeden, liggen de verhoudingen iets anders. Van de 30 soorten
met tien of meer broedparen blijken er 16 toegenomen, 13 afgenomen en is er één gelijk
gebleven.
De grootste toename doet zich voor in de categorie zeer schaarse broedvogels (0-4 paar); 18
soorten toegenomen, 7 soorten afgenomen en 9 soorten gelijk gebleven. Het predikaat zeer
schaars zegt hier alleen iets over de status van de soort in Middelburg. Zo valt een talrijke
broedvogels als de Graspieper (Walcheren 265-300 paar) met drie broedparen in Middelburg
onder de noemer zeer schaars.
De Dodaars, Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Groene Specht, Grote Bonte Specht en Vink
ontbraken in 1989 nog als broedvogel in Middelburg, maar werden in 2007-2009 jaarlijks
vastgesteld. Ook de Sperwer, Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw zijn nieuwkomers en
vermoedelijk blijvertjes.
Tegenover deze negen nieuwkomers staan zes soorten die als broedvogel uit Middelburg zijn
verdwenen. In alle zes gevallen gaat het om Rode Lijstsoorten (zie onder).
5.3. Toename ( soorten)
De meest opvallende toename (in aantallen) doet zich voor onder soorten die ook in 1989 al vrij
talrijk waren en die zijn te karakteriseren als standvogel of korte afstandstrekker. Voorbeelden
zijn Wilde Eend, Waterhoen, Houtduif, Holenduif, Turkse tortel, Winterkoning, Heggenmus,
Roodborst, Merel, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Ekster, Kauw en Zwarte Kraai. Alle
genoemde soorten zijn ook regionaal en landelijk talrijk. Alleen de Staartmees en de Ekster
nemen landelijk de laatste jaren in aantal af. Na de sterke toename in Middelburg t.o.v. eind
jaren tachtig is juist bij deze twee soorten in de periode 2007-2009 een afnemende trend
geconstateerd.
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Ook enkele broedvogelsoorten die in Zuid-Europa of Noord-Afrika overwinteren namen de
afgelopen twintig jaar flink toe, te weten Tjiftjaf (van 35 naar 64-72 paar) en de Zwartkop (van 38
naar 76-78 paar).
Van de soorten die in centraal of zuidelijk Afrika overwinteren namen alleen de Gierzwaluw en
de Grauwe Vliegenvanger (tijdelijk?) in aantal toe
Opvallend is de toename van enkele soorten die in 1989 nog als broedvogel ontbraken,
specifiek de Dodaars (18 paar in 2007, daarna echter afnemend naar 12 paar in 2009), de
Zilvermeeuw (20-26 paar in 2007-2009), de Groene Specht (9-10 paar jaarlijks) en de Grote
Bonte Specht (maximaal 16 paar in 2007, daarna afnemend tot 12 paar in 2009).
Onder de (in 1989 nog) zeer schaarse soorten is de toename procentueel gezien vaak groot,
maar getalsmatig verwaarloosbaar (bijv. Kerkuil 100% = van één naar twee paar). Alleen de
Gaai (van 3 naar 9-12 paar) en de Boomkruiper (van 2 naar 10 paar) namen fors in aantal toe.
Tenslotte valt de toename van de Scholekster op (van14 naar 17 paar). Net als de Zilvermeeuw
en Kleine Mantelmeeuw slaagt deze soort er in zich aan te passen en veranderende
omstandigheden, o.a. door op kiezeldaken te broeden en in wegbermen te foerageren.
5.4. Afname ( soorten)
Zoals bekend zijn de twee meest talrijke soorten (Huismus en Spreeuw) het meest in aantal
achteruit gegaan. Beide soorten waren in 1989 dermate algemeen dat ze niet zijn
geïnventariseerd. Bij de Huismus is de stand gedecimeerd, van de Spreeuw resteert
vermoedelijk nog 20-25% van de populatie uit 1989. Andere (ooit) talrijke soorten die opvallend
zijn afgenomen zijn de Huiszwaluw (van 100 naar 0-4 paar), de Zanglijster (van 105 naar 66-67
paar) en de Groenling (van 140 naar 50-54 paar). De afname van beide laatste soorten is
verrassend en extra aandacht voor beide soorten is gewenst. Landelijk was de trend tot begin
deze eeuw voor beide soorten in ieder geval matig positief.
Een sterke afname deed zich voor bij verschillende Afrikagangers, zoals de Boerenzwaluw (van
20 naar 0 paar), de Spotvogel (van 25 naar 7 paar in 2007 en nog slechts 4 in 2009), de
Tuinfluiter (van 25 naar 7 paar), de Fitis (van 65 naar 9 paar) en de Kneu (van 35 naar 1-4 paar).
Bij deze soorten is de afname vaak het gevolg van een combinatie van factoren, zoals
klimatologische veranderingen (bijv. Spotvogel verlegd broedareaal naar het noorden),
verslechterde voedselomstandigheden en verminderde broedgelegenheid (Boerenzwaluw),
veranderingen in lokale situatie (minder struweel Æ minder Fitissen en Tuinfluiters) en
omstandigheden in de overwinteringsgebieden (bijv. droogte, kap van bomen etc.).
Opvallend is verder de afname van een aantal typische akkerweidevogels, die zich tot voor kort
(weliswaar in kleine aantallen) nog wisten te handhaven op snippers braakliggende grond
binnen de bebouwde kom. Dit geldt onder andere voor de Kievit (van 11 naar 2 paar), en de
Gele Kwikstaart (van 4 naar 0 paar).

5.5 Rode Lijstsoorten
In 1989 broedden in Middelburg 18 vogelsoorten die op de huidige Rode Lijst (2004) staan. Van
deze soorten zijn er in de periode 1989-2009:
Vier in aantal toegenomen (Kerkuil, Groene Specht, Grauwe Vliegenvanger, Ringmus)
Elf in aantal afgenomen (Tureluur, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Nachtegaal, Huismus, Kneu)
of verdwenen (Koekoek, Zomertortel, Ransuil, Veldleeuwerik, Gele kwikstaart)
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Drie in aantal gelijk gebleven (Torenvalk, Patrijs, Graspieper)
Van de soorten die in aantal toenamen gaat het alleen bij de Groene Specht (van 0 naar 9-10
paar) en de Grauwe Vliegenvanger (van één paar in 1989 naar tien in 2008, maar slechts 1-4 in
2009) om substantiële aantallen. De Kerkuil nam toe van één naar twee paar, de Ringmus van
nul naar drie paar.
Wanneer wordt gekeken naar de trend van dezelfde 18 Rode Lijstsoorten in de periode 20072009 zijn er:
Vier in aantal toegenomen: Huiszwaluw, Kneu, Nachtegaal, Ringmus
Vijf in aantal afgenomen (Patrijs, Tureluur, Koekoek, Boerenzwaluw, Grauwe Vliegenvanger)
Negen in aantal gelijk gebleven/ <10% verschil (Torenvalk, Zomertortel (0 paar), Groene Specht,
Kerkuil, Ransuil (0 paar), Veldleeuwerik (0 paar) Graspieper, Gele Kwikstaart (0 paar) en
Huismus)
In 1989 broedden 15 Rode Lijstsoorten in Middelburg (alle bovengenoemde soorten exclusief
Patrijs, Groene Specht en Ringmus).
In 2009 broedden er nog 12 Rode Lijstsoorten binnen de stadsgrenzen (alle eerder genoemde
soorten behalve Patrijs, Koekoek, Zomertortel, Boerenzwaluw, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart).
De Patrijs ontbrak dus zowel in 1989 als 2009, maar werd wel in 2007 en 2008 als broedvogel
vastgesteld.

Samenvattend
Uit het broedvogelonderzoek komt op het eerste gezicht een positief beeld naar voren. Veel (37
van de 70) soorten zijn de afgelopen toegenomen en slechts 21 zijn afgenomen. Soorten die het
goed doen, zijn overwegend weinig kritische soorten die regionaal en landelijk, ook buiten de
stad, algemeen zijn. De grootste toename doet zich voor onder ganzen, eenden, meeuwen,
duiven, mezen en kraaiachtigen.
De toename van deze soorten hangt samen met een aantal factoren. Naast uitbreiding van de
stadsoppervlakte spelen vooral natuurlijke biotoopveranderingen (toename en ouder worden van
struiken en bomen) en beheersmaatregelen een belangrijke rol. Ook het uitblijven van strenge
winters en aanpassing aan veranderende omstandigheden is bij sommige soorten een factor
van belang.
Bij nader inzien is het beeld minder positief. Juist bedreigde soorten (Rode Lijstsoorten) nemen
in aantal af of zijn verdwenen. Bovendien valt op dat soorten die ten opzichtte van 1989 in aantal
waren toegenomen, na 2007 weer in aantal achteruit gaan.
Over het algemeen sluiten de bevindingen in dit rapport aan bij het landelijk beeld.
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6 Aanbevelingen
Voor algemene aanbevelingen en informatie over beheersinrichting verwijs ik naar de rapporten
uit 2007 en 2008 en naar de site van Vogelbescherming Nederland www.vogelbescherming.nl
(rubriek campagnes en acties).
Op basis van de conclusies wordt eens te meer duidelijk dat beheersmaatregelen en
beschermingsmaatregelen zich vooral moeten toespitsen op Rode Lijstsoorten en andere
kwetsbare soorten (zie ook rapport 2008).
De gemeente beheert een groot aantal nestkasten in Middelburg (zie rapport 2008). Deze
kasten bieden veel vogels broedgelegenheid. Bij controle van 17 kasten op de Westelijke
Begraafplaats in maart 2009 bleken 15 kasten een oud nest te bevatten, terwijl slechts bij vier
kasten broedactiviteiten werden vastgesteld tijdens nestkastenonderzoek in 2008. Het
bezettingspercentage van de kasten ligt waarschijnlijk dus veel hoger (c. 90%) dan uit
uitgevoerd onderzoek blijkt (c. 40%). Uitbreiden van het nestkastenbestand is zinvol en in goed
overleg met de beheerder zijn reeds dit voorjaar een tiental nieuwe kasten (o.a. voor
Boomkruiper, Groene Specht en Torenvalk) op strategische plaatsen in Middelburg
opgehangen.
Ondanks eerdere aanbevelingen was er in 2009 binnen de gemeentegrenzen toch sprake van
(voorgenomen) activiteiten ten nadele van de lokale broedvogels. Steeds ging het hier om maaien snoeiwerkzaamheden en eenmaal ook om het rooien van een haag rond het sportveld van
Sint-Laurens. In het laatste geval gebeurde dit om niet nader toegelichte dwingende redenen
midden in het broedseizoen (juni). Door medewerkers van de Gemeente is van te voren wel
gecontroleerd of er nesten in de haag zaten en voor het rooien binnen het broedseizoen was
een ontheffing aangevraagd.
Voorgenomen plannen voor snoeiwerkzaamheden op het Molenwater zijn dankzij een tip van de
werkgroep Stadspark Molenwater en telefonisch contact van schrijver van dit rapport met
betreffende ambtenaar van de gemeente Middelburg, in goed overleg uitgesteld tot na het
broedseizoen.
De belangrijkste aanbevelingen zijn:
1) Huidig nestkastenbestand handhaven en aantal kasten uitbreiden, specifiek kasten van
schaarse en bedreigde soorten
2) Voortzetten van huidige regeling, waarbij inwoners van Middelburg dankzij een bijdrage
van de gemeente met 50% korting nestkasten kunnen kopen bij het MIC-MEC
3) Aanplanten van inheemse struikgewassen en bomen in nieuwbouwwijken en
sportcomplexen
4) Voorkomen van maai-, snoei- en rooiwerkzaamheden in het broedseizoen (15 maart-15
augustus)
5) Samenwerken met verhuurders/ projectontwikkelaars/ woningbouwverenigingen om
vogelvriendelijk bouwen te bevorderen (groene daken, grinddaken, plaatsen van
nestpannen en neststenen en andere kunstnesten
6) Burgers betrekken en betrokken houden bij vogelvriendelijke projecten door
berichtgeving in de media, informatieavonden en organiseren van bijvoorbeeld excursies
7) Bij voorgenomen werkzaamheden die ten koste gaan van de natuur open en duidelijk
communiceren met de burgers en open staan voor advies en inspraak
8) Gebruik maken van terzake kundige partijen voor adviezen over inrichting en beheer
(natuurorganisaties, vogelwerkgroepen)
9) Zicht houden op aantalsontwikkelingen van broedvogels in Middelburg door minimaal
eens per vijf jaar een broedvogelinventarisatie uit te laten voeren
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BIJLAGE 1
Overzicht van datumgrenzen en fusieafstanden (SOVON 2004)
SOORT
Dodaars
Fuut
Blauwe Reiger
Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Soepgans
Grote Canadese Gans
Nijlgans
Bergeend
Mandarijneend
Wilde Eend
Soepeend
Kuifeend
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Patrijs
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Kleine Plevier
Kievit
Tureluur
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Stadsduif
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Zomertortel
Koekoek
Ransuil
Kerkuil
Gierzwaluw
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper
Gele kwikstaart
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus

DATUMGRENZEN
10 april-10 juli (1 mei-10 juli)
1 mei-15 juni
15 april-10 mei
20 april-20 juni
1 maart-20 juni
1 april-30 juni
1 april-30 juni
15 maart-15 mei
1 mei-15 juli
15 april-30 juni
1 april-10 mei
1 april-10 mei
15 mei-30 juni
1 maart-15 juli
1 februari-15 juli
1 maart-15 juli
15 februari-20 juni
1 februari-30 juni
20 april-15 juni
20 april-10 juni
1 mei-10 juni
1 mei-15 juni
15 mei-15 juli
10 april-10 mei
20 april-15 juni
20 mei-15 juni
20 mei-15 juni
1 februari-31 juli
1 april-31 juli
1 mei-15 september
15 maart-20 augustus
1 mei-20 juli
15 mei-30 juni
20 feb-20 juli (15 maart-20 juli)
1 februari-10 oktober
1 juni-15 juli
1 maart-31 mei
1 maart-30 juni (15 april-30 juni)
1 april-15 juni
1 juni-15 juli (1 juni- 15 augustus)
15 juni-15 augustus
1 april-30 juni
15 april-20 juli
15 april-10 juli
1 februari-20 juli
10 maart-10 juli

FUSIEAFSTAND
500m
1000m
500m
2500m
2500m
2500m
2500m
2500m
2500m
1000m
1000m
1000m
1000m
1000m
1000m
500m
500m
300m
300m
500m
1000m
1000m
1000m
1000m
1000m
500m
500m
300m
300m
300m
300m
300m
1000m
1000m
1000m
nvt
1000m
500m
300m
1000m
300m
300m
300m
300m
200m
200m
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SOORT
Roodborst
Nachtegaal
Zwarte Roodstaart
Merel
Zanglijster
Grote Lijster
Kleine Karekiet
Bosrietzanger
Spotvogel
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Grauwe Vliegenvanger
Staartmees
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Gaai
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Groenling
Putter
Kneu
Rietgors

DATUMGRENZEN
1 mei-30 juni
10 mei-20 juni
20 april-10 juli
1 maart-15 juli
20 april-30 juni
1 maart-31 mei
15 mei-10 juli
15 mei-20 juli
15 mei-15 juli
15 mei-15 juli
1 mei-10 juli
1 mei-20 juli
20 april-20 juli
15 april-20 juli
20 april-10 juli
15 mei-10 augustus
1 maart-31 mei
15 maart-30 juni
15 maart-30 juni
1 februari-20 juni
1 april- 10 juli
1 feb- 30 juni
1 maart- 10 mei
1 maart- 30 juni
1 april-31 mei
10 maart-20 juni
1 april-15 juni
20 april-20 juli
1 mei-30 juni
1 april-15 juli (10 mei-15 juli )
1 mei-20 juli
1 mei-10 juli

FUSIEAFSTAND
200m
200m
200m
200m
300m
500m
100m
100m
200m
300m
200m
200m
200m
200m
100m
200m
500m
300m
300m
200m
500m
300m
300m
300m
100m
100m
200m
200m
300m
300 (500)m
500m
200m
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BIJLAGE 2

Aantallen en dichtheden van broedvogelsoorten in Middelburg in 1989 en 2007-2009

Soort

Dodaars
Fuut
Blauwe Reiger
Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Soepgans
Canadese Gans
Nijlgans
Bergeend
Mandarijneend
Wilde Eend
Soepeend
Muskuseend
Kuifeend
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Patrijs
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Kleine Plevier
Kievit
Tureluur
Kl. Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Stadsduif
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Zomertortel
Koekoek
Kerkuil
Ransuil
Gierzwaluw
Groene Specht
Gr. Bonte Specht
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw

Aantal territoria
1989 2007 2008

2009

0
0
0
0
0
0
0
4
0
40
8
0
0
1
0
4
28
21
14
0
1
11
4
0
0
5
89
180
1
2
1
3
140
0
0
1
20

12
0
4
2
6
1
0
4
0
9
0-1
0
0-1
0
17
0
1
2
3
3
22
27+
0
0
2
0
?
9-10
12
0
0

18
0
0
1
1
1
0
1
0
11
1
1
0
3
14
0
1
5
4
0
1
2
0
235
10
16
0
2

14
1
2-3
2
3
23
(1)
0
3
1
167
81
6
10
1
0
1
1
26
82
26
15
3
2
6
3
4
26+
45
26
223
484
0
0
2
9
15
0
-

Soort

Dichtheden per km²
1989 2007 2008 2009

Dodaars
Fuut
Blauwe Reiger
Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Soepgans
Canadese Gans
Nijlgans
Bergeend
Mandarijneend
Wilde Eend
Soepeend
Muskuseend
Kuifeend
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Patrijs
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Kleine Plevier
Kievit
Tureluur
Kl. Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Stadsduif
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Zomertortel
Koekoek
Kerkuil
Ransuil
Gierzwaluw
Groene Specht
Gr. Bonte Specht
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw

0
0
0
0
0
0
0
0.4
0
4.0
0.8
0
0
0.1
0
0.4
2.8
2.1
1.4
0
0.1
1.1
0.4
0
0
0.5
8.9
18.0
0.1
0.2
0.1
0.3
14.0
0
0
0.1
2.0

1.6
0
0
0.1
0.1
0.1
0
0.1
0
1.0
0.1
0.1
0
0.3
1.3
0
0.1
0.4
0.4
0
0.1
0.2
0
20.9
0.9
1.4
0
0.2

1.1
0.1
0.15
0.2
0.4
1.7
(0.1)
0
0.2
0.1
12.4
6.0
0.4
0.7
0.1
0
0.1
0.1
1.9
6.0
1.9
1.1
0.2
0.1
0.4
0.2
0.3
1.9
3.3
1.9
16.5
35.9
0
0
0.1
0.7
1.1
0
-

0.9
0
0.3
0.2
0.4
0.1
0
0.3
0
0.7
0
0
0
0
1.3
0
0.1
0.2
0.2
0.2
1.6
2.0
0
0
0.2
0
?
0.7
0.9
0
0
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Soort

Aantal territoria
1989 2007 2008

Huiszwaluw
Graspieper
Gele kwikstaart
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Zw. Roodstaart
Merel
Zanglijster
Grote Lijster
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Gr.Vliegenvanger
Staartmees
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Gaai
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Groenling
Putter
Kneu
Rietgors
•
•
•
•

100
3
4
9
105
80
8
2
13
650
105
0
1
55
28
5
6
25
38
35
65
1
4
65
180
2
3
10
220
1
0
0
140
12
35
0

2
3
0
3
60
0
8
0
3
40
7
8
6
15
72
10
7
37
10
11
61
550
33
159
891
1
4
27
2
0

0
0
212
163
0
11
749
67
0
2
46
3
3
8
10
76
15
10
31
220
350
10
12
174
0
5
54
34
1
0

Soort

Dichtheden per km²
1989 2007 2008 2009

Huiszwaluw
Graspieper
Gele kwikstaart
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Zw. Roodstaart
Merel
Zanglijster
Grote Lijster
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Gr.Vliegenvanger
Staartmees
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Gaai
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Groenling
Putter
Kneu
Rietgors

10.0
0.3
0.4
0.8
10.5
8.0
0.8
0.2
1.3
65.0
10.5
0
0.1
5.3
2.7
0.5
0.6
2.5
3.8
3.5
6.4
0.1
0.4
6.5
18.0
0.2
0.3
0.9
22.0
0.1
0
0
14.0
1.2
3.5
0

2009
4
3
0
2
196
56
1
7
66
0
1
55
4
3
6
7
78
64-66

9
1-4
26
10
9
51
633
51
145
906
3
1
50
28
4
0

0.2
0.3
0
0.3
5.4
0
0.7
0
0.3
3.6
0.6
0.7
0.5
1.4
6.4
0.9
0.6
3.3
0.9
1.0
5.4
49.1
2.9
14.2
79.6
0.1
0.4
2.4
0.2
0

0
0
15.7
12.1
0
0.8
55.5
5.0
0
0.2
3.4
0.3
0.2
0.6
0.7
5.6
1.1
0.7
2.3
16.3
25.9
0.7
0.9
12.9
0
0.4
4.0
2.6
0.1
0

0.3
0.2
0
0.2
14.5
4.1
0.1
0.5
4.9
0
0.1
4.1
0.4
0.2
0.4
0.5
5.8
4.7
0.7
0.1
1.9
0.7
0.7
3.8
46.9
3.8
10.7
66.6
0.2
0.1
3.7
2.1
0.3
0

voor 1989 zijn steeds de maxima van de populatieschatting aangehouden
dichtheden 1989 gebaseerd op een stadsoppervlakte van 9.9 km²
dichtheden in 2007 zijn gebaseerd op en stadsoppervlakte van 11.2 km², de dichtheden
in de tabel wijken iets af van die in het rapport van 2007 omdat toen een oppervlakte van
11.0 km² is gehanteerd
dichtheden in 2008 zijn gebaseerd op een stadsoppervlakte van 13,5 km² (inclusief
Mortiere = 230 hectare). De bijtelling van dit gebied in ontwikkeling heeft een sterk
drukkend effect op de dichtheden.
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