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Inleiding 
 

In het voorjaar van 2018 werd in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten door de sa-

mensteller van dit rapport een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in het Heggengebied en 

het Ganzengebied in de Poel op Zuid-Beveland. Voor het Ganzengebied geldt dat behalve 

het huidige beheergebied ook de nog te verwerven terreinen werden gekarteerd.  

In het Ganzengebied werden in het kader van het ‘Opkrikplan Weidevogels’ in het najaar 

van 2008 maatregelen uitgevoerd ten behoeve van weidevogels. Ook later werden extra be-

heermaatregelen uitgevoerd. Nu moet blijken of de genomen maatregelen voldoende zijn 

om herstel van de weidevogelpopulatie te bewerkstelligen. 

In het Heggengebied werd rond het jaar 2000 in delen van het Heggengebied een grote op-

knapbeurt uitgevoerd. Heggen werden gesnoeid en waar nodig opnieuw aangeplant, sloten 

uitgediept en nieuwe rasters geplaatst. Inmiddels zijn de heggen ‘volwassen’ en moet blijken 

of dit ook weerspiegeld wordt in de vogelbevolking. 

Na een korte beschrijving van de onderzoeksgebieden en van de gevolgde werkwijze wor-

den bijzonderheden en trends van een aantal broedvogelsoorten besproken. Op het broed-

succes van Grutto en Tureluur wordt gedetailleerder ingegaan. 

Daarna worden de toegepaste methodes geëvalueerd. Tenslotte worden enkele opmerkin-

gen gemaakt over uitgevoerde maatregelen en het beheer in relatie tot broedvogels en wor-

den aanbevelingen gedaan. 

Aanvullende waarnemingen werden ontvangen van Edward Minnaar, Peter Boelee en André 

Hannewijk; een eerdere versie van dit rapport werd van commentaar voorzien door Fransje 

Mooij en André Hannewijk. 
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Figuur 1. Ligging en plattegrond van de onderzoeksgebieden in de Poel in Zeeland.
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1 Beschrijving Heggengebied en Ganzengebied in de 
Poel 
 

De verschillende delen van het onderzoeksgebied zijn gesitueerd rondom het dorp Nisse in 

het deel van Zuid-Beveland dat van oudsher "De Poel" wordt genoemd. De Poel ligt ruwweg 

tussen de plaatsen Goes, Heinkenszand en 's Gravenpolder, in de gemeente Borsele. 

Het onderzoeksgebied van 2018, totaal  268 ha. groot, bestaat uit twee hoofdgebieden: het 

Heggengebied (111 ha) en het Ganzengebied (156 ha).  

Het gebied is eerder geïnventariseerd, maar door verwervingen is het onderzochte opper-

vlak steeds groter geworden. Het totale oppervlak is groter dan voorgaande jaren (144 ha in 

2001, 173 ha in 2005, 243 ha in 2008, 259 ha in 2012).  

Het Heggengebied is onder te verdelen in de Sluishoek (50 ha, inclusief weel, aangrenzend 

deel van de Valdijk), Zwaakhoek (26 ha), Schuurhoek (19 ha), weitjes bij de Grotendijk / 

Drieweg (8ha), Noordhoekweg (0,2ha) en de Hogewegeling (2 ha). Nieuw in deze broedvo-

gelinventarisatie zijn de percelen aan de Bergweg (7 ha) die recent door Natuurmonumenten 

zijn verworven. Ook de objecten Schuurhoek en Zwaakhoek zijn sinds de vorige kartering 

uitgebreid. Zie figuur 1 voor de ligging van de verschillende gebieden. De delen van het 

Heggengebied liggen min of meer geïsoleerd van elkaar, maar vormen een overeenkomstig 

vrij besloten landschap: kleine weilanden omgeven door hagen.  

Het Ganzengebied is een aaneengesloten geheel en bestaat uit reeds verworven en nog te 

verwerven percelen. Net als in 2008, 2012 en 2015 zijn van het Ganzengebied niet alleen de 

gronden in eigendom maar ook alle nog te verwerven gronden geïnventariseerd. Van het 

Ganzengebied is 126 ha. inmiddels eigendom van Natuurmonumenten. Het gebied is verge-

lijkbaar met het Heggengebied, maar grotendeels veel opener van karakter. 

Het Heggengebied en het Ganzengebied zijn restanten van het vroegere Oudland van Zuid-

Beveland. Het Oudland behoort tot de oudst bedijkte gebieden van Zeeland; zo werd het 

Heggengebied waarschijnlijk al rond 1100 n.chr. ingedijkt. De bodem bestond uit een be-

trekkelijk dunne kleilaag op veen. Omdat het water in de sloten brak was door vrijkomend 

zout uit de veenlagen werden zoete drinkputten voor het vee gegraven, de poelen. Het veen 

werd plaatselijk vergraven ten behoeve van zoutwinning (moernering of selnering) en werd 

ook wel gebruikt als brandstof. Zo is het 'hollebollige' oppervlak van de weides ontstaan. De 

lager gelegen delen stonden vroeger 's winters veelal blank, dit werden poelgronden ge-

noemd, ze waren alleen als weidegrond geschikt. 

Op de wat hoger gelegen gronden schoten meidoornstruiken op langs de greppels en slo-

ten. Dit betrof in eerste instantie waarschijnlijk spontane opslag; later werden deze hagen 

gecultiveerd, ze deden dienst als veekering en perceelscheiding. Zulke hagen zijn nu nog te 

vinden in het Heggengebied en langs enkele kaveltjes van het Ganzengebied. De heggen 

van het Heggengebied zijn uniek in Europa en landschappelijk en botanisch van grote waar-

de. Langs de Sluishoek liggen een klein weel (Valweel) en de Valdijk, beplant met populie-

ren en knotwilgen, die eveneens betrokken zijn in de inventarisatie. 

Na de ruilverkaveling 'De Poel-Heinkenszand' in de jaren zeventig zijn de Sluishoek, Gan-

zengebied en enkele andere gebiedjes bewaard gebleven als herinnering aan het vroeger zo 

gewone Oudland. Staatsbosbeheer heeft toen het beheer op zich genomen, in 1996 is het 

beheer aan de Vereniging Natuurmonumenten overgedragen. 

Een van de kenmerken van de Poel vóór de ruilverkaveling van de jaren ‘70 van de vorige 

eeuw was het hoge winterpeil. ’s Winters stonden vaak grote delen van de Poel blank. Door 

de natte omstandigheden tot in het voorjaar was het als broedgebied van belang voor ‘natte’ 

weidevogels als Watersnip, Zomertaling en Kemphaan (Jacobusse 1977). 

Het Ganzengebied is deels in gebruik als weidegrond en deels als hooiland, enkele kavels 
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werden als regulier bouwland gebruikt, één akkertje wordt extensief beheerd, maar werd in 

2018 niet bewerkt vanwege het hoge waterpeil tot ver in het voorjaar. Het Ganzengebied is 

van belang als overwinteringsgebied voor ganzen en eenden, vooral Kolganzen en Smien-

ten. 

In 1998 en 1999 is in opdracht van Natuurmonumenten in samenwerking met het water-

schap "Zeeuwse Eilanden" een grote opknapbeurt van de Sluishoek uitgevoerd. Heggen 

werden gesnoeid en waar nodig opnieuw aangeplant, sloten uitgediept en nieuwe rasters 

geplaatst. Deze rasters zijn op twee meter van de slootranden geplaatst om de heggen te 

beschermen tegen vraat van vee en om een kruidenrijke zone te creëren. Tegelijk met deze 

ingrepen kreeg het gebied deels ook een eigen waterhuishouding. In het najaar van 2000 is 

een vergelijkbare opknapbeurt van de Schuurhoek gestart, welke werd afgerond in 2001. In 

de heggen staan behalve struikvormers ook bomen, vooral essen, populieren en wilgen. 

In het najaar van 2008 werden in het kader van het ‘Opkrikplan Weidevogels’ (Castelijns & 

Jacobusse 2008) werkzaamheden in het Ganzengebied uitgevoerd ten behoeve van weide-

vogels. Deze werkzaamheden bestonden ten eerste uit het rooien van bomen en struiken in 

een groot deel van het gebied om de landschappelijke openheid te herstellen. Verder wer-

den poelen en laagtes hersteld en werden greppels geblokkeerd om langer water in het ge-

bied te houden. Ook werden rasters verwijderd zodat oevers meebegraasd kunnen worden, 

om zodoende de openheid van het landschap verder te bevorderen.  

In het Ganzenreservaat werd in 2012 een stuw vervangen; deze stuw biedt sindsdien de 

mogelijkheid een hoger waterpeil in te stellen. In 2015 is het waterpeil dan ook ingesteld op -

160 NAP en in 2018 op -140 NAP. Tot begin mei schommelde het waterpeil tussen de -160 

en -140 NAP. In de zomer zakte het peil rap en eind juli stond het water op -220 NAP. 
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Figuur 2. Doorkijkje in de 

Sluishoek. 

Figuur 3. Poel in het Gan-

zengebied. Op de achter-

grond een klein meidoorn-

struikje waar een Zwarte 

Kraai in broedde. 

Figuur 4. Landschap van de 

Zwaakhoek. 
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2 Werkwijze 
 

2.1 Veldwerk broedvogelinventarisatie 
 
Broedvogels werden geïnventariseerd volgens de uitgebreide territoriumkartering (Hustings 

et al. 1985) conform de normen van het Broedvogel Monitoring Project (Vergeer et al 2016). 

Er werden zes volledige bezoekrondes aan elk van de gebieden gebracht. Er werd op ver-

schillende plaatsen gestart om zo veel mogelijk terreindelen in de vroege ochtend te kunnen 

bezoeken. De ochtend- / dagbezoeken vonden plaats vanaf een half uur vóór zonsopgang 

tot enkele uren erna. Vooral voorafgaand aan de ochtendrondes werden enkele nachtbe-

zoeken gebracht om nachtactieve vogelsoorten op te sporen. Steenuilen werden aange-

spoord tot roepen door de contactroep met geluidsapparatuur ten gehore te brengen. 

Slechts in sommige gevallen werd actief gezocht naar nesten. 

De waarnemingen werden grotendeels direct ingevoerd in de mobiele applicatie Avimap, via 

deze app kunnen de waarnemingen online in het BMP-programma van Sovon worden inge-

voerd. Elk bezoek werd daarnaast nog met ‘ouderwetse’ papieren veldkaarten gewerkt, 

daarmee konden complexe waarnemingen en aanvullende informatie worden geregistreerd.  

 

2.2 Interpretatie 
 

De interpretatie van online ingevoerde waarnemingen gebeurt met het Autocluster-

programma dat is ontwikkeld door Sovon. Dit programma volgt strikt de normen van het 

BMP en hanteert de richtlijnen uit de handleiding van het BMP-project (Vergeer et al 2016) 

van SOVON. 

De website van Sovon biedt vervolgens een tool voor automatische clustering van broedvo-

gelterritoria. Dat betekent dat de bepaling van het aantal territoria geheel automatisch ge-

beurd. In een enkel geval is bij de bepaling van de aantallen achteraf afgeweken van de uit-

komsten van het programma, dit wordt in de tekst vermeld.  

De inventarisatiemethode is gebaseerd op het karteren van territoria. Een territorium wordt 

aangenomen wanneer binnen het betreffende onderzoeksgebied voldoende geldige waar-

nemingen zijn gedaan binnen soortspecifieke datumgrenzen. Dit houdt in dat de feitelijke 

nestplaats niet bekend hoeft te zijn en soms zelfs buiten het onderzoeksgebied kan liggen. 

 

 

2.3 Broedsuccesonderzoek Grutto en Tureluur 
 

Het onderzoek aan broedsucces van Grutto’s en Tureluurs vond plaats in het Ganzengebied 

zoals in 2009, 2010, 2012 en 2015. Hiervoor zijn twee elkaar aanvullende methodes be-

schikbaar: 1) alarmtellingen 2) kuikentellingen 

 

Alarmtellingen  

Een standaard methodiek voor alarmtellingen van de Grutto en Tureluur is beschreven in 

Nijland & van Paassen (2007). Bij de methode van ‘alarmtellingen’ wordt gelet op paren met 

specifiek alarmgedrag. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat (afhankelijk van het gedrag) deze 

paren één of meer jongen bij zich hebben. Het terrein wordt doorkruist zodanig dat de waar-

nemer komt tot maximaal 150 meter van elk punt in het terrein. Binnen deze verstoringsaf-

stand reageren de Grutto’s en Tureluurs die jongen hebben met bepaald alarmgedrag op de 
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waarnemer. De eerste alarmtellingen in het Ganzengebied viel samen met het inventarisa-

tiebezoeken van 28 mei en 8 juni, daarna is een aparte alarmtelling uitgevoerd op 24 juni. 

Als resultaat van de alarmtellingen wordt het bruto territoriaal succes (BTS) berekend. Het 

BTS is een relatieve maat voor het broedsucces en wordt uitgedrukt als het percentage suc-

cesvolle paren (tenminste één jong) van het totaal aantal paren (op grond van BMP-telling). 

De onverwachte succesvolle vestiging van Kluten maakte het mogelijk om ook van deze 

soort het broedsucces te bepalen. 

 

Kuikentelling 

Net als in eerdere jaren werd gespeurd naar jonge weidevogels om het aantal uitvliegende 

kuikens per succesvol broedpaar te kunnen bepalen. Voorgaande jaren bleek dit goed mo-

gelijk indien het werd uitgevoerd op het moment dat de kuikens bijna vliegvlug waren. Hier-

voor werden gedurende bezoeken in juni afzonderlijke paren gevolgd totdat duidelijk is hoe-

veel jongen er waren. Het Ganzengebied bleek dit seizoen door de hoge vegetatie dermate 

onoverzichtelijk dat jonge weidevogels nauwelijks zichtbaar waren, terwijl het gedrag van de 

oudervogels er op wees dat ze er wel degelijk waren. De overleving van kuikens van Grutto 

en Tureluur moet bepaald worden aan de hand van het aantal geconstateerde territoria ge-

combineerd met het aantal uitvliegende jongen. Het aantal uitvliegende jongen per territori-

um / broedpaar  kon dit jaar niet goed worden berekend. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Alarmerende Grutto in het Ganzengebied 
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2.4 Het weer in het broedseizoen van 2018 
 

De resultaten van een broedvogelinventarisatie worden beïnvloed door de omstandigheden 

tijdens de inventarisatierondes alsmede door het weersverloop tijdens het gehele broedsei-

zoen. De eerste hebben vooral effect op de kwaliteit van de waarnemingen; het tweede is 

meer van invloed op het gedrag en broedsucces van vogels. Een beschrijving van de om-

standigheden gedurende de bezoeken is opgenomen in bijlage I. 

De hiernavolgende algemene beschrijving van het weer tijdens het broedseizoen is samen-

gesteld aan de hand van de maandelijkse overzichten van het KNMI (KNMI 2018). 

Het weer in de voorafgaande winter kan met name van invloed zijn op standvogels, bij erg 

koud weer kunnen de minder winterharde soorten gevoelige klappen krijgen.  

 

De winter in haar geheel was vrij zacht met gemiddeld een iets hogere temperatuur dan 

normaal, maar met zeer koud winterweer eind februari. December en januari waren niet al-

leen zacht, maar ook sombere en natte maanden. Februari was niet alleen uitzonderlijk zon-

nig en droog, maar met een gemiddelde temperatuur van ca. 0,7 °C ook flink kouder dan 

normaal.  

 

Maart 2018 Koud, vrijwel normale hoeveelheid neerslag en uren zonneschijn. De maand 

begon met een voortzetting van het koude weer van februari. In De Bilt waren twee officiële 

ijsdagen (maximum onder de 0°C). Normaal telt maart geen ijsdagen meer. De harde oos-

tenwind maakte de gevoelstemperatuur zelfs nog lager, rond -15°C. Gemiddeld over het 

land viel 60 mm neerslag, iets onder de normale hoeveelheid van 68 mm. Erg nat was het 

daarentegen in Zeeland met lokaal ca. 90 mm neerslag, bijna 40 mm boven normaal. In de 

koude maartmaand viel enkele malen sneeuw. Op 3 maart en ook plaatselijk op 17 en 18 

maart lag viel er enkele centimeters sneeuw. Verder viel deze maand regelmatig regen. Op 

11 maart viel in Zeeland 20-30 mm regen. 

 

De maand april was zeer zacht, zeer nat met de normale hoeveelheid zon. De maand be-

gon met temperaturen rond normaal, van 6 t/m 24 april waren de temperaturen bovenge-

middeld en de laatste paar dagen waren regenachtig en koeler. In De Bilt kwam het  tot drie 

zomerse dagen, boven de 25°C, normaal komen geen zomerse dagen voor in De Bilt. Plaat-

selijk werd het op de 19
e
 bijna 30°C. Met gemiddeld over het land 74 mm neerslag tegen 

normaal 44 mm was de maand zeer nat, in Zeeland viel op veel plaatsen meer dan het dub-

bele van de normale hoeveelheid. In de avond van 29 april en nacht van de 30 april viel tij-

dens zware onweersbuien op veel plaatsen meer dan 20 mm regen, plaatselijk zelfs meer 

dan 40 mm. 

 

Mei was recordwarm, zeer zonnig en landelijk gemiddeld aan de droge kant. Met in De Bilt 

een gemiddelde temperatuur van 16,4 °C was mei de warmste meimaand sinds minimaal 

300 jaar. Vanaf 28 mei werd het plaatselijk tropisch warm (maximumtemperatuur 30,0 °C of 

hoger). Er is landelijk gemiddeld 47 mm regen gevallen. Normaal valt er in mei 61 mm. Door 

het vaak buiige karakter van de neerslag waren de regionale verschillen groot. Op de natste 

plaatsen viel circa 100 mm. Een groot deel van de maandsom van de neerslag viel tijdens 

zware onweersbuien in de laatste week. Op 29 mei waren er onweersbuien met zware re-

gen, plaatselijk viel 50-70 mm in enkele uren tijd. In de maanden maart t/m mei viel in Zee-

land relatief veel regen en was Wilhelminadorp het natste KNMI-station met 273 mm. Daar-

door was het waterpeil in het Ganzengebied behoorlijk hoog begin juni. In juni begon vervol-
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gens de grootste droogte sinds 1976. 

 

Juni was zeer warm, zeer droog en normale hoeveelheid zonneschijn. Na een recordwarme 

meimaand en zeer zachte april was ook juni, met landelijk gemiddeld 17,5°C tegen normaal 

15,6°C, veel warmer dan normaal. De maand telde in totaal zes zomerse dagen (in De Bilt 

maximumtemperatuur 25,0°C of hoger), maar geen tropische dagen. Met gemiddeld over 

het land 29 mm neerslag tegen normaal 68 mm was de maand zeer droog. Het droogst was 

het in het zuidwesten van het land, met op KNMI station Vlissingen slechts 1 mm neerslag. 

De maand eindigt in de top 10 van droogste junimaanden sinds 1906. 

 

Juli Recorddroog, recordzonnig en zeer warm. Na een zeer warme en droge juni, zette het 

aanhoudende zomerweer ook in de maand juli door. Met 20,7°C tegen 17,9°C normaal was 

het opnieuw zeer warm, goed voor een derde plaats sinds 1906. Op 26 juli werd bijna het 

landelijk hitterecord van 38,6°C gebroken. De hittegolf in de Bilt duurde 13 dagen. Toch wa-

ren het vooral de aanhoudende droogte en de buitengewone hoeveelheid zon die de maand 

echt uitzonderlijk maakten. Vrijwel de hele maand juli hield de extreme droogte in het hele 

land aan en nam het neerslagtekort verder toe, in de laatste week zelfs tot rond het record 

jaar 1976. Alleen op 28 juli viel er enkele millimeters regen.  

 

Tabel 1. Enkele weersvariabelen in 2018, op basis van metingen te Vlissingen. Normwaarden 

gebaseerd op gegevens uit 1981-2010. Bron: website www.knmi.nl (2018). 

 

 

Maand 

Gemiddelde temp. 

Vlissingen (°C) 

Percentage maximaal 

haalbare zonneschijn 

Vlissingen (%) 

Gemiddelde 

windsnelheid 

Vlissingen (m/s) 

Totaal neerslag 

Vlissingen 

(mm) 

 2018 Norm 2018 Norm 2018 Norm 2018 Norm 

Maart 4,5 6,4 30 36 6,5 6,6 86 51 

April 11,3 9,2 44 45 5,5 5,8 83 39 

Mei 15,4 12,9 55 45 4,7 5,6 32 53 

Juni 16,8 15,6 51 43 5,4 5,4 1 63 

Juli 21,0 17,5 67 43 4,5 5,5 14 62 

 

 
 



Broedvogels van Heggengebied en Ganzengebied de Poel in 2018.  

 

10 

 

3 Resultaten 
 

3.1 Broedvogeloverzicht  
 

In het Heggengebied en Ganzengebied werden in 2018 totaal 64 soorten broedvogels vast-

gesteld met gezamenlijk 1244 territoria. Het Ganzengebied telde 43 soorten met 499 territo-

ria en het Heggengebied 745 territoria verdeeld over 48 soorten. 

Een geheel nieuwe soort was de Dodaars; opnieuw broedend na één of meer jaren van af-

wezigheid waren: Zomertaling, Kuifeend, Kluut, Watersnip en Kokmeeuw. Ten opzichte van 

2012 verdwenen soorten zijn Bruine Kiekendief, Kwartel, Grote Lijster, Boomkruiper en 

Sprinkhaanzanger. 

Talrijkste soorten waren Winterkoning (105 terr.), Wilde Eend (86 terr.), Merel (75 terr.) en 

Houtduif (58 terr.). Relatief bijzondere broedvogelsoorten waren Zomertaling, Watersnip en 

Zomertortel. 

 

Een algemene vergelijking van het complete inventarisatiegebied met eerdere jaren is lastig 

omdat wisselende gebiedsdelen zijn onderzocht en nieuwe percelen werden verworven. Wel 

is voor onderdelen een vergelijking mogelijk. In 2012 werden voor het laatst de broedvogels 

van alle deelgebieden in beheer geïnventariseerd. 

Een overzicht van alle broedvogelinventarisaties in de verschillende deelgebieden is te vin-

den in bijlage II. 

 

Rode Lijst 

Van de 64 soorten zijn er 15 opgenomen in de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten (So-

von / Vogelbescherming 2017), daarvan zijn er twee geclassificeerd als “bedreigd”: Zomerta-

ling en Watersnip, zes als “kwetsbaar”: Slobeend, Wintertaling, Zomertortel, Steenuil, Rans-

uil en Koekoek, zeven als “gevoelig”: Grutto, Tureluur, Veldleeuwerik, Graspieper, Gele 

Kwikstaart, Spotvogel en Kneu. Rode Lijst-soorten die na afwezigheid weer terug zijn ge-

keerd zijn Zomertaling en Watersnip. Een soort van de Rode Lijst die voor het eerst niet 

meer werd aangetroffen werd is de Grote Lijster. 

In totaal zijn er 165 territoria van deze soorten vastgesteld, de meeste daarvan lagen in het 

Ganzengebied. Het grootste deel van de territoria behoort tot de weidevogels Slobeend, 

Veldleeuwerik en Graspieper; de talrijkste soort van de Rode Lijst is echter de Kneu, een 

soort van struikgewas die vooral in het Heggengebied is te vinden. 

 

In tabel 2 zijn de aantallen broedvogels van de Rode Lijst weergegeven van de verschillende 

in 2018 gekarteerde gebieden. 
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Rode 

Lijst

Ganzen-

gebied
Bergweg Grotedijk

Hoge- 

wegeling

Noord-

hoekweg

Schuur-

hoek
Sluishoek

Zwaak-

hoek
Totaal

Oppervlakte: 156 7 8 2 0,2 19 50 26 268

Wintertaling KW 1 1

Zomertaling BE 3 3

Slobeend KW 21 1 2 24

Watersnip BE 1 1

Grutto GE 9 9

Tureluur GE 13 13

Zomertortel KW 1 3 1 5

Koekoek KW 2 2

Steenuil KW 1 2 3

Ransuil KW 1 1 1 3

Veldleeuwerik GE 25 25

Graspieper GE 26 26

Gele Kwikstaart GE 7 7

Spotvogel GE 1 1 2 6 1 11

Kneu GE 12 2 1 1 1 10 5 32

Territoria alle soorten 118 5 1 1 1 5 24 10 165

Aantal soorten 10 4 1 1 1 4 6 5 15

Tabel 2. Aantal territoria van broedvogels van ‘Rode Lijst’ in de gekarteerde gebieden in de 

Poel in 2018. In de tweede kolom is aangegeven in welke categorie van deze lijst de betreffende 

soort valt, BE=bedreigd, KW=kwetsbaar, GE=gevoelig. 
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Ganzen-

gebied Bergweg Grotedijk

Hoge- 

wegeling

Noord-

hoekweg

Schuur-

hoek Sluishoek

Zwaak-

hoek Totaal

Oppervlakte: 156 7 8 2 0,2 19 50 26 268

Dodaars 3 3

Grauwe Gans 27 1 3 1 32

Canadese Gans 11 11

Nijlgans 3 1 4

Bergeend 17 2 2 2 23

Krakeend 19 2 2 23

Wintertaling 1 1

Wilde Eend 46 4 5 3 1 3 11 13 86

Zomertaling 3 3

Slobeend 21 1 2 24

Kuifeend 1 1

Buizerd 1 1 2

Fazant 22 3 1 3 1 6 15 5 56

Waterhoen 1 1 1 1 3 6 2 15

Meerkoet 28 1 1 2 4 1 37

Scholekster 9 1 1 11

Kluut 5 5

Kleine Plevier 1 1

Kievit 39 39

Watersnip 1 1

Grutto 9 9

Tureluur 13 13

Kokmeeuw 4 4

Holenduif 1 1 5 1 8

Houtduif 6 6 1 5 1 6 25 8 58

Zomertortel 1 3 1 5

Koekoek 2 2

Steenuil 1 2 3

Ransuil 1 1 1 3

Groene Specht 3 1 4

Grote Bonte Specht 2 2

Veldleeuwerik 25 25

Graspieper 26 26

Gele Kwikstaart 7 7

Winterkoning 17 6 2 4 13 52 11 105

Heggenmus 5 3 1 3 1 8 19 6 46

Roodborst 1 1

Blauwborst 17 2 19

Roodborsttapuit 3 1 4

Merel 13 7 1 1 1 10 32 10 75

Zanglijster 3 1 1 3 14 1 23

Rietzanger 21 1 1 23

Bosrietzanger 6 1 1 7 2 17

Kleine Karekiet 23 2 2 2 8 1 38

Spotvogel 1 1 2 6 1 11

Braamsluiper 1 1 1 4 2 9

Grasmus 7 1 2 3 11 6 30

Tuinfluiter 1 1 2 8 2 14

Zwartkop 2 2 1 3 1 11 28 5 53

Tjiftjaf 3 2 2 1 9 26 8 51

Fitis 5 5

Staartmees 2 1 1 4

Pimpelmees 1 1 1 2 5 2 12

Koolmees 2 1 2 8 2 15

Gaai 1 2 1 4

Ekster 2 1 1 3 4 2 13

Kauw 1 9 10

Zwarte Kraai 6 1 1 1 4 2 15

Spreeuw 3 3

Vink 1 1 1 4 1 8

Groenling 3 1 1 5 24 9 43

Putter 1 1 2

Kneu 12 2 1 1 1 10 5 32

Rietgors 12 12

Territoria alle soorten 499 59 29 36 8 106 383 124 1244

Aantal soorten 43 26 21 19 8 30 42 38 64

Tabel 3. Aantallen territoria van broedvogels in de verschillende delen van het Heggengebied 

en Ganzengebied in 2018. 
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3.2 Soortbesprekingen 
 

In dit hoofdstuk worden alle weidevogelsoorten en enkele andere broedvogelsoorten van het 

onderzoeksgebied behandeld. Achter elke soortnaam wordt het aantal in 2018 vastgestelde 

territoria vermeld. Verspreidingskaarten van alle broedvogelsoorten zijn opgenomen in bijla-

ge IV.  

 

Dodaars 3 territoria 

Een verrassing dit seizoen was de aanwezigheid van territoriale Dodaarzen in het Ganzen-

gebied. Door het hoge waterpeil zwommen de vogels in grote plassen op de weilanden die 

met elkaar in verbinding stonden via greppels en sloten. Vooral ’s ochtends vroeg klonk links 

en rechts de baltsroep. Toen in mei het peil snel daalde verdwenen de Dodaarzen. Het is 

dan ook niet waarschijnlijk dat het nog is gelukt om jongen groot te brengen. 

 

Krakeend 19 territorium 

De Krakeend maakt in de Poel een stormachtige ontwikkeling door. Voorheen kwam de 

soort in het geheel niet voor. In 2012 werd voor het eerst één territorium geteld. Anno 2018 

is al sprake van 23 territoria, waarvan 19 in het Ganzengebied, twee in de Sluishoek en twee 

in de Zwaakhoek. Deze trend staat niet op zichzelf, maar loopt in de pas met de landelijke 

ontwikkelingen. 

 

Wintertaling 1 territorium 

In de jaren ’80 kwam de Wintertaling met meerdere paren voor in zowel de Sluishoek als het 

Ganzengebied. Vele jaren was de soort afwezig als broedvogel, ’s winters kwam de soort 

wel voor, maar in 2012 en 2018 werden weer broedterritoria vastgesteld. Dankzij het natte 

voorjaar van 2018 werden gedurende het gehele broedseizoen Wintertalingen waargeno-

men. Of het werkelijk tot een broedgeval is gekomen is onduidelijk. 

 

Zomertaling 3 territoria 

In de jaren ’70 broedden al 

Zomertalingen in het Ganzen-

gebied, toen grote delen van 

het gebied ‘s winters vaak 

plasdras stonden (Jacobusse 

1977). Ook afgelopen decen-

nia  werden bij broedvogelin-

ventarisaties Zomertalingen in 

het Ganzengebied waarge-

nomen (1989, 2001, 2012, 

2015), soms wel goed voor 

een territorium, soms niet. Het 

is mogelijk dat er in deze jaren 

wel eens werkelijk is gebroed. 

Dit voorjaar waren er dankzij 

de uitgebreide plassen veel 

eenden in het gebied en werden ook drie territoria van de Zomertaling vastgesteld. Meer-

maals vlogen alarmerende mannetjes rond de waarnemer en op 24 juni werd zelfs een 
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vrouwtje met jongen gezien (figuur 6). 

 

Slobeend 24 territoria 

Ook de Slobeend profiteerde flink van de hoge waterstand in het Ganzengebied. Verheu-

gend was dat niet alleen territoriale vogels werden gezien, maar dat eind mei en in juni vele 

vrouwtjes met jongen werden gezien in de sloten en poelen. 

 

Kluut 5 territoria 

Door de natte omstandigheden en plassen met slikranden vestigden zich kustbroedvogels 

als Kluut, Kleine Plevier en Kokmeeuw. De klutenpaartjes hadden een prima broedsucces 

en brachten samen tenminste negen jongen groot. Mogelijk dat weidevogels die er in de na-

bijheid broedden, geprofiteerd hebben van de felle reacties van de Kluten op Kraaien en an-

dere predatoren. 

 

Scholekster 11 territoria 

Sinds 2012 is het aantal paren Scholeksters in het gehele Ganzengebied onder de tien ge-

zakt. Daarmee volgt de soort de landelijke trend, waarbij eveneens sprake is van een afna-

me sinds de jaren ’80 met tweederde van de oorspronkelijke stand. De Sluishoek en Zwaak-

hoek herbergden elk één paartje Scholeksters. 

 

Kievit 39 territoria 

In 2008 werd een dieptepunt bereikt met slechts 18 paar Kieviten in het hele Ganzengebied. 

De aantallen zijn na het opkrikplan, uitgevoerd in dat jaar, weer wat opgekrabbeld. Sindsdien 

broeden er 26 tot 40 paar. Het is wel zorgelijk dat in de directe omgeving van het Ganzen-

gebied het aantal Kieviten bijzonder laag is geworden. Het lijkt er op dat de Kieviten uit de 

omgeving naar het Ganzengebied zijn getrokken. De verspreiding van de Kievit is ook bin-

nen het Ganzengebied nogal veranderd; voorheen waren akkers langs de Noordweg en 

Noordhoekweg in trek. Al een aantal jaren is deze kant nagenoeg verlaten en wordt vooral 

op de natte percelen aan de zijde van de Deeweg gebroed. In het Heggengebied broedden 

eind jaren ’80 nog 15 paar Kieviten; de soort is daar nu geheel verdwenen. 

Onderzoek door Sovon in het kader van ‘het jaar van de Kievit’ in 2016 liet zien dat de over-

leving van kuikens in zowel reguliere landbouw als in beschermde gebieden ver achter blijft 

bij wat nodig is voor een stabiele populatie (Roodbergen et al 2018). Hoewel er niet gericht 

onderzoek naar is gedaan leek het er ook op dat dit jaar in het Ganzengebied vrij weinig 

jonge Kieviten uitvlogen. 

 

Watersnip 1 territoria  

Het gehele voorjaar tot begin juni waren Watersnippen in het Ganzengebied aanwezig, ge-

noeg om een territorium aan te nemen. Balts werd evenwel niet gezien. In 2001 werd al 

eens eerder een territorium vastgesteld. In de jaren ’70 van de vorige eeuw broedden nog 

Watersnippen in het gebied, voordat met de herverkaveling van de Poel de afwatering sterk 

werd ‘verbeterd’. De forse neerslag in het voorjaar van 2018, in combinatie met genomen 

maatregelen, zorgde voor gunstige omstandigheden voor ‘natte weidevogels’ als de Water-

snip.  

 

Grutto 9 territoria  

In de jaren ’90 broedden nog ruim 30 paar Grutto’s in het Ganzengebied, daarna volgde een 

afname tot 11 paar in 2008-2009. In 2010-2012 was er een opleving en zaten er weer 15-16 
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paar. Waarschijnlijk hadden paren uit de omtrek zich toen binnen de grenzen van het gebied 

gevestigd. Voorheen broedden Grutto’s niet alleen in het Ganzengebied zelf, maar strekte 

de plaatselijke populatie zich ook uit over de akkers en weilanden in de omtrek. De laatste 

tien jaar is het buiten de grenzen van het gebied zeer stil geworden. De populatie binnen de 

gebiedsgrenzen staat dus nu geheel op zichzelf, er is geen extra ‘reservoir’ meer. In het 

Heggengebied is de Grutto na 2008 verdwenen. Dit broedseizoen werden nog negen paar in 

het Ganzengebied aangetroffen. Ook het areaal binnen het Ganzengebied zelf is sterk afge-

nomen. Werden Grutto’s voorheen in alle uithoeken van het gebied gezien, dit seizoen was 

hun voorkomen sterk geconcentreerd op enkele percelen (zie bijlage IV). 

Het broedsucces was iets beter dan in 2015, maar was waarschijnlijk onvoldoende voor in-

standhouding van de populatie, meer daarover in paragraaf 3.3 en 3.4. Op 24 juni was het 

grootste deel van de Grutto’s weer uit het gebied verdwenen. 

 

Tureluur 13 territoria 

Tureluurs zijn gebaat bij een hoge (grond)waterstand en een structuurrijke grasmat. Door de 

grote hoeveelheden neerslag dit voorjaar waren de omstandigheden gunstig voor deze 

soort. Sinds de uitvoering van het opkrikplan in 2008 schommelt de stand rond de 12-13 

paar, alleen in 2012 was er één maal een mager jaar met slechts 9 paar. 

Net als bij de Grutto was het broedsucces iets hoger dan in voorgaande jaren. 

 

Zomertortel 5 territoria 

In de dramatische achteruitgang van de Zomertortel in heel Nederland is het een klein licht-

puntje dat deze soort zich handhaaft in het Heggengebied. Naast drie territoria in de Sluis-

hoek was er ook één in de Zwaakhoek en één in het object Bergweg. Van de laatste twee 

territoria moet wel gezegd worden dat door de tortels zowel binnen als buiten de gebieds-

grenzen werd gekoerd. 

 

Ransuil 3 territoria 

Dit jaar werden maar liefst drie territoria van Ransuilen vastgesteld. De twee territoria van 

Sluishoek en Zwaakhoek liggen echter vrij dicht bij elkaar en aangezien de vogels niet tege-

lijkertijd werden gehoord is het goed mogelijk dat het (deels) om dezelfde vogels gaat. Toch 

worden de richtlijnen aangehouden zoals Sovon die hanteert. Anderzijds kunnen roepende 

vogels ook gemakkelijk gemist worden. In de noordoosthoek van het Ganzengebied werd 

ook éénmaal een jagende uil gezien, maar het was niet te zien om welke soort het ging. 

 

Veldleeuwerik 25 territoria 

In de jaren ’90 broedden er rond de 30 paar Veldleeuweriken in het Ganzenreservaat, daar-

na trad een behoorlijk afname op. Na het Opkrikplan Weidevogels was er In 2008-2010 

weer sprake van een groei van 9 naar 17 territoria. Dit kon vooral worden toegeschreven 

aan het verwijderen van veel bomen en struikgewas eind 2008. Daarna leek er sprake van 

een stagnatie, maar dit jaar is het aantal territoria met 25 aanzienlijk hoger. Aantallen zoals 

in de jaren ’90 van boven de 30 paar zijn waarschijnlijk wel mogelijk indien de openheid van 

het gebied optimaal wordt gemaakt.  
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Figuur 7. Hernieuwde opslag van struiken en boompjes, 18-5-2018 Ganzengebied, broedgele-

genheid voor kraaien! 

 

Graspieper (26 terr.) 

Na 2001 is de stand van de Graspieper teruggevallen van boven de 40 paar naar 22-28 paar 

vanaf 2005. De 26 jaar van dit broedseizoen passen in dit rijtje van wat blijkbaar de huidige 

draagkracht van het gebied is. Overigens zijn mogelijk enkele territoria van Graspiepers ge-

mist omdat delen van het gebied tot eind mei niet grondig zijn doorkruist; dat gebeurde om 

de kwetsbare weidevogels in die delen te ontzien. 

Graspiepers hebben iets minder last van verspreide bomen / struiken in hun biotoop dan 

Veldleeuweriken en maken er zelfs vaak gebruik van als zang- of uitkijkpost. Wel ontbreekt 

de soort in de noordwesthoek waar heggen rond elk perceel staan; hier is het landschap 

toch te besloten. In het Heggengebied is de soort al jaren afwezig. 

 

Gele Kwikstaart (7 terr.) 

Een aantal broedplaatsen van Gele Kwikstaarten in het Ganzengebied is jaarlijks bezet. De-

ze bevinden zich veelal op laaggelegen natte precelen. De vogels vliegen van hieruit soms 

honderden meters om te foerageren, wat het goed intekenen van de territoria bemoeilijkt. De 

beste jaren van deze soort liggen al weer dan 20 jaar achter ons. Sinds 1999 schommelt de 

stand tussen de twee en zeven paar. Naar de huidige maatstaven is het dus een goed jaar 

voor de soort. 

 

Groenling (43 terr.) 

Met 43 territoria, allemaal in het Heggengebied, heeft de Groenling zich onverwacht in de 

top-tien van de talrijkste soorten gevestigd. In de jaren 1989-2008 bleef het aantal onder de 

10, in 2012 was er al een toename naar 16 paar; nu is dat aantal dus weer meer dan ver-

dubbeld. Ook landelijk is er sprake van een flinke toename (+150% in periode 2001-2016), 
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maar niet in de mate waarin het hier plaatsvindt. Blijkbaar ontwikkelen de heggen zich zoda-

nig dat deze nu optimaal zijn voor deze soort. De toename vindt plaats in de verschillende 

delen van het Heggengebied. In de Sluishoek waren in 1972-73 al eens 18 territoria (Slob 

1974), in 2018 is dat aantal al overtroffen met 24 territoria. 

 

Overige vogelsoorten 

 

Kemphaan (geen broedvogel) 

Half mei werden nog Kemphanen in het gebied gezien, voor het programma Avimap vol-

doende om een territorium aan te nemen. De vogels vertoonden echter geen territoriaal ge-

drag en waren later uit het gebied verdwenen. Deze soort is overigens bijna uitgestorven als 

Nederlandse broedvogel, een vestiging ligt dan ook niet voor de hand. 

 

Bruine Kiekendief (geen broedvogel) 

Vanaf 1999 broedden jaarlijks één tot drie paar Bruine Kiekendieven in de onderzochte ge-

bieden. Dit seizoen blijkt de soort verdwenen. Dit is het geval op veel meer plaatsen op 

Noord- en Zuid-Beveland. Rondvliegende vogels werden nog regelmatig gezien, zowel in 

Ganzengebied als Heggengebied, maar deze vertoonden geen nestindicerend gedrag. Het 

ligt voor de hand dat de kiekendieven zich niet durven vestigen omdat sinds enkele jaren 

vossen in het gebied rondzwerven. Gedurende het broedseizoen werden enkele malen vos-

sensporen gevonden in zowel het Ganzengebied als Heggengebied. 

  

Kwartel (geen broedvogel) 

Vrijwel elk jaar worden Kwartels gehoord in en rond het Ganzengebied. Ook dit voorjaar wa-

ren er begin mei meerdere roepende  vogels in het gebied, maar na het ingaan van de voor-

geschreven periode om de soort te inventariseren werden ze niet meer waargenomen. Mo-

gelijk betrof het doortrekkers, maar het is ook mogelijk dat ze er nog hebben gezeten, maar 

niet meer werden opgemerkt. In andere jaren werden wel Kwartels gedurende langere tijd 

gehoord.  

 

Patrijs (geen broedvogel) 

Dat de Patrijs landelijk zeer sterk afneemt is alom bekend. Wel is het tragisch dat zelfs in 

gebieden met weidevogelbeheer de soort verdwijnt. Het laatste territorium uit de inventarisa-

tiegebieden dateert alweer uit 2010. Ook in de directe omgeving van de terreinen is het al 

weer enkele jaren gelden dat er nog eens Patrijzen zijn gezien. 
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3.3 Broedsucces Grutto en Tureluur 
 
De eerste alarmtelling in het Ganzengebied werd op 28 mei uitgevoerd, in deze periode wa-

ren er waarschijnlijk vooral kleinere jongen. Ook op 19 mei waren er al diverse paren Grut-

to’s en Tureluurs die jongen hadden, blijkens het specifieke alarmgedrag. Daarna is nog een 

alarmtelling uitgevoerd op 8 juni, waarschijnlijk hadden op dat moment de meeste succes-

volle paren halfwas of grote jongen. Dat er in elk geval door Tureluurs ook nog vrij laat is 

gebroed bleek uit het feit dat er op 24 juni nog donzige jongen rondliepen. Op 24 juni waren 

er nog 3 paar Tureluurs en 3 paar Grutto’s met jongen in het Ganzengebied. Dit is een vrij 

late datum om nog in het gebied aanwezig te zijn. In andere jaren waren in elk geval de 

Grutto’s met jongen half juni al vertrokken. Waarschijnlijk waren de omstandigheden dit jaar 

relatief gunstig. Het waterpeil was inmiddels sterk gedaald, maar de bodem was nog zacht 

door het vocht wat er in zat (figuur 13). 

 

Grutto: 

Op 28 mei waren er 3 paren die jongenalarm vertoonden en drie paren met wat minder fel 

alarm. Daarnaast was nog een paartje aanwezig in het gebied en op een braakliggende ak-

ker aan de andere kant van de Deeweg was er ook een territoriaal paar. Op 8 juni waren er 

vier paren met jongen-alarm en twee paar met minder duidelijk alarm. Niet elk paar reageert 

met exact hetzelfde gedrag. Ingeschat werd dat van deze zes paren er vijf jongen hadden. 

Het BTS (Bruto Territoriaal Succes) van de 9 broedparen Grutto in het Ganzengebied was 

5/9 = 56% (in 2015: 27%; in 2012: 20%; in 2010: 7%; in 2009: 73%, in 2008: 46%). Dat be-

tekent dat 56% van de broedparen in 2018 tenminste één jong had. In het algemeen wordt 

aangehouden dat een gemiddeld BTS van 65% benodigd is om een gezonde populatie in 

stand te houden. Eén of enkele jaren met minder broedsucces is niet direct problematisch, 

maar het is duidelijk dat het broedsucces op de lange termijn onvoldoende is. 

 

Tureluur: 

Net als bij de Grutto werd tijdens het inventarisatiewerk gelet op alarmgedrag dat wees op 

de aanwezigheid van jongen. Op 28 mei waren er acht paar die jongenalarm vertoonden. Op 

8 juni waren er opnieuw zes paar met dit gedrag. Op 24 juni was het aantal paar met jongen 

afgenomen tot drie. Of dit betekent dat de jongen gezond en wel zijn uitgevlogen is niet he-

lemaal zeker, maar er wordt hier vanuit gegaan dat ze zijn uitgevlogen. Dit betekent voor de 

13 paren met territoria een BTS (Bruto Territoriaal Succes) van 62%. Dit iets hoger dan het 

broedsucces in 2010, 2012 en 2015. 

 

Kluut: 

Al eerder werd in het Ganzengebied door Kluten gebroed, voorheen ging dit steeds om een 

enkel paartje, in 2018 broedden er vijf paar, mede dankzij de hoge waterstand in het voor-

jaar. Vanwege het felle anti-predatorgedrag, de neiging om in open terrein te foerageren en 

het opvallende verenkleed, is het wel en wee van de soort vrij gemakkelijk te volgen. Op 8 

juni waren er drie paren met elk 2 jongen in de leeftijd van 10-20 dagen, een paartje met 4 

jongen van 10 dagen en nog een alarmerend paartje met waarschijnlijk een (laat) nest. Op 

24 juni liepen er vier paar met in totaal 11 vliegvlugge jongen en 1 paar met een jong van 10 

dagen oud. Het broedsucces komt daarmee op ruim 2 jong per paar, wat bijzonder goed is 

voor deze soort. 
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4 Evaluatie 
 
4.1 Methodiek 
 
4.1.1 Inventarisatie 
 

De inventarisatie van het Ganzengebied is vrijwel steeds onder prima omstandigheden uit-

gevoerd, wind en neerslag hadden nauwelijks of geen negatieve invloed op de telresultaten. 

Enkele delen van het terrein werden een groot deel van het seizoen niet betreden om grote 

verstoring van weidevogels en daarmee gepaard gaande extra predatie door kraaien en 

roofvogels zoveel mogelijk te voorkomen. Mogelijk zijn enkele territoria van Graspiepers en 

andere weinig opvallende zangvogels gemist. 

Gedurende het onderzoek aan broedsucces van Grutto en Tureluur werd tevens van enkele 

andere soorten nog aanvullende gegevens verzameld. Daarnaast werd aanvullende informa-

tie verkregen van Peter Boelee, Edward Minnaar en André Hannewijk.  

In combinatie met de kennis van het gebied en zijn vogelbevolking kan gesteld worden dat 

het resultaat de broedvogelinventarisatie een zeer goed beeld geeft van de broedvogelbe-

volking. In elk geval is een nagenoeg volledige lijst van broedvogelsoorten verkregen. 

 

 

4.1.2 Alarmtelling Grutto & Tureluur 
 

Alarmtellingen volgens de methode van Nijland en Paassen (2007) zijn een relatief simpele 

en effectieve methode om een indruk te krijgen van het broedsucces. Alleen extreme weers-

omstandigheden zouden roet in het eten kunnen gooien. Ook dit broedseizoen zijn de alarm-

tellingen weer zonder probleem uitgevoerd. 

Het ganzengebied heeft veel hoogteverschillen en eind mei / begin juni staat het gras op de 

meeste plaatsen behoorlijk hoog. Daardoor lukte het niet om jongen van de alarmerende 

Grutto’s en Tureluurs voldoende in beeld te krijgen. Jongen verstoppen zich juist in het lange 

gras en weten zo de waarnemer te ontlopen. Nog grondiger te werk gaan om toch resultaat 

te behalen zou zeer veel tijd kosten en tot erg veel verstoring leden, daarom is daar vanaf 

gezien. Het broedsucces van de broedende Kluten was veel eenvoudiger te volgen, de jon-

gen foerageren op slikrandjes in open terreindelen, verstoppen zich meestal niet en zijn door 

hun verenkleed goed zichtbaar. 
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Figuur 8. Territoria van de algemenere weidevogelsoorten in het Ganzengebied in 1989-2018. 

NB: in 1999-2005 is een kleinere oppervlakte gekarteerd. 
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4.2 Ontwikkelingen Ganzengebied 
 

In het Ganzengebied werd in 2008-2009 het ‘opkrikplan weidevogels’ uitgevoerd. Na de 

broedseizoenen 2005 en 2008, waarin het met de weidevogels bergafwaarts leek te gaan, 

was er sprake van een bemoedigend herstel in 2009 en 2010. De aantallen namen in 2012 

en 2015 echter weer af, al was er bij sommige soorten al weer sprake van herstel in 2015. In 

2018 is er bij alle soorten sprake van een kleine of forsere toename, alleen de Grutto neemt 

nog verder af en de Patrijs blijft afwezig. Zie figuur 8. 

Over alle soorten genomen bedroeg de toename van de weidevogels vanaf 2015 een op-

merkelijke 66%. Deze toename is vooral een effect van het natte voorjaar, de Slobeend nam 

het sterkste toe (van 4 naar 21!). Opvallend is dat ook de Veldleeuwerik, die niet zo van nat-

tigheid houdt, is toegenomen.  

Nu er inmiddels een langere reeks van inventarisaties voorhanden is, valt op dat grosso mo-

do de aantallen van veel soorten redelijk stabiel ogen. Daarbij moet wel bedacht worden dat 

in 1999, 2001 en 2005 alleen de delen in beheer zijn onderzocht (66-84 hectare). Voor het 

hele gebied zijn de aantallen toen dus zeker (flink) hoger geweest. Dat de aantallen voor 

1989-1995 dan relatief laag lijken kan te maken hebben met dat het gebied toen geïnventa-

riseerd is als onderdeel van een veel groter project. Mogelijk is het gebied toen maar deels 

doorkruist en zijn niet alle soorten even grondig geteld. 

   

Het (voorgoed?) verdwijnen van de Patrijs, zowel uit het Ganzengebied als het Heggenge-

bied, is een trieste bevestiging dat het deze soort wel heel erg slecht gaat. Zelfs in deze 

kleinschalige weidevogelgebieden weet de Patrijs zich dus al niet meer te handhaven. In de 

gehele Zak van Zuid-Beveland is de soort nu vrijwel afwezig zodat een terugkeer in Ganzen- 

of Heggengebied niet waarschijnlijk is.  
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Verspreiding:  

In de periode 2008-2012 raakte het noordelijk deel van het gebied, een brede strook langs 

de Noordweg, vrijwel ontvolkt voor wat betreft de weidevogels. In 2015 en in 2018 zien we 

dat dit deel vermeden wordt. De invloed van de erven met hun bomen, kraaien en katten laat 

zich hier voelen. Ook de hagen in de noordwesthoek stoten de weidevogels af. Bovendien 

ligt in dit deel het waterpeil ver onder het maaiveld. Bij een afgenomen weidevogelstand 

concentreren de overgebleven broedparen zich op de beste plaatsen. De beste plaatsen zijn 

de plekken die plasdras staan, hier is het meeste voedsel te vinden en er zijn gradiënten van 

vochtigheid en mate van begroeiing. 

De Veldleeuwerik heeft kunnen profiteren van het opener worden van het Ganzengebied, 

het aantal territoria is hoger dan in de jaren 2005-2009 en het leefgebied heeft zich duidelijk 

uitgebreid.  

 

Wanneer we de weidevogels in twee groepen opsplitsen naar hun voorkeur voor natte of 

drogere situaties zien we een opmerkelijk verschil. De ‘natte weidevogels’ Krakeend, 

Slobeend, Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur concentreren zich sterk in bepaalde ge-

bieden. Hun territoria bevinden zich vooral in de natste percelen, die rondom Sinoutskerke 

zijn gelegen; een kleinere concentratie bevindt zich tussen het Feiterswegje en de Deeweg 

(figuur 11). De ‘droge weidevogels’ Veldleeuwerik, Graspieper en Gele Kwikstaart komen 

sterk verspreid voor (figuur 12), wel zien we hier ook al een voorkeur voor het zuidelijk deel. 

 

De dichtheden in begraasde percelen zijn hoger dan in dan in hooilandpercelen. De keus lijkt 

echter niet zozeer gebaseerd te zijn op type beheer, maar vooral op hoe nat de percelen 

zijn. Met name Grutto’s en Tureluurs maar ook Kluten en natuurlijk de eendensoorten heb-

ben een voorkeur voor de natste percelen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9. Flinke plassen regenwater in het Ganzengebied, 7-5-2018. 
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Figuur 10. Territoria alle weide-

vogels 2018. 

Figuur 11. Territoria ‘natte wei-

devogels’: Krakeend, Zomerta-

ling, Slobeend, Kluut, Grutto en 

Tureluur. 

Figuur 12. Territoria ‘droge wei-

devogels’: Veldleeuwerik, Gras-

pieper en Gele Kwikstaart. 
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Peilbeheer: In 2008 uitgevoerde kleinschalige aanpassingen in de waterhuishouding leidden 

in 2009 en 2010 plaatselijk tot kortstondige plas-dras-situaties in het Ganzengebied. Door de 

droge voorjaren was het profijt van de aanpassingen echter beperkt. In 2012 bleven door 

overvloedige regenval veel langer plassen in het gebied staan en poelen en sloten bevatten 

veel meer water. In 2015 was voorafgaand aan het broedseizoen het peil ingesteld op -160 

NAP. Helaas was het voorjaar vervolgens erg droog. Weliswaar stonden er begin april nog 

grote plassen op het land, enkele weken later waren al deze plassen verdwenen en begon-

nen ook greppels droog te vallen. 

In 2018 was het ingestelde peil -140 NAP. Rond de jaarwisseling stond het water inderdaad 

rond dit peil, in februari zakte het door gebrek aan neerslag tot -160 NAP. Vervolgens 

schommelde het tot begin mei, als gevolg van afwisselend neerslag en verdamping tussen -

140 en -160 NAP. Daarna trad een periode van ongekende droogte in Nederland in. Het was 

onontkoombaar dat daardoor ook het peil in het Ganzengebied  zienderogen afnam. Eind juli 

was het zelfs gedaald tot -220 NAP. 

 

 
Figuur 13. Lang stond er flink water, maar uiteindelijk verdroogden de plassen in het Ganzen-

gebied, 24 juni 2018. 

 

De nieuwe stuw aan de Noordhoekweg maakt het mogelijk het peil op -140 NAP te zetten. 

Op diverse plaatsen is bovendien de afgelopen jaren de afvoer van sloten en greppels ge-

stremd teneinde het water langer vast te houden. De afvoer van de regulier verpachte perce-

len en van andere eigenaren in het plangebied is echter juist verbeterd. Aangezien afvoe-

rende sloten rondom lopen zijn delen van het beheergebied juist droger geworden. 

Er lijkt nog steeds water weg te lekken via ‘overloopjes’ en door wegzijging. Het is echter 

niet altijd duidelijk waarom in sommige terreindelen het water zo laag staat.  
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Bomen en struiken 

Eind 2008 is een begin gemaakt om de openheid van het Ganzengebied te vergroten, nadat 

de jaren ervoor steeds meer bomen en struiken in het gebied waren gaan groeien. De jaren 

er op volgend zijn nog meer bomen en struiken verwijderd. Tegelijk moest hernieuwde op-

slag weer in toom worden gehouden. De boomgaard in de noordoosthoek is kort voor het 

broedseizoen van 2018 verwijderd 

Het jaarlijks afzetten van opslag lijkt niet altijd uitgevoerd te zijn, er blijken op diverse plaat-

sen jonge meidoorns te zijn opgeschoten. 

 

Bomen en struiken bieden gelegenheid aan kraaiachtigen en roofvogels om te broeden en 

prooien te bespieden. Tegenwoordig broeden alleen al zes paar Zwarte Kraaien in het geïn-

ventariseerde gebied, daar komen nog meerdere paren bij die rond de erven broeden. Te-

vens broeden er enkele paren eksters. Verder broedt al enkele jaren een Buizerd in Sinouts-

kerke en er was een nest van een tweede paar in de heggen in het gebied. De predatiedruk 

neemt hiermee toe, een ontwikkeling die het broedsucces van weidevogels danig kan beïn-

vloeden.  

Naast vogels zijn er ook grondpredatoren. In het gebied zijn vossesporen gevonden en vrij-

wel altijd struinen er katten rond. Verder kunnen er ratten en kleine marterachtigen huizen. 

Terugdringen van bomen en struikgewas neemt vooral de kraaiachtigen wat wind uit de zei-

len. Vernatting zal hopelijk de rondstruinende katten uit de laaggelegen percelen weren. 
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4.3 Ontwikkelingen Heggengebied 
 

Voor vogels van struweel zijn vooral de trends in het object Sluishoek interessant omdat 

vanaf 1999 in het gebied herstel van heggen en waterlopen plaatsvond.  

Slob (1974, 1989) signaleerde reeds in de 70-er en 80-er jaren de (afnemende) rijkdom van 

de Sluishoek en registreerde de ontwikkeling van een aantal soorten. Ter illustratie is tabel 4 

opgenomen. Bij vergelijking van de aantallen moet wel worden bedacht dat onduidelijk is 

volgens welke methode Slob heeft geïnventariseerd. Gezien de extreme dichtheden in 1972-

73 is het denkbaar dat dubbeltellingen hebben plaatsgevonden. Ook met deze kanttekenin-

gen illustreren zijn resultaten de toenmalige vogelrijkdom en de achteruitgang van bepaalde 

soorten. Zo was de Kneu in de jaren ’70 de talrijkste broedvogel, tegenwoordig een vrij 

schaarse soort. 

 

Tabel 4. Aantal territoria van enkele soorten broedvogels, typerend voor het heggenlandschap, 

in de Sluishoek in 1972-73 (Slob 1974), 1989 (Slob 1989), 1999, 2001, 2005 , 2008, 2012 (Hoek-

stein 1999-2012) en 2018. Tevens wordt het totaal aantal soorten en territoria gegeven; * exclu-

sief Fazant, Koekoek, Veldleeuwerik en Graspieper; ** exclusief Wilde Eend, Houtduif, Graspie-

per, Merel en Spreeuw. 

 

 1972-73 1989 1999 2001 2005 2008 2012 2018 

         

Heggenmus 45 20 18 13 26 17 18 19 

Zanglijster 34 4 4 8 8 7 14 14 

Spotvogel 16 6    6 8 6 

Tuinfluiter 29 13 13 23 13 13 17 8 

Grasmus 10 11 13 18 11 24 8 11 

Braamsluiper 21 8  2 3 3 5 4 

Groenling 18 1 4 1 4 5 9 24 

Kneu 107 37 2 6 6 2 3 10 

Totaal van deze soorten 280 100 54 71 71 77 82 96 

Soorten die in alle jaren 

zijn geïnventariseerd 
500 280 203 302 291 293 311 295 

Totaal alle soorten 717 416* 211 ** 425 390 391 396 383 

Aantal soorten 40 44 46 48 47 46 45 42 

 

In de nu volgende vergelijking is een aantal soorten buiten beschouwing gelaten die niet in 

alle jaren zijn geïnventariseerd (Wilde Eend, Fazant, Houtduif, Koekoek, Veldleeuwerik, 

Graspieper, Merel en Spreeuw). Tussen 1999 en 2001 nam het aantal territoria flink toe van 

203 naar 302, in de inventarisaties daarna schommelt het rond de 300. In 1972-73 bedroeg 

het aantal van deze soortenselectie 500; in 1989 was dat 280. 

Vanaf 2001 is zowel het aantal soorten als het aantal territoria vrijwel stabiel, al neemt het 

aantal soorten wat af. Deze afname komt deels op conto van de weidevogels. Het kappen 

van de populieren op de Valdijk heeft geleid tot het verdwijnen van Boomkruiper en Putter 

sinds de laatste inventarisatie. 
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Het totaal aantal territoria van de jaren 1972-73 (717) wordt bij lange na niet gehaald, maar 

de variatie aan soorten is iets toegenomen (40 soorten in 1972-73 tegen 42-48 soorten sinds 

2001). 

Er lijkt sinds de opknapbeurt van de Sluishoek geen sprake van heel grote verschuivingen in 

de vogelbevolking, noch in aantal soorten, noch in aantallen. Bij individuele soorten zoals 

Braamsluiper, Spotvogel en Groenling is sprake van een terugkeer waarschijnlijk mede door 

herstel van de heggen. 

 

In het Heggengebied is van de vroegere weidevogelbevolking vrijwel niets meer over. In 

1989 kwamen er nog 11 soorten weidevogels voor, anno 2018 nog slechts twee, zie tabel 5. 

Het aantal territoria nam af van meer dan 40 tot slechts vijf. Het besloten landschap is on-

aantrekkelijk voor de meeste weidevogels. In het Heggengebied lijkt de doelstelling van het 

behoud van het heggenlandschap dus niet samen te gaan met een gezonde weidevogelbe-

volking.  

 
Tabel 5. Territoria van weidevogelsoorten in het Heggengebied in 1989-2018. 

 
 Heggenge-

bied 1989 1999 2001 2005 2008 2012 2018 

                

Slobeend 4 4 2 6 2  3 

Wintertaling 3 

    

 

 Zomertaling 3 

    

 

 Patrijs 

 

2 

 

3 1  

 Scholekster 3 3 4 7 3 3 2 

Kievit 15 5 2 4 1 1 

 Watersnip 4 

    

 

 Grutto 5 3 

 

3 1  

 Tureluur 4 3 1 1 

 

 

 Veldleeuwerik + 

    

 

 Graspieper + + 1 

  

 

 Gele Kwikstaart 3 1 2 

  

 

                 

totaal  territoria >42 >21 12 24 8 3 5 

aantal soorten 11 8 6 6 5 2 2 

 

 

Van de grotere objecten van het Heggengebied zijn de dichtheden van alle soorten bijeen 

het hoogst in de Sluishoek, ruim 8 territoria per hectare. In Schuurhoek en Zwaakhoek zijn 

de dichtheden wat lager 5-5,5 territoria per hectare. Dichtheden in de kleinere objecten zijn 

niet zinvol om te berekenen omdat hier randeffecten verhoudingsgewijs een grote rol spelen.
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4.4 Discussie & aanbevelingen 
 
Ganzengebied 

Het Maatregelenplan uit 2008 behelsde verschillende fases, waarin de periode van 2009-

2020 vooral stond voor verwerving, vernatting en openheid creëren. In de laatste fase, na 

2020, zou het streefbeeld verwezenlijkt moeten zijn. Aangezien we in 2018 dicht tegen deze 

derde fase aan lopen is het verhelderend om de destijds gestelde doelen te herhalen: 

“In fase 3 is het streefbeeld dat het hele natuurplangebied is verworven. Het waterpeil is zo-

danig dat in de winter maximaal 40% en in het voorjaar ca. 5% geïnundeerd is. 

Ca. 50% is weiland, 40% is strikt hooiland, 5% nabeweid hooiland, 5% voorbeweid hooiland 

en 2% akker. Opslag van struiken en bomen is verwijderd, behalve van enkele percelen 

waar van oudsher hagen stonden, daarnaast blijven enkele markante bomen staan. 

Waar mogelijk is de functie van rasters als perceelscheiding overgenomen door watervoe-

rende sloten of zijn dubbele rasters vervangen door een enkel raster…. Het gewenste wa-

terpeil is - 1,40 m jaarrond. De sloten en poelen moeten jaarrond water voeren voor eenden 

en dergelijke. Het waterpeil van de graslanden gedurende het broedseizoen moet circa 10-

20 cm onder het maaiveld zijn, waarbij later in het broedseizoen de standen mogen zakken.” 

(Hoekstein 2008b). 

 

De opleving van de ‘natte weidevogels’ in 2018 is enerzijds het resultaat van de genomen 

hydrologische maatregelen. Anderzijds profiteerde het Ganzengebied dit jaar ook van forse 

regenval in het voorjaar. Dat is iets waar men niet jaarlijks op kan rekenen. 

Het gewenste waterpeil van -140 NAP werd zelfs dit jaar slechts korte periodes na flinke 

neerslag behaald. Door uitdroging voert alleen de centrale watergang jaarrond water, andere 

sloten vallen droog. 

Het is de moeite waard om te onderzoeken of 1) het peil van de stuw nog hoger kan dan de 

nu ingestelde -140 NAP.  2) of de sloten 

langs de weg een hoger peil kunnen 

krijgen om wegzijging uit de percelen af 

te remmen. 3) er nu meer waterafvoe-

rende sloten kunnen worden afgedamd 

omdat meer percelen zijn verworven of 

uit de reguliere pacht gehaald. 

Verder kunnen met relatief kleine ingre-

pen (plaatselijk verhoging van enkele 

decimeters) overloopjes afgesloten wor-

den zodat er weer iets meer water op de 

percelen blijft. 

 

Figuur 14. Rood: In het Maatregelenpan 

vastgestelde heggen die na 2020 mogen 

blijven staan. Groen: heggen en opschot 

dat nog verwijderd dient te worden. 

 

Om het gebied als waardevol weidevo-

gelgebied te behouden moet maximale openheid nagestreefd worden. Zoals in het Maatre-

gelenplan vastgesteld zou nog een aantal heggen moeten worden verwijderd (zie figuur 14), 

tevens zouden de overblijvende heggen tweejaarlijks worden afgezet op een hoogte van 1,5 
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soort referentie 

aantal

referentie-

jaar

doel- 

stelling

2008 2009 2010 2012 2015 2018 percentage 

2018

Slobeend 12 1989, 1999 12 3 3 4 4 21 175%

Zomertaling 4 ca. 1970 2 3 150%

Patrijs 5 1999, 2008 5 3 3 2 0%

Scholekster 24 1992 15 14 12 11 8 8 9 60%

Kievit 68 1995 30 18 31 40 32 26 39 130%

Watersnip 1 1976, 2001 1 1 100%

Grutto 36 1999 36 11 11 16 15 11 9 25%

Tureluur 15 1989 15 9 12 12 7 12 13 87%

Veldleeuwerik 33 1999 30 9 12 17 14 17 25 83%

Graspieper 40 1995 40 28 28 28 22 23 26 65%

Gele Kwikstaart 13 1989 5 7 7 3 4 5 7 140%

meter. Verder moeten jaarlijks opschietende meidoorns verwijderd worden. 

 

De beweiding en het hooiregime, zoals die in de laatste jaren plaatsvinden, lijken gunstig 

voor vestiging en broedsucces van weidevogels. Zowel soorten van korte vegetaties (Kievit 

en Scholekster) als die van wat ruigere of hogere vegetaties (Grutto, Tureluur, Veldleeuwe-

rik, eenden) kunnen een plek vinden.  

Het maaien van riet draagt bij aan de openheid van het gebied, vooral als het zich buiten de 

sloten gaat uitbreiden. Aanbevolen wordt om in elk geval de weitjes ten westen van Sinouts-

kerke te blijven maaien, hier verblijven en broeden veel weidevogels. 

In enkele weidevogelrijke percelen tussen de Deeweg en de Thijshoeksewegeling liep al half 

mei een rondjes rennende kudde koeien. Dit zal niet goed voor het broedsucces zijn ge-

weest. 

 

Voor het Opkrikplan Weidevogels (eerste fase) gold als eerste doelstelling: “dichtheden mi-

nimaal te handhaven" (op het peil van 2008) en daar bovenop als streefdoelstelling "toena-

me van weidevogels van 20% de komende 5 jaar" (2009-2014). De ambities voor het Gan-

zengebied, zoals geformuleerd in het Maatregelenplan, reiken zelfs nog verder. Als lange 

termijndoelstelling voor het Ganzengebied zijn ruwweg de maximaal behaalde aantallen 

weidevogels in het verleden als uitgangspunt genomen, zie tabel 6. 

De minimale doelstelling werd in 2018, gerekend over het totaal van de weidevogels, wel 

gehaald. Twee soorten doen het echter ronduit slecht: Patrijs en Grutto, vier soorten redelijk: 

Scholekster, Tureluur, Veldleeuwerik en Graspieper en vijf soorten prima: Slobeend, Zomer-

taling, Kievit, Watersnip en Gele Kwikstaart. Hierbij moet bedacht worden dat 2018 een uit-

schieter was wat betreft neerslag in het voorjaar, uitermate gunstig voor Slobeend, Zomerta-

ling en Watersnip. 

 

Tabel 6. Ganzengebied: doelstellingen en aantallen per weidevogelsoort. Referentiejaar is het 

jaar waarin het genoemde aantal is vastgesteld (bron: Maatregelenplan Ganzengebied). In de 

laatste kolom het percentage van de lange termijndoelstelling. 
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Heggengebied 

Na de opknapbeurt van de Sluishoek hebben de heggen nu de tijd gekregen om tot wasdom 

te komen. Na aanleg was het landschap nog tamelijk open met heel jonge struikjes. Inmid-

dels zijn de hagen overal hoog en breed. Het totaal aantal broedvogelterritoria is sindsdien 

weinig veranderd, maar er is wel een verschuiving bij een aantal soortgroepen. Weidevogels 

verdwenen vrijwel. Vogels van open water zoals Wilde Eend en Meerkoet namen af en ook 

rietsoorten als Kleine Karekiet en Blauwborst. Soorten van jong struikgewas zoals Fitis en 

Tuinfluiter zijn veel minder talrijk dan rond 2000; daarentegen floreren soorten van opgaand 

struikgewas en jong bos als Tjiftjaf, Zwartkop en Groenling. 

In het Heggengebied zou een wat groter oppervlak aan extensief beheerde akkers gunstig 

zijn voor zaadeters als duiven, gorzen en vinkachtigen. Dat kan zowel in de winter als in het 

broedseizoen positief uitpakken voor de diversiteit. 

Opnieuw plaatsen en onderhouden van knotwilgen bijvoorbeeld langs de Valdijk, in de 

Schuurhoek, Zwaakhoek en in de weitjes bij de Drieweg zou goed zijn voor Steenuilen en 

andere holenbroeders.  
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Samenvatting 
 

In het voorjaar van 2018 werd het Heggengebied en het Ganzengebied, tezamen 267 hecta-

re groot, op broedvogels geïnventariseerd in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten. 

Naast de inventarisatie werd van Grutto’s en Tureluurs ook het broedsucces bepaald.  

 

Er  werden 64 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 1244 territoria. Van de broed-

vogelsoorten staan er 15 op de Rode Lijst: Zomertaling, Slobeend, Wintertaling, Grutto, Tu-

reluur, Watersnip, Koekoek, Zomertortel, Steenuil, Ransuil, Veldleeuwerik, Graspieper, Gele 

Kwikstaart, Spotvogel en Kneu.  

 

Heggengebied 

De broedvogelpopulatie van het Heggengebied laat na herstel van de heggen een verschui-

ving zien van weide-, riet- en watervogels naar soorten van uigegroeide heggen. Het totaal 

aan soorten en aantallen territoria is redelijk stabiel. De waarde van het gebeid voor type-

rende soorten kan verbeterd worden door aanplant van knotwilgen en aanleg / uitbreiding 

van extensief beheerde akkers. 

 

Ganzengebied 

Door het hoge waterpeil in het begin van het broedseizoen was het een goed jaar voor de 

weidevogels. Er waren sinds 2000 niet meer zoveel soorten en territoria. Vooral de verschil-

lende eendensoorten waren talrijk en van de Zomertaling werden zelfs jongen gezien. 

 

Het bruto territoriaal succes (BTS) van Grutto en Tureluur was circa 60%, oftewel: gemid-

deld drie op de vijf paren brachten jongen groot. Het exacte broedsucces, uitgedrukt als het 

gemiddelde aantal uitvliegende jongen per paar, kon niet bepaald worden omdat jonge vo-

gels vrijwel onzichtbaar waren in het lange gras. 

 

Het opener en natter maken van het gebied heeft zeker resultaat, maar het door weidevo-

gels gebruikte gebied is vrij klein. De openheid van het gebied kan beter door nog enkele 

heggen te verwijderen en de steeds terugkerende opslag van struiken kort te houden. Voor-

al het oppervlak ‘nat gebied’ zou groter moeten zijn. 

 

Het streefbeeld dat in het Maatregelenplan voor de periode vanaf 2020 is geschetst, omvatte 

de verwerving van het hele natuurplangebied. Bovendien zou het waterpeil zodanig zijn dat 

in de winter maximaal 40% en in het voorjaar ca. 5% geïnundeerd is. De aantallen weidevo-

gels zitten dit jaar dicht bij de doelstellingen, zij het met uitzondering van Patrijs en Grutto. 

Daarbij moet wel bedacht dat de timing en hoeveelheden neerslag dit jaar erg gunstig uitvie-

len. Het gewenste waterpeil van -140 NAP jaarrond wordt alleen korte periodes gehaald en 

grote delen van het gebied zijn nog steeds te droog. 

 

Speerpunten voor het Ganzengebied zijn en blijven: 

-  Uitbreiden van het natte gebied, meer greppels afdammen  

-  Opslag van meidoorns jaarlijks bijhouden, hagen verwijderen 

-  Geen vee vroeg in weidevogelrijke delen 
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datum start eind temp bewolking wind neerslag opmerkingen

X X X X X X X 1-apr 5:40 11:50

5:40-6:40 nachtbezoek; loslopende hond 

Bergweg

X 2-apr 8:00 11:45 eerst lichte regen

X X X 12-apr 5:15 7:30 9o C 100% W1 5:15-6:10 nachtbezoek

X 13-apr 5:20 10:43 9o C 100% Z3 peil -150

X X X X 17-apr 5:06 9:36

X X 23-apr 5:05 10:57 9o C 30% W4

X 24-apr 6:20 11:50 95% W4 buitje peil -154

X X X 26-apr 5:45 9o C W5

X X 3-mei 5:32 6:50 6o C 0% NW1

Bergweg: recent grondwerkzaamheden met 

slootbagger uitgevoerd. Zwaakhoek: grootste 

deel oppervlak met mest geinjecteerd

X 4-mei 4:32 7:20 3o C 0% var 1

X X X 5-mei 4:40 6:55

X 7-mei 5:00 8:00 12o C 0% ZO1

X X 9-mei 5:00 9:00

X 12-mei extra bezoek

X 18-mei 4:40 10:00

X X X X 19-mei 4:35 9:15 9-15o C NO2

sporen loslopende hond; peil -166; 20 

rennende koeien op weidevogelpercelen

X X X 22-mei 4:43 7:45

X 26-mei 20:50 21:10 extra bezoek

X 28-mei 19:30 22:00 25o C NO2 broedsucces-telling

X 2-jun 4:00 7:30 15o C 100% ZW4 4:00-4:40 nachtbezoek

X X X X X X 3-jun 4:00 9:10

X 8-jun 4:20 8:00

4:20-5:00 nachtbezoek; broedsucces-telling; 

percelen bij kruispunt langedamseweg / 

Deeweg leeg door koeien; centrale delen 

deels gemaaid itt advies; verder diverse 

percelen gemaaid of bespoten

X 24-jun 5:15 7:15 broedsucces-telling

BIJLAGE I 
 

Tijden en omstandigheden inventarisatierondes Ganzengebied De Poel 2018. 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

datum waarnemingen

1-apr Zwaakhoek: Vuurgoudhaan 1

2-apr Ganzengebied: Velduil 3, Kemphaan 11, Waterral 1

12-apr Schuurhoek: Lepelaar 1, Sluishoek: Keep 3 

13-apr Ganzengebied: Velduil 1, Kleine Zilverreiger 2

7-mei Ganzengebied: Bosruiter 50!, Kemphaan 38, 1 Kwartel

2-mei Ganzengebied: Steltkluut 1

12-mei Ganzengebied: Ooievaar 1; Bosruiter 12

19-mei Ganzengebied: Bosruiter 3, Bontbeklevier 15

28-mei Ganzengebied: lepelaar 1

2-jun Sluishoek: koereiger overvliegend

8-jun Ganzengebied: Kerkuil 1 jagend, Bosruiter 1

Diverse waarnemingen  
 
 



 
 

 

 
 

Bijlage II 
 
Alle soorten van de verschillende deelgebieden in de Poel vanaf 1972/1973 
 

Aantal territoria van alle broedvogelsoorten in het Ganzengebied. 

Een “+” wil zeggen dat de soort is vastgesteld, maar het aantal paren / territoria is onbekend. 

Een “?” betekent dat onduidelijk is of de soort er gebroed heeft. In 2010 en 2015 werden 

alleen weidevogels geïnventariseerd. 
 

Ganzengebied 1989 1992 1995 1999 2001 2005 2008 2009 2012 2018 

Oppervlak (ha) 156 156 156 66 66 84 156 156 156 156 

                      

Dodaars                 3 3 

Grauwe Gans               1 4 27 

Canadese Gans                 3 11 

Nijlgans             2 1 1 3 

Bergeend 1-4 4-5 2-7 7 10 6 8 9 7 17 

Krakeend                 1 19 

Wintertaling 2               1 1 

Wilde Eend 64-72 24-34 55-81 + 65 36 73 57 54 46 

Zomertaling 0-3       1         3 

Slobeend 11-16 6 10 12 8 4   3 4 21 

Kuifeend 1 1             2 1 

Bruine Kiekendief         1   1 1 1   

Buizerd                   1 

Torenvalk ?   1               

Patrijs 3-4 3 3 5 3 2 5 3 0   

Kwartel 0-1         3 3 3 3   

Fazant + 10 14 8 12 14 17 14 8 22 

Waterhoen 4-5 5 8 6 10 2 4 5 0 1 

Meerkoet 5-6 2 3 6 17 6 19 20 10 28 

Waterral                 1   

Scholekster 19 24 19 7 6 6 14 12 8 9 

Kluut 0-1   1             5 

Kleine Plevier       1       1 1 1 

Kievit 56-58 41 68 34 33 13 18 31 32 39 

Watersnip         1         1 

Grutto 20-21 30 35 36 25 12 11 11 15 9 

Tureluur 15 8 9 14 9 5 9 12 7 13 

Kokmeeuw                   4 

Holenduif ?   1     1 4 4 2   

Houtduif + 5 2 + 11 4 10 7 4 6 

Koekoek ? 1 1 2 1 2 1 1 1   

Ransuil   1                 

Steenuil                 1   

Groene Specht ?   1         1     

Veldleeuwerik 22 33 28 33 17 12 9 12 14 25 

Graspieper 25-29 32 40 + 37 22 23 28 22 26 

Gele Kwikstaart 13 5-6 12 7 4 2 5 7 3 7 

Witte Kwikstaart ? 1 1     1 2 1     

Winterkoning ?   3 1 4 12 26 17 5 17 

Heggenmus + 3 2 3 3 4 6 5 1 5 

Blauwborst   2 9 9 14 12 11 15 11 17 



 
 

 

 
 

jaar 1989 1992 1995 1999 2001 2005 2008 2009 2010 2012 2015 2018

oppervlakte 156 156 156 66 66 84 156 156 156 156 156 156

Bergeend 1-4 4-5 2-7 7 10 6 8 9 5 7 5 17

Krakeend 1 4 19

Slobeend 11-16 6 10 12 8 4 0 3 3 4 4 21

Wintertaling 2 1 1

Zomertaling 0-3 1 3

Kuifeend 1 1 1 2 1

Kwartel 0-1 3 3 3 1 3

Patrijs 3-4 3 3 5 3 2 5 3 2

Scholekster 19 24 19 7 6 6 14 12 11 8 8 9

Kievit 56-58 41 68 34 33 13 18 31 40 32 26 39

Watersnip 1 1

Grutto 20-21 30 35 36 25 12 11 11 16 15 11 9

Tureluur 15 8 9 14 9 5 9 12 12 7 12 13

Veldleeuwerik 22 33 28 33 17 12 9 12 17 14 17 25

Graspieper 25-29 32 40 + 37 22 23 28 28 22 23 26

Gele Kwikstaart 13 5-6 12 7 4 2 5 7 3 4 5 7

Roodborsttapuit             1 3 3 3 

Paapje   0-1                 

Merel + 3 6 + 13 9 11 11 10 13 

Zanglijster         1   2 2     

Rietzanger ?   1   5   6 17 6 21 

Sprinkhaanzanger         1     1 1   

Bosrietzanger + 3 2 4 18 10 23 14 2 6 

Kleine Karekiet + 16 20 6 21 19 31 41 29 23 

Spotvogel             1       

Braamsluiper               1     

Grasmus ? 1 4 5 6 5 6 9 5 7 

Tuinfluiter           1 1       

Zwartkop                   2 

Tjiftjaf               1   3 

Fitis       1             

Koolmees         1 1 1 1     

Ekster       2 2 1 2 2 2 2 

Zwarte Kraaai ? 1 1 2 2 2 3 4 5 6 

Spreeuw ?   1 +             

Huismus + 3 5               

Ringmus ? 2 2 9 2 1 1 2     

Vink                   1 

Groenling ? 1 1               

Putter ? 0-1 1               

Kneu + 14 15 3 5 4 8 9 5 12 

Rietgors + 4 10 4 4 7 13 13 6 12 

                      

Aantal soorten 24-40 33 37 31 35 33 38 43 43 43 

Aantal territoria >260 

289-

303 

397-

428 >227 373 241 391 413 304 499 

 
Weidevogels Ganzengebied, inclusief de jaren 2010 en 2015, toen alleen weidevogels wer-

den geteld. 
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  72/73 1989 1999 2001 2005 2008 2012 2018   1989 1999 2001 2005 2008 2012 2018 

Oppervlakte (ha) 52 49 49 49 50 50 50 50   ? 15 15 21 21 26 26 

Dodaars                                 

Grauwe Gans             1 3               1 

Canadese Gans                                 

Nijlgans               1     1           

Bergeend   3 2 2 3 2 3 2   2 5 5 4 3 4 2 

Wintertaling 1 3                             

Krakeend               2               2 

Wilde Eend (incl. soe-

peend) 14 55 + 48 33 19 10 11   14 + 20 9 8 16 13 

Zomertaling   1                             

Slobeend 2 2 1 2 5           2   1 2   2 

Kuifeend                                 

Bruine Kiekendief     1 1 1 1 1                   

Buizerd       1   1 1               1 1 

Sperwer           1                     

Boomvalk     1                           

Torenvalk                     1           

Patrijs 6   1   1           1   1 1     

Kwartel 1       1                       

Fazant 5 + 6 15 17 13 13 15   + 3 5 6 5 3 5 

Waterhoen 40 7 4 16 11 19 6 6   1 4 2 2 3 1 2 

Waterral                                 

Meerkoet 1 10 5 8 3 6 5 4   1 1 1 1   1 1 

Scholekster   2 2 3 4 1 2 1   1 1 1 3 2 1 1 

Kluut                                 

Kleine Plevier                                 

Kievit 5 10 4 1 2         2 1 1 2 1 1   

Watersnip   1               1             

Grutto   5 1   2           2   1 1     

Tureluur 3 1 1   1         1 2 1         

Kokmeeuw                                 

Holenduif   3 6 7 10 7 5 5     1 2 1 1 1 1 

Houtduif 96 53 + 28 21 30 27 25   7 + 9 7 10 6 8 

Tortelduif 8   3 3 5 5 3 3     2 1 1 1   1 

Koekoek 5 + 2 2 1 2 1 2         1       

Steenuil     1 2 1 1 1 2           1 1   

Ransuil 2 1 1 1 1 1 1 1               1 

Groene Specht     3 2 3 3 3 3     1   1 1   1 

Grote Bonte Specht       1 1 2 2 2     1           

Veldleeuwerik 5 +               +             

Graspieper 15 + +             +   1         

Gele Kwikstaart 1 2                 1 2         

Witte Kwikstaart                                 

Winterkoning 63 49 38 51 39 47 43 52   9 8 12 9 11 13 11 

Heggenmus 45 20 18 13 26 17 18 19   5 13 6 5 8 5 6 

Roodborst 5 1   1   1 2                   

Blauwborst     4 4 2 2 2       3 1     1   

Gekraagde Roodstaart 1                               

Roodborsttapuit                               1 

Paapje                                 

Merel 77 28 + 26 25 34 34 32   5 + 10 7 12 11 10 

Zanglijster 34 4 3 8 8 7 14 14   2 1 1 3 3 4 1 

Grote Lijster 1 1   2 1 1 1       1       1   

Rietzanger       1       1               1 

Sprinkhaanzanger           2                     

Bosrietzanger 4 1 4 18 26 15 7 7     1   2 5 2 2 

Kleine Karekiet 6 16 3 29 20 21 10 8     1 2 1     1 

Spotvogel 16 6       6 8 6   1       1 2 1 



 
 

 

 
 

Braamsluiper 21 8   2 3 3 5 4     2   2 2 2 2 

Grasmus 10 11 5 10 6 13 8 11   1 5 6 3 6 6 6 

Tuinfluiter 29 13 13 23 13 13 17 8     3 5 3 4 4 2 

Zwartkop 1 1 8 6 14 10 33 28           1 6 5 

Tjiftjaf 1 1 17 14 17 29 44 26     3 2 2 7 8 8 

Fitis 56 42 21 21 14 8 9 5   7 10 6 3 2 2   

Grauwe Vliegenvanger 3                               

Staartmees     1 2 1 1 1 1     1           

Pimpelmees 4 1 3 5 4 6 4 5     1 1     1 2 

Koolmees 2 4 6 11 8 9 8 8   1 2 3 4 3 2 2 

Boomkruiper     3 3 2 1 2                   

Gaai   1   1   1 1 2               1 

Ekster   2 3 4 5 6 6 4   2 2 1 2 1 2 2 

Kauw     3 8 12 12 15 9         1 1     

Zwarte Kraai   1 2 2 3 2 3 4       2 4 1 1 2 

Spreeuw     + 4 2     3     + 1         

Huismus                                 

Ringmus   7 3 3 1           3 3 3 2     

Vink   1     1   3 4             1 1 

Groenling 18 1 4 1 4 5 9 24   2 2 1 2 1 3 9 

Putter 1   1 1   2 1         1       1 

Kneu 107 37 2 6 6 2 3 10   16 3 8 2 1 5 5 

Rietgors 2   1 2   1                     

                                  

Terr. Alle soorten 717 416 211 425 390 391 396 383   81 95 123 99 112 118 124 

Aantal soorten 40 44 46 48 47 46 45 42   23 40 32 33 33 32 38 
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1989 1999 2001 2005 2008 2012 2018 1989 2001 2005 2008 2012 2018 2018 2018 2012 2018
Oppervlakte (ha) ? 12 12 12 12 12 19 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 7 0,2 8 8
Dodaars
Grauw e Gans 1
Canadese Gans
Nijlgans
Bergeend 1 4 2 1 2 1 1 1 1 2
Wintertaling
Krakeend
Wilde Eend 18 + 10 14 8 5 3 3 1 1 1 1 3 4 1 2 5
Zomertaling
Slobeend 2 1 1
Kuifeend
Bruine Kiekendief 1
Buizerd 1
Sperw er
Boomvalk
Torenvalk
Patrijs 1
Kw artel
Fazant + 3 2 4 4 5 6 + 1 1 1 2 3 3 1 1 1
Waterhoen 1 4 3 5 7 3 3 1 1 1 1 1
Waterral
Meerkoet 5 2 2 1 1 3 2 1 1
Scholekster
Kluut
Kleine Plevier
Kievit 3
Watersnip 2
Grutto
Tureluur 2
Kokmeeuw
Holenduif 1 2 1 1 1 1
Houtduif 14 + 4 6 8 13 6 3 5 5 6 8 5 6 1 1 1
Tortelduif 3 2 2 1
Koekoek + 1 1 1 +
Steenuil 1 1 1
Ransuil 1
Groene Specht 1 1 1 1 1
Grote Bonte Specht 2 1
Veldleeuw erik + +
Graspieper + + 1 1
Gele Kw ikstaart 1 1
Witte Kw ikstaart
Winterkoning 9 7 8 12 11 15 13 1 3 5 4 4 4 6 2 2
Heggenmus 7 8 6 6 7 3 8 2 2 1 1 2 3 3 1 1 1
Roodborst 1
Blauw borst 1 1 1 1 2
Gekraagde Roodstaart
Roodborsttapuit
Paapje
Merel 19 + 6 8 10 15 10 5 2 6 3 3 1 7 1 1 1
Zanglijster 5 3 4 2 3 3 1 2 1 1 1 3 1
Grote Lijster 1 1
Rietzanger
Sprinkhaanzanger
Bosrietzanger 1 3 2 2 1 1 4 1
Kleine Karekiet 1 8 5 4 2 2 2 1 2
Spotvogel 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1
Braamsluiper 3 1 1 1 1 1 1 1
Grasmus 4 3 2 2 5 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2
Tuinfluiter 3 3 1 5 3 4 2 1 3 2 2 1 1 1 1
Zw artkop 1 1 3 2 11 11 2 1 2 3 3 2 1 1
Tjiftjaf 2 3 2 4 8 10 9 1 1 2 3 1 2 1 2
Fitis 8 9 6 3 4 3 2 1



 
 

 

 
 

Staartmees 1 1 1 1 1 2
Pimpelmees 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Koolmees 4 3 2 2 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1
Boomkruiper
Gaai 1
Ekster 3 1 2 2 1 3 1 1 1 1
Kauw 6 2 2 1
Zw arte Kraaai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spreeuw +
Huismus
Ringmus 5 3 2 1 1 1
Vink 1 3 1 1
Groenling 2 2 3 4 5 2 1 1 1 3 1
Putter 1 1 1
Kneu 8 2 1 1 1 13 1 2 2 2 1 1
Rietgors

Terr. Alle soorten 133 77 67 107 117 113 106 46 35 37 36 35 36 59 8 20 29



 
 

 

 
 

Waterpeilgegevens Ganzengebied

Stuw Noordweg

15-9-2017 -170

2-10-2017 -170

13-10-2017 -162

6-11-2017 -170

17-11-2017 -162

4-12-2017 -150

19-12-2017 -142

4-1-2018 -140

22-1-2018 -148

9-2-2018 -152

27-2-2018 -160

15-3-2018 -146

3-4-2018 -152

13-apr -150

18-4-2018 -160

24-apr -154

1-5-2018 -142

17-5-2018 -164

19-mei -166

8-6-2018 -162

28-6-2018 -190

30-7-2018 -222
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Bijlage III 
 
Waterpeilgegevens Ganzengebied september 2017 – juli 2018 
 



 
 

 

 
 

BIJLAGE IV 

 
SOORTKAARTEN 
 
De soortkaarten van alle broedvogelsoorten in 2018. Elke zwarte stip stelt één terri-
torium voor, de stippen zijn geplaatst in het denkbeeldige centrum van de territoria.  
  



 
 

 

 
 

Dodaars 
3 territoria 

Grauwe Gans 
32 territoria 



 
 

 

 
 

Canadese Gans 
11 territoria 

Nijlgans 
4 territoria 



 
 

 

 
 

Bergeend 
23 territoria 

Krakeend 
23 territoria 



 
 

 

 
 

Wintertaling 
1 territorium 

Wilde Eend 
86 territoria 



 
 

 

 
 

Zomertaling 
3 territoria 

Slobeend 
24 territoria 



 
 

 

 
 

Kuifeend 
1 territorium 

Buizerd 
2 territoria 



 
 

 

 
 

Fazant 
56 territoria 

Waterhoen 
15 territoria 



 
 

 

 
 

Meerkoet 
37 territoria 

Scholekster 
11 territoria 



 
 

 

 
 

Kluut 
5 territoria 

Kleine Plevier 
1 territorium 



 
 

 

 
 

Kievit 
39 territoria 

Watersnip 
1 territorium 



 
 

 

 
 

Grutto 
9 territoria 

Tureluur 
13 territoria 



 
 

 

 
 

Kokmeeuw 
4 territoria 

Holenduif 
8 territoria 



 
 

 

 
 

Houtduif 
58 territoria 

Zomertortel 
5 territoria 



 
 

 

 
 

Koekoek 
2 territoria 

Steenuil 
3 territoria 



 
 

 

 
 

Ransuil 
3 territoria 

Groene Specht 
4 territoria 



 
 

 

 
 

Grote Bonte Specht 
5 territoria 

Veldleeuwerik 
25 territoria 



 
 

 

 
 

Graspieper 
26 territoria 

Gele Kwikstaart 
7 territoria 



 
 

 

 
 

Winterkoning  
105 territoria 

Heggenmus 
46 territoria 



 
 

 

 
 

Roodborst 
1 territorium 

Blauwborst 
19 territoria 



 
 

 

 
 

Roodborsttapuit 
4 territoria 

Merel 
75 territoria 



 
 

 

 
 

Zanglijster 
23 territoria 

Rietzanger 
23 territoria 



 
 

 

 
 

Bosrietzanger 
17 territoria 

Kleine Karekiet 
38 territoria 



 
 

 

 
 

Spotvogel 
11 territoria 

Braamsluiper 
9 territoria 



 
 

 

 
 

Grasmus 
30 territoria 

Tuinfluiter 
14 territoria 



 
 

 

 
 

Zwartkop 
53 territoria 

Tjiftjaf 
51 territoria 



 
 

 

 
 

fitis 
5 territoria 

Staartmees 
4 territoria 



 
 

 

 
 

Pimpelmees 
12 territoria 

Koolmees 
15 territoria 



 
 

 

 
 

Gaai 
4 territoria 

Ekster 
13 territoria 



 
 

 

 
 

Kauw 
10 territoria 

Zwarte Kraai 
15 territoria 



 
 

 

 
 

Spreeuw 
3 territoria 

Vink 
8 territoria 



 
 

 

 
 

Groenling 
43 territoria 

Putter 
2 territoria 



 
 

 

 
 

 

 

Kneu 
32 territoria 

Rietgors 
12 territoria 


