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Voorwoord 

In het voorjaar van 2007 werd door de auteurs het initiatief genomen om de Gagelpolder (de vroegere 
Gagelzodden) op broedvogels te inventariseren. Dit initiatief werd mede ingegeven door de geplande 
inventarisaties van anderen op soortgroepen als libellen, nachtvlinders, reptielen & amfibieën, met als doelstelling 
een mooi tijdsmoment van de stand van de natuur van een geïsoleerd en beschermd stukje natuur in een 
veranderende omgeving. Voor de auteurs was het er vooral om te doen om op een zinnige manier met vogels bezig 
te zijn en om meer ervaring op te doen met de methodiek van broedvogelinventarisaties in een gevarieerd gebied. 
De keuze voor de Gagelpolder werd daarbij mede ingegeven door de goede bereikbaarheid (beide woonachtig in 
het centrum  van Utrecht) en het gegeven dat het gebied weliswaar een lange onderzoekstraditie kent, maar 
desondanks na 1986 niet meer vlakdekkend en intensief op broedvogels is geïnventariseerd. En dat terwijl het 
gebied in de afgelopen decennia behoorlijk is veranderd. Niet alleen heeft er een verdere verbossing in het gebied 
zelf plaatsgevonden als gevolg van natuurlijke successie, ook het omliggende gebied is de afgelopen jaren, als 
onderdeel van een grootschalig natuurontwikkeling- en recreatieproject sterk veranderd. Kortom; tijd voor een 
nieuwe volwaardige inventarisatie van de Gagelpolder.  

  

Wij danken Staatsbosbeheer en dan specifiek Bert van Dijk voor het verlenen van toestemming voor betreding van 
het gebied en aanvullende informatie. 
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1. Algemene gebiedsbeschrijving en gebiedsafbakening 

De Gagelpolder (ook wel Polder de Gagel)  ligt direct ten noorden van de bebouwde kom van Utrecht (aan de grens 
van de ‘prachtwijk’ Overvecht) en wordt zuidelijk begrensd door de Gageldijk, noordelijk door de Kooidijk, westelijk 
door de Burgemeester Huydecoperweg (naar Westbroek) en oostelijk door fort Ruigenhoek en de oostelijk hiervan 
gelegen Ruigenhoekse Polder. In de Gagelpolder hebben de afgelopen jaren in het kader van recreatie en 
natuurontwikkeling grote veranderingen plaatsgevonden. Meest opvallend is de aanleg van grote percelen nieuw 
bos (het Gagelbos), de aanleg van nieuwe petgaten en andere plas-dras natuur en de aanleg van een fiets- en 
wandelpaden infrastructuur. Het oorspronkelijke natuurgebied de Gagelpolder, ook wel Gagelzodden genoemd is 
daarbij intact gelaten en zoveel mogelijk buiten de recreatieve sfeer gebleven (terrein Staatsbosbeheer, niet 
toegankelijk). Doorgaande paden (de meeste uit de tijd van de veenwinning tot begin 20e eeuw) ontbreken hier en 
een rondwandeling is binnen het bosmoeras niet mogelijk. Wel is direct rondom het oorspronkelijke natuurgebied 
een nieuwe wandelroute gerealiseerd. De ligging hiervan is deels bepaald door de aanleg van nieuwe, of 
accentuering van bestaande watergangen. Deze watergangen vormen een fysieke harde grens van het 
oorspronkelijke natuurgebied en omliggende zones. Deze omliggende zones zijn erg divers, waarbij het accent 
overal op natuurlijke doeleinden ligt. Plaatselijk mooie natuur met bijzondere soorten in bijzondere aantallen. 
Verleidelijk om mee te nemen in het te inventariseren onderzoeksgebied! 

 

Grens onderzoeksgebied 2007 

De kern van het onderzoeksgebied wordt gevormd door het oorspronkelijke moerasbos met (verlande) petgaten en 
tussenliggende legakkers (figuur 1). Van het hierom liggende gebied is aan de oostkant de huidige (harde) grens 
tussen de nieuwe bosaanplant en de weilanden van de Gagelpolder als grens voor het onderzoeksgebied 
gehanteerd. Deze grens komt overeen met een fietspad en een brede watergang. Daarmee is een groot oppervlak 
‘nieuwe natuur’ opgenomen in het onderzoeksgebied dat tot medio jaren ’90 van de vorige eeuw nog uit weilanden 
bestond. Deze zone wordt thans gekenmerkt door enkele stroken jonge bosaanplant, 2 grote nieuwe petgaten 
(meest NO) met hier ook kruidenrijke natte hooilandjes, en enkele stroken ruige ‘brandnetelvelden’.  

Aan de noordzijde wordt het onderzoeksgebied begrensd door de Kooidijk, waarbij de bebouwingsconcentraties 
niet zijn meegenomen in het reguliere onderzoek. Aan de noordwestzijde is de grens gelegd bij de overgang naar 
het weiland en de terreinen van de hier gesitueerde kweker. De westelijke en zuidwestelijke grens is gesteld op ca. 
70 meter west van de wandelroute langs het moerasbos, overeenkomend met een vroegere perceelsgrens en de 
overgang van jonge bosaanplant naar ruig grasland. De vegetatie bestaat hier uit jonge aanplant van wilgen en els 
met op open plekken overheersing van brandnetel en wilgenroosje. Langs het fietspad ligt een strook met een  
dichte berkenaanplant. Ook ligt hier een klein oppervlak droog riet tussen twee diepe kavelsloten. In het meest 
zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied is de oostelijke oever van de hier gesitueerde nieuwe grote 
waterpartijen nog wel meegenomen. Het water zelf echter niet. De zuidgrens is getrokken bij de nieuwe brede 
hoofdwatergang. Enkele kleine graslandjes (restanten van de vroegere langgerekte weilanden vanaf de Gageldijk) 
met koeien, grenzend aan het moerasbos liggen daarmee binnen het onderzoeksgebied. Meest zuidoostelijk ligt 
een relatief grote nieuwe waterpartij, onderdeel uitmakend van de hoofdwatergang. Opvallend is hier een klein 
plas-dras gebied met een lage vegetatie bestaande uit pitrus en zeggen. 

Het totale oppervlak van het onderzoeksgebied bedraagt ca. 58 ha.  

 

Grens monitoringsgebied (1968-2007) 

De afgelopen decennia is de Gagelpolder studieobject geweest van meerdere, in intensiteit sterk variërende 
broedvogelinventarisaties. Met betrekking tot een vergelijking van de thans vastgestelde vogelsoorten en –
aantallen met vroegere waarnemingen om trends cq veranderingen vast te stellen en verklaringen hiervoor te 
vinden (zie resultaten hoofdstuk 4) zijn met name de volgende inventarisaties interessant (zie lit. lijst): 

- Van den Bergh, 1968 (inventarisatie, 1968) 

- Beusekom, 1985 (inventarisatie 1979) 



Broedvogels van de Gagelpolder, jaarverslag broedseizoen 2007 en een vergelijk met eerdere data 

5 

 

- Prins , 1986 (inventarisatie 1986) 

In al deze studies vormt de vroegere grens tussen het moeras en moerasbos en de omliggende weilanden een harde 
inventarisatiegrens. Dit gebied, in vroegere rapportages als de Gagelzodden aangeduid heeft een oppervlakte van 
ca. 37 ha (Prins, 1986). Dit oppervlak ligt geheel binnen het in 2007 geïnventariseerde oppervlak, zodat in principe 
een goede vergelijking  van de resultaten met deze eerder inventarisaties mogelijk is (zie figuur 1). Wel moet hierbij 
worden opgemerkt dat de precieze grens van vorige inventarisaties niet geheel duidelijk is.  De resultaten van 
voorgaande inventarisaties zijn opgenomen in bijlage 1. Belangrijk is te weten dat de telresultaten 1968 zijn 
gebaseerd op slechts 2 telrondes op 30 en 31 mei! De inventarisaties van Beusekom (1979) en Prins (1986) zijn 
gebaseerd op een vergelijkbare telmethodiek als die van 2007, namelijk de zogenaamde uitgebreide 
territoriumkartering (Hustings et al. 1985). Beusekom  geeft daarbij aan dat de laat in het voorjaar terugkerende 
soorten relatief sterk zijn ondertelt, hetgeen de sterke spreiding in opgegeven minimum en maximum aantallen 
verklaard. 

 

 

 
Figuur 1. Onderzoeksgebied (onderbroken lijn)/monitoringsgebied (doorgetrokken lijn) 
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2. Kort iets over de  landschappelijke en vegetatieve ontwikkelingen 

Nog geen 100 jaar geleden werd de Gagelpolder intensief benut als veenwinninggebied ten behoeve van de 
brandstofvoorziening. Figuren 2 en 3 geven een goed beeld van de 19e eeuwse en begin 20e eeuwse situatie: een 
open weidelandschap met smalle (middeleeuwse) kavels waar perceelsgewijs actief veen werd gewonnen. Bos 
ontbrak, wel zijn moerassige delen ingetekend. Vermoedelijk betreft het dichtgroeiende veenputten (of petgaten) 
waar in een eerder stadium veen gewonnen is. 

 

 

 

Figuur 2. Militaire topografische kaart 1849 (bron: www.watwaswaar.nl) 

 

Overigens lijkt de Gagelpolder voor veenwinning in het verleden van weinig betekenis geweest. De polder bevindt 
zich in de marge van de grote veengebieden die westelijker gelegen zijn. Het dekzand vangt op de meeste plaatsen 
binnen 1,5 meter –Mv (beneden maaiveld) aan. Van een middeleeuwse ontvening lijkt hier geen sprake. Dat wordt 
bevestigd door het kaartbeeld van de kadasterkaart (1811-1832), waarop nauwelijks petgaten zichtbaar zijn. Binnen 
de Gagelpolder heeft het veenpakket zich in de Gagelzodden en omgeving het dikst ontwikkeld. Het betreft het 
laagste deel van de polder (met de laagste dekzandvoorkomens), vrijwel geheel omgeven door hoger gelegen delen, 
waar het dekzand plaatselijk dagzoomt (figuur 3). Direct rondom de het monitorinsggebied komen overigens ook 
lokale dekzandopduikingen voor die ten behoeve van de natuurontwikkeling op verschillende plaatsen zijn 
vergraven (westzijde). Aardig zijn de vondsten van diverse fragmenten mesolithische vuursteenartefacten tussen 
het dekzand op het nieuwe pad aan de westzijde. Hier liggen tenminste twee zandopduikingen die in de midden-
steentijd ideale locaties moeten hebben gevormd voor de jacht te midden van een geleidelijk vernattend landschap 
vol wild (zie ook Odé & Rensink, 1994).  
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Figuur 3. Bonnekaart ca. 1900 (bron: ww.ARCHIS.nl) 

 

 

Figuur 4. Topografische kaart ca. 1940. 
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Figuur 5. Actueel hoogtereliëf van het maaiveld Gagelpolder en ruime omgeving (bron: www.ahn.nl).  

 

Vanaf de 2e wereldoorlog is er geen veen meer gewonnen. Vanaf dan heeft er in het gebied tijdenlang een 
ongestoorde successie kunnen plaatsvinden van open water en moeras  naar een min of meer gesloten moerasbos. 
De ondiepe ligging van het dekzandoppervlak zal in de Gagelzodden hebben bijgedragen aan een snelle verlanding, 
waardoor open wateren snel dichtgroeiden (vergelijk de grote petgaten westelijker in het Utrechtse plassengebied). 
In 1986 (de laatste vlakdekkende inventarisatie) heeft de verbossing reeds over een groot oppervlak 
plaatsgevonden en wordt het gebied gedomineerd door elzenbroekbos met plaatselijk een substantieel aandeel 
berk  (Prins, 1986; bijlage 2). Wel zijn er dan nog redelijke oppervlakken open moerasbos, met name aan de west- 
en oostzijde. In 2007 zijn deze stroken niet meer als open moerasbos te typeren. Opvallend is dat deze stroken 
thans overheerst worden door wilgenstruiken met een zeer dichte ondergroei en enkele doorschietende elzen. 
Waarschijnlijk het voorstadium van het elzenbroekbos dat ter plaatse van oudere petgaten overheerst. In het 
algemeen ontbreekt het open moeras vrijwel volledig met uitzondering van het noordwestelijke rietveld en een 
enkele pluk zeggemoeras langs sloten en andere wateren. Opvallend is de grote waterpartij in het centrale 
westelijke deel. Het betreft waarschijnlijk de jongste ontvening in het laagste deel van de polder, waar verlanding 
op zich laat wachten door de diepe ligging van het dekzand. 

Echt hoge bomen ontbreken en op veel plaatsen zijn de ondiep in het moeras wortelende bomen omgewaaid of 
afgebroken. Prins spreekt in 1986 van vrij dikke bomen, maar dat is blijkbaar een relatief begrip. Met uitzondering 
van een afgebroken els met een holle top (en bosuil) ontbraken in 2007 bomen met grote holten.  Overal is sprake 
van een dichte ondergroei van ‘struikachtigen’. De braam is alom aanwezig. 

Het monitoringsgebied wordt thans relatief extensief beheerd. Het centrale pad en het pad aan de oostzijde 
worden meerdere keren per jaar gemaaid en overhangende struiken en omgewaaide bomen worden verwijderd. 
Opvallend was de enorme rietontwikkeling op het centrale pad gedurende het broedseizoen. Triest was dat dit ook 
het geval was voor het beroemde schraal graslandje met gagelstruiken aan de noordzijde. 

Het omliggende gebied is nog volop in ontwikkeling. Nieuwe afgravingen waren gaande in december 2007 en 
gepland in 2008. Het gebied aan de oostzijde werd in 2007 gedomineerd door grote brandnetelvelden en percelen 
jong bos met veel soorten bomen en struiken. Aan de noordoostzijde ligt een lange, relatief brede strook hoog 
droog riet, waarvan niet duidelijk is in hoeverre deze in 1986 en eerder al bestond.  Hier liggen ook twee grote 
nieuwe petgaten. Aan de westzijde domineert de jonge bosaanplant van wilgen en elzen met op open plaatsen 
overheersing van soorten als brandnetel en wilgenroosje, maar ook gagel, een pluk riet en een enkele solitaire 
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struik. Daarnaast ligt hier een brede strook jong berkenaanplant rond het fietspad. Aan de noordwestzijde is een 
jong wilgenbos verrezen, met daarnaast opstanden van struikachtigen. 

De waterstand werd in 2007 geheel  bepaald door het omliggende polderland. Dit betekent een relatief lage 
winterstand en een hoge lente- en zomerstand. Het waterpeil ging medio april in korte tijd 10-tallen centimeters 
omhoog (ondanks een gortdroge aprilmaand). 

 

 

 

Figuur 5. Vegetatiekaart Gagelpolder (opname 1995, bron Buro Bakker) 
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3. Methode 

 

Alle broedvogels zijn geïnventariseerd volgens de algemene BMP-methode (van Dijk, 2004). Er zijn in totaal 8 
zogenaamde bezoekronden gedaan, waarbij in principe het gehele onderzoeksgebied vlakdekkend is 
geïnventariseerd (tabel 1). Om  verschillende redenen is echter bij vrijwel iedere ronde niet het gehele gebied even 
intensief geteld of zijn zelfs delen niet bezocht. De belangrijkste redenen zijn: 

- Omvang van het gebied: het gebied is 57 ha, waarvan ca. 40 ha moerasbos, hetgeen groot is in BMP-
maatstaven (vergelijk tabel 1: van Dijk, 2004). Op verschillende ochtenden kwamen we stomweg tijd tekort 
om alles vlakdekkend te doen; 

- Toegankelijkheid van het gebied, padeninfrastructuur: doorgaande paden ontbreken en een efficiënte 
inventarisatieroute is er niet. Op verschillende punten moet heen en weer gelopen worden, hetgeen tijd 
kost. Voor een optimale inventarisatie-infrastructuur mist het gebied zowel oostelijk als westelijk een 
doorgaande noord-zuidroute. Deels kon dit worden opgelost om vanuit bestaande paden insteken in het 
gebied te maken;   

- Toegankelijkheid van het gebied, moeras en water: Het gebied was tot medio april, ondanks ontbrekende 
paden redelijk goed toegankelijk, mede door een almaar dalende grondwaterstand.  Daarna echter is de 
waterstand in korte tijd erg gestegen (landbouw zomerpeil) en werd met name het centrale oostelijke deel 
vrijwel ontoegankelijk (erg tijdrovend); 

- Onduidelijke grens onderzoeksgebied: de eerste 3 tellingen is het gebied oostelijk van het moerasbos niet 
onderzocht, omdat dit in eerste instantie niet tot het onderzoeksgebied werd gerekend. Een oostelijke 
uitbreiding tot aan de weilanden bleek gaandeweg echter toch een logischer keuze en vanaf de 4e telling is 
deze zone meegenomen. Wij hebben op grond van het verwachte soortenspectrum in deze zone niet het 
idee dat hierdoor soorten zijn gemist. 

Ondanks de genoemde fysieke beperkingen zijn we van mening dat op basis van de gehanteerde methode en door 
een tijdsintensieve aanpak een verantwoord beeld kan worden gepresenteerd van de voorkomende 
broedvogelsoorten en hun aantallen in het gehele onderzoeksgebied. In totaal zijn 57,5 uren doorgebracht in het 
onderzoeksgebied, waarvan 48 uren t.b.v. de 8 bezoekronden. 

De 8 bezoekronden werden steeds op een ander punt gestart en in verschillende richtingen gelopen. Een 
bezoekronde duurde ca. 5-7 uur en werd aangevangen vanaf zonsopkomst. Alle potentiële 
broedvogelwaarnemingen werden conform de BMP-systematiek op kaart ingetekend (schaal van de veldkaart 
1:3.000). 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 deels betrekking op korte (familiaire) bezoekjes overdag in het vrij 
toegankelijke deel. Daarnaast werden 4 avondbezoeken gedaan, specifiek gericht op schemer- en avondvogels 
(houtsnip, rallen, uilen). Alleen op 7 juli werd daarbij gebruik gemaakt van een cassetterecorder. 

Tot slot zijn, toevallig ter kennis genomen relevante waarnemingen van derden van bijzondere (mogelijke) 
broedvogels in het onderzoeksgebied in het broedseizoen van 2007 meegenomen in de presentatie van de 
broedvogels Gagelpolder 2007.  
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Datum telling tijd (uur) Weer gebied 
4-3-2007 1 7.00-12.30  licht bewolkt, 8 C, Z 2-3 alles excl. oostrand 

25-3-2007 2 7.00-11.30 onbewolkt, 8-14 C, O 4 alles excl. oostrand 

9-4-2007 3 6.05-11.45 bewolkt (spat regen), 6-12 C, N 2-3 alles excl. oostrand 

12-4-2007   20.30-21.45 onbewolkt, 15 C, NO 1-2 oostpad (houtsnip/uilen) 

21-4-2007 4 5.35-12.45 onbewolkt, 2-17 C, O 2-3 alles 

22-4-2007   12.30-13.30 onbewolkt, 20 C, var. 1 veldje noordzijde 

25-4-2007   21.00-22.30 onbewolkt (halve maan), 20-17 C, var. 1 centrale pad (houtsnip/uilen) 

30-4-2007   14.00-15.00 onbewolkt, 22 C, NO 4-5 oostpad 

5-5-2007 5 5.30-12.30 half bewolkt--> onbewolkt, 12-18 C,  N 4-5  alles 

20-5-2007 6 5.25-12.00   alles 

27-5-2007 7 5.00-11.00 bew. eerste  2,5 uur veel regen, 14-17 C, N 2-3 alles excl. bospad oostzijde 

10-6-2007 8 4.55-11.00 bew., 16-23 C, geen wind alles excl. bospad oostzijde 

17-6-2007   21.35-23.45 half bewolkt (nieuwe maan), 19 C, geen wind  alles (rallen/uilen) 

1-7-2007   9.30-11.00 half bewolkt/bui, 20 C, Z 3-4 oostpad 

7-7-2007   21.45-23.50 licht bewolkt (halve maan), 17-> 14 C, 3 ZW west/oost (rallen/uilen) 

5-8-2007   19.45-21.15 onbewolkt, 27 C, 4 ZO oost/midden (boomvalk) 

 

Tabel 1. Overzicht van bezoekronden en aanvullende waarnemingen 
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4. Resultaten broedvogelinventarisatie  

 

Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal vastgestelde broedvogelterritoria in 2007. In totaal hebben 46 
vogelsoorten in het onderzoeksgebied gebroed met in totaal 514 territoria. Binnen de grenzen van het 
monitoringsgebied kwamen alle vaststelde broedvogelsoorten voor en betrof het 425 territoria. Tabel 2 geeft 
tevens de resultaten van eerdere vlakdekkende tellingen (1968, 1979 en 1986). Deze zijn afkomstig van Prins (1986) 
die in zijn studie een vrij uitputtende inventarisatie van historische data heeft verwerkt.  

Wat valt op? Per ecologische groep kunnen een aantal trends dan wel aantalsveranderingen worden geconstateerd 
die deels samenhangen met de veranderingen die in het gebied de laatste decennia hebben plaatsgevonden 
(gebiedsspecifieke trend). Daarnaast zijn er trends te constateren die niet verklaard kunnen worden uit 
veranderingen in of rond het gebied, maar wel aansluiten op de landelijke ontwikkelingen (gebaseerd op de atlas 
van Nederlandse broedvogels, SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002). Daarnaast worden van een aantal 
moerasvogels de ontwikkelingen binnen de Gagelpolder afgezet tegen de  regionale ontwikkelingen in vergelijkbare 
habitats op basis van de studie van Van der Winden en Morel (2002) en van Ellenbroek, 1998).  

 

 

4.1 Watervogels 

Het oppervlak open water binnen het monitoringsgebied is ten opzichte van 1986 en de jaren ’60 en ’70 niet 
noemenswaardig veranderd.  Nieuw is evenwel de zuidelijke brede watergang met kleine waterpartij meest 
zuidoostelijk. Beide liggen net buiten het monitoringsgebied maar binnen het onderzoeksgebied. Daaromheen is 
het oppervlak water wel aanzienlijk toegenomen met twee nieuwe ‘petgaten’ noordoostelijk en diverse ondiepe 
waterpartijen westelijk (beide direct grenzend aan het onderzoeksgebied). 

 

Stabiel: knobbelzwaan, wilde eend 

Van de knobbelzwaan, ook waargenomen in alle voorgaande inventarisaties, kon 1 paar het hele seizoen goed 
gevolgd worden. Ondanks langdurige trouw van het paar aan een nestplaats zijn uiteindelijk geen jonge zwanen 
waargenomen. Tijdens een winterinventarisatie op 24 december 2007 werd in de omgeving van het nest een kapot 
zwanenei gevonden met vossenuitwerpselen. Een tweede paar heeft mogelijk gebroed in een ontoegankelijk stuk 
moerasbos in de westzone. De wilde eend is, overeenkomstig de landelijk trend, met 13 territoria redelijk constant 
gebleven. Er werden diverse vrouwtjes met pullies gezien, o.a. midden in het moerasbos.  

 

Afgenomen: meerkoet 

De meerkoet lijkt met 6 territoria wat minder algemeen, wat echter mogelijk wordt gecompenseerd door 3 
territoria direct grenzend aan het monitoringsgebied. Op verschillende plaatsen zijn pullies gezien. De landelijke 
positieve trend wordt in de Gagelpolder niet gevolgd. Mogelijk speelt verdergaande verbossing hier een rol.  

 

Nieuwkomers: grauwe gans, nijlgans, krakeend.  

In 2007 zijn een aantal nieuwkomers voor het gebied vastgesteld. In alle gevallen wordt hiermee een regionale en 
landelijk trend gevolgd. Nieuw zijn de grauwe ganzen met 8 territoria in het monitoringsgebied en 1 daarbuiten. In 
vrijwel alle gevallen zijn nesten aangetroffen en in alle gevallen is vastgesteld dat deze nesten vroegtijdig zijn 
opgegeven. Al vroeg in maart werden nestelende ganzen aangetroffen en sommige nesten bleven bezet tot medio 
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april. Vanaf dan is er geen gans meer op een nest gezien; jonge ganzen zijn in het geheel niet aangetroffen. Het lijkt 
er op dat alom aanwezige vos (blijkens de vele verse keutels elke ronde weer) de kans op succesvolle ganzennesten 
sterk beperkt. Dat de ganzen zoveel mogelijk op eilandjes en in moeras broeden mag daarbij niet baten. De lage 
waterstand eind maart/begin april maakte deze eilandjes makkelijk bereikbaar. Dat ook volwassen ganzen in het 
gebied moeten oppassen mag blijken uit de vondst van de resten van een volwassen gans nabij een verlaten nest. 
Overigens waren in maart en april volop groepen ganzen aanwezig in het gebied (9 tot maximaal 16 exx.), daarna 
alleen in de weidevelden rondom het gebied. 

Van  de nijlgans werd 1 bezet nest gevonden in een oud buizerdnest op een hoogte van ca. 10 meter in een zwarte 
els (NW-hoek). Een tweede territorium was vermoedelijk aanwezig op een onbereikbaar boseilandje in het meest 
zuidelijke deel van het gebied. Uiteindelijk is 1 paar met jong gezien in de nieuwe waterpartijen direct ten 
zuidwesten van het onderzoeksgebied. Nijlganzen waren overigens gedurende het seizoen soms in grote groepen in 
de omgeving van het gebied aanwezig (o.a. 28 exx. op 6 juni direct noord van het gebied rondvliegend). 

De krakeend heeft mogelijk met 1 paar gebroed in het gebied. Tot in mei werden krakeenden gezien in het meest 
zuidelijk deel van het gebied. 

 

Afvallers: wintertaling, zomertaling, slobeend 

Van zowel wintertaling als zomertaling zijn geen territoria in het gebied waargenomen. Tevens zijn deze noch als 
overwinteraar of doortrekker vastgesteld. Beide soorten zijn voor het laatst in 1979 als broedvogel genoteerd (resp. 
0-2 en 0-1 territoria). Het gebied volgt daarmee de landelijk trend. 

De Slobeend is alleen in 1986 als broedvogel aangetroffen (open watertje midden in het bos).  

 

 

4.2 Moerasvogels (riet en open moeras) 

Het areaal riet en open moeras is ten opzichte van 1986 iets afgenomen. Met name aan de oostkant is het areaal 
riet en open moeras binnen het monitoringsgebied afgenomen en vervangen door jong moerasbos. Onder ander 
zijn diverse kleine rietveldjes die in 1986 nog in het bosareaal voorkwamen in 2007 verdwenen. Daar staat 
tegenover dat direct ten noorden hiervan een lange en brede strook riet aanwezig is, waarvan het oppervlak 
mogelijk sterk is toegenomen ten opzichte van 1986 en eerder. Niet geheel duidelijk is of deze strook buiten het 
monitoringsgebied ligt of niet. Prins (1986) sluit deze zone weliswaar buiten het gekarteerde gebied maar tekent 
hier wel de rietgors in (en telt deze mee met het totaal). Het tweede grote rietveld aan de westzijde lijkt qua 
omvang gelijk gebleven alsook een smalle strook droog riet westelijk hiervan. In deze zone is met name het areaal 
open moeras afgenomen. 

 

Afgenomen: kleine karekiet, rietgors, waterhoen 

De kleine karekiet is met 15 paar in het monitoringsgebied in 2007 ten opzichte van 1986 met 49 paar sterk 
afgenomen, geheel tegen de landelijke ontwikkelingen in (sterke toename vanaf de zestiger jaren, SOVON 
Vogelonderzoek Nederland, 2002), maar aansluitend op de negatieve trend in de Noordelijke Maarseveense Plassen 
(Ellenbroek, 1998). In 1968 werd een vergelijkbaar aantal kleine karekieten vastgesteld, maar zoals eerder gemeld 
betrof deze inventarisatie slechts 2 bezoeken eind mei, waarmee de kleine karekiet gemakkelijk onderteld zal 
kunnen zijn geweest. Overigens geeft SOVON (2002) aan dat er de laatste  jaren aanwijzingen zijn voor een lichte 
afname, verband houdend met een afnemende kwaliteit van het riet als gevolg van aanhoudende eutrofiëring en 
onvoldoende waterpeildynamiek. Opvallend in dit verband is de enorme afname in het westelijk grote rietveld (12 
toen, 2 nu). Het geheel ontbreken van deze soort binnen het gesloten bosgebied (in 1986 hier nog 14 territoria) zal 
verband houden met de verdergaande verbossing van het gebied in de afgelopen 20 jaren. De meeste kleine 
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karekieten zitten in de noordoostelijke rietstrook (8 territoria). Buiten het monitoringsgebied zijn verspreid nog 4 
territoria kleine karekiet aangetroffen.  

Een tweede rietvogel in mineur is de rietgors met 7 territoria in het monitoringsgebied (8 totaal), waar er in 1986 
nog 14 werden geteld. Opvallend is ook hier de lage score voor het westelijke rietveld (1 nu, 4 in 1986) en de 
relatief hoge dichtheid in de noordoostelijk rietzone (5 nu, 3 in 1986 maar mogelijk toen niet gehele zone geteld). 
Verder is de soort geheel verdwenen uit de beboste zones, indicatief voor het verdwijnen van in 1986 nog 
aanwezige kleine plukjes riet.  

Van het waterhoen is slechts 1 territorium binnen het monitoringsgebied vastgesteld. Met 3 terr. in 1986, 13-14 in 
1979 en 36(!) in 1968 lijkt sprake van een sterk negatieve trend wat aansluit op de regionale en de landelijke trend. 
De ten opzichte van 1968 wel sterke  afname van het areaal open moeras lijkt hier de hoofdfactor. Direct buiten het 
monitoringsgebied zijn aan de westzijde nog twee territoria vastgesteld (alle terr. in smalle diepe sloten). 

 

Stabiel/positief: waterral  

De waterral lijkt met 3 territoria ten opzichte van 1986 en 1979 (beide 1 terr.) iets in de lift. Wel kan de 
inventarisatiemethode hierbij een rol spelen; alle territoria werden vastgesteld op één avondtelling met 
cassetterecorder. Bij de inventarisatie van 1986 werd geen gebruik gemaakt van opnameapperatuur. Mogelijk is de 
waterral ondertelt omdat de cassette niet gebruikt is in het centrale deel van het gebied. 

De mogelijk positieve ontwikkeling druist in tegen de regionale en landelijk negatieve trend. 

  

Nieuwkomers (terug van weggeweest): rietzanger, blauwborst 

Conform de landelijke trend van herstel door weer nattere omstandigheden in de overwinteringsgebieden in de 
Afrikaanse Sahelzone is de rietzanger met 15 territoria goed terug in het monitoringsgebied na een gestage afname 
in de jaren ’70 tot 0 territoria in 1986. De bulk zit in de noordoostelijke rietzone en zuidelijk aangrenzende 
rietveldjes langs en sloot (11 territoria). Direct rondom het monitoringsgebied en dan met name aan de westzijde is 
de rietzanger goed voor nog eens 8 territoria. Opvallend is dat voor de regio de afgelopen decennia (vanaf begin 
jaren tachtig) de rietzangerpopulatie stabiel is rond 800-1000 terr. (van der Windern & Morel, 2002). De sterke 
toename in de Gagelpolder betreft mogelijk een randverschijnsel, waarbij dit gebied vanuit kerngebieden pas de 
afgelopen 20 jaren is geherkoloniseerd (hetgeen ook door Ellenbroek, 1998, wordt gesuggereerd). 

Ook de blauwborst was na 1 territorium in 1968 van het toneel verdwenen en nu weer terug met 2 territoria binnen 
de grenzen van het plangebied en twee daar direct buiten. Riet met solitaire struiken/boompjes vormen het 
favoriete biotoop. Mogelijk zijn aan de westzijde territoria gemist. 

 

Afvallers: purperreiger, bruine kiekendief, porseleinhoen, roerdomp, zwarte stern, snor, grote karekiet 

Een groot aantal illustere moerasvogelsoorten hebben in de vorige eeuw gebruik gemaakt van de Gagelpolder als 
broedterritorium. Uit de eerste helft van de 20e eeuw worden vermeld: grote karekiet, purperreiger, bruine 
kiekendief, roerdomp, en zwarte stern. Een overzicht van waarnemingen is gepresenteerd in Prins (1986). Vanaf 
1967 (de eerste vlakdekkende telling) zijn voor het laatst als moerasbroedvogel in het monitoringsgebied 
geregistreerd: porseleinhoen (1 terr, 1979) en snor (7 terr, 1968). Het verdwijnen van deze soorten volgt in alle 
gevallen de regionale en landelijke trend.  

NB. Overigens is begin mei 2007 een zingende snor gehoord in de noordwestelijke rietzone (mond. med. Guus 
Peterse). Deze kon door ons niet worden teruggevonden. Vermoedelijk betrof het  een doortrekker. 
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4.3 Vogels van open struweel, jonge bosaanplant en ruigten 

Binnen het monitoringsgebied is nauwelijks sprake van open struweel, jonge bosaanplant en ruigten. Dit 
vegetatietype is echter alom aanwezig in de direct omliggende zones oostelijk en westelijk hiervan. Hier liggen grote 
velden met brandnetel. wilgenroosje, zuring en andere kruidachtigen van droge en ruige vegetaties, met verspreid 
struikjes en boompjes. Voorheen lagen hier weilanden. Deze landschappelijke verandering heeft soorten getrokken 
die weliswaar al voorkwamen in het gebied maar nimmer in zulke aantallen. In alle gevallen wordt een landelijke 
trend gevolgd. 

 

Toegenomen: bosrietzanger, sprinkhaanzanger, grasmus 

De grasmus is met 6 territoria binnen het monitoringsgebied en 5 daarbuiten algemener dan ooit (voor zover 
geregistreerd) en volgt daarmee de landelijk trend (net als bij rietzanger het gevolg van goede 
overwinteringsomstandigheden in Afrika). Hetzelfde geldt voor de sprinkhaanzanger met 3 territoria binnen het 
monitoringsgebied (1 in 1986) en maar liefst 6 daarbuiten. Ook hier wordt de landelijke trend gevolgd maar 
daarnaast is het gebied aantrekkelijker geworden. Voor de bosrietzanger hetzelfde verhaal. Binnen het bosareaal is 
sprake van een lichte toename ten opzichte van 1986 van 6 naar 9 territoria, met daarbuiten nog eens 20 territoria. 
Concentraties komen voor in de brandnetelvelden in het uiterste zuidoosten (8 terr.), maar ook in de 
noordoostelijke rietzone (5 terr.) 

 

Nieuwkomer: witte kwikstaart 

Met 1 territorium rond de boerderij meest noordelijk maakt de witte kwikstaart deel uit van het monitoringsgebied. 
Hierbij kan meteen worden gezegd dat deze boerderij met vogelvriendelijke tuin tijdens de inventarisatieronden 
niet als monitoringsgebied is opgevat. Mogelijk zijn soorten als spreeuw, huismus, holenduif en boerenzwaluw hier 
gemist. Vraagt om nader onderzoek of navraag. 

 

Stabiel: kneu, putter 

Kneu en putter zijn met resp. 1 en 2 territoria in het monitoringsgebied door de jaren heen constant gebleven. 
Lastig te lokaliseren soorten waarbij het zwaartepunt voor beide soorten aan de westzijde van het gebied ligt op de 
overgang van het moerasbos naar het open gebied met ruigten en solitaire struikjes. 1 Putterterritorium ligt rond 
het erf van de boerderij aan de noordoostzijde. In totaal zijn in het onderzoeksgebied 3 territoria van de putter 
vastgesteld en 1 van de kneu. 

 

Afvallers: torenvalk, fazant 

Bij voorgaande tellingen werd de torenvalk consequent als broedvogel genoteerd (in 1979 zelfs 1-2 terr.). Waar 
deze gebroed heeft is niet duidelijk. Meest waarschijnlijk in de omgeving van de Kooidijk. Hier zijn in 2007 geen 
aanwijzingen gedaan voor de aanwezigheid van een nest. Wel werden gedurende het broedseizoen regelmatig 
torenvalken jagend gezien rondom het gebied, met als hoogtepunt op 7 juli tenminste 2 uitgevlogen torenvalken 
luid roepend heen en weer vliegend tussen het bos en de hoogspanningsmasten westelijk.  

De fazant laat vanaf 1968 een gestage afname zien van 15-20 (1968) naar 10-13 (1979) naar 4 (1986) naar 0 (2007). 
De fazant lijkt het zonder antropogene aanvulling van buitenaf op veengronden niet naar zijn zin te hebben. 
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4.4 Vogels van bos en dicht hoog struweel 

Typerend voor de veranderingen in het eens open veenmoerasgebied is de huidige dominantie van de soorten van 
bos en dicht struweel. Maar liefst 28 van de 46 broedvogelsoorten kunnen tot deze groep gerekend worden. Een 
onderverdeling in ecologische subgroepen behorend bij verschillende bostypen is niet toegepast omdat de meeste 
vastgestelde bossoorten in alle typen bos voorkomen. 2 Typen bos kunnen worden onderscheiden. De relatief 
droge bosdelen; stukken die in het verleden dienst deden als legakker en stukken die nooit zijn afgegraven, worden 
gedomineerd door eik, berk en els met een lichte ondergroei van struiken en braam. Voormalige petgaten waarbij 
de oudere worden gedomineerd door  els met een relatief open ondergroei en de jongere worden gedomineerd 
door wilg met een dichte ondergroei. Ten opzichte van 1986 is het areaal bos binnen het monitoringsgebied nog 
iets toegenomen. Met name aan de oostzijde is dit het geval waar voormalige petgaten thans volledig zijn verland 
en verbost (met name els). Aan de uiterste westzijde is de verbossing van voormalige petgaten ook volop gaande 
maar hier domineert de wilg (en gagel) en hebben de percelen thans nog een meer moerassig karakter. De nieuwe 
droge bospercelen aan de oostzijde (buiten monitoringsgebied) bestaan uit dichte begroeiing met een grote 
soortenvariatie van bomen en struiken (niet nader beschreven). De meeste territoria van vogels van bos en dicht 
struweel liggen binnen de grenzen van het monitoringsgebied. In het algemeen volgen de bosvogelpopulaties van 
het Gagelbos de regionale en landelijke trends, waarbij voor sommige stabiele soorten sprake lijkt van een zekere 
verzadiging.  

 

Toegenomen: buizerd, winterkoning, zanglijster, zwartkop, pimpelmees, boomkruiper, zwarte kraai.  

Nieuwkomer buizerd voelt zich met 3 territoria duidelijk goed thuis in het gebied. Alle nesten bevinden zich aan de 
rand van het aaneengesloten bos (NW, ZW en ZO). De afstand tussen de zuidelijke nesten bedraagt nog geen 200 
meter! De aanwezigheid van geschikte nestbomen lijkt geen beperkende factor, de vrij willekeurige boompjes in 
ogenschouw nemend waarin de nesten werden gebouwd (zie tabel 1).  

De winterkoning is met tenminste 57 territoria binnen het monitoringsgebied en nog eens 7 daarbuiten de 
onbetwiste koning van het Gagelbos. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat clustering van deze soort de nodige 
discussie met zich heeft meegebracht. Zo is het opvallend dat op de 2 toptellingen ‘slechts’ 50 territoria werden 
vastgesteld. Maar dat sprake is van een gestage toename mag duidelijk zijn. Deze kan goeddeels worden verklaard 
uit de veranderende vegetatie van open moeras naar gesloten moerasbos. De voortdurende aaneenrijging van 
zachte winters kan een verklaring zijn voor de wel erg sterke toename in de afgelopen decennia.  

De toename van de zanglijster (van 7 in 1986 naar 12 in 2007) weerspiegelt waarschijnlijk eerder de afwijkende 
telling van 1986. Een jaar waarin de zanglijster landelijk sterk in aantal is afgenomen als gevolg van een voor de 
zanglijster desastreuze winter hieraan voorafgaand (SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002). Dat in 1979 13 
territoria werden vastgesteld bevestigd deze gedachte . Ook de regionale en landelijke trend is stabiel. De sterke 
toename van de zwartkop (van 12 in 1986 naar 30 in 2007) volgt de regionale en landelijk trend die wordt verklaard 
uit veranderende bosstructuren en toename van het bosareaal. Onder ander zorgt de ‘verbraming’ van het bos voor 
optimale zwartkopterritoria (SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002). Ook in het Gagelbos bestaat de ondergroei 
op veel plaatsen uit dicht braamstruweel. 

Ook de pimpelmezen en boomkruipers beleven in Nederland goeie tijden wat zich ook in het Gagelbos 
weerspiegeld (1986/2007, pimpelmees van 7 naar 13; boomkruiper van 1 naar 10 ).  Dit past in het beeld van 
verdergaande verbossing (zowel in Nederland als in het Gagelbos) en de voordurende zachte winters.   

Tot slot het succes van de zwarte kraai, waarmee wederom de landelijke trend wordt gevolgd (van 3 territoria in 
1986 naar 5 in 2007). Overigens werden tijdens een winterinventarisatie maar liefst 9 (!) kraaiennesten gekarteerd 
die allen van 2007 leken. Alle kraaiennesten werden aangetroffen aan de rand van het aaneengesloten bosareaal. 

 

Stabiel: havik, boomvalk, koekoek, bosuil, grote bonte specht, kleine bonte specht, roodborst, tjiftjaf, matkop, 
staartmees,gaai, vink, goudvink. 
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Opvallend is dat een aantal stabiele soorten typische soorten zijn van het moerasbos. Daartoe behoren kleine bonte 
specht (1), matkop (5), staartmees (4) en goudvink (3). De afgelopen decennia zijn deze in aantal in het Gagelbos 
constant gebleven terwijl in theorie het areaal geschikt habitat licht is toegenomen. De landelijk trends zijn voor 
deze soorten complex en regio-afhankelijk. De mythe van de kleine bonte specht bleef ook ons niet bespaard. 
Slechts eenmaal luid en duidelijk ‘kiekkerend’ gehoord en wel op de eerste telling begin maart (in droge centrale 
bosdeel met hoogste bomen).   

Nest boom hoogte (m) 

havik (oud) zachte berk 12 

havik 2007 zwarte els 14 

buizerd ('eiland' Z) zwarte els 13 

buizerd (bosje ZO) zwarte els 15 

buizerd (bos NW) zwarte els 18 

nijlgans (bos NW) zwarte els 15 

bosuil  zwarte els 3,5 
 

Tabel 2. Overzicht van roofvogelnesten met boomsoort en hoogte 

Havik en boomvalk zijn beiden met 1 territorium aanwezig. Van de havik konden we op de valreep tijdens de laatste 
telling (10 juni) het nest met tenminste één prachtig jong erin vinden in het meest ontoegankelijke deel van het 
moerasbos oostelijk. Mogelijk hetzelfde jong werd op 22 juli stuntelig rondvliegend gezien aan de noordoostzijde 
van het gebied. Bij een groot opvallend havikhorst westelijker werden weliswaar verse plukresten gevonden maar is 
niet gebroed. Van de boomvalk zijn nest noch jongen gevonden. Vanaf eind juni is het gebied nauwelijks nog 
bezocht. Wel werd op 5 augustus bij schemer een adult boomvalk langdurig jagend gezien boven het bos, hetgeen 
als een goede indicatie kan worden opgevat voor een territorium.   

Ook de bosuil is met 1 territorium al deccenia een vaste bewoner van het Gagelbos. Een vermoedelijke nestboom 
(een schuin staande afgebroken berk met holle stamtop) werd op 25 maart gevonden in het meest ontoegankelijke 
deel van het Gagelbos (adult vloog uit boom). Rondvliegende takkelingen werden in het noordelijk deel van het bos 
gehoord op 25 april en 7 juli. Gezien de grote tijdsspanne tussen beide waarnemingen betrof het mogelijk twee 
verschillende nesten (en dus 2 terr.?). 

Echte bossoorten als roodborst (17), grote bonte specht (3), tjiftjaf (35) en vink (9 terr.) lijken in het Gagelbos aan 
hun limiet te zitten. Terwijl landelijk de aantallen van al deze soorten fors zijn toegenomen, bleven deze hier de 
afgelopen decennia stabiel.  

Ook gaai en koekoek tot slot zijn beiden met 2 territoria min of meer stabiel in het gebied aanwezig, hoe lastig van 
deze beweeglijke en geheimzinnige soorten ook een indruk van de aantallen is te krijgen. Van de gaai werden 
maximaal 7 exx. tegelijk gezien (9 april) , van de koekoek maximaal 2. 

 

Afgenomen: houtduif, heggenmus, merel, spotvogel, tuinfluiter, fitis, grauwe vliegenvanger, koolmees.  

Waar zijn al die houtduiven van toen gebleven? Van de 17 territoria in 1986 (en 20-37 in 1979 en 21 in 1967) zijn er 
nog maar 5 over. En dat terwijl het bosareaal alleen maar is toegenomen. Het beeld past echter goed in de 
regionale en landelijke trend, waarbij een veranderende landbouw als hoofdoorzaak wordt genoemd (SOVON 
Vogelonderzoek Nederland, 2002). Men denkt dat de toename van de havik hiermee vergeleken maar een kleine rol 
speelt. De heggenmus laat een lichte afname zien ten opzichte van 1986 (van 9 naar 7). Ten opzichte van 1979 is de 
negatieve trend duidelijker (toen 14-17 terr.). Dit wijkt wat af van de landelijk trend die al jaren redelijk stabiel is, 
maar sluit aan op ge geconstateerde afname in de Noordelijke Maarseveense Plassen . Ook de afname van de merel 
(van 36 en 1986 naar 22 in 2007) past niet in de landelijk trend (forse toename). Mogelijk speelt onervarenheid met 
deze lastig te inventariseren soort een rol. De afname van spotvogel, tuinfluiter en grauwe vliegenvanger volgen 
daarentegen wel de landelijke trends. Wel loopt de afname van de tuinfluiter in het Gagelbos van 22 naar 11 
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territoria (resp. 1986/2007) niet in de pas. Mogelijk speelt de enorme toename van de zwartkop hierin een rol 
(concurrentie; SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002). De afname van de fitis (van 58 in 1986 naar 43 in 2007) 
druist in tegen de landelijke positieve trend. Het zou de weerslag kunnen zijn van de voortgaande verbossing 
waarbij het areaal wilgenmoerasbos met een dichte ondergroei  geleidelijk plaatsmaakt voor dicht elzenbos.  Ook 
de lichte afname van de koolmees (van 22 in 1986 naar 16 in 2007) druist in tegen de landelijke trend, maar sluit 
weer wel aan op de geconstateerde afname in de Noordelijke Maarsseveense Plassen (Ellenbroek, 1998). Ook hij 
heeft hiervoor geen verklaring. De slechte score voor de grauwe vliegenvanger tenslotte (van 12 in 1986 naar 4 nu) 
heeft mogelijk deels te maken met waarnemingseffecten. De telomstandigheden waren vanaf half mei niet altijd 
optimaal (=regen) voor een dergelijke onopvallende soort. Wel past de negatieve trend in de landelijke 
ontwikkelingen. 

 

Afvallers: wielewaal, spreeuw, holenduif, turkse tortel, tortelduif, nachtegaal, ransuil, sperwer, glanskop, 
braamsluiper     

De sterke regionale afname van de wielewaal laat zich ook in het Gagelbos gelden. Al in 1986 werd de soort hier 
niet meer aangetroffen en dat is in 2007 ook het geval. Ook het ontbreken van de zomertortel (in 1967 nog 5, 
daarna 1 terr. ) en de nachtegaal (alleen in 1979 met 1 territorium vastgesteld) volgt de landelijk dalende trend. 

Van de spreeuw is het sterk de vraag waar deze ca. 7 territoria door de jaren heen binnen het monitoringsgebied 
zijn vastgesteld. Vermoedelijk betreft het territoria rond de bebouwing langs de Kooidijk. In 2007 is deze zone niet 
op dergelijke soorten onderzocht. 

Van de geleidelijke landelijke toename van de holenduif is in het Gagelbos niets terug te vinden. Terwijl deze soort 
in 1979 en 1986 met tenminste 1 territorium werd aangetroffen, is in 2007 geen holenduif in het gebied gezien of 
gehoord. Het verdwijnen van de turkse tortel van de broedvogellijst lijkt samen te hangen met de ondertelling van 
de zone rond de bebouwing van de Kooidijk.  

De ransuil is een apart verhaal. Deze soort werd in het verleden consequent met tenminste 1 territorium 
vastgesteld (in 1979 zelfs 3). In 2007 zijn geen ransuilen binnen het monitoringsgebied noch in het ruimere 
onderzoeksgebied waargenomen. Daar direct buiten echter werden op 2 plaatsen jonge ransuilen gehoord. In een 
achtertuin van een boerderij aan de Kooidijk (17 juni) en in een achtertuin aan de Gageldijk (10 en 17 juni). Mogelijk 
speelt bij deze verspreiding de actieradius van de haviken hier een rol (en wel om uit de klauwen van deze predator 
te blijven). 

Voor zover bekend is de sperwer alleen in 1999 als ‘stellig broedend’ vastgesteld tijdens een inventarisatie in het 
kader van het landelijk Atlas Project SOVON (teller L.J. Draaijer). In 2007 werd gedurende het broedseizoen 
weliswaar een enkele jagende sperwer waargenomen, maar zijn geen aanwijzingen gedaan voor een mogelijk 
territorium. In de winter wordt het gebied intensief door diverse sperwers benut als jachtgebeid getuige de diverse 
plukplaatsen van meesachtigen en de talrijke waarnemingen van jagende sperwers al dan niet met prooi op 24 
december 2007.  

Tot slot zijn zowel glanskop, gekraagde roodstaart als braamsluiper vanaf 1968 (toen allen 1 terr.) niet meer in het 
gebied aangetroffen. Ook niet in 2007. 

 

4.5 Vermeldenswaardige (mogelijke) broedvogels in 2007 in de zone direct grenzend aan het 
gebied 

Een aantal vermeldenswaardige soorten hebben in 2007 direct buiten het onderzoeksgebied (mogelijk) gebroed.  

De Kooidijk lijkt een ware uilenboulevard. Aan het begin van de Kooidijk (NW van het monitoringsgebied) heeft de 
kerkuil voor het tweede jaar achtereen succesvol gebroed in een nestkast (mond. med. bewoonster). Juist hier is op 
17 juni ook een jonge ransuil gehoord en wordt door diverse bewoners melding gemaakt van de aanwezigheid van 
steenuilen. Steenuilen hebben met zekerheid succesvol gebroed meer naar het oosten langs de kooidijk (mond. 
med. bewoner). Hier zou ook sprake zijn van een tweede steenuilenterritorium. 
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Om het uilenhoofdstuk af te sluiten: zoals reeds eerder gemeld is op 10 en 17 juni een jonge ransuil gehoord in een 
achtertuin aan de Gageldijk ter hoogte van het onderzoeksgebied. 

Zuidelijk van het onderzoeksgebied is tijdens de inventarisatie diverse malen de groene specht gehoord. Vanuit 
deze jonge bosaanplant kwamen daarnaast regelmatig groepjes eksters (max. 6 exx.) het gebied binnengevlogen, 
om hier voedsel te zoeken (o.a. op de grond in de weilandjes zuid van het bos). 

In de omgeving van de bebouwing aan de Kooidijk (ter hoogte van het onderzoeksgebied) lijkt sprake van een 
aardige populatie huis- en boerenzwaluwen. Maximaal werden ca. 25 huiszwaluwen gezien. Van boerenzwaluw is 
het aantal onbekend. Ook de hier voorkomende zwarte roodstaart verdient een vermelding. 

In de weilanden oost van het gebied lijkt de tureluur nog steeds met enkele paartjes stand te houden (zone noord 
van het nieuwe fietspad). Onder andere werden op enkele avonden hier fanatiek roepende vogels gehoord. Ook de 
grutto is hier regelmatig waargenomen, maar minder duidelijk is of deze hier nog territoria heeft..  

Een spannende waarneming betreft die van een invallende wespendief op 1 juli in het eerste moerasbosje oostelijk 
van het Gagelbos. Andere waarnemingen ontbreken. 

 

4.6 Vermeldenswaardige niet-territoriale waarnemingen gedurende broedseizoen 

 

Purperreiger 
Slechts eenmaal werd een purperreiger gezien. Het betrof een juveniel beest foeragerend langs een sloot direct ten 
oosten van het onderzoeksgebied (NO-hoek) 
 
Ooievaar 
Tenminste één paartje ooievaars maakte regelmatig gebruik van de omliggend weilanden als foerageergebied. Het 
betreft vogels van  Westbroek. 
 
Houtsnip 
Een houtsnip vloog op uit de westelijke rietzone op 4 maart (1e telling). Het zou meteen de laatste zijn van het 
broedseizoen. Wel werd tijdens een winterinventarisatie op 24 december 2007 maar liefst op drie plaatsen  
een houtsnip opgejaagd.  
 
Fuut 
Slechts 2-maal werd een fuut gezien. Beide in het naseizoen. 
 
Kuifeend 
Maximaal 8 exemplaren op 17 juni op de noordoostelijke waterpartij. 
 
Tafeleend 
Maximaal 8 exemplaren op 17 juni op de noordelijke waterpartij. 
 
Slobeend 
Maximaal 3 paar op 21 april op de noordoostelijke waterpartij. 
 



Broedvogels van de Gagelpolder, jaarverslag broedseizoen 2007 en een vergelijk met eerdere data 

20 

 

 

 

5. Conclusie 

 

In totaal hebben in de Gagelpolder 46 vogelsoorten in het onderzoeksgebied gebroed met in totaal 514 territoria. 
Binnen de grenzen van het monitoringsgebied dat in het verleden reeds drie maal eerder is geïnventariseerd, 
kwamen alle vaststelde broedvogelsoorten voor en betrof het 425 territoria. De ontwikkeling van de avifauna van 
de Gagelpolder in de afgelopen decennia volgt in grote lijnen de regionale en landelijke trends. Verdergaande 
successie van het in de jaren ’70 nog voornamelijk open moeras en moerasbos bepaald tot op zekere hoogte de 
vastgestelde trends in aantallen en soorten.  Wel valt op dat een groot aantal bossoorten vanaf 1979  niet of 
nauwelijks in aantallen zijn  toegenomen. De grootste veranderingen in de vegetatieopbouw lijken reeds in de jaren 
’60 en ’70 te hebben voorgedaan. Van een open moerasgebied werd het toen in korte tijd een bosgebied. Voor veel 
bossoorten lijkt vanaf de jaren ’80 dan ook het verzadigingspunt bereikt (spechten, vinkachtigen, mezen, tjiftjaf, 
roodborst). Significante toename van enkele bossoorten vanaf 1986 lijkt eerder door externe factoren te kunnen 
worden verklaard (verminderde jacht/ verminderd gebruik insecticiden: buizerd, havik, zwarte kraai; zachte winters: 
winterkoning, boomkruiper, pimpelmees), dan door verdergaande verbossing. De sterke toename van de zwartkop 
lijkt wel met een verdergaande verbossing samen te gaan en dan specifiek de sterke verbraming van de ondergroei. 
Dat vanaf 1986 het oppervlak open moeras en riet wel degelijk is achteruit gegaan mag blijken uit de 
verspreidingskaart van de rietgors in 1986, waarvan nog midden in het thans als dicht bos te bestempelen gebied 
territoria werden genoteerd (Prins, 1986).   

Meer dan de verdergaande verbossing bepalen de landelijke (en mondiale) trends en achterliggende factoren de 
geconstateerde ontwikkelingen in het onderzoeksgebied. Van reeds lang verdwenen moerassoorten als 
purperreiger, roerdomp en zwarte stern, tot de verwelkoming van de grauwe gans, nijlgans, krakeend en rietzanger. 
De geconstateerde dramatische afname van de kleine karekiet (terwijl het areaal riet de afgelopen 20 jaren min of 
meer constant is gebleven), de voordurende afname van houtduif en waterhoen, de toename van in Afrika 
overwinterende soorten als grasmus, sprinkhaanzanger en bosrietzanger. Het voert te ver om in dit rapport de 
achterliggende factoren achter al deze ontwikkelingen uiteen te zetten. Eén factor van betekenis kan niet 
onvermeld blijven en dat zijn de recente ontwikkelingen rondom het oorspronkelijke monitoringsgebied. Waar tot 
nog geen 10 jaren geleden intensief bemeste weilanden de contouren van het moerasbos bepaalden liggen nu 
grote oppervlakken nieuwe bosaanplant, nieuwe petgaten, moeraszones en ruige kruidenrijke velden. Een gebied 
thans rijk aan soorten als grasmus, sprinkhaanzanger, bosrietzanger, spotvogel en tuinfluiter, met ongetwijfeld een 
zekere uitstraling naar het moerasbos. Een zone in verandering en daarmee interessant om in de toekomst te 
volgen. 

Geconstateerd kan worden dat de vogelbevolking van de Gagelpolder onder invloed van interne en externe 
factoren door de jaren heen behoorlijk aan veranderingen onderhevig is. Jammer daarbij is dat sommige zeldzame 
en gevoelige soorten in 2007 of al eerder het veld definitief lijken te hebben moeten geruimd. Het zijn in alle 
gevallen soorten waarmee het landelijk slecht gaat.  Positief echter is dat andere kieskeurige soorten het gebied in 
haar nieuwste hoedanigheid blijvend kunnen waarderen als broedgebied of het als nieuw broedgebied hebben 
ingenomen. In en direct om het Gagelbos kunnen thans maar liefst 16 soorten van de rode lijst (2004 )worden 
genoteerd, waarmee het belang van dit gebied als onderdeel van het Utrechtse en Hollandse laagveenmoerassen-
mozaïek wordt onderstreept (tureluur, grutto, huiszwaluw, boerenzwaluw, graspieper, matkop, spotvogel, ransuil, 
boomvalk, steenuil, huismus, kerkuil, grauwe vliegenvanger, groene specht, kneu, koekoek). En dit alles met uitzicht 
op de Dom en op nog geen 500 meter van Overvecht. 

 

Toekomstig onderzoek 

Voor een aantal vastgestelde soorten  is het  goed de ontwikkelingen op de voet te volgen met een jaarlijkse 
gerichte inventarisatie. Dat geldt zonder meer voor de soorten van de rode lijst, maar in het algemeen voor de 
roofvogels, de uilen en de rallen. Op korte termijn zijn daarnaast aanvullende waarnemingen gewenst voor kleine 
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bonte specht, boomvalk, blauwborst en grauwe vliegenvanger, waarvan de waarnemingen in 2007 onvoldoende 
zeker of incompleet waren. Speciale aandacht verdient de kleine karekiet die landelijk zo algemeen lijkt, maar in 
ieder geval in de Gagelpolder de meest dramatische afname laat zien. 

Tot slot is het belangrijk het gebied te blijven controleren op een scala aan bijzondere soorten die je er mogelijk kan 
verwachten maar die er in 2007 niet uitgehaald werden. Te denken valt aan zomertortel, nachtegaal, houtsnip grote 
karekiet, ijsvogel, snor en porseleinhoen. Soorten die tot de verbeelding spreken en waarmee het gebied in 
avifaunistisch opzicht verder in betekenis kan toenemen.  

Voor wat betreft de onderhavige reguliere (arbeidsintensieve) soortendekkende inventarisatie, houden de tellers 
het vooralsnog bij één inventarisatie per drie jaren. 55 Winterkoningen op een ochtend uit elkaar houden is ook een 
vak! 
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Bijlage 1. Overzicht van aantallen broedvogels (1967, 1979, 1986, 2007) met regionale en landelijk trends. 
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Bijlage 2. Soortkaarten  

Samenstelling: zoveel mogelijk bundeling van soortgroepen, maar afwijkend waar onoverzichtelijke verdichting van 
punten ontstaat. Koekoek en gaai niet op kaart weergegeven.  

Kaart 1: wilde eend, krakeend, meerkoet, waterhoen, waterral 

Kaart 2: grauwe gans, nijlgans, knobbelzwaan  

Kaart 3: buizerd, bosuil, havik, boomvalk (niet weergegeven: op te vragen bij auteur) 

Kaart 4: winterkoning, roodborst, houtduif 

Kaart 5: heggenmus, boomkruiper, grote bonte specht, kleine bonte specht 

Kaart 6: merel, zanglijster, witte kwikstaart 

Kaart 7: zwartkop, tjiftjaf, blauwborst, kleine karekiet 

Kaart 8: fitis, tuinfluiter, grasmus, sprinkhaanzanger 

Kaart 9: rietzanger, bosrietzanger, spotvogel, grauwe vliegenvanger 

Kaart 10: koolmees, pimpelmees, staartmees, matkop 

Kaart 11: vink, goudvink, kneu, putter, zwarte kraai, rietgors 
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