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Inleiding 
 
In het voorjaar en zomer van 2020 werd in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten 
door de samensteller van dit rapport een broedvogelinventarisatie uitgevoerd op het Zuid-
gors, gelegen op Zuid-Beveland in de gemeente Borssele. 
Na een korte beschrijving van het onderzoeksgebied en van de gevolgde werkwijze wordt 
een overzicht van de aangetroffen broedvogels gegeven. Vervolgens worden de broedvo-
gels besproken en wordt een vergelijking gemaakt met eerdere inventarisaties. Daarna 
wordt de toegepaste methode kort geëvalueerd.  
Tenslotte worden de ontwikkelingen van de broedvogelbevolking in relatie tot het beheer 
besproken en worden aanbevelingen gedaan. 
Aanvullende waarnemingen werden ontvangen van Kees Vliet Vlieland en Jan Polderman. 
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Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied op Zuid-Beveland in Zeeland. 
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1 Beschrijving gebied 
 
Zuidgors 
Het Zuidgors is een schor langs de Westerschelde, oostelijk van het dorp Ellewoutsdijk. Het 
is langgerekt, circa 2 kilometer lang en maximaal zo’n 200 meter breed en meet 46 hectare. 
Het onderzoeksgebied omvat ook een iets oostelijker gelegen smalle strook van het Schor 
van Baarland. 
Het Zuidgors is een hoog schor, met gemiddeld tij stromen met vloed alleen de kreken vol, 
met springtij overstromen ook de lagere delen van het schor. Het komt met stormvloed zel-
den voor dat het hele gebied onder water komt te staan. 
Grote schepen die naar Antwerpen varen hebben diep water nodig. De Westerschelde wordt 
daarom uitgediept. Hierdoor ontstaat er een snellere stroming langs de slikken en schorren 
en het schor heeft flink te lijden gehad van afslag. In de jaren ’80 van de vorige eeuw was al 
sprake van erosie, een proces dat versneld zou zijn door de baggerwerkzaamheden in de 
Westerschelde. Er is onderzocht hoe de erosie tot staan zou kunnen worden gebracht. De 
oplossing daarvoor leek een leidam te zijn. Toch is in 2001 besloten om dit plan niet uit te 
voeren (Storm 1994). 
In 1998 ging de erosie zo snel dat gedacht werd dat het schor binnen 15 jaar zou zijn ver-
dwenen (van Steenis & van den Heuvel 1998). Gelukkig is niet zo ver gekomen. Momenteel 
is op delen van het schor nog steeds afslag gaande, maar minder dan voorspeld. Op andere 
plekken lijkt juist weer sprake van schoraangroei. 
In 1992 zijn als experiment zes rijshouten- en wiependammen aangelegd voor het schor om 
te bezien of deze de erosie zouden kunnen tegengaan (Project Lamsoor). De paaltjes van 
deze dammen staan er nog steeds en zijn landschapsbepalend, het tussenliggende rijshout 
is echter binnen enkele jaren verdwenen (Storm 1994). 
Er zijn op het schor enkele oude lage dijkjes zichtbaar, deze zijn aangelegd ten behoeve van 
kleiwinning toen in 1957 de huidige zeedijk werd aangelegd. Met de aanleg van de zeedijk 
werd destijds het noordelijke deel van het voorheen grotere Zuidgors ingepolderd. 
De zeewerende Westerscheldedijk is versterkt in 2011. Daarbij is aan de teen van de dijk 
een strook van circa 15 meter breed van het schor op de schop gegaan. Inmiddels is deze 
weer begroeid geraakt en de afwatering ervan is verbeterd door kleine geultjes te graven die 
in verbinding staan met bestaande kreeklopen in het schor. 
De begroeiing van het Zuidgors bestaat geheel uit zoutminnende planten. Het grootste deel 
van het gebied is bedekt met een eenvormige vegetatie van zeekweek. In 1993 was al spra-
ke van een toename, anno 2020 is meer dan 90% van de hogere delen ermee bedekt. Op 
de slikken is sprake van een voorzichtige vestiging van pioniervegetatie van Engels slijkgras 
en sinds enkele jaren ook grotere oppervlaktes zeekraal. De kommen tussen de kreekrug-
gen worden gedomineerd door melde, zeeaster, lamsoor en schorrekruid. Op drie plekken 
zijn enkele jaren terug kleine experimenten geweest met het afplaggen van het schor. Dit 
kreeg na het broedseizoen een vervolg met het afplaggen van grotere oppervlakten. Ook 
werd een deel ingericht voor begrazing. 
 
Natura2000 
Het Zuidgors maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Voor 
het Natura2000 gebied zijn naast zeven soorten kustbroedvogels ook twee soorten moeras-
broedvogels aangewezen, namelijk Blauwborst en Bruine Kiekendief. Voor de meeste soor-
ten kustbroedvogels zijn regiodoelstellingen geformuleerd voor het hele Deltagebied. Om de 
doelstellingen te behalen zullen alle zeven grote Deltawateren een bepaalde minimale bij-
drage moeten leveren. De bijdrage van Westerschelde & Saeftinghe aan het regiodoel is het 
behouden van de huidige draagkracht (gemiddelde aantallen zoals geteld over de jaren 
2007 tot en met 2011). Voor Westerschelde & Saeftinghe  zijn de doelaantallen als volgt: 
Bontbekplevier 28, Strandplevier 23, Kluut 203, Zwartkopmeeuw 419, Visdief 1410, Dwerg-
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stern 226, Grote Stern 3866. Doelaantallen voor de broedvogelsoorten van moeras zijn 450 
paar Blauwborsten en 20 paar Bruine Kiekendieven voor Westerschelde & Saeftinghe. 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Langs de rand van het Zuidgors vindt zowel afslag als nieuwe schorvorming op. 
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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 het gebied gebracht. Er werd op verschillende 
plaatsen gestart om zo veel mogelijk terreindelen op verschillende tijdstippen te kunnen be-
zoeken. In sommige gevallen werd actief gezocht naar nesten. 
De kolonie zilver- en kleine mantelmeeuwen is op een andere manier geteld. Er is gewerkt 
volgens de methode die in het hele Deltagebied al meer dan 20 jaar in gebruik is bij tellingen 
van kustbroedvogels georganiseerd door Rijkswaterstaat. Kortweg houdt dit in dat vanaf een 
overzichtspunt het totaal aantal meeuwen wordt geteld, waarbij een deel van de vogels niet 
op soort kan worden gebracht. Vervolgens wordt van zo veel mogelijk individuen de soort 
bepaald, deze verhouding wordt vervolgens geëxtrapoleerd naar het totaal van de meeuwen. 
Tenslotte wordt het aantal individuen gedeeld door 1,2. Dit getal betekent dat van elk nest 
gemiddeld 1,2 volwassen vogels aanwezig zijn. Dit getal is bepaald door een groot aantal 
tellingen van kolonies het aantal paren te vergelijken met het werkelijk aantal nesten (Lilipaly 
et al 2020). 
 
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. 
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. 
Algemeen bekend is daarnaast dat een deel van de territoriumhoudende vogels ongepaard 
kan zijn en niet tot broeden komt. 
 

2.3 Het weer in het broedseizoen van 2020 
 
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. 
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De hiernavolgende algemene beschrijving van het weer tijdens het broedseizoen is samen-
gesteld aan de hand van de maandelijkse overzichten van het KNMI (KNMI 2020). 
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 zeer zacht, en eindigde met veel neerslag en vaak harde wind 
in februari. De winter telde totaal 15 vorstdagen, ruim minder dan het klimatologisch gemid-
delde van 38. Over het tijdvak november 2018 tot en met maart 2019 bedroeg het Hell-
manngetal 0,1. Hiermee komt deze periode in de categorie van 'zeer zachte winters', het 
betreft de op één na zachtste winterperiodes sinds 1901. Door de neerslag in februari werd 
het neerslagtekort op veel plaatsen grotendeels goedgemaakt. 
 
Maart 2019  
Met een gemiddelde temperatuur van 6,8°C tegen normaal 6,2°C was maart gemiddeld vrij 
zacht. De maand was echter kouder dan de voorgaande februarimaand, die dit jaar met 
7,2°C zeer zacht was. De maand kende een duidelijke tweedeling. De eerste veertien dagen 
waren een voortzetting van het zachte en wisselvallige weer in februari. Onder invloed van 
een westelijke stroming was het nat en de meeste dagen lag de temperatuur boven normaal. 
Regelmatig stond er ook veel wind. Vanaf de 15e veranderde het weerbeeld en kregen ho-
gedrukgebieden de overhand. Vanaf de 21e ontstond een oostelijke stroming onder invloed 
van een hogedrukgebied boven Scandinavië. Er volgden koude en zeer zonnige dagen. De 
oostenwind liet het af en toe nog was kouder aanvoelen. ’s Nachts daalde de temperatuur 
flink. Op 15 maart begon een extreem droge periode. 
 
De maand april was zeer zacht, zeer droog en recordzonnig.  
Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 11,1°C tegen een langjarig gemiddelde van 
9,2°C was april zeer warm. De maand komt daarmee op een gedeelde zesde plaats van 
warmste aprilmaanden sinds 1901. Met 11 millimeter neerslag gemiddeld over het land te-
gen 42 millimeter normaal, was de maand zeer droog. Door de weinige neerslag steeg het 
neerslagtekort tot 79 millimeter op 28 april, ruim boven het recordjaar 1976, waarna het weer 
iets terugliep. Met gemiddeld over het land ongeveer 287 uren zon tegen normaal 178, was 
het de zonnigste aprilmaand sinds het begin van de metingen. 
 
Mei was zeer zonnig, zeer droog en kende een normaal temperatuurverloop. Mei was zeer 
droog met landelijk gemiddeld 15 millimeter tegen 61 millimeter normaal. Aan het eind van 
de maand was het droger dan ooit aan het eind van het voorjaar.  
Door het buiige karakter van de neerslag waren de verschillen echter groot; in het zuidwes-
ten en zuidoosten was het het droogst met lokaal nog geen 10 millimeter. Met landelijk ge-
middeld 324 zonuren tegen 213 zonuren normaal was mei ook een zeer zonnige maand. 
Van 10 op 11 mei stond er een zeer harde NNO-wind op de Noordzee met geruime tijd 
windkracht 8 bft. Deze wind in combinatie met springtij zorgde ervoor dat vrijwel alle stran-
den geheel overspoelden. 
 
Juni was zeer warm, zeer zonnig en nat. De etmaalgemiddelde temperatuur was bijna twee 
graden hoger dan normaal. Na twee warme dagen volgde een wisselvallige, koele periode. 
Na de 22e werd het zeer warm en zonnig zomerweer. Met gemiddeld over het land 84 mm 
neerslag tegen normaal 68 mm was juni tamelijk nat. Het zuiden en westen viel de meeste 
regen. Het natste KNMI-station was Vlissingen met 156 mm. Daar viel op 17 en 18 juni 100 
mm neerslag binnen 24 uur tijd. Ondanks de natte maand was het neerslagtekort vanaf 1 



 
 
 
Broedvogels van het Zuidgors in 2020                                                .  
 
 

7 
 
 
 
 

april vrijwel overal nog duidelijk groter dan normaal. 
Met gemiddeld over het land 232 uren zon tegen 201 normaal was juni zeer zonnig. 
Op 5 juni zorgt een stevige westenwind (5-6 bft) voor opstuwing van het waterpeil in onder 
andere de Westerschelde, stranden en schorren liepen grotendeels onder. 
 
Juli was koel, vrij droog en met een normale hoeveelheid zonneschijn. Met een gemiddelde 
temperatuur van 17,0°C in De Bilt tegen normaal 17,9°C was juli een koele maand, in 
Zeeland lag de temperatuur iets hoger. Het was de koelste julimaand sinds 2011. Langduri-
ge perioden van warm zomerweer ontbraken, het bleef bij enkele losse dagen. 
Gemiddeld over het land viel er 66 mm, tegen 74 mm normaal, waarmee het een vrij droge 
maand is geworden. De lokale verschillen waren echter groot. Met gemiddeld ongeveer 
217 uur tegen 212 zonuren normaal was de zonneschijnduur vrijwel normaal, het zonnigst 
aan de Zeeuwse kust met circa 245 uur. 
 
Tabel 1. Enkele weersvariabelen in 2020, op basis van metingen te Vlissingen. Normwaarden 

gebaseerd op gegevens uit 1981-2010. Bron: website www.knmi.nl (2020). 

 

 

Maand 

Gemiddelde temp. 

Vlissingen (°C) 

Percentage maximaal 

haalbare zonneschijn 

Vlissingen (%) 

Gemiddelde 

windsnelheid 

Vlissingen (m/s) 

Totaal neerslag 

Vlissingen 

(mm) 

 2020 Norm 2020 Norm 2020 Norm 2020 Norm 

Maart 7,4 6,4 53 36 7,7 6,6 61 51 

April 11,6 9,2 70 45 5,2 5,8 13 39 

Mei 13,9 12,9 73 45 5,7 5,6 10 53 

Juni 17,3 15,6 52 43 5,6 5,4 156 63 

Juli 17,4 17,5 49 43 6,0 5,5 55 62 
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Zuidgors 2020 Rode Lijst

Lepelaar 42
Grauwe Gans 10
Canadese Gans 4
Nijlgans 1
Bergeend 4
Wilde Eend 5
Scholekster 6
Tureluur 3 GE
Kleine Mantelmeeuw 583
Zilvermeeuw 867
Graspieper 16 GE
Gele Kwikstaart 2 GE
Rietgors 9

soorten: 13 3
territoria: 1552 21

3 Resultaten 
 
3.1 Broedvogeloverzicht  
 
In beheergebied het Zuidgors werden in 2020 totaal 13 soorten broedvogels vastgesteld met 
gezamenlijk 1552 territoria. 
 
Veruit de talrijkste soorten waren Zilvermeeuw (867 terr.) en Kleine Mantelmeeuw (583 terr.). 
Daarnaast is de aanwezigheid van een kolonie Lepelaars bijzonder (42 nesten). 
Ten opzichte van de inventarisatie van 2014 zijn bruine kiekendief en fazant als broedvogel-
soort verdwenen. Er was geen sprake van vestiging van nieuwe soorten. 
 
Rode Lijst 
Van de 13 broedvogelsoorten zijn er drie opgenomen in de Rode Lijst van bedreigde vogel-
soorten (Sovon / Vogelbescherming 2017): Tureluur, Graspieper en Gele Kwikstaart, alle 
drie geclassificeerd als ´gevoelig´. In totaal zijn er 21 territoria van deze soorten vastgesteld, 
het merendeel daarvan betroffen Graspiepers. 
In tabel 2 zijn de aantallen broedvogels en vermelding van de soorten op de Rode Lijst 
weergegeven van het in 2020 gekarteerde gebied. 
 

Tabel 2. Aantal territoria van broedvogels van het Zuidgors in 2020. In de kolom ‘Rode Lijst’ is 

aangegeven in welke categorie van deze lijst de betreffende soort valt, GE=gevoelig. 

 

 
 
 
Het Zuidgors maakt deel uit van het Natura2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe. De 
broedvogelsoorten waarvoor dit gebied is aangewezen broeden niet op het Zuidgors, het 
gebied levert dus geen bijdrage aan de instandhoudingsdoelstellingen. Voorheen hebben 
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van de aangewezen soorten wel zwartkopmeeuw, bruine kiekendief en blauwborst wel op 
het Zuidgors gebroed. 
 
Blikvangers van het Zuidgors zijn natuurlijk de kolonies van lepelaar, kleine mantelmeeuw en 
zilvermeeuw. Eigenlijk gaat het hier om één grote verspreide kolonie, waarbinnen de ver-
schillende soorten wel elk hun eigen plek hebben. Zilvermeeuwen zitten vooral verspreid 
langs randen van geulen in hogere vegetatie van zeekweek, ze zitten hier vaak wat verbor-
gen in de hoge vegetatie. De kleine mantelmeeuwen bewonen meer de laagtes tussen de 
geulen, waar ze meer uitzicht hebben. De lepelaars zitten geconcentreerd op een locatie 
vlakbij de grootste geul van het gebied en vlak langs de rand van het schor. Deze soort 
zoekt altijd het gezelschap op van grote meeuwen, aalscholvers of reigerachtigen om tussen 
te nestelen; in dit geval zijn zilver- en kleine mantelmeeuwen de ‘begeleidende soorten’. Zo 
profiteren ze van de waakzaamheid en agressie van deze soorten tegen predators. In 2010 
heeft de lepelaarkolonie zich gevestigd op het Zuidgors. In 2014 waren er voor het eerst 
meer dan 20 broedparen, sindsdien schommelt het aantal tussen de 20 en 45 nesten.  
 
De verspreidingskaarten van de in 2020 vastgestelde broedvogelsoorten zijn opgenomen in 
bijlage II. 
 
 
 

 
 
Figuur 2. Nesten van lepelaars en kleine mantelmeeuwen overspoelen voor de tweede maal 
tijdens springtij in combinatie met harde westenwind. Lepelaars proberen vergeefs nog wat 
takken aan te slepen, 5 juni 2020. 
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3.2 Ontwikkelingen Zuidgors 
 
Sinds 1984 zijn nu van zes jaren de resultaten van complete broedvogelinventarisaties be-
schikbaar. In deze reeks zijn een aantal trends waarneembaar. Daarnaast zijn het vooral de 
schommelingen van de aantallen koloniebroeders die het beeld bepalen. 
Er is sprake van vestiging en toename van diverse soorten ganzen en van de kolonievogels 
lepelaar, kleine mantel- en zilvermeeuw. Daartegenover staat het verdwijnen van de kolonie 
kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen. Deze laatste twee soorten zijn in de periode 2008-2013 
verhuisd naar binnendijkse natuurontwikkelingsgebieden. 
In 2007 was het aantal soorten het hoogst, diverse soorten hadden zich al gevestigd, kok-
meeuwen en zwartkopmeeuwen waren nog niet verdwenen. 
Een andere ontwikkeling die opvalt is de afname van de tureluur. Ook op andere schorren 
langs de Westerschelde (Verdronken land van Saeftinge, Schor van Waarde) neemt de tu-
reluur af, maar in veel mindere mate (Van den Bergh 2018, Hoekstein 2006). 
 
 
Tabel 3. Aantal territoria van broedvogels van het Zuidgors in de jaren 1984-2020.  
 
  1984 1998 2004 2007 2014 2020 
              
Lepelaar         25 42 
Grauwe Gans         7 10 
Canadese Gans         6 4 
Nijlgans         3 1 
Bergeend     2 3 4 4 
Wilde Eend 0-3 7 5 10 17 5 
Slobeend       1     
Bruine Kiekendief       1 1   
Fazant 0-1 2 2 3 1   
Scholekster  4-6 6 5 6 7 6 
Tureluur  8-18 33 16 12 4 3 
Zwartkopmeeuw 1 3 61 38     
Kokmeeuw 5000 2362 1993 1628     
Kleine Mantelmeeuw     3 21 245 583 
Zilvermeeuw 10 80 72 108 615 867 
Visdief 0-1           
Houtduif     1 1     
Veldleeuwerik       1     
Graspieper  8-9 10 3 8 14 16 
Gele Kwikstaart 1   3 5 2 2 
Blauwborst     1 1     
Groenling  0-1           
Kneu   9 1 1     
Rietgors  2-4 10 7 10 5 9 
              

soorten: 8-12 10 15 18 15 13 
territoria: 5012 2522 2175 1858 956 1552 

 
 
Een belangrijke ontwikkeling is de vestiging van de vos op Zuid-Beveland. Vooralsnog lijkt 
de vos geen vaste bezoeker van het schor, wel zijn afgelopen jaren sporen van een vos in 
het terrein aangetroffen (eigen waarnemingen). Gezien de nog steeds voortgaande groei 
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van het aantal vossen in de omgeving zal het aantal bezoekjes van rondzwervende vossen 
alleen maar toenemen. 
 
Overstromingen 
Dit jaar was sprake van meerdere overstromingen van (grote delen van) het Zuidgors.  
Van 10 op 11 mei stond er een zeer harde NNO-wind op de Noordzee met geruime tijd 
windkracht 8 bft. Deze wind in combinatie met springtij zorgde ervoor dat vrijwel alle stran-
den overspoelden en ook in de Westerschelde het peil zeer hoog was. Op 5 juni zorgde een 
stevige westenwind (5-6 bft) in combinatie met bijna springtij opnieuw voor opstuwing van 
het waterpeil in onder andere de Westerschelde; stranden en schorren liepen grotendeels 
onder. In beide gevallen werd bij Terneuzen een waterpeil van meer dan 310+NAP gemeten, 
bij een peil boven de 300+NAP begint het schor onder te lopen. 
Op 9 mei werden op het Zuidgors 31 lepelaars in broedhouding geteld. Na het hoge peil op 
10-11 mei bleken daar nog vier nesten over. Binnen 10 dagen bleek dat de lepelaars op een 
iets andere locatie nieuwe nesten hadden gebouwd. Begin juni lagen er weer tientallen nes-
ten, maar op 5 juni werd waargenomen hoe het water weer over de nesten spoelde. Van de 
nieuwe locatie westelijk van de grote kreek overspoelde een deel van de nesten, lepelaars 
probeerden nog wanhopig wat takken aan te slepen, maar de eieren dreven al weg. Een 
aantal hoger gelegen nesten overleefde het nèt.  
Niet alleen lepelaars hadden last van de hoge zomerpeilen, ook het broedsucces van zilver- 
en kleine mantelmeeuw was slecht. Eind juli werden van de grote meeuwensoorten totaal 
238 jongen geteld, wat neer komt op een broedsucces van gemiddeld 0,16 jong per paar. 
Daarnaast zullen ongetwijfeld ook nesten van andere soorten hebben geleden onder de 
overstromingen. 
 
Na afloop van het hier behandelde broedseizoen hebben enkele flinke beheeringrepen 
plaatsgevonden. Op het oostelijk deel van het schor is van enkele hectares de bovenlaag 
verwijderd en het maaiveld verlaagd. Daaraan grenzend is een deel uit gerasterd voor be-
grazing.  
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4 Evaluatie 
 

4.1 Methodiek 
 
De inventarisatie is vrijwel steeds onder goede omstandigheden uitgevoerd; wind en neer-
slag hadden nauwelijks of geen negatieve invloed op de resultaten. Enkele delen van het 
schor werden sommige bezoeken niet betreden om al te veel verstoring zoveel mogelijk te 
voorkomen. Het terrein was gelukkig wel vanaf de dijk prima te overzien. Gezien de omstan-
digheden in combinatie met de kennis van de gebieden en zijn vogelbevolking kan gesteld 
worden dat het resultaat de broedvogelinventarisatie een zeer goed beeld geeft van de soor-
ten en aantallen van de broedvogelbevolking. Aan het eind van het seizoen zijn enkele extra 
bezoeken gebracht om het wel en wee van de kolonie lepelaars te monitoren en enkele jon-
gen te ringen. 
 
Het invoerprogramma Avimap en het bijbehorende online-programma ‘Autocluster’ bieden 
een tool voor registratie en automatische clustering van broedvogelterritoria. Dat betekent 
dat de berekening van het aantal territoria geheel automatisch gebeurd. De interpretatie van 
gegevens is in theorie niet veranderd ten opzichte van het vroegere ´handwerk´. De normen 
van het BMP gelden evenzeer als vóór de automatisering. In praktijk echter bestond voor-
heen de mogelijkheid af te wijken van de normen en uit te gaan van een eigen interpretatie. 
Door inventarisators werd daar in meer of mindere mate gebruik van gemaakt. Een waar-
nemer kan op basis van ervaring of extra waarnemingen oordelen dat bepaalde normen te 
strikt of juist te ruim zijn. Een eigen interpretatie kan zeker waardevol zijn omdat de waar-
nemer specifieke kennis heeft van het terrein en de plaatselijke vogelbevolking. Anderzijds is 
juist standaardisering belangrijk om een objectieve kijk te waarborgen en gegevens onder-
ling te kunnen vergelijken. Omdat tegenwoordig juist objectief verkregen waarden steeds 
belangrijker worden, is gekozen om niet of nauwelijks te tornen aan de automatisch gegene-
reerde uitkomsten. Er is een uitzondering gemaakt voor de kolonie zilver- en kleine mantel-
meeuwen. Deze zijn geteld volgens de methode die in het hele Deltagebied al meer dan 20 
jaar in gebruik is bij tellingen van kustbroedvogels georganiseerd door Rijkswaterstaat. 
 
 

4.2 Ontwikkelingen & aanbevelingen Zuidgors 
 
Aanwas en erosie 
Sinds de eerste inventarisatie in 1984 heeft vergaande erosie van het Zuidgors plaatsge-
vonden. De buitenrand van het schor heeft zich vanaf de jaren ’80 teruggetrokken met circa 
10 meter per jaar (van Steenis & van den Heuvel 1998). De indruk bestaat dat deze afslag in-
middels grotendeels tot staan is gekomen. Gelukkig is de voorspelling uit 1992, dat het 
schor door erosie zou verdwijnen, niet uitgekomen en heeft het Zuidgors nog steeds een 
behoorlijk oppervlak. Tevens speelt er een tegengestelde ontwikkeling: op de slikken, gren-
zend aan vooral de oostelijke helft van het schor groeit sinds twee jaar steeds meer zee-
kraal. Een vergelijkbare ontwikkeling speelt zich al iets langer af op de Plaat van Baarland. 
Daar is de schorvorming inmiddels zo ver gevorderd dat de zeekraal alweer verdrongen 
wordt door zeeaster, zoutmelde en slijkgras. De afgelopen  twee jaar proberen daar zelfs al 
meeuwen te broeden. Mogelijk verloopt de schorvorming op het Zuidgors eenzelfde patroon 
en staat er op termijn een forse aangroei van het schor te verwachten.  
Het Schor van Baarland staat op het punt één geheel te gaan vormen met de Plaat van 
Baarland, de tussenliggende geul slibt in hoog tempo dicht. 
Deze schorvorming over grote oppervlaktes betekent dat op termijn mogelijk meer terrein 
beschikbaar komt voor broedvogels. 
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Overstromingsrisico’s 
Het broeden op buitendijkse gebieden, grenzend aan getijdewateren, brengt het risico van 
overstroming met zich mee. Overstroming van nestplaatsen leidt vrijwel altijd tot verlies van 
het broedsel. Normaal gesproken is er een balans tussen dit risico en de reproductie van de 
ter plekke nestelende vogels. 
De afgelopen decennia echter blijken zomerse extreem hoge getijden steeds vaker voor te 
komen. Vooral in de periode juni tot half juli, precies de periode waarin de veel eieren uitko-
men en kleine jongen aanwezig zijn, is sprake geweest van de grootste toename. Daarbij 
zijn zomerse overstromingen gemiddeld ook steeds hoger. De toename in het gemiddelde 
hoogwaterpeil is grotendeels het directe gevolg van de opwarming van de aarde, die ervoor 
zorgt dat zeewater uitzet en landijs smelt, waardoor wereldwijd de gemiddelde zeespiegel 
stijgt (van de Pol 2012). 
Dit jaar zijn een aanzienlijk aantal nesten van lepelaars, zilver- en kleine mantelmeeuw over-
spoeld, mogelijk ook van andere soorten. Dit behoeft aandacht; als de frequentie van zeer 
hoge waterstanden in de zomer de komende jaren blijft aanhouden zou dit soort buitendijkse 
gebieden een soort ecologische val kunnen worden: het gebied lijkt geschikt voor een soort 
om te broeden maar levert (bijna) geen nageslacht op. 
 
Natura2000, Rode Lijst 
Een totaal van maar drie soorten met totaal 21 territoria van de Rode Lijst is nogal mager 
voor een gebied van dit formaat.  
Het Natura2000 gebied Westerschelde en Saeftinghe is aangewezen voor zeven soorten 
kustbroedvogels en twee soorten moerasbroedvogels. Van deze soorten is geen enkele 
soort op het Zuidgors vastgesteld. Van de Natura2000 soorten zijn bruine kiekendief, blauw-
borst en zwartkopmeeuw voormalige broedvogels van het Zuidgors. De bijdrage van het ge-
bied aan de instandhoudingsdoelstellingen is derhalve nihil. 
Van zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw en lepelaar zijn er aanzienlijke kolonies, die boven-
dien voor de meeuwensoorten nog groeiende zijn. Weliswaar gelden voor deze soorten 
geen instandhoudingsdoelstellingen voor de Westerschelde en Saeftinghe, maar in het Na-
tura2000 ontwerp beheerplan worden kleine mantelmeeuw en lepelaar wel voor andere Del-
tawateren genoemd als doelsoort. Deze soorten ontbreken als doelsoort in het Natura2000 
gebied Westerschelde en Saeftinghe doordat ze zich er pas recent gevestigd hebben en 
derhalve niet als doelsoort zijn vastgesteld. Het is goed mogelijk dat bij een herziening van 
het beheerplan deze soorten alsnog worden opgenomen. In dat geval zou het Zuidgors wel 
een belangrijke rol kunnen spelen. 
 
Lepelaars 
Onderzoek aan lepelaars met kleurringen heeft uitgewezen dat de vogels die zich hebben 
gevestigd op het Zuidgors vooral afkomstig zijn uit het de kolonie in het Sloegebied. Aange-
zien die laatste kolonie dit jaar volledig door vossen is geplunderd bestaat een gerede kans 
dat meer vogels van die kolonie zich aansluiten bij de kolonie op het Zuidgors. Dat is wel 
onder voorbehoud dat er op het Zuidgors niet te vaak vossen komen. Een zelfde scenario 
geldt voor zilver- en kleine mantelmeeuwen die eveneens in het Sloegebied broeden. 
Op 18 en 30 april werd een in 2011 als jong geringde lepelaar uit de Camargue in Frankrijk 
gezien in de kolonie op het Zuidgors. Deze broedde in eerdere jaren al in het Sloegebied. 
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Verstoring 
Tijdens het broedseizoen en ook daarna werden meermalen mensen gezien die zeegroen-
ten aan het snijden waren. Daarvan werd ook enkele malen melding gedaan bij opsporings-
ambtenaren. In tenminste één geval werd daarbij een overtreder staande gehouden. 
Tussen het Zuidgors en het Schor van Baarland wordt vanaf de dijk soms bij hoogwater ge-
vist. Al met al lijken deze activiteiten geen grote verstoringen teweeggebracht te hebben. Het 
is wel zaak vinger aan de pols te houden. 
 
Vegetatie 
Een andere ontwikkeling van het Zuidgors is dat de vegetatie minder gevarieerd is gewor-
den. Zeekweek domineert en dit lijkt weinig soorten broedvogels te kunnen bekoren. De ach-
teruitgang van de tureluur is waarschijnlijk het gevolg van de verschuiving naar de eenvor-
mige vegetatie van strandkweek. Wellicht kunnen de tureluur en ook andere soorten profite-
ren van de beheeringrepen die in het najaar van 2020 zijn gedaan. 
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Samenvatting 
 
In het voorjaar van 2020 werd het Zuidgors, 46 hectare groot, op broedvogels geïnventari-
seerd in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten. Er werden 13 soorten broedvogels 
vastgesteld met in totaal 1552 territoria. Van de broedvogelsoorten staan er 3 op de Rode 
Lijst: tureluur, graspieper en gele kwikstaart. Deze soorten tellen gezamenlijk 21 territoria. 
Broedvogels aangewezen voor het Natura2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe, waar-
toe het Zuidgors behoort, komen niet (meer) voor. Grauwe gans, lepelaar, zilver- en kleine 
mantelmeeuw zijn vrij recent gevestigd en nemen toe. In elk geval de laatste drie soorten 
hebben dit broedseizoen een slecht broedresultaat gehad omdat het schor tweemaal is 
overspoeld. Naast dit overstromingsrisico vormt ook de in de regio toenemende vos een 
mogelijke bedreiging. 
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BIJLAGE I 
 
Tijden en omstandigheden inventarisatierondes het Zuidgors 2020. 
 
Tijden tot en met 28 maart zijn in wintertijd, erna in zomertijd. 
 

 datum start eind Temp  bewolking wind neerslag opmerkingen 

1 17-3 11.10 12.00 10 o C 10% ZW4 - vuilopruimers actief 

2 6-4 11.20 12.25 18 o C 0% ZO3 -  

3 18-4 10.40 12.05 13 o C 80% NO2 lichte regen  

4 9-5 10.45 12:10 15 o C 20% NO1 -  

5 20-5 9.20 10:50 19 o C 0% O1 - Grotendeels overstroomd op 11 mei 

6 5-6 14.00 15:30 10 o C 100% W5 buien  

7 21-6       Aanvullend bezoek lepelaarkolonie 

7 6-7       Aanvullend bezoek lepelaarkolonie 

7 12-7       Aanvullend bezoek lepelaarkolonie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bijlage II 
 
SOORTKAARTEN 
 
De soortkaarten van alle broedvogelsoorten in 2020. Elke zwarte stip stelt één terri-
torium voor, de stippen zijn geplaatst in het denkbeeldige centrum van de territoria. 
In geval van kolonies of grote concentraties nesten is één stip weergegeven met 
daarbij aangegeven om hoeveel nesten het gaat.  
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Lepelaar 
42 territoria 

Grauwe Gans 
10 territoria 

Canadese Gans 
4 territoria 

42 
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Nijlgans 
3 territoria 

Bergeend 
4 territoria 

Wilde Eend 
5 territoria 
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Scholekster 
6 territoria 

Tureluur 
3 territoria 

Kleine Mantelmeeuw 
583 territoria 

456 
127 
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Zilvermeeuw 
867 territoria 

Graspieper 
16 territoria 

Gele Kwikstaart 
2 territoria 

533 
334 
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 Rietgors 

9 territoria 


