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1. Inleiding 
 
 
In 2011 is door de auteurs het zuidelijk deel van de Westbroekse Zodden  geïnventariseerd op een 
aantal karakteristieke (moeras)broedvogelsoorten. 
De Westbroekse Zodden vormen een belangrijk kerngebied van het utrechtse areaal laagveenmoeras 
ten noordwesten van de stad Utrecht. Het gebied is voor een aanzienlijk deel in bezit van 
Staatsbosbeheer. In het gebied hebben vanaf midden jaren negentig van de vorige eeuw tot circa 2005 
grootschalige ingrepen plaatsgevonden om de natuurkwaliteit te verbeteren. Hierbij zijn onder andere 
grote oppervlakken verlande en ‘verboste’ petgaten weer vrij gemaakt van begroeiing en zijn veel 
nieuwe petgaten aangelegd. Het streefbeeld van de natuuringrepen was (en is) een gevarieerd 
petgatenlandschap met hoogwaardig laagveenmoeras, waarin alle verlandingsstadia goed 
vertegenwoordigd zijn, met een hoge dichtheid aan moerasspecifieke soorten (flora/fauna).  
 
De laatste vlakdekkende broedvogelinventarisatie dateert al weer van 1992 (Bos et al, 1992). Deze 
werd uitgevoerd in het kader van het in 1993 op te stellen beheersplan en hiermee gepaard gaande 
uitvoeringsmaatregelen. Betreffend onderzoek, waarbij circa 35 karakteristieke (moeras)soorten 
vlakdekkend (135 ha) en conform BMP zijn geïnventariseerd, had tot doel een zo volledige mogelijk 
beeld te geven van de broedvogelstand en de ontwikkeling daarvan door de tijd. Nadien is het gebied 
niet meer volledig geteld. Wel is van 1996 tot 2003 de broedvogelstand steekproefsgewijs 
geïnventariseerd door middel van een vaste route (Waterreus, periode 1995-2003).  
 
Anno 2011 zijn de jaren van intensieve graafwerkzaamheden en andere ingrepen al weer enige tijd 
achter de rug. Hoog tijd om de effecten van de ingrepen en het nieuwe natuurbeheer op de 
broedvogelstand in kaart te brengen. Op verzoek van Staatsbosbeheer (dhr. Bert van Dijk) hebben de 
auteurs een deel van de Zodden in 2011 geïnventariseerd. Gekozen is om de inventarisatie conform de 
BMP-methodiek uit te voeren, waardoor de resultaten goed vergelijkbaar zijn met de gegevens van 
1992. Daarnaast is ervoor gekozen een aanzienlijke soortenlijst te inventariseren waarbij de keuze 
werd bepaald door onder andere de volgende criteria: rode  lijstsoorten, water- en moerasvogels, 
roofvogels, uilen. De intensieve onderzoeksmethode, aanzienlijke soortenlijst, en beperkte mankracht 
bracht met zich mee dat niet het hele onderzoeksgebied van 1992 kon worden onderzocht. Gekozen is 
voor een aaneengesloten oppervlak van circa 100 ha in het zuidelijk deel dat  voornamelijk bestaat uit 
aaneengesloten natuur in verschillende vormen (figuur 1). De grenzen hiervan worden in vrijwel alle 
richtingen gevormd door harde overgangen naar intensief agrarisch wei-/hooiland. Alleen aan de 
noordwestzijde, waar dit deel aansluit aan noordelijker gelegen natuurdelen van de Zodden is de grens 
arbitrair getrokken. 
 
In deze rapportage worden de resultaten van de broedvogelinventarisatie 2011 gepresenteerd.  
Hoofdstuk twee gaat in op de gehanteerde werkwijze en op enkele kenmerken van het broedseizoen 
van 2010. In hoofdstuk drie worden per soort de resultaten gepresenteerd, met verwijzing naar de 
verspreidingskaartjes in bijlage 2 (de soortkaarten). In dit hoofdstuk worden tevens 
vermeldenswaardige waarnemingen van niet broedvogels en zoogdieren gepresenteerd, alsook 
waarnemingen van bijzondere broedvogels juist buiten het onderzoeksgebied. In hoofdstuk vier 
worden  de resultaten van 2011 afgezet tegen de resultaten van voorgaande inventarisaties met een 
voorzichtige vertaling naar een meerjaren trend (toename, stabiel, afname). Hierbij wordt tevens 
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ingegaan op mogelijke achterliggende oorzaken van vastgestelde trends. In hoofdstuk vijf worden deze 
trends samen met andere vaststellingen samengevat tot een algemeen conclusie.  
 
Wij danken Staatsbosbeheer en in het bijzonder Bert van Dijk voor het verlenen van toestemming voor 
betreding van het gebied en aanvullende informatie. Ook de overige grondeigenaren en -gebruikers 
worden bedankt voor hun medewerking. Martin Poot bedanken we voor de puntjes op de i in het 
conceptrapport en voor de aanvullende informatie uit zijn inventarisatie in 1992. 
 
 
Januari 2012 
 
 
 
Eckhart Heunks & Eric van der Velde 
 
 

 
Figuur 1 luchtfoto (2005; google-earth) met de ligging van het onderzoeksgebied (onderbroken lijn).  
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2. Methode 
 
 
In verband met het grote oppervlak van het onderzochte gebied (ca. 100 ha) en de keuze voor een 
BMP-intensieve aanpak was het niet mogelijk alle broedvogelsoorten te inventariseren. Om tot een 
behapbaar aantal soorten te komen zijn de volgende criteria gehanteerd: 

- alle moeras- en watervogels (m.u.v. meerkoet en wilde eend); 
- alle roofvogels en uilen; 
- alle rode lijstsoorten; 
- alle soorten die in het rapport van 1992 (Bos e.a., 1993) zijn behandeld.  

 
Daarnaast zijn en passent een aantal niet algemene, maar wel makkelijk te inventariseren soorten 
dermate gedetailleerd in kaart gebracht dat ook hiervan een goed beeld is verkregen van het aantal 
territoria (o.a. spechten, vliegenvangers, spotvogel, grasmus).  
 
Bijlage 1 geeft een overzicht van geïnventariseerde broedvogels.  
 
In totaal zijn circa 30 aanwezige soorten vlakdekkend geïnventariseerd volgens de algemene BMP-
methode (van Dijk & Boele, 2011). Daarnaast is van tenminste 10 (zeldzame) soorten met zekerheid 
vastgesteld dat deze in 2011 niet in (dit deel van) de Zodden tot broeden zijn gekomen. Er zijn 7 
zogenaamde bezoekronden gedaan, waarbij in principe het gehele onderzoeksgebied vlakdekkend is 
geïnventariseerd (tabel 1). In totaal zijn circa 65 uren inventariserend in het gebied doorgebracht.  
De bezoekronden werden steeds op een ander punt gestart en in verschillende richtingen gelopen. 
Een bezoekronde duurde circa 4-6 uur en werd aangevangen vanaf zonsopkomst. Alle potentiële 
broedvogelwaarnemingen werden conform de BMP-systematiek op kaart ingetekend (schaal van de 
veldkaart 1:5.000). Thuis werden deze waarnemingen direct overgezet op soortkaarten. Tijdens de 
velduren werden overigens ook opvallende waarnemingen van niet-broedvogels genoteerd alsook van 
noemenswaardige (mogelijke) broedvogels in de zone grenzend aan het onderzoeksgebied. 
Aanvullende waarnemingen hebben voornamelijk betrekking op avond- en nachtbezoeken, specifiek 
gericht op schemer- en avondvogels ( rallen, uilen, snor, sprinkhaanzanger). Daarbij werd op meerdere 
avonden gebruik gemaakt van een geluidssimulator (met name t.b.v. waterral). 
 

Weer 
De tellingen werden over het algemeen gekenmerkt door gunstige waarnemingsomstandigheden 
(weinig wind, geen regen). Na een relatief koude en sneeuwrijke winter (2e op rij) was het vanaf begin 
april een prachtig maar tevens erg droog voorjaar (droogterecord) wat in de zomermaanden 
(juli/augustus) weer werd goedgemaakt met nu een regenrecord. In juli en augustus is er echter niet 
meer geteld. Mogelijk heeft het droge voorjaar effect gehad op de zeer magere rallencijfers (zie H. 3), 
anderzijds wordt in de Zodden een kunstmatig hoog zomerpeil gehanteerd en leken de 
omstandigheden voor rallen in de lentemaanden gunstig. 
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Datum tijd (uur) Weer waarnemers gebied/doelsoorten 

13-2-2011 8.00-12.00 bewolkt, 5-8 gr, 3ZO EH, EvdV globale verkenning van het onderzoeksgebied 

12-3-2011 7.00-11.30 half bewolkt, 5-15 gr, 3 Z EH, EvdV 1e telronde 

23-3-2011 9.30-11.00 onbewolkt, 5 gr., - EH zuidoostzijde (spechten, matkop, roofvogels) 

25-3-2011 6.30-11.00 onbewolkt, 3-12 gr, -  EH, EvdV 2e telronde  

9-4-2001 6.30-11.00 half bewolkt, 5-15 gr, 3-4 NW EH, EvdV 3e telronde 

15-4-2011 20.00-23.00 half bewolkt, 15 gr, windstil EH, EvdV avondtelling vlakdekkend  

20-4-2011 20.00-22.15 onb., 18 gr., 2 O EH, EvdV avondtelling vlakdekkend 

22-4-2011 6.00-10.00 onb.,  - EH, EvdV 4e telronde 

24-4-2011 19.30-20.45 onb., 20 gr., 3 O fam. aanvullende waarnemingen oostzijde 

8-5-2011 5.30-10.00 hbew., 17-24 gr., 4 O EH, EvdV 5e telronde 

20-5-2011 3.20-10.20 onb., 4-18 gr., - EH 6e telronde + nachttelling (2 rondes) 

30-5-2011 20.30-22.45 bew./regen, 15 gr., 3-4 W EH, AdJ avondtelling oostzijde 

3-6-2011 3.30-7.30 onb, 10-20 gr., 4 N EH nacht-ochtend ronde, bijzondere soorten 

5-6-2011 20.00-23.45 onb, 20 gr, 2 var EH, EvdV avondtelling westzijde 
9-6-2011 5.30-9.15 onb, 8-16 gr, 4 ZW EH, EvdV 7e telronde 

15-6-2011 22.00-1.00 hbew, 18-14 gr., 2 ZW EH, EvdV avondtelling vlakdekkend (mn kleinst waterhoen) 
26-6-2011 6.00-12.00 bew, 15-20 gr, 2-3 ZW EH aanvullende ronde bijzondere soorten 

30-6-2011 21.30-23.30 hbew, 19 gr, 3 ZW EH, EvdV avondtelling vlakdekkend (mn kleinst waterhoen) 
 
Tabel 1. Overzicht van bezoeken Westbroekse Zodden 2011.  
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3. Resultaten  
 
 

3.1 Broedvogels binnen het onderzoeksgebied (BMP) 
 
In deze paragraaf worden kort de inventarisatie-resultaten en bijzonderheden per soort besproken. 
Hierbij wordt onder andere ingegaan op locatiekeuze (vegetatie), bijzondere waarnemingen, en 
ontwikkelingen gedurende het seizoen. De veranderingen ten opzichte van voorgaande tellingen 
worden uiteengezet in hoofdstuk 4.  
 
Discussie aantal territoria 
Voor een aantal soorten blijkt de datumgrens van grote betekenis voor het aantal toe te kennen 
territoria. Conform de BMP-methode dient te worden uitgegaan van een vroegste datum pas waarna 
sprake kan zijn van een territorium. Zowel rietgors als rietzanger  bleken juist voor de datumgrens het 
hoogst te scoren wat betreft het aantal zangposten, met een lagere score tussen de datumgrenzen 
(BMP-score). De zangpiek aan het begin van het broedseizoen kan samenhangen met een combinatie 
van lokale, werkelijk territoriale vogels en nog doortrekkende, maar tijdelijk territoriale vogels. De 
vroegste datumgrens is met name met het oog op deze mogelijk territoriale doortrekkers opgesteld, 
maar de vraag is of hier werkelijk sprake van is. Onderzoek in het verleden heeft bijvoorbeeld 
uitgewezen dat er nauwelijks rietzangers Nederland als doortrekgebied gebruiken (mond. med. Jan 
van der Winden). Een meer voor de hand liggende verklaring is dan ook dat het hier toch echt om 
territoriale vogels gaat die na de eerste zangpiek druk zijn met nestelen en voedsel zoeken met een 
mindere zangactiviteit tot gevolg. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid (BMP) en inzage in het 
werkelijk aantal territoria is voor die soorten waar deze discussie speelt in de presentatie van de 
aantallen territoria beide uitkomsten (BMP versus ‘toptelling voor datumgrens’) weergegeven.  
 
De verspreiding van territoria binnen het onderzoeksgebied is weergegeven op de soortkaarten in 
bijlage 2. Bijlage 1 geeft een samenvattend overzicht van de telresultaten van 2011 afgezet tegen de 
resultaten van 1992. 
 
In de gepresenteerde tabellen is de periode binnen de datumgrens aangegeven met een grijskleuring. 
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Fuut (2) 
Er zijn  twee territoria aangetroffen met tenminste 1 succesvol paar met tenminste twee jongen. Er 
werden geen andere vogels gezien gedurende de telperiode (maart-juni). 
 
Knobbelzwaan (14) 

 
Het aantal paartjes dat binnen het gebied verbleef nam gedurende het broedseizoen toe tot een 
maximum van 14 paren op 22 april, waarvan op die datum acht nesten werden gevonden. Het 
broedsucces van deze 14 paar lijkt maar matig; er werden maar drie families met in totaal 17 jongen 
gevonden (20 mei).  
Behalve territoriale vogels waren binnen de grenzen van het onderzoeksgebied in de periode maart-
juni nauwelijks knobbelzwanen aanwezig. Op de weilanden daarbuiten werden wel grotere groepen 
waargenomen waarbij het voornamelijk om onvolwassen vogels ging (o.a. 46 vogels op 24 april juist 
ten noorden van het gebied).  
 
Grauwe gans (32) 

1 (12 maart) 2 (25 maart) 3 (9 april) 4 (22 april) 5 (8 mei) 6 (20 mei) 7 (9 juni)   

29 32 16 14 6 5 9 paren / terr. 
0 36 86 51 11 0 6 Gegroepeerd 

      34 20 15 45 aantal pullen 
 
De piek van het aantal gepaarde grauwe ganzen hield zich netjes aan de datumgrenzen (32 paartjes op 
25 maart, zie tabel). Behalve een enkel ‘mogelijk’ nest werden er geen nesten met eieren gevonden. 
Wel veel eierschalen, die geen nadere verklaring behoeven (gedurende de telperiode diverse 
vossenwaarnemingen, zie § 3.5). Het aantal gegroepeerde vogels in het gebied bereikte haar 
maximum aan het eind van de datumgrens (86 vogels op 9 april); vogels die niet tot paarvorming zijn 
gekomen of waarvan het nest vroegtijdig is mislukt. Voor deze vogels lijkt het gebied vanaf dan minder 
aantrekkelijk en in de maanden daarna neemt het aantal ganzen snel af. Hetzelfde geldt voor de 
gepaarde vogels waarvan het niet tot een broedsucces komt. De 6 tot 9 paartjes die vanaf begin mei 
nog in het gebied waren hadden wel broedsucces, waarvan er op 9 juni 45 pullen werden geteld. Deze 
bevonden zich de hele periode in één soos meest zuidwestelijk, vrij dicht tegen de bebouwing. 
Mogelijk hangt deze keuze nabij bebouwing samen met de aanwezigheid van de vos.  
 
Nijlgans (3) 
De gehele periode zijn nijlganzen in het gebied gezien. Op de meeste ochtenden ging het om 
tenminste drie paartjes. Soms enkelingen, soms gegroepeerd (3-4 vogels). Waarnemingen van 
nijlganzen concentreren zich tot een aantal deelgebieden, die als typische nijlganzen broedbiotopen 
kunnen worden opgevat (bosjes/struweel met mogelijke voormalige roofvogelnesten en nabijheid van 
open terrein (weiland)). Hoewel er geen nesten zijn aangetroffen, noch nestindicerende 
waarnemingen of jongen, mag er op grond van de BMP-criteria toch worden uitgegaan van drie 

1 (12 maart) 2 (25 maart) 3 (9 april) 4 (22 april) 5 (8 mei) 6 (20 mei) 7 (9 juni)   

6 10 12 14 12 6 5 aantal paren /  
  2 5 8 5 0   aantal nesten  
        1 3 1 pullengroepen 

        4 17 6 aantal  pullen 
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territoria nijlgans. Daarbij moet worden opgemerkt dat niet gericht is gezocht naar nesten en juist de 
zones waar deze zich konden bevinden minder intensief zijn gekarteerd (boszones). 
  
 
Eenden 
 
De resultaten van de reguliere tellingen geven een goed overzicht van het verloop van het aantal in 
het gebied verblijvende eenden. Alleen de wilde eend is niet geteld wat best had gekund gezien het 
vrij beperkt aantal aanwezige vogels gedurende het seizoen. 
Wintertaling en slobeend gebruiken het gebied in winter en vroege voorjaar in redelijk grote aantallen 
als foerageer- en rustgebied (inclusief balts en paarvorming), maar verlaten het gebied juist voor de 
datumgrens. Van de zomertaling is maar één waarneming van een opvliegend mannetje op 3 juni in de 
zuidwesthoek, later wederom opvliegend in het noordelijk aangrenzende niet onderzochte deel van de 
Zodden. Wel binnen de datumgrens maar te vaag om hier een territorium van te maken. 
 

  1 (12 maart) 2 (25 maart) 3 (9 april) 4 (22 april) 5 (8 mei) 6 (20 mei) 7 (9 juni) 

Krakeend 40 (gr) 50 (gr) 25 exx. /4 paar. 12 paar 3 paar 3 paar 1 paar 

Kuifeend 15 (gr) 16 (gr)/div. paar 8 paar 1 paar 5 paar 2 paar 1 paar 

wintertaling 20 (gr) 10(gr)/div paar 8 exx 0 0 0 0 

zomertaling             ( 1♂ 3 juni)  

Slobeend   20-30 (gr) 10 ♂♂ / 2 ♀♀ 0 0 0 0 
 
Krakeend (3) 
In het vroege voorjaar worden de Zodden door krakeenden volop gebruikt als foerageer en rustgebied. 
Richting de datumgrens (1 mei) neemt het aantal vogels snel af en raken de aanwezige vogels steeds 
meer gepaard. Binnen de datumgrens zijn maximaal drie paar in het gebied vastgesteld. 
Nestindicerende waarnemingen ontbreken. 
 
Kuifeend (2) 
Met een vrij late datumgrens (15 mei) en het ontbreken van duidelijke nestindicerende waarnemingen  
blijft het aantal territoria hangen op 2 paar. Nestindicerende waarnemingen zijn niet gedaan. 
 
Havik (1) 
Mooie waarnemingen gedurende het telseizoen. Opvallend veel waarnemingen (zes) op de eerste 
verkenningsronde (13 februari) waaronder twee vrouwtjes samen. Veel waarnemingen van af- en 
aanvliegende vogels bij nest (al aanwezig bij verkenningsronde). Op 20 mei werden twee vrouwtjes 
samen rondvliegend gezien boven zuidoosthoek. 
Een ringpoging door Ties Smulders (Werkgroep Roofvogels Nederland) is niet uitgevoerd in verband 
met moeilijke beklimbaarheid van nestboom. Bij een klimpoging konden wel vier eieren worden 
vastgesteld. Eind juni werden door Ties drie jongen op de rand van het nest waargenomen. 
Vermoedelijk bevond zich een tweede nest in moerasbosjes juist noordwest van telgebied. Een jonge 
vogel werd gezien op 30 juni in het middendeel van het telgebied.  
 
Sperwer (1) 
Hoewel geen nest noch jongen zijn gevonden lijken de diverse waarnemingen binnen de 
datumgrenzen wel degelijk als territorium te mogen worden opgevat. Deze bevindt zich in de centraal 
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gelegen vrij brede bosstrook waar zich onder andere enkele grote coniferen (!) bevinden. De strook is 
gedurende het telseizoen slechts vanaf de zijkanten extensief onderzocht. Relevante waarnemingen: 

25 maart: sperwer cirkelend boven bos zuidoosthoek 
24 april: sperwer met prooi bos invliegend 
8 mei: sperwer vrouwtje met prooi bos invliegend 
28 mei: sperwer vrouwtje met prooi bos invliegend 
26 juni: sperwer vrouwtje verjaagd buizerd boven bos 
30 juni: sperwer vrouwtje met prooi over zuidoostelijk bos richting centrale bos overvliegend 

 
Buizerd (3) 
Uit de veelheid aan buizerdwaarnemingen zijn drie gebieden te onderscheiden waarbinnen de 
activiteiten zich concentreren. Jammer is dat het aantal nestvondsten en andere eenduidige 
broedwaarnemingen daarbij wat achterblijft. Het enige zekere nest dat in  2011 is gebruikt ligt in het 
noordelijke dichte bosje, waar dichtbij zich nog twee grote roofvogelnesten bevonden. Op deze locatie 
zijn de waarnemingen overtuigend met baltsende vogels boven nestlocatie (9 april), een vogel op het 
nest (15 april) en diverse waarnemingen van vogels met prooi invliegend. Van een tweede locatie aan 
de zuidoostzijde zijn de waarnemingen opgeteld ook positief: vogel slapend in boom (15 april), vogel 
met prooi aanvliegend (20 mei), een late nestvondst (3 juni), veel gevlieg van meestal twee vogels 
boven dit deel van het onderzochte gebied. Het aangetroffen nest moet nieuw zijn en ligt erg dicht bij 
het pad. Mogelijk gaat het om onvolwassen vogels in een eerste proefjaar? Een derde zone met veel 
waarnemingen ligt meest zuidwestelijk. Hier werden consequent bij ieder bezoek buizerden gezien , 
waaronder conflictmomenten en rondvliegende paren.  Er werd hier geen nest gevonden, maar met 
name in de centrale bosstrook zou gemakkelijk een nest kunnen zijn gemist.  We houden het op 
tenminste territoriaal gedrag. 
 
Waterral (3) 
Een zeer magere score ondanks gerichte zoekacties op mooie avonden/nachten deels met 
geluidsimulatie. De waterral was opvallend afwezig in de late winter en het vroege voorjaar, terwijl het 
toch ook een goed overwinteringsgebied lijkt te zijn. Mogelijk speelt een korte maar vrij strenge, 
sneeuwrijke winter een rol? Binnen datumgrenzen (15 april - 10 juli) zijn op drie locaties incidenteel 
waterrallen gehoord. Alle drie de locaties zijn zeer geschikt als broedbiotoop (moerassige rietzones 
afgewisseld met zegge-vegetaties). Alleen in de noordoostelijke zone met oud riet- zeggemoeras werd 
een duidelijk territoriaal roepende vogel waargenomen op 20 mei (4.00 uur). Dit betreft tevens de 
enige locatie met meerdere waarnemingen (alle hoorwaarnemingen). 
 
Kievit (1) 
Een paartje was tijdens meerdere tellingen (mei) volop territoriaal aanwezig in het meest 
noordoostelijk deel van het gebied ter hoogte van ondiep uitgegraven (droge) petgaten. Dit is het 
vermelden waard want buiten dit paartje werd geen territoriale vogels in de omliggende wei- en 
hooilanden rond het telgebied gezien!  
 
Houtsnip (2) 
Er werden vier schemerwaarnemingen gedaan binnen de datumgrens (15 maart -1 juli), waarvan de 
meeste in het noordwestelijk deel van het telgebied. De eerste waarneming (15 april) betrof een 
enkele regelmatig roepende vogel in lengterichting heen-en-weer vliegend over lange westelijke 
bosstrook. De tweede waarneming (30 mei) betrof twee achter elkaar aanvliegende en luid 
tjippende/knorrende vogels (mannetjes) over het gehele westelijke deel van het telgebied. De derde 
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waarneming (5 juni) werd gedaan op de rand van het telgebied meest noordwestelijk en betrof twee 
achter elkaar aanvliegende roepende vogels, komend van noordelijk aangrenzend deel van Zodden. 
Een vierde kortstondige waarneming op 15 juni tenslotte betrof één rondvliegende vogel, nu meer 
over het zuidoostelijk deel van het gebied. Gezien deze waarnemingen en het groot potentieel 
houtsnippenhabitat binnen het telgebied lijkt deze als basis voor tenminste twee territoria te mogen 
worden opgevat.  
 
Koekoek (2-3) 
Rode lijst: kwetsbaar 
Regelmatig verspreid over het gebied werden koekoeken gehoord en gezien tussen 22 april en medio 
juni. Vaak werden twee vogels tegelijk gehoord. Een toptelling werd gedaan op 20 mei met rond 4.30 – 
5.00 uur maar liefst vier verschillende mannetjes tegelijk volop roepend binnen de grenzen van het 
telgebied. Deels moet het daarbij zijn gegaan om territoria die tot buiten het onderzochte gebied 
reiken. Het aantal territoria wordt daarmee geschat op 2-3.  
 
Bosuil (2) 
Er werd een succesvol broedsel (locatie nest onbekend) aangetroffen in de uiterste zuidoosthoek 
(tenminste 3 jongen gehoord op 20 mei en 30 mei). Daarnaast reageerde op 15 april een paartje zeer 
actief op een geluidssimulatie in het centrale bosdeel, waar ook op 15 juni een mannetje werd 
gehoord. Er is geen tweede nest gevonden helaas ondanks diverse goeie nachttellingen.  
 
Ransuil (2-3) 
Rode lijst: kwetsbaar 
Het spaarzaam aantal waarnemingen van ransuilen is lastig te interpreteren temeer omdat er geen 
jongen of nesten zijn gevonden. Bepalend is de telling op 20 mei met, op drie ver uiteen gelegen 
locaties, roepende vrouwtjes. De enige andere avond met ransuilen was op 15 april met op twee van 
de drie locaties roepende vogels. Ondanks optimale telavonden werden geen jongen gevonden. 
Mogelijk wijst dit op een slecht muizenjaar.  
Aardig is de melding van Wigle Braaksma van een roestplaats met tenminste vijf ransuilen in een tuin 
aan de Kerkdijk (nr. 126) ter hoogte van het onderzoeksgebied in december 2011-januari 2012.  
  
Grote Bonte Specht (3) 
De grote bonte specht werd regelmatig waargenomen gedurende het telseizoen. Het telgebied kent 
diverse roffellocaties verspreid over het zuidelijk deel. Voornamelijk werden waarnemingen gedaan in 
de boszone direct noordelijk grenzend aan bebouwing. Er werden twee nesten met jongen gevonden 
(20/30 mei nest oost, 30 mei nest west, beide in zwarte els). 
 
Witte Kwikstaart (4) 
Op tenminste vier locaties zeer verspreid over het gebied werden regelmatig witte kwikstaarten 
waargenomen binnen de datumgrens (1 april).  Onder andere werden gepaarde vogels foeragerend 
gezien. Met name op 20 mei werden veel vogels in het gebied gezien met voedsel in de bek. Helaas 
werden geen jongen gezien. 
 
Graspieper (1) 
Rode lijst: gevoelig 
Het noteren waard tegenwoordig. Terwijl het op omliggende wei- en hooilanden een dooie boel was 
(zie ook § 3.3) konden we juist op de grens van het telgebied een eenduidig territorium gaspieper 
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noteren met hier tijdens verschillende telronden onder andere zingend/baltsend mannetje, 
mannetje/vrouwtje in één beeld, voedselvluchten (20 mei). Habitat: grens natuurlijk hooiland – petgat 
met omliggende schapenweitjes – ondiepe droge petgaten met ruige vegetatie. 
 
Blauwborst (9) 

1 (12 maart) 2 (25 maart) 3 (9 april) 15-apr 20-apr 4 (22 april) 5 (8 mei) 6 (20 mei) 

0 2 8 5 2 1 1 6 
aantal 

zingende♂♂ 
30-mei 3-jun 5-jun 7 (9 juni) 15-jun 26-jun 30-jun 

 1 0 1 0 1 0 1 
 
De tabel geeft een mooi verloop van het seizoen met twee zangpieken (begin april / eind mei). Telling 
3 (9 april) is absoluut de toptelling met acht territoria. Alleen in het meest zuidoostelijke rietveld (langs 
het pad) is die dag geen blauwborst gehoord, waar op 15 april wel  een mannetje volop aan het zingen 
was. Al clusterend zijn er negen territoria te onderscheiden. Overigens zijn aan de noordwestzijde juist 
buiten het gebied op diverse avonden juist later in het seizoen tenminste drie zingende mannetjes 
gehoord (5 juni/30 juni). Deze territoria zijn niet tot het telgebied gerekend. 
 
Roodborsttapuit (1) 
Juist op de grens van het telgebied, op de kleinschalige weilandjes aan de noordwestzijde, werd op 26 
juni een paartje roodborsttapuiten aangetroffen, waarvan het mannetje zingend. Dit in een jaar 
waarin ook elders in de regio onverwachte territoria van roodborsttapuiten zijn vastgesteld (o.a. nabij 
het Gagelbos: www.waarneming.nl). 
 
Sprinkhaanzanger (6) 

1 (12 maart) 2 (25 maart) 3 (9 april) 15-apr 20-apr 4 (22 april) 5 (8 mei) 6 (20 mei) 

 0 0 1 2 1 4 1 5 
 aantal 
zingende♂♂ 

30-mei 3-jun 5-jun 7 (9 juni) 15/16 juni 26-jun 30-jun 

  5 3 2 0 2 0 0 
 
De piek van de zang ligt in de tweede helft van mei. Territoriale mannetjes bevonden zich in deels in 
een open omgeving met rietvelden en solitaire struikjes en deels in een meer ‘houtige’ omgeving 
(wilgenstruweel).  
 
Rietzanger (129) 

1 (12 maart) 2 (25 maart) 3 (9 april) 4 (22 april) 5 (8 mei) 6 (20 mei) 7 (9 juni) 

0 0 74 176 124 94 59 
 
Rietzangers komen ruim voor de datumgrens ( 1 mei) in het gebied aan en beginnen dan volop te 
zingen. Ook de zangpiek wordt bereikt ruim voor de datumgrens met 176 (!) zingende mannetjes op 
22 april. De soort is daarmee veruit de meest algemene soort die vlakdekkend geïnventariseerd is. Al 
in § 3.1 is aangegeven dat de datumgrens met name voor rietzangers problemen oplevert ten aanzien 
van het aantal te registreren territoria. Wordt de BMP-systematiek gehandhaafd (clustering van 
geldende waarnemingen na 1 mei) dan komen we ‘maar’ tot 129 territoria.  
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Ervan uitgaande dat in Nederland voorkomende rietzangers op het hun eindstation zijn aangekomen 
en niet massaal door Nederland naar het noorden trekken zou eerder mogen worden uitgegaan van de 
zangpiek als meest betrouwbare benadering van het aantal territoria. Dit sluit ook aan op 
veldwaarnemingen. Terwijl het aantal zingende vogels in mei behoorlijk afneemt zijn tijdens die 
tellingen veel meer niet zingende vogels gezien die waarschijnlijk bezig waren met het zoeken van 
nestmateriaal en voedsel.  Omwille van de vergelijkbaarheid met andere inventarisaties wordt hier 
uitgegaan van de BMP-benadering , wat natuurlijk ook een indrukwekkende score is. 
De verspreiding van rietzangers blijft gedurende het telseizoen vergelijkbaar. Wel was de dichtheid 
rietzangers in de periode voor de datumgrens wat hoger in de zones met nieuwe petgaten. Dit zijn 
zones met smalle, weinig ontwikkelde rietkragen en soms waren vogels hier aan het zingen in wat 
ruigten langs de waterpartijen. Ook elders bestonden zanglocaties vooral uit ruigten of minimale 
rietstrookjes. 
 
Bosrietzanger (3) 
Opvallende afwezige want ondanks de nodige ruigten, droge rietveldjes etc. werden maar op drie 
locaties in het zuidoostelijk deel zingende bosrietzangers waargenomen (9 juni). 
 
Kleine karekiet (48) 

1 (12 maart) 2 (25 maart) 3 (9 april) 4 (22 april) 5 (8 mei) 6 (20 mei) 7 (9 juni) 

0 0 0 4 9 35 33 
 
De verbreiding van kleine karekieten beperkt zich voornamelijk tot de zones met natte rietvelden, een 
enkel territorium in droog riet daargelaten.  
 
Snor (8) 
Rode lijst: kwetsbaar 

Snor 
2 (25 maart) 3 (9 april) 15-apr 20-apr 4 (22 

april) 
5 (8 mei) 6 (20 mei) 

  0 0 2 2 5 3 4 
 aantal 
zingende ♂♂ 

30-mei 3-jun 5-jun 7 (9 juni) 15/16 
juni 

26-jun 30-jun 

    1 1 4 3 6 0 
 
Het aantal zingende mannetjes varieerde enorm gedurende het telseizoen. Toptellingen op 22 april (5 
vogels) en 26 juni (6 vogels). De waarnemingen concentreren zich tot twee kerngebieden (oost-west), 
beide gekenmerkt door veel waterriet in oude, deels verlande petgaten (zeggevegetaties) met een 
enkele struik. Tijdens de meeste tellingen werden vogels zowel oostelijk als westelijk gehoord en ook 
gezien op zangpost (vaak in struikjes). Opvallend was de telling op 26 juni waar alle waargenomen 
vogels (6) zich in het oostelijke deel bevonden op soms zeer korte afstand van elkaar.  
 
Spotvogel (1) 
Rode lijst: gevoelig 
Hoewel geen moerasvogel met maar één territorium (in het dassenbosje) en duidelijke aanwezigheid 
het noteren waard. 
 
Grasmus (4) 
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Hoewel geen moerasvogel met maar vier territoria en een duidelijke aanwezigheid het noteren waard. 
Drie territoria bevonden zich in het nieuwe, boomloze, petgatenlandschap aan de noordoostzijde. 
Onder andere werden ouders met jongen waargenomen (3 juni). 
 
Grauwe Vliegenvanger (6) 
Rode lijst: gevoelig 
En passant de grauwe vliegenvangers meegepakt met waarschijnlijk een lichte ondertelling van het 
meest zuidelijke beboste gedeelte. De verbreiding beperkt zich tot boszones.  
 
Matkop (2) 
Rode lijst: gevoelig 
Nauwelijks iets van deze moerasbosvogel gehoord of gezien. Met op 12 maart twee zingende 
mannetjes in het zuidoostelijk bosdeel hadden we meteen de toptelling voor deze soort te pakken. 
Mogelijk is de soort iets ondertelt in verband met accent van inventarisatie op open (moeras)delen. 
 
Kneu (14) 
Rode lijst: gevoelig 
Rode lijstsoort die in het noordoostelijk deel van het gebied (zone met nieuwe petgaten  met ruige 
oevers en tussenliggende graslandjes) opvallend aanwezig is. Vanaf begin april werden hier onder 
andere veel rondvliegende groepjes, zangposten en zangvluchten, en vogels met nestmateriaal 
waargenomen. Het aantal territoria is wat lastig te bepalen door al dat rondgevlieg en geschat op basis 
van het maximum aantal waargenomen individuen binnen de datumgrens (25 april). Dat was maximaal 
21 vogels /1,5 = 14 territoria. 
    
Goudvink (2) 
Goudvinkwaarnemingen binnen de datumgrens (1 april) waren zeer dun gezaaid. Een paartje werd 
waargenomen op 9 april in het meest noordwestelijke bosje en meerder malen werd een zingende 
vogel waargenomen in het meest zuidoostelijke deel.  
 
Rietgors (31) 

1 (12 maart) 2 (25 maart) 3 (9 april) 4 (22 april) 5 (8 mei) 6 (20 mei) 7 (9 juni) 

22 42 25 21 18 26 29 
 
Net als de rietzanger piekt de zang van de rietgors ruim voor de datumgrens (15 april). De piek viel op 
25 maart met 42 zingende mannetjes. Mogelijk betreft het deels nog overwinterende/trekkende 
vogels, maar opvallend is wel dat op 9 april weliswaar veel minder zingende vogels werden geteld (25) 
maar tegelijkertijd veel meer niet zingende mannetjes werden gezien. De BMP-systematiek volgend 
komt het aantal territoria al clusterend uit op 31. Omwille van de vergelijkbaarheid met andere 
inventarisaties wordt hier dan maar van uitgegaan. Rietgorzen zitten zeer verspreid over het telgebied 
in vrij uiteenlopende biotopen (nat-droog / riet-ruigten, open-gesloten).  
 
 

3.2 Aanvullende lijst van overige broedvogels (niet systematisch geïnventariseerd) en 
vermoedelijk afwezige soorten. 
 
Aanvankelijk startend met een vrij specifieke soortenlijst aan het begin van het broedseizoen is deze 
gedurende de tellingen met enkele soorten uitgebreid voor zover deze gemakkelijk mee te nemen 



Broedvogels van de Westbroekse Zodden, zuidelijk deel, 2011 

Eindversie , januari 2012                                                                             14 

 

waren. Van veel algemene soorten echter zou dit veel extra inspanning met zich mee hebben 
gebracht.  Om toch een compleet beeld te hebben van het broedvogelspectrum van dit deel van de 
Zodden bij deze een overzicht. De schatting zijn deels gebaseerd op veldnotities. 
 
- wilde eend (algemeen) 
- soepeend (aanwezig) 
- meerkoet (algemeen) 
- boomkruiper (2-4) 
- roodborst (algemeen) 
- winterkoning (algemeen) 
- heggenmus (algemeen) 
- zanglijster (3-5) 
- tuinfluiter (algemeen) 
- zwartkop (algemeen) 
- tjiftjaf (algemeen) 
- fitis (algemeen) 
- putter (2-4) 
- staartmees (1-2) 
- koolmees (algemeen) 
- pimpelmees (algemeen) 
- gaai (1-3) 
- zwarte kraai (3-5) 
- ekster (1) 
- vink (6-8) 
 
(waarmee het totaal voor dit deel van de Zodden op tenminste 52 broedvogelsoorten komt) 
 
Afwezig? 
Opvallend zijn een aantal in dit rijtje ontbrekende soorten die als algemeen in Nederland 
voorkomende soort ook in dit habitat wel verwacht hadden mogen worden maar niet zijn 
waargenomen (vergelijk met andere BMP-inventarisatieresultaten o.a. Gagelpolder en Molenpolder). 
Hoewel er niet gericht gezocht is naar deze vogels zouden deze zeker wel genoteerd zijn. 
Waarschijnlijk ontbrekende algemene soorten: 
- fazant (laatste jaren toenemend in omliggende gebieden) 
- waterhoen (geen een; heel vreemd) 
- kleine bonte specht (enkele gerichte telochtend in februari - maart zonder resultaat)  
- groenling (mogelijk wel aanwezig in meest zuidelijke delen grenzend aan tuinen) 
 
De afwezigheid van een aantal (zeer) zeldzame soorten als zwarte stern, bruine kiekendief en 
zomertaling wordt behandeld in hoofdstuk 4.  
 

 
3.3 Vermeldenswaardige (mogelijke) broedvogels in de zone direct grenzend aan het 
telgebied 
 
Weidevogels: 
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Het is wel even schrikken te moeten vaststellen dat in omliggende grote oppervlakken wei- en 
hooilanden gedurende het broedseizoen vrijwel geen weidevogels werden gehoord of gezien. 
Opvallend waren de doodstille voorjaarsavonden/nachten wanneer je eigenlijk het gebuitel van de 
kieviten zou moeten horen. Hoewel niet systematisch bijgehouden lijken de omliggende polders van 
geen betekenis meer voor kievit, tureluur, watersnip en grutto. Zonde! 
 

Kievit: het enige territoriale paartje werd vastgesteld juist binnen de onderzoeksgrenzen (zie § 
3.1). Daarbuiten werd geen territoriaal gedrag waargenomen (kilometerzone rond 
onderzoeksgebied). 

 
Tureluur (rode lijst: gevoelig): de enige locatie met getureluur lag juist noordwest van het 
onderzoeksgebied in de zone met ondiepe droge petgaten. Hier werden onder andere op 15 
april diverse vogels ter plaatse gehoord. Overdag werden hier echter geen tureluurs 
waargenomen. Daarnaast enkele vrij zwijgzame overvliegende vogels (april-mei). 

 
Grutto (rode lijst: gevoelig): zo nu en dan werd één of enkele hoog overvliegende vogels 
waargenomen. Waarschijnlijk bevindt zich geen  territoria in de omgeving (kilometerzone rond 
onderzoeksgebied). 

 
Watersnip (rode lijst: bedreigd):  enig lichtpuntje in de weidevogelteneur was een duidelijk 
langdurig baltsende vogel (‘geiten-gemekker’) boven en juist west en noordwest van het 
onderzoeksgebied op 20 mei en een vermoedelijke baltsvlucht boven het gebied op 20 april. 
Ook op 26 juni werd in de noordwesthoek weer een baltsend mannetje waargenomen. Gezien 
habitat lijkt deze vogel eerder de aangrenzende natte ondiepe petgaten en hooilanden als 
kerngebied van het territorium te hebben (dus niet in lijst van broedvogels onderzoeksgebied 
opgenomen). 

 
Kwartel: het regende in Nederland kwartels dit voorjaar en dat ging ook aan de Zodden niet 
voorbij. Op 20 mei werd rond 4.30 uur een fanatiek roepend mannetje gehoord in de 
weilandje juist noordwest van het onderzoeksgebied. De vogel werd daarna door andere 
vogelaars nog enkele dagen gehoord in noordelijker gelegen wei- en hooilanden (bron: 
www.waarneming.nl)  

 
Boomvalk (rode lijst: kwetsbaar): 
Tijdens de inventarisatieronden werden vanaf eind april geregeld jagende en rustende vogels 
waargenomen. In veel gevallen betrof het een enkele vogel. Alleen op  3 juni werden twee vogels 
samen gezien in en boven de noordwestelijk aangrenzende zone met moerasbos. Nestindicerende 
waarnemingen ontbreken. Ook Ties Smulders (RWN) deed ‘vele’ boomvalkenwaarnemingen in het 
gebied maar miste ook net die waarneming die op een nestlocatie zouden kunnen duiden. 
Vermoedelijk gebruiken de vogels het gebied vooral als voedselbron (libellen) en broeden in veiligere 
oorden nabij de stad of op de heuvelrug (denkend aan hongerige havikparen). 
 
Blauwborst 
Juist noordwest van het onderzoeksgebied werden nog op hoorafstand daarvan tijdens meerdere 
tellingen luid zingende blauwborsten waargenomen. Onder andere werden op 5 en 30 juni hier 
tenminste drie mannetjes gehoord. 
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Ooievaar 
Westbroek begint langzamerhand een waar ooievaarsdorp te worden. Wigle Braaksma telde dit jaar 
verspreid over het dorp maar liefst vijf bezette nesten, waarvan er in ieder geval één nieuw van dit jaar 
is (die ter hoogte van Kerkdijk 146: een hondenmand op een paal!). Bewoners proberen zelfs al 
territoriaal gedragende vogels van hun dak af te houden. De vogels jagen onder andere op omliggende 
wei- en hooilanden. Binnen het onderzoeksgebied hebben we nooit een vogel aan de grond gezien.  

 
 
3.4 Vermeldenswaardige niet-territoriale waarnemingen in/boven het 
onderzoeksgebied. 
 
Lepelaar 
Op 20 april werden vanuit het gebied twee vogels laag langs vliegend gezien boven de westelijk 
aangrenzende weilanden. In juni (9 / 16 juni) werden solitaire lepelaars gezien in en nabij het gebied. 
Het betrof waarschijnlijk twee individuen (onv. / ad.) die hier tijdelijk een goede visstek hadden 
gevonden. Ook andere waarnemers zagen in deze periode lepelaars in het gebied, waarbij het steeds 
om één exemplaar ging (www.waarneming.nl). 
 
Blauwe reiger 
De blauwe reiger gebruikt het gebied als foerageergebied met bij iedere ronde wel enkele 
verschillende individuen ter plaatse.   
 
Purperreiger (rode lijst: bedreigd) 
De purperreiger is een frequente bezoeker van het gebied met vanaf 15 april iedere telling wel enkele 
(3-5) waarnemingen van vogels ter plaatse. Het gebied lijkt een essentieel foerageergebied voor de 
kolonie van Breukelenveen vanwaar regelmatig vogels kwamen aan- en ingevlogen en waarheen 
vogels ook weer vertrokken. Spannend werd het met de eerste waarneming van een vroeg in de 
ochtend (5.35 uur) opvliegende vogel op 20 mei vanuit een riet(schier)eilandje in de noordwesthoek. 
Op 3 juni vlogen vanuit datzelfde bosje om 4.30 uur twee vogels op om vervolgens enkele minuten luid 
alarmerend boven het bosje te blijven rondcirkelen en uiteindelijk in omliggende bomen te landen. 
Een half uur later vlogen deze met een derde vogel weer op en waren op dat moment nog twee vogels 
iets verderop aan het foerageren. Het idee van een mogelijk kleine kolonie purperreigers was geboren! 
Op 5 juni leverde een gerichte vroege avondtelling één invallende vogel op (21.45 uur). Een uur 
daarvoor was het schiereilandje gecontroleerd op opvliegende vogels, nesten of ander aanwijzingen 
voor een broedgeval. Die werden niet gedaan. Wel werden wissels van vermoedelijk vos vastgesteld 
met verspreid schalen van ganzeneieren. Later die avond (23.30 uur) vlogen drie vogels op uit het 
bosje. 15 Juni werden bij het bosje in diepe schemer nog twee vogels invallend waargenomen. Op 26 
juni werd ’s ochtends nog twee uur bij de locatie gepost zonder een in- of uitvliegende vogel.  
De waarnemingen duiden meest waarschijnlijk op een kleine slaapplaats van purperreigers (vogels die 
niet aan nestelen zijn toegekomen of waarvan het nest mislukt is?). 
 
Grote zilverreiger (rode lijst: gevoelig) 

datum 13 februari 1 (12 maart) 2 (25 maart) 3 (9 april) 15 april 20 april 4 (22 april) 5 (8 mei) 
aantal 5-6 7-8 3-4 2-3 1 4-5 4 3-4 
datum 6 (20 mei) 30 mei 3 juni 5 juni 7 (9 juni) 15/16 juni 26 juni 30juni 
aantal 1 0 0 0 1 0 1-2 0 
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De grote zilverreiger is gedurende het gehele broedseizoen in en nabij het gebied vastgesteld. De in de 
tabel weergegeven aantallen geven een goed beeld van het verloop. In de winter en het vroege 
voorjaar kent het gebied en omliggende regio een hoge dichtheid aan zilverreigers. Vanaf medio maart 
trekken vogels weg maar blijft een deel hangen. Pas in mei wordt het aantal zeer gering maar blijft nog 
steeds een enkel exemplaar in het gebied aanwezig. Een mooie waarneming werd gedaan op 20 april 
als binnen een 40 minuten (20.10-20.50 uur) vijf vogels vanuit de omliggende polders een voor een 
naar het zuiden overvliegen richting een vermoedelijke slaapplaats in de Molenpolder. Op 22 april 
werden ’s-ochtends vroeg (6.15 uur) waarschijnlijk dezelfde vogels noordwaarts vliegend gezien vanuit 
de Molenpolder. Een duidelijke indicatie dat de aantallen daarna afnemen is de waarneming van een 
enkele slapende vogel in het noordwestelijk deel van het telgebied (20 mei, slapend op tak laag boven 
het water).  
Met name in de periode met veel grote zilverreigers (februari-maart) gedragen de vogels zich zeer 
actief en territoriaal. Veelvuldig zijn luid roepende vogels waargenomen en ook regelmatig vogels met 
de typische vertraagde vlinderachtige vlucht, daarbij raspende geluiden makend. Het alles deed erg 
denken aan baltsgedrag, wat hoop geeft voor de toekomst.. 
 
Nonnetje 
Tot medio maart zijn er tijdens de verschillende rondes 4 tot 6 paartjes nonnetjes in het telgebied 
vastgesteld. Met name de meest noordwestelijke grotere plassen waren in trek. Uitzondering vormt 
een vrouwtje nonnetje dat nog op 9 april aanwezig was en er niet erg gezond uit zag. 
 
Bruine Kiekendief 
Op 25 maart werd een noordwaarts doortrekkend mannetje vastgesteld. Zowel op 20 als op 22 april 
een langdurig jagend vrouwtje ter plaatse. Daarna zijn geen waarnemingen meer gedaan, hetgeen 
aansluit op het geheel ontbreken van meldingen door andere waarnemers in 2011 
(www.waarneming.nl). 
 
Rode Wouw 
Op 8 mei werd een adulte vogel waargenomen die langdurig aan het jagen was boven de pas 
gemaaide hooilanden juist ten oosten van het telgebied.  
 
Smelleken 
Op 8 mei werd een vrouwtje op boomhoogte strak noordelijk doorvliegend waargenomen met een 
prooi in de klauwen. Nog een vrouwtje werd doortrekkend gezien in exact dezelfde baan op 20 mei 
maar dan zonder prooi. 
 
Regenwulp 
Op 20 april waren drie vogels ter plaatse in meest oostelijke petgat. Die avond werden meerdere 
regenwulpen overvliegend gehoord alsook op 22 april ’s-ochtends. 
 
Appelvink 
Op 8 mei kwam één vogel roepend overvliegen in oostelijke richting 
 
Klapekster (rode lijst: ernstig bedreigd) 
Leuke wintergast die we vanaf de eerste verkenning medio februari tot 25 maart hebben vastgesteld 
in het noordoostelijk deel van het telgebied.  
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Visdief (rode lijst: kwetsbaar) 
Niet consequent bijgehouden. Tijdens reguliere tellingen vanaf eind april en in mei in geringe aantallen 
in het gebied waargenomen (max. 6 exx.). Kortstondig jagend boven petgaten. Geen juni 
waarnemingen. 
 
Raaf (rode lijst: gevoelig) 
Twee vogels werden op 17 februari juist ten noordwesten van het telgebied waargenomen. Alleen hier 
werd nog een mogelijke raaf gehoord op 26 juni. Verdacht! 
 
 
 

3.5 Overige waarnemingen niet vogels 
 
Zoogdieren 
Haas: algemeen met gemiddeld 5 hazen per ronde. Op 22 april groepje van zeven hazen rammelend 
op velden noord van telgebied. 
 
 Mol: overal sporen van de mol. 
 
Das: enorme dassenburcht duidelijk in gebruik met veel verse wissels. Op 15 april twee dassen horen 
rondscharrelen, waarvan een zeer kortstondig gezien in smalle bosstrook meest zuidoost (oost van 
pad, nabij ingang Kerkdijk). Een tweede waarneming op 15 juni van een das op een wissel nabij de 
burcht. 
 
Vos: veel eierschalen van ganzen wijzend op vossenactiviteiten. Vos ook daadwerkelijk gezien op 9 juni 
met meteen twee waarnemingen: een exemplaar op wei- en hooilanden juist west en op grens van 
telgebied en een uur later een exemplaar op het smalle weilandperceel/doorgaande pad meest 
westelijk in het telgebied. Op 30 juni een rondsluipende vos op de melkweitjes noordwest van het 
telgebied. 
  
Ree: verspreid over het hele gebied en omliggende wei- hooilanden regelmatige waarnemingen. 
Veelal enkelingen. Maximale omvang van groep 3 dieren (2x). Leuke waarneming van een zwart 
mannetjes ree samen met tweede ree op 17 februari op weilanden juist oost van telgebied. 
Waarschijnlijk succesvol dier want op 26 juni in dezelfde zuidoosthoek stonden ‘s-ochtends vroeg om 
6.00 uur op het Bert Bos pad een moeder met twee reekalfjes waarvan 1 zwarte! 
 
 
Overige dieren 
 
Rugstreeppad: afgaand op de roep van de mannetjes lijkt zich binnen het telgebied alleen een  
serieuze populatie op te houden in het meest noordwestelijke gedeelte op de rand en juist buiten het 
telgebied. Dit is een zone met ondiepe nieuw gegraven petgaten. De exacte locatie is niet vastgesteld. 
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4. Ontwikkelingen in de avifauna 
 
 
Voor een beeld van de ontwikkelingen in de avifauna van het door ons onderzochte deel van de 
Zodden vormt de inventarisatie van 1992 (Bos e.a., 1993) de belangrijkste referentie. Deze 
inventarisatie is met een vergelijkbare intensiteit uitgevoerd, wel is het soortenlijstje redelijk beperkt. 
De telreeks van Waterreus (periode 1995-2003) vormt een welkome aanvulling voor een 
trendbeschrijving van enkele zeldzame soorten. Hoewel bij deze inventarisaties wel de gehele Zodden 
zijn geteld hebben deze als nadeel dat de onderzoeksintensiteit minder was (een route) en dat van 
veel soorten de verspreidingskaartjes ontbreken. Hierdoor is niet altijd duidelijk of waargenomen 
territoria zich wel of niet in het door ons onderzochte deelgebied bevonden. De serie is met name 
interessant voor zeldzame soorten als purperreiger, rallen en zwarte stern. 
 
Tabel 1 (bijlage 1) geeft een overzicht van de telresultaten van 1992 en die van 2011. Voor de 
resultaten van 1992 zijn de aantallen voor het in 2011 onderzochte deel herleid aan de hand van de 
soortkaarten. Dit was niet voor alle soorten mogelijk omdat niet van alle soorten verspreidingskaartjes 
zijn gemaakt. Bovendien zijn in 1992 minder soorten vlakdekkend onderzocht. Opvallende afwezigen 
in het lijstje van 1992 zijn krakeend, koekoek, kleine karekiet en rietgors. Deze soorten waren wel 
aanwezig maar zijn in het kader van dat onderzoek niet geteld. Dat geldt ook voor soorten als 
spotvogel, matkop, staartmees en kneu. Kleine bonte specht is in 1992 niet aangetroffen en heeft er 
nooit gezeten (mondelinge mededeling Martin Poot). Op de lijst van 1992 staan een aantal soorten die 
destijds wel zijn geïnventariseerd maar waarvan toen en ook in 2011 geen territoria zijn vastgesteld 
(zomertaling, bruine kiekendief, zwarte stern, grote karekiet, nachtegaal, baardmannetje). Deze 
soorten zijn niet meegenomen in tabel 4.1. 
 
Ontwikkelingen 
 
Stabiel:  
Met de tellingen van Waterreus voor de tussenliggende periode als referentie lijkt voor een aantal 
soorten de populatie-omvang vanaf 1992 ongewijzigd. Met name enkele eend-achtigen, roofvogels 
(incl. uilen) en zangvogels van meer bosachtige habitats lijken redelijk stabiel. Voor de eenden en de 
fuut kan dat als opmerkelijk worden opgevat gezien het fors toegenomen oppervlak open water.  Ook 
lijkt er voldoende vis aanwezig afgaand op het overwinteren van nonnetjes en het jagen van visdieven 
in het voorjaar (de visarenden in het voor- en vooral najaar niet te vergeten, ook in 2011 waren in het 
najaar weer tenminste 2 visarenden langdurig in het gebied aanwezig). De afname van het areaal bos 
lijkt van geen invloed op de stand van de roofvogels en uilen. Het ontbreken van de boomvalk binnen 
het onderzochte gebied vormt daarop een mogelijke uitzondering.  
Belangrijk is te constateren dat de, voor de regio karakteristieke houtsnip nog steeds zijn rondjes knort 
boven het gebied (tenminste 2 territoria). Van de kleine karekiet en de rietgors zijn geen goed 
vergelijkbare referenties uit het verleden beschikbaar maar duidelijk is wel dat beide zich erg thuis 
voelen in het gebied (kleine karekiet: 48 territoria, rietgors: 31 territoria).  
 
 Achteruit/verdwenen: 
Voor een aantal typische moerassoorten hebben de veranderingen in het gebied helaa s vooralsnog 
niet geleid tot herstel van de populatie dan wel hervestiging. Een aantal soorten die in 1992 nog wel 
als broedvogel werden genoteerd zijn in 2011 niet meer vastgesteld. Per soort (veel rode lijstsoorten) 
enkele details: 
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Purperreiger: in 1992 nog met 3 tot 4 paar broedend (solitaire broedlocaties). In de telreeks 
van Waterreus is het verdwijnen van de purperreiger als broedvogel goed te volgen met na 
1992 jaarlijkse broedgevallen tot in 1999 (1-2 territoria) met daarna tot laatste telling in 2003 
geen broedgevallen meer in de Zodden. Behalve externe factoren lijkt het verdwijnen van de 
purperreiger in de Zodden zeker te mogen worden gerelateerd aan de toename van de vos 
vanaf de jaren negentig. Gelukkig is het gebied in 2011 voor purperreigers nog steeds van 
grote betekenis is als foerageer- en rustgebied. De vastgestelde kleine zomerslaapplaats (zie 
H.3) biedt hoop voor de toekomst. 
 
Roerdomp: voor het laatst in 1992 als mogelijk broedvogel vastgesteld (0-1 terr.).  
 
Zomertaling: al in 1992 niet meer als broedvogel in de Zodden vastgesteld (in 1979 nog 3-4 
paar). Ook de resultaten van Waterreus bevatten geen zomertalingen. 

 
Wintertaling: voor het laatst vastgesteld in 1992 met één broedpaar. 

 
Slobeend: slobeenden werden vanaf 1992 tot 2003 in zeer lage aantallen vastgesteld (1-2 
territoria). Het is niet duidelijk waarom in 2011 geen territoria konden worden vastgesteld. 
Het gebied werd in 2011 juist voor de datumgrens wel intensief gebruikt als rust en 
foerageergebied. 

 
Bruine Kiekendief: tot 1995 onregelmatig broedend in de Zodden, daarna niet meer als 
broedvogel vastgesteld. 

 
Waterral: met drie moeizaam bij elkaar gesprokkelde territoria in 2011 lijkt de waterral sterk 
afgenomen, zeker afgezet tegen de aantallen in 1992 (7 voor dit deel ) en 1979 (18-23 voor de 
gehele Zodden). Opvallend is dat de spaarzame territoria van 2011 zich alle in de oude 
petgaten met een dichte riet/zegge-vegetatie bevinden en dat in nieuwe of opgeschoonde 
petgaten geen waterrallen zijn waargenomen. Deze petgaten lijken vooralsnog ook niet erg 
geschikt gezien de steile oevers en de nog vrij magere oevervegetaties (geen verlanding). 
Opvallend is dat door Waterreus in 1995 nog 8 waterrallen op zijn ronde werden genoteerd 
maar daarna (1996-2003) nauwelijks nog territoria werden vastgesteld (maximaal 2). De 
enorme afname lijkt zich dus midden jaren negentig te hebben voorgedaan. De ontwikkeling 
past in de landelijke trend van afgelopen 15 jaren. Het mogelijk negatieve effect van het droge 
voorjaar (droogterecord!) lijkt beperkt gezien het kunstmatig zeer hoog gehouden zomerpeil 
in het gebied. Het wachten is op een verdergaande verlanding van de nieuwe en herstelde 
petgaten.   

  
Porseleinhoen: ontbrekend in 2011, maar ook door Waterreus onregelmatig vastgesteld en 
dan maximaal 1 territorium. Afwijkend is  1995; een topjaar met 5 territoria voor de hele 
telronde, aansluitend op de 2-3 territoria in 1992 in dit deel van de Zodden. De ontwikkeling 
past in de landelijke trend van een geleidelijke afname. Het mogelijk negatieve effect van het 
droge voorjaar (droogterecord!) lijkt beperkt gezien het kunstmatig zeer hoog gehouden 
zomerpeil in het gebied.   
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Kleinst waterhoen: ontbrekend in 2011, maar ook door Waterreus nooit genoteerd (periode  
1995-2003). Na 1992 is ook door anderen geen kleinst waterhoen meer in de Zodden 
vastgesteld voor zover bekend. Overigens is in 2011 in de periode half mei-juni behalve binnen 
het telgebied specifiek gezocht naar het kleinst waterhoen in de zone juist noordwestelijk 
grenzend aan het telgebied. Qua habitat (ondiepe drassige petgaten met dichte gras-
zeggevegetaties) leek dit veruit de beste locatie voor deze soort. Enkele goeie avond- en 
nachttellingen (3 juni, 5 juni, 15 juni) leverde geen enkele ral op in deze zone. Op diezelfde 
avonden werden juist iets noordelijker in polder Achteraf wel Kleinst Waterhoenen gehoord 
(www.waarneming.nl). 

 
Zwarte stern: in 1992 niet vastgesteld als broedvogel, maar nog wel in 1994 (7-8 nesten), in 
1998 (1-2 nesten) en 1999 ( 2 nesten). De locatie van deze laatste kleine kolonies is niet 
bekend. In  2011 is niet eenmaal een zwarte stern in het gebied gezien. Met name de 
westelijke plassen lijken zeer geschikt broedbiotoop voor de zwarte stern met grote velden 
gele plomp en veel rust. 

 
Sprinkhaanzanger: De sprinkhaanzanger lijkt in aantal tussen 1992 en 2011 wat teruggelopen 
(10 versus 6) maar de reeks van Waterreus laat zien dat er een behoorlijke jaarlijkse variatie 
zit in de aantallen. Met een score van zes is 2011 wel weer een jaar met het hoogst aantal 
vastgestelde territoria in het gebied sinds 1992. 

 
Grasmus: de resultaten van Waterreus beschouwend moet de dramatische terugval van de 
grasmus (van 24 in 1992 naar 4 in 2011) eind jaren negentig hebben plaatsgevonden. Dit is 
afwijkend op de stabiele tot groeiende landelijke populatie (betere overlevingscondities in de 
Sahelzone) en lijkt samen te hangen met de veranderingen in het gebied. De combinatie van 
stroken broekbos met tussenliggende wei- en hooilandjes vormde eens een optimaal habitat 
voor de grasmus. De kap van een flink deel van het broekbos en de verandering in een veel 
opener gebied lijkt een goeie verklaring voor de afname.  

 
Toegenomen 
Een aantal soorten gaat het landelijk de laatste 10-15 jaren bijzonder voor de wind en dat komt ook 
terug in de statistieken van de Zodden. De toename van knobbelzwaan (214 territoria) en grauwe 
gans (132) is extreem. Het is vermoedelijk met name dankzij de vos dat het broedsucces van deze 
paren nogal mager is. De nijlgans is met 3 territoria geen nieuwkomer (Waterreus telde diverse jaren 1 
territorium), maar bereikte in 2011 wel de hoogste dichtheid.  
 
Ook de rietzanger zit landelijk al jaren in de lift samenhangend met betere overlevingscondities in de 
Sahelzone). De toename van de rietzanger van 29 territoria in 1992 naar 129 territoria in 2011 is 
daarmee toch nog buitengewoon. Daarbij nog maar eens opgemerkt dat er op 22 maart, juist voor de 
datumgrens (conform BMP) maar liefst 176 afzonderlijke mannetjes in het gebied aan het zingen 
waren! Blijkbaar vormt het thans open gebied ook zonder uitgestrekte rietzones een optimaal habitat 
voor deze soort. Een waar bolwerk op een landelijk totaal van circa 20-25 duizend vogels (SOVON, 
2002)! 
 
Bijzonder is de vastgestelde relatief hoge dichtheid van de snor. In de telreeks van Waterreus werden 
jaarlijks snorren geregistreerd maar nooit meer dan twee territoria. In 1992 werd maar één territorium 
binnen het telgebied van 2011 vastgesteld (totaal twee voor de Zodden). De sterk negatieve trend 

Opmerking [E1]: Bert? 
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voor het Vechtplassengebied, ingezet vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw (Van der Winden & 
Morel, 2002) heeft dan mogelijk haar dieptepunt bereikt. Met acht territoria vormt de snor anno 2011 
een mooie icoonsoort voor de Zodden, zeker met het vooruitzicht van een te verwachten toename van 
het areaal riet in de nabije toekomst. Met 56 snorren in 1968 (Bos, 1993) is enige relativering hierbij 
wel op zijn plaats!  
Overigens is in de Bethunepolder in 2011 een verdubbeling van het aantallen snorren vastgesteld (5-7 
territoria) ten opzichte van voorgaande jaren wat, bezijden de positieve lange termijn ontwikkelingen 
lijkt te wijzen op een goed snorrenjaar (Folkers et al, 2011). 
 
Blauwborst 
De vanaf de jaren ’80 nog steeds voortdurend positieve landelijke trend van de blauwborst lijkt ook 
herkenbaar in de tellingenreeks van de Zodden. Met 9 territoria is in 2011 een (voorlopig) record 
bereikt. In de Bethunepolder lijkt de laatste jaren overigens sprake van een negatieve trend (Folkers et 
al, 2011). 
 
Roodborsttapuit 
De roodborsttapuit is een onverwachte, nog niet eerder geregistreerde soort in het gebied. Mogelijk is 
dit de weerslag van een al jaren licht positieve trend na een absoluut dieptepunt in de jaren ’80 van de 
vorige eeuw. Ook in de Gagelpolder werd in 2011 voor eerst sinds jaren een paartje met jongen 
vastgesteld (eigen waarnemingen) en in de Bethunepolder werden maar liefst 3 territoria aangetroffen 
(Folkers et al, 2011). 
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5. Conclusies /  samenvatting 
 
 
De broedvogelinventarisatie van het zuidelijk deel van de Zodden in 2011 heeft een goed beeld 
gegeven van de veranderingen in de avifauna na de grootschalige natuurontwikkelingen tussen circa 
1995 en 2005. De inventarisatie van 1992 vormt daarbij de meest gedetailleerde referentie, met 
daarnaast de tellingenreeks van Waterreus in de periode 1995-2003.  
 
Helaas heeft de toename van het oppervlak water en afname van het oppervlak bos in de afgelopen 
15 jaren vooralsnog niet geleid tot  een structurele toename van het aantal moeras- en watervogels, 
laat staan de terugkeer van een aantal zeldzame soorten. De landelijke trends zijn in bijna alle gevallen 
bepalend voor de vastgestelde ontwikkeling van deze soorten. Voor de meeste kritische moeras- en 
watervogelsoorten is deze trend negatief en laten de soorten ook in de Zodden een afname of geen 
herstel zien. Voor wat betreft de moerasvogels lijkt dit deels samen te hangen met de nog zeer geringe 
ontwikkeling van verlandingsvegetaties. Zelfs de vorming van riet in de nieuw aangelegde petgaten 
lijkt maar zeer moeizaam op gang te komen. Typerend voor de situatie is dat de hoogste dichtheden 
van enkele typische moerasvogelsoorten juist worden aangetroffen in de oude, reeds verlande 
petgaten (waterral, snor, blauwborst, sprinkhaanzanger, kleine karekiet). Desondanks teleurstellend is 
de lage dichtheid van de waterral (3 territoria) en het ontbreken van purperreiger, porseleinhoen (en 
kleinst waterhoen). Uitzondering vormt de rietzanger die het nieuwe petgatengebied met de vele 
kilometers wateroever ook zonder uitgestrekte rietvelden thans als  bijzonder aantrekkelijk ervaart. De 
129 vastgestelde territoria in 2011 (in 1992 nog maar 29) gaan ver voorbij de landelijk al jaren 
positieve trend. De beperkte toename van de blauwborst en het herstel van de sprinkhaanzanger sluit 
wel goed aan op de landelijke ontwikkelingen. 
 
Jammer is dat de landelijk al jaren zwaar onder druk liggende zeldzamere eendsoorten (zomer-, 
wintertaling en slobeend) vooralsnog niet positief hebben gereageerd op de toename van het 
oppervlak water. Mogelijk dat een nog gerichtere inventarisatie deze soorten weer op de kaart kan 
zetten, maar van een bolwerk is hier in ieder geval geen sprake.  
 
Positief is de stabiele situatie van een aantal markante soorten. Het gebied is nog steeds rijk aan 
roofvogels en uilen (buizerd, havik, sperwer, ransuil, bosuil), en de houtsnip is nog steeds met 
tenminste twee territoria vertegenwoordigd. Daarnaast kent het gebied een breed spectrum aan 
broedvogelsoorten die je in een moerasbos en laagveenmoeras mag verwachten waaronder diverse 
rode lijstsoorten (matkop, koekoek, snor, ransuil, spotvogel, kneu, graspieper, grauwe vliegenvanger). 
Met acht territoria voor de snor vormt het gebied een lokaal bolwerk voor deze landelijk schaarse 
soort.  
 
Grauwe ganzen blijken het gebied de afgelopen decennia volop te hebben gekoloniseerd, maar het 
broedsucces is zeer beperkt. De aanwezigheid van de vos, lijkt hiervoor de meest bepalende factor. 
Ook voor de knobbelzwaan, met 14 paren enorm in aantal toegenomen, lijkt het broedsucces beperkt 
als gevolg van de vos. Misschien zou de vos daar toch iets meer waardering voor moeten krijgen! 
Tegelijkertijd vormt de vos een beperkende factor voor de mogelijke terugkeer van de purperreiger. 
Indien het beleid hierop gericht is zou moeten worden overwogen op enkele plaatsen eilandsituaties 
te creëren in het thans voor de vos vrijwel geheel bereikbare gebied. 
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Hoopvol is het intensief gebruik van het gebied door purperreigers in de broedperiode. De Zodden 
vormen een belangrijk voedselhabitat voor de purpers en bieden voldoende rust om er zelfs de nacht 
door te brengen. Speculaties over een mogelijke terugkeer van de purperreiger als broedvogel zijn niet 
ongegrond. Wel lijkt een strikte handhaving van de beperkte toegankelijkheid van het gebied hiervoor 
cruciaal. In het algemeen vormen de Zodden een belangrijk foerageergebied voor veel vogelsoorten 
waaronder enkele markante soorten als boomvalk, visarend, grote zilverreiger, lepelaar, nonnetje en 
klapekster, en bruine kiekendief.  
 
Hoopvol is ook de vaststelling dat enkele soorten van het kleinschalig boerenland zich in het gebied 
weten te handhaven. Zowel graspieper, kievit, kwartel en roodborsttapuit vonden in 2011 de 
melkweitjes met omliggende ruigten aan de noordwestzijde van het gebied voldoende geschikt om 
hier een territorium te claimen. De hier rondmekkerende watersnippen maakten het beeld nog 
completer. Dit ter compensatie van een vrijwel lege, vele malen gemaaide hooilandenwoestijn 
rondom de Zodden. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat de Zodden na de grootschalige natuurontwikkeling nog steeds 
een omvangrijk kerngebied vormt voor soorten van het laagveenmoeras, maar dat de landelijke 
negatieve ontwikkelingen een positieve trend van een aantal markante water- en moerassoorten in de 
Zodden in de weg zit. Een verdere ontwikkeling van verlandingsvegetaties in de nabije toekomst blijft 
hoop bieden op terugkeer en herstel van zeldzame moerassoorten.  
 
 
Beheerbeleid: 
Vanuit het streven tot herstel en terugkeer van enkele karakteristieke moeras- en watervogels kunnen 
de volgende aandachtspunten worden meegegeven: 
* behoud de rust in het gebied! Voorkom dat mensen vrij gaan zwerven buiten de thans toegankelijke 
paden; 
* handhaaf een hoog waterpeil in het broedseizoen; 
* handhaaf en/of stimuleer waar mogelijk de kleinschalige boerenbedrijvigheid rondom het gebied. 
Een aantal karakteristieke soorten van het veen-weidelandschap vinden hierin een laatste 
toevluchtsoord; 
* zorg voor meer eilandsituaties zodat grondbroeders als de purperreiger meer kans krijgen. Al door 
een enkele extra brede watergang en/of doorsnijding daarvan kunnen vrij gemakkelijk zones worden 
gecreëerd die voor de vos niet direct toegankelijk zijn. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat de vos 
flinke sprongen kan maken en als het echt moet gaat zwemmen. Voor de purperreiger meest kansrijke 
broedhabitats zijn flinke rietzones die diep in het water staan (ze kolonie Breukelenveen);    
* stimuleer verlanding van nieuwe petgaten daar waar deze maar niet op gang komt. Mogelijk door 
lokaal de oeverzones te verflauwen en/of te verondiepen. 
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Bijlage 1. Overzicht van aantallen broedvogels (1992, 2011) in het zuidelijk deel van de 
Westbroekse Zodden (incl. soorten die in 2011 niet zijn vastgesteld en zeer 
waarschijnlijk geen territorium hadden). 
 

soort/jaar 1992 2011 

fuut 2 2 
knobbelzwaan 2 14 
purperreiger 3-4 0 
roerdomp 0-1 0 
grauwe gans 1 32 
nijlgans 0 3 
wintertaling 1 0 
krakeend 0 3 
kuifeend 1 2 
slobeend 1-2 0 
havik 1 1 
buizerd 3 3 
sperwer 0 1 
boomvalk 1 0 
waterral 7 3 
porseleinhoen 2-3 0 
waterhoen ? 0 
kievit ? 1 
houtsnip 2 2 
koekoek ? 2-3 
bosuil 2 2 
ransuil 

 
2-3 

grote bonte specht ? 3 
kleine bonte specht ? 0 
witte kwikstaart ? 4 
graspieper ? 1 
blauwborst 6 9 
roodborsttapuit 0 1 
sprinkhaanzanger 10 6 
rietzanger 29 129 
bosrietzanger 3 3 
kleine karekiet ? 48 
snor 1 8 
spotvogel ? 1 
grasmus 24 4 
grauwe vliegenvanger ? 6 
matkop ? 2 
staartmees ? 2 
kneu ? 14 
putter 2 2-4 
goudvink 1 2 
rietgors ? 31 
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Bijlage 2. Soortkaarten  
Samenstelling: zoveel mogelijk bundeling van soortgroepen, maar afwijkend waar onoverzichtelijke 
verdichting van punten ontstaat. Nijlgans, houtsnip, Koekoek, kievit, staartmees, putter zijn niet op 
kaart weergegeven.   
 
Kaart 1. Grauwe gans 
Kaart 2. Knobbelzwaan 
Kaart 3. Fuut, krakeend, kuifeend 
Kaart 4. Sperwer, havik, buizerd 
Kaart 5. Ransuil, bosuil, grote bonte specht. Niet weergegeven: op te vragen bij auteur 
Kaart 6. Waterral, purperreiger (slaapplaats) 
Kaart 7. Snor, blauwborst, sprinkhaanzanger 
Kaart 8. Kleine karekiet 
Kaart 9. Rietzanger 
Kaart 10. Grasmus, bosrietzanger, spotvogel, roodborsttapuit 
Kaart 11. Rietgors, witte kwikstaart, graspieper 
Kaart 12. Matkop, goudvink, grauwe vliegenvanger 
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Kaart 1. Grauwe gans (n=32) 
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Kaart 2. Knobbelzwaan (n=14) 
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Kaart 3. Fuut (n=2), krakeend (n=3), kuifeend (n=2) 
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Kaart 5. Ransuil (n=2-3), bosuil (n=2), grote bonte specht (n=3) 
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Kaart 6. Waterral (n=3), purperreiger (slaapplaats) 
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Kaart 7. Snor (n=8), blauwborst (n=9), sprinkhaanzanger (n=6) 
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Kaart 8. Kleine karekiet (n=48) 
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Kaart 9. Rietzanger (n=129, niet exact op kaart weergegeven) 
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Kaart 10. Grasmus (n=4), bosrietzanger (n=3), spotvogel (n=1), roodborsttapuit (n=1) 



Broedvogels van de Westbroekse Zodden, zuidelijk deel, 2011 

Eindversie , januari 2012                                                                             37 

 

 
Kaart 11. Rietgors (n=31), witte kwikstaart (n=5), graspieper (n=1) 
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Kaart 12. Matkop (n=2), goudvink (n=2), grauwe vliegenvanger (n=6), kneu (n=14). 
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