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1. Inleiding 

 

 

In 2020 is een deel van de Gagelpolder (de vroegere Gagelzodden) voor de vijfde maal door de auteurs 

vlakdekkend op broedvogels geïnventariseerd conform de richtlijnen van het Broedvogel Monitoring Project 

(BMP) van Sovon. Eerdere vlakdekkende BMP-tellingen vonden plaats in 2007, 2010, 2013 en 2016. Het 

gebied is in 2007 opgedeeld in een monitoringsgebied (kerngebied) en een onderzoeksgebied (kerngebied 

met omliggende zone met nieuwe natuur (figuur 1)). Het monitoringsgebied betreft het oorspronkelijke 

moerasbos met waterpartijen en enkele rietveldjes waarvan historische telgegevens beschikbaar zijn (1967, 

1979, 1986: zie ook bijlage 1). De omliggende zone is betreft ‘nieuwe natuur’, met een hoge diversiteit aan 

landschapstypen en daarmee met een interessant en een zich sterk ontwikkelend soortenspectrum. Het 

monitoringsgebied en omliggende zone waren in eerste instantie als aparte BMP-plots opgenomen in het 

landelijke BMP-meetnet, dat wordt gecoördineerd door SOVON. Met de overstap naar het zogenaamde 

autoclusterprogramma in 2013 bleek deze scheiding niet houdbaar. Omdat een groter plot als 

monitoringsgebied meer informatie oplevert, is ervoor gekozen vanaf 2013 het gehele onderzoeksgebied als 

één BMP-plot te behandelen (plotnr. 4469, figuur 2). Nog steeds kunnen daarbij de ontwikkelingen binnen 

het oorspronkelijke monitoringsgebied handmatig bijgehouden worden, zodat de oude reeks van het 

kerngebied behouden blijft.  

 

Hoofdstuk 2 gaat in op de gehanteerde werkwijze en op enkele kenmerken van het broedseizoen van 2020. 

In hoofdstuk 3 worden per soort de resultaten gepresenteerd, de verspreidingskaartjes zijn te vinden in 

bijlage 3. In dit hoofdstuk worden tevens vermeldenswaardige waarnemingen van niet-broedvogels en 

overige dieren gepresenteerd. Hoofdstuk 4 betreft een discussiehoofdstuk waarin mogelijke verklaringen 

worden gegeven aan de vastgestelde veranderingen in aantallen territoria.  

 

Wij danken wederom Staatsbosbeheer en in het bijzonder Bert van Dijk voor het verlenen van toestemming 

voor betreding van het gebied.  

 

 

 

Eckhart Heunks & Eric van der Velde, januari 2020 
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Figuur 1. Ligging van BMP-plot 4469 (onderbroken lijn), met 

daarbinnen het oorspronkelijke natuurgebied: het kerngebied 

(vlakken met doorgetrokken lijn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2. Veldkaart BMP-plot 4469 
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2. Methode 

 
Alle broedvogels zijn geïnventariseerd volgens de algemene BMP-methode (van Dijk & Boele, 2011). Er zijn in 

totaal 8 zogenaamde bezoekronden gedaan, waarbij in principe het gehele onderzoeksgebied vlakdekkend is 

geïnventariseerd (tabel 1). In totaal zijn circa 68,5 uren inventariserend in het gebied doorgebracht. Dat is 

significant meer dan voorafgaande vier inventarisatiejaren (2007, 2010, 2013, 2016: gemiddeld 55 uur), wat 

met name verklaard wordt door een hogere inzet op soort-specifieke bezoeken (o.a. rallen, roerdomp, uilen, 

kleine bonte specht). Het aanhoudend mooie weer en de bijzondere omstandigheden vanwege het  Corona-

virus, droegen ook bij aan iets frequenter bezoek van het onderzoeksgebied.  

De bezoekronden werden steeds op een ander punt gestart en in verschillende richtingen gelopen. Een 

bezoekronde duurde circa 4-7 uur en werd aangevangen vanaf een half uur voor zonsopkomst. Alle 

potentiële broedvogelwaarnemingen werden conform de BMP-systematiek op kaart ingetekend (schaal van 

de veldkaart 1:3.000). De veldkaarten werden na ieder veldbezoek digitaal ingevoerd in het 

autoclusterprogramma van Sovon. Hierbij worden per soort alle waarnemingen ingevoerd in één kaart, 

waarna het programma het aantal geldige territoria uitrekent. Op basis van de eerste clusterresultaten is 

voor een beperkt aantal soorten vervolgens een kleine correctie doorgevoerd vanwege een opvallende en 

beredeneerbaar afwijkende uitkomst (havik 2->1, koekoek 4->3, kleine bonte specht 4->2). 

  

Tijdens de velduren werden ook opvallende waarnemingen van niet-broedvogels genoteerd, alsook van 

noemenswaardige (mogelijke) broedvogels in de zone grenzend aan het onderzoeksgebied. 

 

datum tijd (uur) weer waarnemers gebied 

8-03-20 7:00-11:00 bew., ?, 4 ZW EH, EvdV alles (ronde 1) 

16-03-20 20:45-22:00 onb, 7->4 gr, - EH oost 

25-03-20 6:15-12:15 onb, -1-10 gr, 1-2 O EH alles (ronde 2) 

9-04-20 6:25-12:00 onb, 10-20 gr, 1-2 O EH, EvdV alles (ronde 3) 

19-04-20 5:00-9:30 onb, 8-18 gr, - EH alles (enkele soorten) 

25-04-20 5:50-12:00 bew, 10-18 gr, - EH, EvdV alles (ronde 4) 

27-04-20 20:45-22:00 hbew, 16 gr, 2 W EH noordoosthoek 

2-05-20 4:55-10:15 hbew/regen, 10-18 gr, 3W EH centraal + noordoosthoek 

9-05-20 4:55-11:30 onb, 8-20 gr, - EH alles (ronde 5) 

13-05-20 21:00-22:00 onb, ? , -  EH noordoosthoek 

20-05-20 5:05-11:45 onb, ? , -  EH, EvdV alles (ronde 6) 

25-05-20 20:55-22:40 onb, 18 gr, - EH, MV noordoost 

1-06-20 4:55-10:30 onb, 12->23 gr, - EH alles (ronde 7) 

3-06-20 21:00-22:55 onb, ?, - EH noordoosthoek 

14-06-20 5:00-12:00 onb., 17 gr, 3 W EH, EvdV alles (ronde 8) 

24-06-20 8:00-10:15 onb., 22 gr. - EH, EvdV noordoosthoek 

28-06-20 20:00-21:50 onb. 20 gr, - EH noordoosthoek 

 

Tabel 1. Overzicht van bezoeken 2020.  
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Veranderingen in het gebied 

Ten opzichte van 2016 hebben er geen ingrepen plaatsgevonden in het gebied anders dan de reguliere 

beheersmaatregelen, waaronder het open houden van paden en randzones, en het maaien van de open 

vlakken. Het gaat traag maar de rietkragen in de oevers van de twee plassen aan de noordoostzijde zijn weer 

wat omvangrijker geworden, zowel in de breedte als in de hoogte. Het betreft stevig en hoog waterriet 

(figuren 1.1 en 1.2). Daarmee worden de omstandigheden voor rietvogels steeds beter, met als voorlopig 

hoogtepunt de komst van de Roerdomp als broedvogel!  

 

 
Figuur 1.1.Uitbreiding oppervlak waterriet langs de oevers van de noordwestelijke plassen tussen 2005 (aanleg van 

plassen) en 2019. Het graslandperceel ten westen van de noordelijke plas is rond 2013 in stroken afgegraven ten 

behoeve van natuurdoelstellingen. Bron google-earth. 
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Figuur 1.2 Brede rietkragen met waterriet langs nieuwe (2005) waterplassen aan de noordoostzijde (zuidelijke plas 

richting zuid). 

 

De verbossing van de oorspronkelijke, in 2007 nog enigszins open moerasdelen is moeilijk te stoppen. Het, in 

2007 nog relatief grote rietveld aan de noordwestzijde, is intussen veranderd in een gagel-wilgenstruweel 

met kleine stukken landriet. De brede strook met landriet aan de noordoostzijde van het onderzoeksgebied 

was in de winter van 2019-2020 deels gemaaid, wat in het  broedseizoen een gevarieerde rietstructuur 

opleverde.  

 

Als gevolg van de Corona-maatregelen vanaf medio maart werd de zone direct rondom het 

onderzoeksgebied merkbaar intensiever bezocht. Vaak al vroeg in de ochtend leverde dat hondengeblaf en 

andere geluiden van menselijke aanwezigheid op. Ook ’s-avonds was het op de openbare paden beduidend 

drukker dan andere jaren. Opvallend is dat ondanks die drukte er tijdens de inventarisatie-uren nauwelijks 

mensen op verboden terrein zijn aangetroffen. 

 

Weer 

Na alweer een zeer zachte winter zonder vorstdagen volgde een zacht tot warm en vooral droog voorjaar. 

Tijdens de vlakdekkende telronden waren de weersomstandigheden in de meeste gevallen optimaal met 

weinig wind en goed licht (zie tabel 1).  
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3. Resultaten 2020 

 

3.1 Broedvogels binnen het onderzoeksgebied 

 

In deze paragraaf worden de inventarisatie-resultaten en bijzonderheden per soort besproken. Waar relevant 

wordt daarbij kort ingegaan op aantalsontwikkeling ten opzichte van 2016 en langere termijn trends, 

verspreiding en mogelijk verklaring voor veranderingen daarin. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de 

vastgestelde aantal territoria in de verschillende BMP-jaren (2007, 2010, 2013, 2016, 2020) en voorgaande 

inventarisaties (1968, 1979 en 1986). In bijlage 2 zijn de basisgegevens weergegeven van de inventarisatie 

van 2020 zoals deze door het autoclusterprogramma van Sovon zijn gegenereerd. Bijlage 3 betreft de 

verspreidingskaartjes per soort zoals deze door het autocusteringsprogramma van Sovon worden 

gegenereerd. 

 

Grauwe gans (16) 

Terwijl het aantal paartjes de laatste jaren lijkt te stabiliseren is het broedsucces dit jaar wel beter dan 

andere jaren. Voor het eerst is aan de zuidzijde van het gebied vanaf half april een kleine crèches 

aangetroffen met pullen van meerdere families (1x13 pullen van 3 paar). Anders dan eerdere jaren zijn er 

geen verplaatste (resten van) ganzeneieren gevonden.  

 

 
 

Knobbelzwaan (1) 

Alleen op 24 april werd een paartje waargenomen in het gebied. Geen nest/jongen. 
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Nijlgans (1) 

Geen opvallend aanwezigheid dit jaar maar wel per ronde verspreid over het gebied een enkele waarneming 

van een nijlganzenpaartje. Eenmaal duidelijk waaks gedrag van het mannetje maar niet nabij de uiteindelijk 

gevonden nestlocatie: een oud haviknest in het noordoostelijke deel van het centrale bos. Hier werd op 2 

mei vanaf de grond dons in het nest vastgesteld en was het idee dat het mogelijk een bezet haviknest was 

(dan wel erg dicht bij het dominante haviknest 250 meter westelijker). Op 9 mei werd een mogelijk kuiken 

gezien in het nest en bestond nog steeds het idee dat het mogelijk een haviknest betrof. Maar op 20 mei 

werd in rand van het nest een groot stuk ei aangetroffen dat niet van een havik maar van een nijlgans moest 

zijn. Al die observatie-uren bij het nest werd overigens geen nijlgans (of havik) gezien. 

 

Krakeend (6) 

Beduidend meer aanwezig dan vorige inventarisatiejaren. Tijdens meerdere ronden meerdere paartjes of 

mannetjes gezien. Accent op het zuidwestelijke deel. Wederom geen nest, pullen of families gezien. 

 

Wilde Eend (9) 

Minder aanwezige soort als tijdens eerste inventarisatiejaren, maar met 9 territoria stabiel t.o.v. 2016 (2007: 

14, 2010: 12, 2013: 15, 2016: 9). Viermaal werden vrouwtjes met pullen waargenomen (8, 5, 5, 5 pullen).  

 

Soepeend (2) 

Een enkele vogel gepaard met wilde eend. 

 

Fazant (4)  

Opvallend aanwezig in de randen van het noordelijke en noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied. 

Vaak meerdere mannetje tegelijkertijd gehoord. Geen vrouwtjes of jongen gezien!  

 

Roerdomp (1) 

Op 25 april werden vroeg in de ochtend (5:50 uur) twee roerdompen gezien, samen onstuimig enkele rondjes 

laag over de beide noordoostelijke plassen vliegend. De vogels waren daarna nog een tijdje poetsend en 

rustend te zien in de rand van een grote rietkraag in de oostoever van de noordelijke plas (zie foto voorkant), 

waar ze langzaam in verdwenen. Na deze eerste waarneming werd tijdens de inventarisatieronden en 

aanvullende bezoeken extra aandacht besteed aan deze zone, om de mogelijke aanwezigheid van een 

roerdomp-territorium te bevestigen. Alleen op 2 mei werd vroeg in de ochtend (5:30 uur) heel kort een zacht 

gehoemp gehoord vanuit ongeveer dezelfde rietkraag (1x 3 hoempjes). De rest van het seizoen werd geen 

hoemp meer gehoord en  pas op 14 juni werd tijdens een ronde weer een roerdomp gezien. Dit was oostelijk 

van het pad, in het veld met afgegraven stroken met lisdodde-vegetatie. Hier was door andere waarnemers 

in die weken daaraan voorafgaand al enkele malen een roerdomp gezien.1 Tot twee maal toe vloog een 

roerdomp naar een smalle lisdodde strook aan de zuidzijde. Bij een snelle check van die strook werd min of 

meer bij toeval aan de rand ervan een nest gevonden, dat voornamelijk uit wat platgetrapte planten bestond 

(zie foto). Er werden tenminste drie wegsluipende jonge roerdompen gehoord en een glimp van eentje 

gezien. Deze hadden zich enkele meters van het nest verplaatst in omliggende dichte lisdoddevegetatie. Het 

jong was nog klein, formaat waterhoen. In navolgende weken werden door anderen nog diverse 

waarnemingen van rondvliegende of lopende roerdompen gedaan in de omgeving van het nest. Twee 

controletellingen op 24 en 28 juni maakten duidelijk dat er sprake was van voedselvluchten, waarbij 

oudervogels nabij het nest invielen en even later weer wegvlogen (3 vluchten gezien). Sprake lijkt dan ook 

van een succesvol roerdompennest en dat is voor zover bekend niet eerder in de Gagelpolder vastgesteld.  

 

 
1 Zie www.waarneming.nl 
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Aan dit broedgeval zijn aan aantal bijzonderheden op te merken. In de eerste plaats is de nestlocatie 

atypisch. In tegensteling tot de verwachtingen lag deze niet in de nabij gelegen stroken met dicht waterriet, 

maar aan de rand van een smalle afgegraven strook met een plas-dras lisdodde-vegetatie rond een 

voormalige sloot. Het nest lag daarbij niet in de natte kern van de lisdoddevegetatie, maar in de droge rand 

ervan op de overgang naar een pitrusvegetatie (zie foto). Een plek die heel makkelijk bereikbaar is voor een 

vos of andere predatoren. Opvallend verder is dat de nestlocatie op nog geen 30 meter van een wandelpad is 

gesitueerd dat regelmatig gebruikt wordt en op momenten best druk kan zijn (zeker dit seizoen met veel 

‘corona’-recreanten).  

Bijzonder is ook het stille gedrag tijdens het broedseizoen. Slechts eenmaal werd door ons een kort en zacht 

gehoemp gehoord, terwijl door andere vogelaars dit seizoen helemaal geen roerdomp werd gehoord 

ondanks de hoge waarneemdichtheid. Dit stille gedrag past wel bij geïsoleerde nestlocaties op grotere 

afstand van roerdompconcentraties (in dit geval Westbroekse Zodden – Oostelijke Binnenpolder). Bij 

ontbreken van concurrenten is de neiging tot territorium-afbakening veel minder.2  

 

Alle roerdompwaarnemingen (ook van derden) beperken zich tot een relatief klein gebied dat overeen komt 

met de beide noordoostelijke plassen met rietkragen en het aangrenzende veld met afgegraven stroken met 

o.a. lisdodde-vegetaties. Deze vlakken beslaan gezamenlijk een oppervlak van ca. 10 ha. Uitgaand van een 

dergelijk klein territorium en het stille gedrag van geïsoleerde roerdomppaartjes, is het goed mogelijk dat ook 

elders in het Noorderpark en Vechtplassen-gebied nog niet eerder ontdekte roerdompterritoria te 

verwachten zijn. Exemplarisch zijn de roerdompwaarnemingen in de periode mei-juni van 2019 op exact 

dezelfde locatie.3 Het betreft vergelijkbare waarnemingen van overdag foeragerende of laag vliegende 

roerdompen en zeer waarschijnlijk was hier toen ook al sprake van een territorium!    

  

 
Roerdomp-paar rustend en poetsend na ‘territoriumvlucht’ (02-05-2020. 5:30 uur). 

 
2 Van Turnhout et al, 2006. 

3 Zie www.waarneming.nl 
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Roerdompnest in rand van strook met lisdodde-vegetatie (14-06-2020). 

 

Havik (1) 

In het vroege voorjaar werd regelmatig een havik gehoord bij een vers en groot nest op een traditionele 

nestlocatie (nest <2007, 2010, 2013). Op 20 mei werd het vrouwtje op het nest gezien: alleen een 

indrukwekkend streng kijkend oranje oog tussen de takken van de nestrand. Ook op 1 juni werd een havik op 

het nest vastgesteld. Pas op 16 juni werden tenminste twee, al vrij grote jongen op het nest gezien.  

Ook in het noordoostelijke bosperceel werden in april meerdere waarnemingen van roepende haviken 

gedaan. Hier werd een tweede, half afgemaakt nest gevonden, dat de rest van het seizoen in de gaten is 

gehouden zonder waarnemingen van activiteit.  

Fraai was de waarneming van een succesvolle jacht van een vrouwtje havik op een postduif boven het 

onderzoeksgebied. Ze wist er eentje uit een groepje langs vliegende postduiven te isoleren en met een 

snoekduik te grijpen. In het navolgende winterseizoen werden tijdens een laatste check van het gebied op 

gemiste roofvogelnesten onder het nest 11 duivenringen verzameld. 

 

Waterral (2) 

Zowaar 2 territoria aan de noordoostzijde. Eén waarneming op 14 juni van een kortstondig ‘zingend’ 

mannetje in het perceel met afgegraven stroken, en tweemaal een roepende vogel in de rietkraag van de 

zuidelijke plas. Op deze plek werden ook door andere waarnemers in maart waterrallen gemeld. Dat geldt 

ook voor een locatie aan de zuidwestzijde, maar daar zijn tijdens de inventarisatieronden helaas geen 

waterrallen vastgesteld. Waarnemingen van derden doen niet mee in de BMP-systematiek. Het blijft een 

lastig te inventariseren soort. 
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Waterhoen (2) 

Alleen meerdere geldige waarnemingen waaronder territoriale roep en een paartje in de zuidelijke plas van 

het noordoostelijke deel. Daarnaast één waarneming van een territoriale roep in het zuidwestelijke deel. 

Opvallend afwezig verder. 

 

Meerkoet (8) 

Met nog maar 8 territoria lijkt de dalende trend door te zetten (2010: 16, 2013: 14, 2016: 12). Alle territoria 

en vastgestelde nesten (4x, met pullen) bevonden zich langs de randen van het onderzoeksgebied. 

 

Kievit (1) 

Nieuw op de broedvogellijst! Op 9 mei bij toeval op een nest met 4 eieren gestuit in het meest 

noordoostelijke deel (ruig bloemrijk hooiland). Adulte kievit waakzaam. Hierna geen kievit meer gezien. 

 
 

Holenduif (3) 

Wederom op de lijst dankzij een kleine ‘kolonie’ nabij de erven aan de noordoostzijde. Geen uitputtend 

onderzoek naar gedaan. Meerdere waarnemingen met 2-3 paartjes, en koerende mannetjes. Geen jongen 

gezien.  

 

Houtduif (11) 

Met 11 territoria een opvallend opleving van de houtduivenstand (was afgelopen jaren max 5 territoria). 

Netjes verspreid over de randzones van het onderzoeksgebied werden tijdens verschillende telronden 

meerdere koerende houtduiven aangetroffen. De meeste territoria beslaan dan ook meerdere geldige 

waarnemingen.  

 

Turkse tortel (1) 

Meerdere waarnemingen van paartje(s) turkse tortel rond bebouwing kooijdijk. Eenmaal administratief 

geregistreerd, broedstatus onduidelijk. 
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Koekoek (3) 

Geweldig koekoekenjaar. Een eerste waarneming van een roepend mannetje op 19 april (die ochtend ook 2 

koekoeken strak doortrekkend). Vanaf mei werd tijdens iedere ronde tenminste 1 man roepend en vaak ook 

vrouwtje(s) gehoord. Twee vrouwtjes werden tegelijkertijd roepend gehoord op 20 mei. Spectaculaire 

achtervolgingsvluchten van meerdere vogels door het hele gebied werden vastgesteld op o.a. 9 mei  en 1 

juni. Op 16 juni werden maar liefst 3 man koekoek tegelijkertijd binnen de grenzen van het onderzoeksgebied 

roepend gehoord. Op 2 juni werd een parend paartje gefotografeerd aan de noordoostzijde en op 1 augustus 

werd een jonge koekoek gefotografeerd langs het fietspad aan de westzijde.4   

 

Bosuil (1) 

Driemaal in de periode half maart begin mei werd een roepend mannetje gehoord in het zuidoostelijke deel 

van het gebied (2x vroege ochtend, 1 x avond). Er zijn geen jongen gevonden en er is geen vrouwtje gehoord. 

 

IJsvogel (1) 

Tussen begin maart en begin juni werden verspreid over het gebied zes waarnemingen gedaan van laag 

doorvliegende ijsvogel. Eenmaal met vis en tweemaal richting oost het gebied uitvliegend. Vermoedelijk 

betrof het foeragerende vogels met een nestlocatie bij fort Ruigenhoek.  

 

Kleine bonte specht (2) 

Na alle voorgaande teljaren als gewenste soort maar niet gevonden te willen worden, was de kleine bonte 

specht in 2021 ineens een opvallend aanwezige soort. Zeven waarnemingen van roepende (kekkerende) 

vogels, meestal snel verplaatsend door het gebied. Eenmaal een paartje samen. Twee clusteringen van 

waarnemingen in het noordwestelijke en het zuidelijke deel op ca. 500 m afstand (fusie-afstand is 300 m) en 

daarmee 2 territoria (het clusterprogramma kwam oorspronkelijk zelfs tot 3 territoria). De beweeglijkheid 

van de soort maakt het lastig het aantal territoria in te schatten. Helaas werd geen nest gevonden. 

 

 
 

 
4 Voor beide foto’s zie  www.waarneming.nl. 

http://www.waarneming.nl/
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Grote Bonte Specht (4) 

Vergelijkbare aanwezigheid met vorige twee teljaren (2013/2016: beide 5 territoria). Er werden twee bezette 

nesten met grote jongen gevonden, beide in populieren langs het voormalige bospad aan oostzijde.  

 

Gaai (3) 

Lastig aantallen te schatten met vooral waarnemingen van individuen verspreid zich verplaatsend door het 

gebied. Net als andere jaren geen nest gevonden en geen families gezien. Het blijft onduidelijk wat nu precies 

de broedstatus is van de gaai in het onderzoeksgebied. 

 

Ekster (1) 

Bekend nest in meidoorn nabij bebouwing langs Kooijdijk.  

 

Zwarte Kraai (1) 

Nog maar één territorium zwarte kraai! Een nestpoging meest noordelijk nabij de bebouwing werd niet 

succesvol (wel adult broedend op nest). In het algemeen weinig rondzwervende kraaien, geen groepen. 

 

Matkop (2) 

Twee duidelijke clusters van waarnemingen van zingende matkoppen westelijk en oostelijk en daarmee twee 

territoria. 

 

Pimpelmees (17) 

De hoogste aantallen sinds begin tellingen. Zeer regelmatig verspreid over het oorspronkelijke moerasbos.  

 

Koolmees (18) 

Stabiel in aantal met vrij constante verspreiding (moerasbos). 

 

Boerenzwaluw (4) 

Nieuw op de lijst maar waarschijnlijk alle inventarisatiejaren al broedend in stallen en andere bijgebouwen 

van de boerderij aan de Kooijdijk. Geen nesten geteld, 4 territoria minimaal op basis van informatie 

bewoners.  

 

Staartmees (2) 

Weinig aanwezig, weinig waargenomen. Lastige soort, niet zingend en altijd schijnbaar toevallig 

tegenkomend. Met twee territoria een laagste score sinds start tellingen. 

 

Fitis (14) 

Met nog maar 14 territoria zet de gestage afname van de fitis verder door (2010: 62, 2013: 37, 2016: 26). 

Toptelling op 25 april met 11 zingende vogels. De oorzaak van de afname moet buiten het gebied gezocht 

worden.  

 

Tjiftjaf (47) 

Met 47 territoria bereikte de tjiftjaf de hoogste score sinds start BMP-tellingen (2007). Het hoogste aantallen 

zingende tjiftjaffen werd al geteld op 25 maart (59) ruim voor de datumgrens (10 april).  

 

Rietzanger (21) 

Met 21 territoria blijft de rietzanger redelijk stabiel in aantal territoria. Het accent van de verspreiding ligt 

daarbij wel steeds meer op het noordoostelijke deel (15 terr.) waar het areaal riet is toegenomen, terwijl in 
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de overige delen het rietoppervlak geleidelijk afneemt door verbossing. De toptelling viel op 25 april met 19 

zingende mannetjes (net na de datumgrens van 20 april).  

 

Kleine karekiet (42) 

En weer is het aantal kleine karekieten verder toegenomen!. Met 42 territoria intussen meer dan een 

verdubbeling van 2007 (18 terr.), wat voor een deel op conto komt van de nieuwe rietkragen en -velden aan 

de noordoostzijde. De toename ten opzichte van 2016 (36 terr.) moet ook hier gezocht worden en hangt 

deels samen met een verdere uitbreiding van het oppervlak waterriet (met name de oostoevers van beide 

plassen). Toptelling was 01 juni met 37 zingende vogels.  

 

Bosrietzanger (15) 

De bosrietzanger komt zeer verspreid voor langs de randen van het centrale bos. Concentraties ontbreken. 

De toename ten opzichte van 2016 (9 terr.) is niet goed te verklaren. De vegetatie opbouw van de zones waar 

de bosrietzanger in 2020 is aangetroffen is al jaren stabiel en bestaat uit een afwisseling van droog riet, 

brandnetel, en open bosschages. Mogelijk is deels sprake van een waarnemingseffect gelet op de korte 

zangpiek van de bosrietzanger. Een duidelijke piek werd in 2020 vastgesteld op 1 juni (12 terr.) In 2016 

ontbrak een echte piek en werd deze mogelijk gemist.  

 

Spotvogel (3) 

Twee territoria spotvogel op traditionele locaties noord /noordwest. Een derde zingend mannetje meest 

zuidwestelijk, maar dit territorium ligt grotendeels westelijk van het plot.  

 

Sprinkhaanzanger (2) 

Alleen waarnemingen van sprinkhaanzangers werden gedaan in het noordoostelijke droge rietveld met losse 

struiken. Vroegste waarneming op 9 april. Driemaal werden twee man simultaan zingend vastgesteld 

(afstand >150 m). 

 

Zwartkop (45) 

Met 45 territoria nog meer zwartkoppen dan ooit eerder geteld werden in dit plot. Algehele verdichting van 

de soort, zowel in het kerngebied als omliggende zones. Toptelling met 44 zingende mannetjes op 20 mei. 

 

Tuinfluiter (21) 

In 2020 werd exact hetzelfde aantal tuinfluiter territoria vastgesteld als in 2016 (21 terr.). Toptelling op 9 mei 

met 20 zingende mannetjes.  

 

Grasmus (17) 

Met 17 territoria een absoluut record en bijna een verdubbeling ten opzichte van 2016 (9 terr.) 

Geconcentreerd langs de noord- en westrand van het plot, maar ook in de overgangszone bos-struweel aan 

de zuidoostzijde. De toename is toe te schrijven aan de verdichting in deze zones met soms nog geen 50 

meter tussen zingende mannetjes. Toptelling op 9 en 20 mei met op beide dagen 12 zingende mannetjes.  

 

Winterkoning (34) 

Na 56 territoria in 2016 was er in 2020 een opvallend lage score voor de winterkoning van 34 territoria. En dit 

terwijl de winters afgelopen jaren ronduit zacht waren en het voorjaar droog en zacht met goede 

waarnemingsomstandigheden. Geen idee waar dit aan kan liggen.   
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Boomklever (1) 

Ook in 2020 werd diverse malen de boomklever gehoord en gezien. Eenmaal werd een paartje gezien. Alle 

waarnemingen werden gedaan in een relatief klein oppervlak binnen het centrale deel van het kerngebied 

(net als de andere jaren).  

 

Boomkruiper (8) 

Met acht territoria exact hetzelfde aantal territoria als in 2016. Toptelling op 25 maart met 7 zingende 

mannetjes. De territoria liggen mooi verspreid over het centrale moerasbos (kerngebied). 

 

Spreeuw (1) 

Eenmaal administratief een zingend/baltsend mannetje ter hoogte van de bebouwing aan de noordoostzijde 

geregistreerd. Hier zijn zeker meerdere territoria, echter niet systematisch in kaart gebracht. 

 

Merel (20) 

Er zijn met maar 20 territoria nog nooit zo weinig merels vastgesteld (afgelopen inventarisatiejaren 2007-

2016 resp. 26, 29, 33 en 33 terr.). Dit kan voor een klein deel te maken hebben met het ontbreken van een 

gerichte merel telronde in 2020, maar zeker is dat er veel minder merels zongen tijdens de reguliere 

telronden.  

 

Zanglijster (6) 

Weer minder zanglijsters! Laagste score vanaf het begin van de tellingen. 

 

Grauwe vliegenvanger (3) 

Met 3 territoria is de grauwe vliegenvanger weer goed terug op de broedvogellijst na het ontbreken ervan in 

2016. Vermoedelijk betreft het een waarnemingseffect van deze snel te missen soort met korte zangpiek 

(tweede helft mei). Op twee van de drie locaties werd maar eenmaal een vliegenvanger vastgesteld.  

 

Roodborst (26) 

Met 26 territoria bereikte de roodborst een nog hogere score dan het oude record van 2016 (24 terr.). 

Toptellingen eind maart (ruim voor de datumgrens van 30 april) en eind mei (resp. 28 en 24 terr.).  

 

Roodborsttapuit (1) 

Nieuw op de lijst dankzij een zingend mannetje op  19 april in geschikt habitat in de ruige veldjes aan de 

noordoostzijde. Andere waarnemingen ontbreken. Weliswaar was de roodborsttapuit in 2020 een 

eendagsvlieg maar al eerder, buiten de telreeks, werd deze op dezelfde locatie territoriaal aangetroffen met 

o.a., in 2012 met jongen (zie www.waarneming.nl). 

 

Huismus (aanwezig, niet geteld) 

Lijkt stabiel aanwezig op en rond bebouwing aan Kooidijk. Niet goed geïnventariseerd.  

 

Ringmus (aanwezig, niet geteld)) 

Samen met huismussen rond boerderij met tuin aan Kooidijk. Globale  scan van aantal paartjes tijdens 

reguliere ronden stelt het aantal territoria op tenminste 8.   

 

Heggenmus (8) 

Met 8 territoria was de heggenmus wat minder aanwezig dan in voorgaande twee inventarisatiejaren (beide 

13  terr.). Toptelling op 25 maart met 6 zingende vogels. Meer dan eerdere jaren sterk geconcentreerd in het 

meest westelijke deel van het monitoringsplot.  

http://www.waarneming.nl/
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Witte kwikstaart (1) 

Bekend territorium op erf noordoosthoek.  

 

Vink (26) 

De positieve trend van de vink zet door met in 2020 een record aantal van 26 territoria, met name dank zij 

uitbreiding van territoria in het meest westelijke deel. Verder gelijkmatig verspreid over het gehele 

bosgebied, inclusief nieuwe bosaanplant oostzijde.  

 

Appelvink (1) 

Onzeker territorium op basis van laag overvliegend paartje en enkele losse waarnemingen binnen 

datumgrenzen. Anders dan in 2016 geen zingende vogels of andere territoriale waarnemingen. 

 

Goudvink (4) 

Op 25 maart werden maar liefst op 9 locaties goudvinken vastgesteld inclusief paartjes en zingende vogels. 

Dit was echter 5 dagen voor de datumgrens (1 april) en daarna werden niet meer dan 3 waarnemingen per 

telronde gedaan. Territoria beperkt tot het centrale deel met dicht elzenbroek bos. 

 

 
 

Putter (5) 

Met 5 territoria in 2020 een constante broedvogel. Echter net als in andere jaren enkele wat zangvluchten, 

overvliegende paartjes en zang vanaf tijdelijke posten. Ook nu weer geen jongen en andere nestindicerende 

waarnemingen en onduidelijk waar deze vogels broeden.  

 

Rietgors (8) 

De rietgors blijft in aantal zeer stabiel met een duidelijk kerngebied in het noordoostelijke deel (5 terr.).  
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3.2 Nieuwe soorten / verdwenen soorten 

 

Nieuwe broedvogelsoorten op de BMP-lijst Gagelpolder: 

- roerdomp (1).  

- kievit (1) 

- roodborsttapuit (1) 

- boerenzwaluw (4+) 

 

 

Niet vastgesteld in 2020 wel in eerdere inventarisatiejaren (periode 2007, 2010, 2013, 2016): 

 

Slobeend (2016: 1) 

Anders dan eerdere jaren geen slobeend gezien tijdens de telronden in 2020 9ook niet voor de datumgrens). 

 

Kuifeend (2010/2016: 1) 

Geen kuifeend gezien tijdens de telronden in 2020. 

 

Fuut (2016: 1) 

Geen fuut gezien tijdens de telronden in 2020. 

 

Sperwer (2010/2016: 1) 

Nauwelijks sperwers gezien tijdens de telronden en al helemaal geen territoriale waarnemingen in 2020.  

 

Buizerd (2007/2010: 3, 2013/2016: 1) 

Opmerkelijke ontwikkeling. Na al een afname van 3 naar 1 bezet nest vanaf 2013 in 2020 helemaal geen 

territoriale buizerden waargenomen, laat staan een bezet nest. Hier is gericht op gelet. Ook in de omgeving 

lijken minder buizerden actief, er werden maar sporadisch buizerden in de lucht gezien. Mogelijk is er een 

verband met de vestiging van de boommarter die bekend staat als nestpredator, ook van grote soorten als 

buizerd. 

 

Houtsnip (2013: 1) 

Helaas heeft de waargenomen baltsvlucht in 2013 nog steeds geen vervolg gekregen. Wel werden weer 

‘wintersnippen’ gezien met o.a. 4 x een houtsnip opvliegend tijdens eerste gebiedsverkenning op 22 januari 

(check roofvogelnesten). 

 

Groene specht (2013: 1) 

Geen waarnemingen in 2020 tijdens de inventarisaties in of nabij het plot. Wel één waarneming van een 

roepende vogel op 9 maart door Guus Peterse in de bosaanplant ten zuiden ervan (www.waarneming.nl). 

Eerdere waarnemingen komen uit 2017.  

 

Boomvalk (2007: 1) 

Geen boomvalk gezien tijdens de telronden in 2020. 

 

Snor (2016: 1) 

Geen eigen waarnemingen en ook geen zekere waarnemingen van derden in 2020 (www.waarneming.nl: één 

melding in april 2020 betreft vermoedelijk een sprinkhaanzanger). Laatste zekere waarnemingen komen uit 

2017. 
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Braamsluiper (2013: 1) 

Er zijn in 2020 tijdens de telronden geen braamsluipers gehoord in of nabij het plot. Door Guus Peterse werd 

een zingend mannetje gemeld op 22 april aan de noordoostzijde (www.waarneming.nl). Andere 

waarnemingen ontbreken. 

 

Blauwborst (2007/2010: 45, 2013: 3, 2016: 2 

Misser van de inventarisatie van 2020! Door diverse vogelaars werd in april en mei een zingende blauwborst 

gemeld op een traditionele locatie in het noordoostelijke deel. Deze werd door ons steeds weer net gemist 

en ondanks gerichte zoekacties niet gevonden. Waarnemingen van derden tellen niet mee en dus staat de 

blauwborst voor het eerst niet op de lijst!  Dit past wel in de negatieve trend, samenhangend met de verdere 

verbossing van delen van het plot. 

 

Kneu (2007/2013: 1, 2010: 6) 

Wederom geen kneu gezien of gehoord in 2020. In de beginjaren van de BMP-tellingen (2007-2010) wel 

aanwezig in struwelen westzijde. Mogelijk is het hier te bebost geworden. 

 

Groenling (2010/2016: 1, 2013: 2) 

Op de valreep van het broedseizoen werd op 24 juni tijdens een roerdompenwacht een baltsvlucht gezien 

van een groenling nabij de bebouwing en tuinen aan de noordoostzijde. Echter buiten de datumgrens (20 

juni) en daarmee niet op de lijst van 2020.  
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3.3 Overige opvallende vogelwaarnemingen (niet-broedvogels) binnen en nabij het BMP-plot 

in 2020 (een selectie) 

 

Purperreiger 

Op 27 april in diepe schemer een purperreiger landend in elzenbroekbos NO-zijde. Waarschijnlijke 

slaapplaats. Op 20 mei een purperreiger rustend in dicht wilgenstruweel langs waterplas zuidzijde centraal 

deel van plot. Op 1 juni in datzelfde wilgenstruweel 3 purperreigers invallend en een uur later bij toeval 

opgestoten. Geen vervolgwaarnemingen. 

 

Ooievaar 

Diverse waarnemingen van foeragerend paar. Op 19 april in de middag een groep van 12 ooievaars al 

cirkelend en glijdend doortrekkend. 

 

Smelleken 

Op 9 april een vrouwtje smelleken laag en hard doorvliegend (N). 

 

Porseleinhoen 

Een onmiskenbare ‘zweepslag’ van een overvliegend porseleinhoen in de vroege schemer (5:04 uur) op 19 

april aan de zuidoostzijde van het plot.   

 

Steenuil 

Op 16 maart op 3 plaatsen langs de Kooijdijk steenuilen roepend. Op 19 april in ochtendschemer hier 2 man 

roepend. Tenminste 2, waarschijnlijk 3 territoria steenuil.  

 

Ransuil 

Op 3 juni in avondschemer een ransuil jagend boven open gasstrook oostzijde (was hier al eerder gezien door 

Guus Peterse, zie www.waarneming.nl). 

 

Zwarte specht 

Een onwaarschijnlijke flits van een laag over het moerasbos golvende zwarte specht op 19 april. Eerste 

waarneming (geregistreerd) in deze regio west van de Heuvelrug / A27. 

 

Bruine kiekendief 

Op 27 april een man bruine  kiekendief laag ZW overkomend. 

 

Bonte vliegenvanger 

Op 19 april een vrouwtje bonte vliegenvanger in centrale bos foeragerend. 

 

Paapje 

Op 19 april een mannetje paapje ter plaatse op meest noordelijk veldje met gagelstruweel. 

 

Huiszwaluw 

Kolonie aan Kooijdijk nog steeds goed bezet (geen telling). 

 

Raaf 

Op 9 mei een raaf laag overvliegend noord. 

 



Rapportage broedvogels van de Gagelpolder, BMP-telling broedseizoen 2020, Sovon-plot 4469. 

21 

 

3.4 Overige niet-vogel waarnemingen 

 

Boommarter 

De verrassing van het voorjaar! Tijdens de reguliere eerste ronde op 8 maart ontdekten we twee jonge 

boommarters in en rond een nestboom: een dode populier met bovenin diverse grote holen. Op 25 maart 

werd hier opnieuw een jonge boommarter gezien, rustend in een uitgehold deel van de populier (zie foto). 

Op  20 mei werd de laatste waarneming gedaan en werd waarschijnlijk weer een jong exemplaar gezien, 

maar dan al een stuk groter, hariger en donkerder (zie foto). Deze zat eerder nieuwsgierig dan gealarmeerd 

de boel in de gaten te houden vanuit de opening van het nesthol. Adulten werden nooit gezien. Om de rust 

rond het nest te bewaren is de locatie beperkt gecontroleerd.   

Al bij de eerste verkenningsronde op 22 januari ontdekten we veel noordelijker in het centrale bosdeel een 

holle zwarte els, waarvan een holte duidelijk verder was uitgekrabd met veel houtsnippers op de grond. Een 

beschikbare wildcamera leverde hier na drie nachten geen boommarter op beeld (wel enkele hazen). Die 

ronde werden op het centrale pad ook duidelijke keutels gevonden van een grote marter.  

 

Uitgaand van de eerste rond klauterende jonge boommarters op 3 maart kan worden gesteld dat dit een heel 

vroeg nest is geweest. Waarschijnlijk werden de jongen al begin februari geworpen, terwijl dat volgens ‘de 

boeken’ normaliter in april het geval is.5 Het betreft voor zover bekend het eerste geregistreerde nest van 

een boommarter in het Noorderpark / Vechtplassengebied en dat op maar 750 meter van de Utrechtse wijk 

Overvecht. Binnen het Gagelbos is eenmaal eerder een  boommarter waargenomen en dat betrof een dood 

exemplaar gevonden in november 2017 vrij dicht bij de nestlocatie van 2020 (waarneming SBB). 

 

De komst van de boommarter zal geheid enig effect hebben op de vogelstand (zie ook H. 4). Als uitstekende 

klimmer, vogeljager en eierenrover, is goed mogelijk dat van soorten als buizerd, bosuil en zwarte kraai het 

broedsucces omlaag is gegaan. Daar zijn ook elders in Nederland aanwijzingen voor. De telresultaten van de 

laatste jaren lijken dat te bevestigen. Buizerd broed er niet meer en de bosuil is wel jaarlijks territoriaal maar 

komt niet meer tot jongen. De bosuil heeft daarnaast in de boommarter een concurrent als het gaat om 

nestgelegenheid: geschikte holten in bomen zijn maar dun gezaaid in het gebied.  

 

 
29 januari: vondst van keutels van grote marterachtige op het centrale bospad. 

 
5 Mondelinge mededeling Jeroen Brantjes, Bureau Waardenburg. 
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25 maart: jonge boommarter rustend in grote uitholling boven het nesthol 

 

 
20 mei: groot jong kijkt oplettend/nieuwsgierig uit nesthol. 
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Haas: regelmatige verschijning. 

 

Mol: algemeen 

 

Ree: zeer aanwezig, schatting zo’n 15 adulten. Ook twee kalfjes gezien. 

 

Veenmol: op 27 april in noordoostdeel van het gebied tenminste 3 veenmollen roepend en in polder ten 

oosten daarvan op verschillende plaatsen (totaal ca. 10). 
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4. Discussie:  achterliggende mogelijke oorzaken voor vastgestelde 

veranderingen. 

 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de vastgestelde soorten en aantallen territoria over de periode 1968-2020. 

De gegevens van 1968, 1979 en 1986 zijn niet helemaal vergelijkbaar met de telresultaten vanaf de BMP-

telling in 2007, omdat vanaf dan het geïnventariseerde gebied meer beslaat dan alleen het kerngebied: de 

Gagelzodden. Met die kanttekening geeft de gehele reeks toch een goede indruk van de algemene 

ontwikkeling van de avifauna in het gebied vanaf 1968 tot heden.  

 

In dit hoofdstuk wordt getracht enig licht te werpen op de achterliggende factoren die mogelijk van invloed 

zijn geweest op de vastgestelde ontwikkelingen van populaties in de afgelopen 13 jaren. Het is erg complex 

om hier volledig in te zijn, want rekening moet worden gehouden met zowel lokale, regionale als mondiale 

factoren, met onderscheid in natuurlijke (met name weersfluctuaties / vegetatie-ontwikkeling) als mens-

gestuurde invloeden. Met de zekerheid niet volledig te zijn, worden een paar mogelijk dominante factoren er 

uit gelicht die van betekenis kunnen zijn voor de vastgestelde aantalsontwikkeling van een aantal soorten 

binnen het BMP-plot. De Vogelbalans (2020) wordt daarbij als referentie van de meerjarige landelijke trends 

gehanteerd (Sovon, 2020). 

 

Aanhoudend zachte winters (2013-2020) 

Na enkele relatief koude winters in de periode 2011-2013, zijn er in de winters daarna nauwelijks nog 

vorstdagen geweest in Midden-Nederland. Koude-gevoelige standvogels als roodborst, ijsvogel en 

boomkruiper hebben hiervan geprofiteerd met voor roodborst in 2020 zelfs een hoogste score (26 terr.). Des 

te opmerkelijker is dat de winterkoningstand in 2020 juist weer een dip laat zien (van 56 naar 34  terr.), 

waarvoor geen goede verklaring is. Zeker als die afname wordt afgezet tegen het toegenomen potentiële 

broedareaal in de geleidelijker steeds dichtere ondergroei in de randzones. Meer standvogelsoorten hebben 

voordeel van zachte winters, maar van de meeste zijn de aantallen redelijk stabiel. Predatie, de gelimiteerde 

beschikbaarheid van voedsel, en veilige nestgelegenheden zullen hierin bepalend zijn (o.a. grauwe gans, 

mezen, grote bonte specht, boomklever, gaai, grauwe gans). Mogelijk dat ook de toename van pimpelmees 

en vink deels verband houdt met de serie zachte winters.  

 

Vegetatieve veranderingen in het gebied 

 

Uitbreiding bosoppervlak en verbossing van ruigten  

Met de aanleg van nieuwe bospercelen rond het kerngebied aan het begin van deze eeuw werd het gebied 

geleidelijk aan steeds aantrekkelijker voor bosvogelsoorten. Van een aantal van deze soorten zitten de 

aantallen nog steeds in de lift, daarbij aansluitend op de landelijke trend, die eveneens gestuurd wordt door 

een steeds groter bosoppervlak (o.a. zwartkop, roodborst, vink, houtduif, pimpelmees). De opvallende 

toename van de houtduif in 2020 (van stabiel ca. 4 naar nu 11 terr.) is echter niet goed te begrijpen, gelet op 

de stabiele aanwezigheid van havik en de komst van de boommarter (zie verder). Diverse nieuwe (en 

landelijk expanderende) bosvogelsoorten hebben afgelopen jaren het gebied blijvend gekoloniseerd 

waaronder boomklever en appelvink. De opvallende aanwezigheid van de kleine bonte specht in 2020 met 

maar liefst 2 territoria past ook in dit rijtje. Alleen in 2007 kon deze soort worden bijgeschreven op basis van 

één waarneming juist binnen de datumgrens. De houtsnippen-baltsvlucht van 2013 heeft helaas nog steeds 

geen vervolg gekregen.  
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Vogelsoorten van droge ruigten, open bosschages en overgangszones tussen bos en open terrein blijven 

redelijk stabiel in aantallen (o.a. tuinfluiter, grasmus, bosrietzanger, spotvogel, grauwe vliegenvanger, 

putter, heggenmus). Deze groep bestaat met name uit Afrika-gangers waarvan de soms sterk wisselende 

aantallen van mede bepaald zullen worden door de overwinteringsomstandigheden aldaar (zie verder). 

 

De hoge dichtheden van de sprinkhaanzanger in 2007 (9 terr.) en de snelle afname daarna tot 1-2 territoria is 

direct te relateren aan de groei van de nieuwe bosaanplant. De soort handhaaft zich al enkele jaren alleen 

nog in het droge rietland met enkele losse wilgenstruiken aan de noordoostzijde. De afname van de 

blauwborst en zelfs het (administratief) verdwijnen ervan in 2020, hangt samen met de verdere verbossing 

van de ruige terreindelen. 

 

Uitbreiding riet- en moerasoppervlak plassen noordoosthoek.  

De rietoevers rond de begin deze eeuw aangelegde waterplassen in de noordoosthoek nemen geleidelijk 

verder toe in omvang. Dit heeft zeker bijgedragen aan de sterke toename van de kleine karekiet in het 

gebied met in 2020 een record van 42 territoria. Ook elders in het gebied neemt de karekieten dichtheid toe, 

aansluitend op de landelijke positieve trend van deze soort. De grotere aantallen karekieten zijn mogelijk een 

verklaring voor de opvallende toename van de koekoek van 1 naar 3 territoria in 2020. Deze koekoeken 

houden zich vooral op in de moerasachtige zones aan de noordoost- en zuidwestzijde. De rietzanger en de 

rietgors blijven in aantallen redelijk stabiel en profiteren niet van het toegenomen areaal waterriet. Deze 

soorten zijn dan ook minder gebonden aan dit vegetatietype.  

De toename van het rietareaal en algemener het oppervlak met open moerasvegetaties in de noordoosthoek 

zal zeker ook hebben bijgedragen aan het eerste succesvolle broedgeval van een paartje roerdompen. 

Vrijwel zeker heeft de roerdomp hier ook in 2019 succesvol gebroed, gelet op zeer vergelijkbare 

waarnemingen van derden op dezelfde locatie in dezelfde periode. 

 

De komst van de boommarter? 

De vaststelling van een succesvol nest van de boommarter in de kern van het onderzoeksgebied in 2020 

roept de vraag op wat het effect kan zijn van de komst van een dergelijke handige jager op de vogelstand. 

Waarschijnlijk zit de boommarter al tenminste vanaf 2017 in het gebied toen een dood exemplaar werd 

vastgesteld. Uit diverse publicaties kan worden opgemaakt dat de boommarter plaatselijk mede bepalend 

kan zijn voor het broedsucces van zangvogels (met name holenbroeders als spechten, mezen en holenduif), 

maar ook van grote soorten als buizerd, bosuil en zwarte kraai. Het gaat bij die grotere soorten vooral om het 

roven van eieren, hoewel er ook waarnemingen zijn van onthoofde volwassen bosuilen in nestkasten en 

uitgehaalde nesten met jongen. Het voert binnen het kader van deze rapportage te ver om hier de 

gedocumenteerde effecten uiteen te zetten (cl bronverwijzingen), maar het is wel aardig de vastgestelde 

ontwikkelingen van de broedvogelstand in het Gagelbos ook tegen het licht van de factor ‘boommarter’ te 

houden. 

Zo is het opvallend dat buizerden het gebied al vanaf  2013 nog maar met 1 territorium bezet hebben (zowel 

in 2007 en 2010 met drie territoria met meerdere succesvolle nesten). Het laatst geregistreerde succesvolle 

nest dateert uit 2016. Mogelijk niet toevallig lag dit nest wat geïsoleerd in het meest noordelijke deel nabij de 

bebouwing aan de Kooijdijk. In 2020 werd er niet gebroed en ook ontbraken aanwijzingen voor een 

territorium. 

Van de Bosuil zijn sinds 2013 geen jongen meer vastgesteld. De bosuil is in 2016 en 2020 wel als territoriale 

soort genoteerd, maar ondanks gericht zoeken zijn geen jongen gehoord of gezien. Mogelijk speelt het 

gebrek aan geschikte nestholten en concurrentie van de boommarter hierin, ook een rol. 

Ook het geleidelijk vrijwel verdwijnen van de zwarte kraai als broedvogel zou in relatie kunnen worden 

gebracht met de boommarter. Het enige niet succesvolle nest in 2020 lag meest noordelijk nabij de 

bebouwing aan de Kooijdijk. 
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Ook de nesten van grondbroeders als eendachtigen, grauwe gans, meerkoet en roerdomp vormen een 

makkelijk prooi voor boommarters (en vossen). Mogelijk kan de afname van meerkoet en wilde eend 

hiermee verband houden, hoewel de wilde eend ook landelijk een negatieve trend vertoont. De toename van 

de krakeend wijst op het tegendeel, hoewel er nog steeds geen jonge krakeenden zijn gezien. De grauwe 

ganzen lijken zich na een groeiperiode te stabiliseren rond de 16-17 paartjes. De toename van het aantal 

pullen en het vrijwel ontbreken van (resten van) ganzeneieren, lijkt een aanwijzing dat vossen minder actief 

zijn in het gebied. Die zijn ook niet gezien in 2020. 

 

Landelijke / intercontinentale ontwikkelingen 

 

Van een aantal soorten zijn de vastgestelde ontwikkelingen niet te relateren aan veranderingen in het 

onderzoeksgebied of  weersomstandigheden en moeten de oorzaken gezocht worden op landelijke of zelfs 

intercontinentale schaal. De lokale trend sluit in die gevallen aan op de landelijke trend. 

 

Soorten met een negatieve landelijke trend 

De fitis laat de meest dramatische achteruitgang zien. Terwijl de vegetatieve omstandigheden binnen het 

onderzoeksgebied voor deze soort relatief constant zijn gebleven, is het aantal territoria vanaf 2010 in een 

lineair afgenomen van 62 naar 14 terr. in 2020. De oorzaken hiervoor moeten vermoedelijk in Afrika gezocht 

worden. De afname van de wilde eend sluit aan op de landelijk negatieve trend. Met name in de kuikenfase 

blijken er veel slachtoffers te vallen wat mogelijk wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren 

waaronder voedseltekort en predatiedruk (lopend onderzoek Sovon). Mogelijk dat de afname van de zwarte 

kraai niet of maar deels samenhangt met de lokaal toenemende predatiedruk (havik, boommarter), maar 

met gebied overstijgende factoren, aansluitend op de negatieve landelijke trend. Ook de afname van de 

merel past in het landelijke beeld en wordt onder andere in verband gebracht met het Usutu-virus, terwijl 

ook de droge zomers of nog onbekende factoren een rol kunnen hebben gespeeld (lopend onderzoek Sovon). 

De vastgestelde toename van de fazant staat in contrast tot de licht negatieve landelijke trend. De vraag is of 

hier niet mogelijk vogels zijn uitgezet. Opvallend is dat er alleen mannetjes werden gezien. 

 

Soorten met een positieve landelijke trend 

Als gevolg van gunstige overwinteringsomstandigheden (o.a. een nattere Sahel-zone) laten diverse Afrika-

gangers landelijk al enkele jaren een positieve trend zien. Die trend is ook terug te vinden in het Gagelbos 

met in 2020 goede scores voor o.a. grasmus, kleine karekiet en koekoek. Mogelijk dat ook het lichte herstel 

van de bosrietzanger in 2020 op conto komt van betere overwinteringsomstandigheden. De toename van de 

krakeend volgt de landelijke trend. Het blijft vooralsnog bij gepaarde vogels; nesten en/of pullen zijn nog 

steeds niet aangetroffen.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 

 

De avifauna van het BMP-plot de Gagelpolder kent een gevarieerde broedvogelpopulatie die kenmerkend is 

voor moerasbosvegetaties en open moeras- en plasvegetaties van het laagveenmoeras. Vanaf de eerste 

BMP-tellingen in 2007 heeft de broedvogelsamenstelling kleine veranderingen ondergaan in het 

soortenspectrum en soms grote veranderingen in het aantal territoria per soort. Deze veranderingen worden 

deels bepaald worden door de vegetatieve ontwikkelingen binnen de gebiedsgrenzen, deels door de variatie 

in koude en warme winters, en deels door factoren die buiten het gebied gezocht moeten worden en op 

grotere schaal spelen. Predatiedruk van havik, vos en boommarter kunnen een bepalend effect hebben op 

het broedsucces van bepaalde vogelsoorten, maar dat effect is alleen door intensiever nestonderzoek te 

kwantificeren. 

Samenhangend met de toename van het oppervlakte bos en de toenemende ouderdom daarvan is in de loop 

van de BMP-jaren het aantal bossoorten toegenomen en zijn ook de aantallen territoria van deze soorten 

toegenomen. Dit is ten koste gegaan van enkele soorten die open ruigten en half open struwelen prefereren 

waaronder spotvogel, blauwborst, sprinkhaanzanger en bosrietzanger.  

De structurele toename van het oppervlak waterriet in de plassen aan de noordoostzijde heeft bijgedragen 

aan een toename van het aantal kleine karekieten en heeft zeker ook bijgedragen aan de vestiging van een 

paartje roerdompen. De gedeeltelijke afgravingen van het aangrenzende graslandperceel heeft voedselrijke 

plasdras vegetaties opgeleverd met o.a. lisdodde-stroken, waarin de roerdompen een geschikte nestlocatie 

vonden. De steeds verder uitdijende rietoevers langs de plassen bieden ook perspectieven voor andere 

zeldzamere soorten als snor en grote karekiet. Elders in het gebied is het rietoppervlak verder afgenomen als 

gevolg van de verbossing.  

Het kerngebied, ofwel de vroegere Gagelzodden, is vanaf 2007 niet noemenswaardig veranderd. Voor 

veranderingen van de soortensamenstelling in dit elzen-eiken-wilgen moerasbos zijn eerder oorzaken buiten 

het BMP-plot aan te wijzen. Dit geldt onder andere voor soorten als fitis, staartmees, matkop met een 

negatieve landelijke trend, maar ook voor landelijk toenemende soorten als zwartkop, boomklever, kleine 

bonte specht en pimpelmees. De stabiele situatie van het kerngebied maakt deze tot een waardevol 

monitoringsplot. 

 

Met in 2020 in totaal 56 verschillende broedvogelsoorten met een gezamenlijk totaal van circa 500 territoria 

kan het Gagelbos als een soortenrijk gebied worden bestempeld met een hoge vogeldichtheid. Met diverse 

roofvogelsoorten,  karakteristieke moerasvogelsoorten, enkele rode lijst soorten en andere soorten die 

landelijk achteruit gaan, wordt het belang van dit gebied als onderdeel van het Utrechtse en Hollandse 

mozaïk van laagveenmoerassen en moerasbossen onderstreept. De aanleg van de nieuwe bospercelen 

rondom het kerngebied heeft bijgedragen aan een robuustere natuur en veiligstelling van de kernwaarden. 

De recente vestiging van de boommarter draagt bij aan een dynamische zelfregulerende natuur. Met een 

voortgaande successie van de bospercelen en van de plassen in de noordoosthoek kan het belang van het 

gebied in de nabije toekomst nog verder toenemen.  De vestiging van de roerdomp als succesvolle 

broedvogel is daar een mooi voorbeeld van.  

 

 

Beheersaanbevelingen 

 

Vanuit het streven naar een verdere ontwikkeling van de natuurlijke kwaliteiten van het gebied kunnen de 

volgende aanbevelingen worden gedaan: 

• Behoud de rust in het kerngebied (Gagelzodden) en houdt de recreatiedruk in de omliggende 

randzones beheersbaar.  
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• De nieuwe bospercelen aan de (zuid)oostzijde zijn op veel plaatsen hoog opgeschoten. Hierdoor is 

sprake van een vrij monotone bosvegetatie (houtakkers) met een zeer dicht bladerdek, waardoor 

een onderlaag van kruiden en struiken vrijwel ontbreekt. De dichtheid aan bosvogels en het 

soortenspectrum is als gevolg hiervan in deze percelen vrij laag. Het uitdunnen van deze 

bospercelen, met name die aan de zuidoostzijde, zal resulteren in een gevarieerdere structuur met 

meer gradiënten en meer (vogel)soorten met een hogere dichtheid. 

• Stimuleer de uitbreiding van de rietzones en in algemene zin de verlanding van de grote plassen aan 

de noordoostzijde. Voor een optimaal soortenspectrum dient een volledige verbossing van deze 

zones in de toekomst te worden voorkomen.  

• Ten aanzien van het rietbeheer wordt bij voorkeur het riet gefaseerd gemaaid, zodat rietvogels elk 

jaar en in elk seizoen voldoende beschutting en broedgelegenheid in het gebied kunnen vinden.  
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Bijlage 1. Overzicht van aantallen broedvogels (territoria) onderzoeksgebied Gagelpolder (2007, 2010, 

2013, 2016, 2020) en het kerngebied daarbinnen (Gagelzodden: 1968, 1979, 1986). (+ indicatie van 

gebiedstrend vanaf 2007:  groen = significant positief, rood is significant negatief). Bron landelijke trend: Netwerk 

Ecologische Monitoring, Sovon. provincies & CBS, www.sovon.nl. 

 

  
kerngebied (Gagelzodden) onderzoeksgebied Gagelpolder 

  landelijke 
trend 
trend 

2008-2019 soort/jaar 1968 1979 1986 2007 2010 2013 2016 2020 

grauwe gans 0 0 0 9 6 13 17 16 > 

knobbelzwaan 1 1 0 2 3 1 1 1 stabiel 

nijlgans 0 0 0 2 1 1 0 1 > 

krakeend 0 0 0 1 1 1 3 6 > 

wilde eend 13 13-17 16 14 12 15 9 9 < 

soepeend 0 0 0 0 2 2 2 2 < 

slobeend 0 0 1 0 0 0 1 0 stabiel 

zomertaling 2 0-1 0 0 0 0 0 0 < 

kuifeend 0 0 0 0 1 0 1 0 < 

fuut 0 0 0 0 0 0 1 0 > 

fazant 15-20 15-20 4 0 1 4 1 4 < 

roerdomp 0 0 0 0 0 0 0 1 > 

havik 0 0 1 1 1 1 1 1 stabiel 

sperwer 0 0 0 0 1 0 1 0 < 

buizerd 0 0 0 3 3 1 1 0 > 

waterral 3 1 1 3 0 0 1 2 > 

waterhoen 36 13-14 3 3 4 2 3 2 stabiel 

meerkoet 12 9-13 10 9 16 14 12 8 > 

porseleinhoen 1-3 0 0 0 0 0 0 0 stabiel 

kievit 0 0 0 0 0 0 0 1 < 

houtsnip 0 0 0 0 0 1 0 0 > 

houtduif 21 20-37 17 5 2 4 4 11 stabiel 

holenduif 0 1-4 1 0 0 0 3 3 > 

zomertortel 5 1 1 0 0 0 0 0 <<5% 

turkse tortel 0 1 0 niet geteld niet geteld 1 niet geteld aanwezig < 

koekoek 2 2 3 2 1 1 1 3 stabiel 

bosuil 0 1 1 1 1 0 1 1 stabiel 

ransuil 1 3 1 0 0 0 0 0 < 

ijsvogel 0 0 0 0 0 0 1 1 > 

wielewaal 1 1 0 0 0 0 0 0 stabiel 

kleine bonte specht 0 0 1 1 0 0 0 2 > 

grote bonte specht 1 3 4 3 3 5 5 4 > 

groene specht 0 0 0 0 0 1 0 0 > 

boomvalk 1 1 1 1 0 0 0 0 < 

gaai 1 3 3 2 3 4 2 3 stabiel 

ekster 1 4 0 0 1 0 0 1 > 

zwarte kraai 2 3 3 5 6 4 3 1 < 

matkop 4 7-10 6 5 2 1 2 2 < 

pimpelmees 0 1-2 7 13 10 11 15 17 stabiel 

koolmees 5 13-17 22 16 18 14 17 18 stabiel 

boerenzwaluw 0 0 0 niet geteld niet geteld niet geteld niet geteld 4 > 

staartmees 0 0 4 4 3 4 2 2 < 

http://www.sovon.nl/


  
kerngebied (Gagelzodden) onderzoeksgebied Gagelpolder 

  landelijke 
trend 
trend 

2008-2019 soort/jaar 1968 1979 1986 2007 2010 2013 2016 2020 

fitis 52 41-52 58 47 62 37 26 14 < 

tjiftjaf 19 50-55 38 39 50 44 45 47 > 

rietzanger 21 4 0 23 26 16 19 21 > 

kleine karekiet 19 6-32 49 18 25 24 36 42 > 

bosrietzanger 3 1 6 29 21 22 7 15 stabiel 

snor 0 7 0 0 0 0 1 0 > 

spotvogel 1 1-5 9 10 9 3 2 3 > 

sprinkhaanzanger 0 0 1 9 5 4 1 2 > 

zwartkop 29 11-12 12 33 26 30 37 45 > 

tuinfluiter 29 11-12 22 18 30 33 21 21 < 

grasmus 5 2-3 2 11 10 13 9 17 > 

braamsluiper 1 0 0 0 0 1 0 0 > 

winterkoning 31 19 35 64 33 30 56 34 > 

boomklever 0 0 0 0 0 1 1 1 > 

boomkruiper 0 0 1 10 4 4 8 8 > 

spreeuw 7 13 7 niet geteld 1 1 1 1 < 

merel 29 18-22 36 26 29 33 33 20 < 

zanglijster 9 13 7 14 7 10 8 6 stabiel 

grauwe vliegenvanger 1 3 12 4 4 2 0 3 stabiel 

roodborst 8 11 19 17 9 19 24 26 > 

blauwborst 1 0 0 4 4 3 2 0 > 

gekraagde roodstaart 1 0 0 0 0 0 0 0 > 

roodborsttapuit 0 0 0 0 0 0 0 1 > 

huismus 0 0 0 niet geteld 15 8 niet geteld aanwezig stabiel 

ringmus 4-6 3-4 1 niet geteld 5 1 niet geteld aanwezig < 

heggenmus 3-4 14-17 9 8 8 13 13 8 < 

witte kwikstaart 0 0 0 1 1 0 1 1 < 

vink 1 3 10 9 13 21 18 26 stabiel 

kneu 2 1-2 2 1 6 1 0 0 > 

appelvink 0 0 0 0 0 1 2 1 >>5% 

groenling 0 0-1 0 0 1 2 1 0 > 

putter 0 1 1 3 5 5 6 5 >>5% 

goudvink 0 1-2 2 3 4 4 5 4 > 

rietgors 18 13-15 14 8 4 6 9 8 > 

          



Bijlage 2. Overzicht van resultaten autoclustering inventarisatie Gagelbos 2020 

datum 08-03 1603 25-03 09-04 19-04 25-04 27-04 02-05 09-05 13-05 20-05 25-05 01-06 03-06 14-06 24-06 28-06 

aantal 
terr. 
2020 

hoogste 
broed- 
code 

datum 

start 07:00 20:45 06:15 06:25 05:00 05:50 20:45 04:55 04:55 21:00 05:05 20:55 04:55 21:00 05:00 08:00 20:00 start 

einde 11:00 22:00 12:15 12:00 09:30 12:00 22:00 10:15 11:30 22:00 11:45 22:40 10:30 22:55 12:00 10:15 21:50 einde 

bezoeknr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bezoeknr 

Bezoektype zonop nacht zonop zonop zonop zonop avond zonop zonop avond zonop avond zonop avond zonop ochtend avond Bezoektype 

Grauwe Gans 16   13 10   3     4   3             16 16 Grauwe Gans 

Knobbelzwaan 4         1                       1 3 Knobbelzwaan 

Nijlgans 2   1 1   1   1 1   1             1 12 Nijlgans 

Krakeend     4 6 3 6     6   3       4     6 3 Krakeend 

Wilde Eend     10 5   6     13   1             9 16 Wilde Eend 

Soepeend     2     3     2   1             2 16 Soepeend 

Fazant     1 (1) 2 2 2     2 (1)   2 (1)       4     4 2 Fazant 

Roerdomp           1   1             1 1 1 1 14 Roerdomp (rode lijst) 

Havik 1   1 1 1 3 1 2 2   2   1   1   1 1 13 Havik 

Waterral     2 1   1                 1     2 2 Waterral 

Waterhoen     1   1 2 1           1   1     2 3 Waterhoen 

Meerkoet     14 16   8     6 (1)   6 (1)       5     8 16 Meerkoet 

Kievit                 1                 1 15 Kievit 

Holenduif       1 1     3 3   2       3     3 3 Holenduif 

Houtduif     2 1   7     7   7       9     11 2 Houtduif 

Turkse Tortel           1                       1 3 Turkse Tortel 

Koekoek         1 1   2 2 2 3   3 1 3   3 3 5 Koekoek 

Bosuil   1     1     1                   1 2 Bosuil 

IJsvogel 1   1     1     1   1   1   1     1 1 IJsvogel 

Kleine Bonte Specht 1   1 1   1     1       1   1     2 3 Kleine Bonte Specht 

Grote Bonte Specht 2   5 5   3     4   7       3     4 16 Grote Bonte Specht 

Gaai     5 2   1     4   1       2     3 3 Gaai 

Ekster     1 1   1                       1 9 Ekster 

Zwarte Kraai 1   2 1   2   1 2       1         1 13 Zwarte Kraai 

Matkop     1 1       1     2   1         2 14 Matkop (rode lijst) 

Pimpelmees     14 17   10     6   9       4     17 12 Pimpelmees 

Koolmees     9 17   12     10   10       2     18 12 Koolmees 

Boerenzwaluw           2   4     4             4 15 Boerenzwaluw (rode l.) 

Staartmees     1               2       1     2 12 Staartmees 

Fitis       8   11     10   8 3     6     14 2 Fitis 

Tjiftjaf     59 48   45     34   39       26     47 2 Tjiftjaf 
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datum 08-03 1603 25-03 09-04 19-04 25-04 27-04 02-05 09-05 13-05 20-05 25-05 01-06 03-06 14-06 24-06 28-06 

aantal 
terr. 
2020 

hoogste 
broed- 
code 

datum 

start 07:00 20:45 06:15 06:25 05:00 05:50 20:45 04:55 04:55 21:00 05:05 20:55 04:55 21:00 05:00 08:00 20:00 start 

einde 11:00 22:00 12:15 12:00 09:30 12:00 22:00 10:15 11:30 22:00 11:45 22:40 10:30 22:55 12:00 10:15 21:50 einde 

bezoeknr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bezoeknr 

Bezoektype zonop nacht zonop zonop zonop zonop avond zonop zonop avond zonop avond zonop avond zonop ochtend avond Bezoektype 

Rietzanger       6 13 (1) 19   15 15   9   4   11     21 3 Rietzanger 

Kleine Karekiet         2 4   4 18   18   37   24     42 2 Kleine Karekiet 

Bosrietzanger                     5 2 12 (1)   4     15 3 Bosrietzanger 

Spotvogel                     1   2         3 2 Spotvogel (rode lijst) 

Sprinkhaanzanger       1 2 1 1   1 2   1   2 1     2 2 Sprinkhaanzanger 

Zwartkop       21   30     38   44       36     45 2 Zwartkop 

Tuinfluiter         1 12     20   12       12     21 2 Tuinfluiter 

Grasmus           3   4 12   12       9     17 3 Grasmus 

Winterkoning     33 31   29     25   25       18     34 2 Winterkoning 

Boomklever     1 1 1     1     1   1         1 3 Boomklever 

Boomkruiper     7 5   4     4   3       2     8 3 Boomkruiper 

Spreeuw                 2                 1 14 Spreeuw 

Merel     9 13   12     12   17       14     20 3 Merel 

Zanglijster     6 5   3     3 2 2       5     6 12 Zanglijster 

Grauwe Vliegenvanger                     2   1   1     3 2 Grauwe Vliegenvanger 

Roodborst     28 24   19     21   24       11     26 12 Roodborst 

Roodborsttapuit         1                         1 2 Roodborsttapuit 

Huismus       1         5                 5 3 Huismus (rode lijst) 

Ringmus     1 1                           1 13 Ringmus (rode lijst) 

Heggenmus     6 4         4                 8 2 Heggenmus 

Witte Kwikstaart       1   1         1       1     1 1 Witte Kwikstaart 

Vink     8 7   19     21   22       14     26 9 Vink 

Appelvink                     1       2     1 3 Appelvink 

Goudvink 2   9 3 1 3     1   2   4   1     4 3 Goudvink 

Putter     3 4         2   4       3     5 3 Putter 

Rietgors 3   2 3 5 6   3 8   6       5     8 14 Rietgors 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3. Verspreidingskaartjes territoria per soort in 2020  

op basis van autoclustering Sovon 



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1 1-3 t/m 15-4 2500

N
    

Grauwe Gans 16 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                             1 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1 20-4 t/m 20-7 2500

N
    

Knobbelzwaan 1 territorium

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                             2 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1 15-3 t/m 15-5 2500

N
    

Nijlgans 1 territorium

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                             3 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 2 1 20-4 t/m 15-6 1000

N
    

Krakeend 6 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                             4 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

man X X X 2 1 1-4 t/m 10-5 1000

N
    

Wilde Eend 9 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                             5 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

man X X X 2 1 1-4 t/m 10-5 1000

N
    

Soepeend 2 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                             6 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

man X X X 2 1 1-2 t/m 30-6 300

N
    

Fazant 4 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                             7 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X   1 1-4 t/m 10-6 1000

N
    

Roerdomp 1 territorium

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                             8 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 3 2 1-2 t/m 15-7 1000

N
    

Havik 1 territorium

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                             9 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1 15-4 t/m 10-7 200

X X . . 2 1 15-4 t/m 10-7 200

N
    

Waterral 2 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            10 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 1 20-4 t/m 15-6 300

N
    

Waterhoen 2 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            11 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 2 1 20-4 t/m 10-6 500

N
    

Meerkoet 8 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            12 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

man X X X 2 1 1-4 t/m 10-5 1000

N
    

Kievit 1 territorium

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            13 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1 1-3 t/m 31-7 300

N
    

Holenduif 3 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            14 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-12 13+ 1 20-4 t/m 31-7 300

N
    

Houtduif 11 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            15 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-8 9-13 14+ 1 15-3 t/m 20-8 300

N
    

Turkse Tortel 1 territorium

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            16 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-13 14+ 1 10-5 t/m 25-6 1000

N
    

Koekoek 3 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            17 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 1 1-1 t/m 10-7 500

N
    

Bosuil 1 territorium

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            18 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 2 1 1-4 t/m 15-5 2000

N
    

IJsvogel 1 territorium

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            19 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 1 1-2 t/m 20-6 300

N
    

Kleine Bonte Specht 2 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            20 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-12 13+ 1 1-3 t/m 30-6 500

N
    

Grote Bonte Specht 4 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            21 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 2 1-4 t/m 10-7 500

N
    

Gaai 3 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            22 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1-2 t/m 30-6 300

N
    

Ekster 1 territorium

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            23 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1-3 t/m 30-6 500

N
    

Zwarte Kraai 1 territorium

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            24 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-12 13+ 1 1-2 t/m 30-6 500

N
    

Matkop 2 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            25 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-12 13+ 1 15-3 t/m 30-6 300

N
    

Pimpelmees 17 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            26 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-9 10-13 14+ 1 15-3 t/m 30-6 300

N
    

Koolmees 18 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            27 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 2 20-5 t/m 30-6 1000

N
    

Boerenzwaluw 4 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            28 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1 1-3 t/m 31-5 500

N
    

Staartmees 2 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            29 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 15-4 t/m 30-6 100

N
    

Fitis 14 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            30 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 10-4 t/m 20-7 200

N
    

Tjiftjaf 47 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            31 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 25-4 t/m 10-7 200

N
    

Rietzanger 21 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            32 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-9 10-13 14+ 1 5-5 t/m 10-7 100

N
    

Kleine Karekiet 42 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            33 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 10-5 t/m 20-7 100

N
    

Bosrietzanger 15 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            34 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 10-5 t/m 15-7 200

N
    

Spotvogel 3 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            35 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-9 10-13 14+ 1 30-4 t/m 20-7 200

N
    

Sprinkhaanzanger 2 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            36 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 15-4 t/m 20-7 200

N
    

Zwartkop 45 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            37 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 30-4 t/m 20-7 200

N
    

Tuinfluiter 21 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            38 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 25-4 t/m 10-7 200

N
    

Grasmus 17 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            39 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-6 7-9  10+ 1 1-2 t/m 20-7 200

N
    

Winterkoning 34 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            40 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-6 7-10 11+ 1 15-2 t/m 31-5 300

N
    

Boomklever 1 territorium

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            41 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-9 10-13 14+ 1 1-2 t/m 20-6 200

N
    

Boomkruiper 8 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            42 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1 1-4 t/m 31-5 100

N
    

Spreeuw 1 territorium

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            43 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-15 16+ 1 1-3 t/m 15-7 200

N
    

Merel 20 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            44 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-12 13+ 1 20-4 t/m 30-6 300

N
    

Zanglijster 6 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            45 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X JA 1-9 10-13 14+ 1 15-5 t/m 10-8 200

N
    

Grauwe Vliegenvanger 3 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            46 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-9 10-13 14+ 1 30-4 t/m 30-6 200

N
    

Roodborst 26 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            47 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-11 12+ 1 15-3 t/m 15-7 200

X X . . JA 1-6 7-11 12+ 1 5-4 t/m 15-7 200

N
    

Roodborsttapuit 1 territorium

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            48 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

man X X X 1 10-3 t/m 20-6 100

N
    

Huismus 5 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            49 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-6 7-13 14+ 1 1-4 t/m 15-6 200

N
    

Ringmus 1 territorium

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            50 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-12 13+ 1 10-3 t/m 10-7 200

N
    

Heggenmus 8 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            51 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 2 1 1-4 t/m 10-7 300

N
    

Witte Kwikstaart 1 territorium

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            52 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-9 10-16 17+ 1 20-4 t/m 20-7 200

N
    

Vink 26 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            53 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-12 13+ 1 15-3 t/m 20-6 300

N
    

Appelvink 1 territorium

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            54 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 1 1-4 t/m 31-7 500

N
    

Goudvink 4 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            55 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1 1-4 t/m 15-7 300

X X . . 1 10-5 t/m 15-7 500

N
    

Putter 5 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder

                            56 / 57



geldige waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-6 7-13 14+ 1 15-4 t/m 30-6 200

N
    

Rietgors 8 territoria

Legenda: Periode:
2020

Telgebied:

4469 Gagelpolder
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