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1. Samenvatting: 

 

In 2010 vond in een deel van het Grenspark met name aan Nederlandse zijde een 

broedvogelinventarisatie plaats. Deze inventarisatie kaderde in het monitoringplan van het 

Grenspark met het doel om elke 5 jaar van ten minste de 38 vogelsoorten (aandacht soorten) 

alle territoria / broedparen gebied dekkend in kaart te brengen. In totaal werd  in 2010   691 ha 

onderzocht door 11 vrijwilligers. De digitale verwerking van de gegevens gebeurde in het 

kantoor van het Grenspark.  

 

Van de 38 aandacht soorten (monitoringplan en uitbreiding) werden er 15 vastgesteld als 

zekere broedvogelsoorten en 1 soort als mogelijke broedvogel. De afwezigheid van grotere 

vennen en waterpartijen verklaart waarom er geen ‘watervogels’ tot broeden komen, 

waardoor het totaal aantal gevonden aandacht soorten dan ook laag blijft. Daar staat tegenover 

dat de dichtheid van aandacht soorten van droge heide en bos, zeer hoog is, met name van 

soorten als boomleeuwerik, boompieper en roodborsttapuit.  

 

Niet meer voorkomend: Van de aandacht soorten zijn er 5 (tapuit, bergeend, geelgors, wulp en 

wielewaal) die tussen 1991-1992 (inventarisatiegegevens van Sovon) en 2005 uit het 

onderzoeksgebied verdwenen zijn en is er 1 soort verdwenen tussen 2005 en 2010. In 2005 

stond de veldleeuwerik nog als mogelijke broedvogel genoteerd met 2 zangposten. In 2010 

werden geen zangposten meer opgetekend. 

 

Zekere broedvogelsoorten: Van de overige 15 aanwezige aandacht soorten konden of 

nestindicatie of jongen waargenomen worden wat hen de status van zekere broedvogel 

opleverde. 

 

Mogelijke broedvogelsoort 

Van slechts 1 soort met name de boomvalk zijn meerdere waarnemingen genoteerd tijdens de 

broedperiode maar een zeker broedgeval kon niet worden vastgesteld, in tegenstelling tot in 

2007 toen dankzij een nestvondst een geslaagd broedgeval kon genoteerd worden waarbij 

minstens 3 pulli zijn uitgevlogen. 

 

De resultaten worden vergeleken met broedvogelkarteringen uitgevoerd tussen 1985-1998 en 

uitvoerig besproken het rapport, Teixeira R. M. & Bult H. 2002. Broedvogels Landgoed 

Groote Meer en militair oefenterrein Ossendrecht 1985-1998. Vogelwerkgroep Bergen op 

Zoom en Vereniging Natuurmonumenten, 's-Graveland. 

(zie 3.6 voor meer info over onderzoek 1985-1998). 

 

Van de 38 aandacht soorten uit het monitoringplan zijn er 37 soorten gebied dekkend 

gemonitord. De nachtzwaluw werd uit de monitoring gehouden.  

 

 

In de tabel “vergelijkend onderzoek” op volgende pagina, vindt u een overzicht van de totale 

broedvogelaantallen van 1985-1998 / 2005 en 2010.  

In hoofdstuk 4 (resultaten) wordt per soort hierop dieper ingegaan. 
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Tabel vergelijkend onderzoek 1985-1998 / 2005 / 2010 

 

 TOTAAL 
1985-1998 

TOTAAL 

2005 
TOTAAL 

2010 

Bergeend 2 0 0 

Blauwborst 0 0 0 

Bonte vliegenvanger 0 11 16-19 

Boomklever 21 30-36 30-35 

Boomleeuwerik 30 25-28 22-24 

Boompieper 112 63-68 70-76 

Boomvalk 2 NG 0-1 

Canadese gans 0 0 0 

Dodaars 0 0 0 

Fitis 172 NG 85-91 

Geelgors 1 0 0 

Gekraagde roodstaart 75(5) 36-41 38-45 

Geoorde fuut 0 0 0 

Grasmus 0 NG 1 

Groene specht 5 2-3 1 

Grutto 0 0 0 

Kievit 0 0 0 

Kneu 7 12-14 10-13 

Krakeend 0 0 0 

Kruisbek 8 NG 4-6 

Kuifeend 0 0 0 

Kuifmees 82-90 75-87 76-84 

Nijlgans 0 0 0 

Rietgors 0 0 0 

Roodborsttapuit 7 7-8 16-18 

Slobeend 0 0 0 

Sprinkhaanzanger 0 NG 3-4 

Tafeleend 0 NG 0 

Tapuit 1 0 0 

Tureluur 0 0 0 

Veldleeuwerik 5 0-2 0 

Watersnip 0 0 0 

Wielewaal 2 0 0 

Wintertaling 0 NG 0 

Wulp 4 0 0 

Zwarte mees 61 NG 45-49 

Zwarte specht 8 2 2-4 
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2. Opzet onderzoek: 

 

2.1. Ontstaan opdracht:  

Bij de instelling van het Grenspark had de toenmalige minister van Leefmilieu duidelijk 

verwoord dat er een gebiedsdekkend monitoringplan moest opgemaakt en ook uitgevoerd 

worden. Het Grenspark heeft van bij de start deze opdracht als één van zijn belangrijke taken 

gezien en heeft opdracht gegeven aan een studiebureau om een monitoringplan te schrijven.  

In 2003 lag het plan ter tafel en is het door de beheerders (afdeling Natuur, Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten)  goedgekeurd wat de start gaf voor het eigenlijke verzamelen van de 

gegevens.  

 

2.2 Afbakening opdracht: 

Het monitoringplan van het Grenspark is vrij ambitieus en omvat vele diergroepen en planten. 

Zo worden niet enkel de vogels maar ook amfibieën, reptielen, sprinkhanen, libellen, planten 

en vlinders gemonitord en zijn andere soorten zoals recent de nachtvlinders, loopkevers, 

spinnen en mieren onderwerp van bijkomende inventarisaties. 

Juist daarom worden niet alle soorten gemonitord maar werd in overleg met de beheerders een 

lijst opgemaakt van aandacht soorten . Voor de vogels staan die beschreven in bijlage 1 van 

het rapport.  

 

 

3. Materiaal en methoden: 

3.1. Sectoren (zie bijlage 6.2) 

De totale oppervlakte die geïnventariseerd werd besloeg 691 hectaren. Dit gebied werd 

opgedeeld in 8 deelgebieden. Bij het vergelijkend onderzoek werd dezelfde oppervlakte 

vergeleken: vergelijking 1985-1998  t.o.v. 2005 en t.o.v. 2010. 

 Oppervlakte in 

hectare 

VOG10 119ha 

VOG11 82ha 

VOG12 79ha 

VOG13 92ha 

VOG14 68ha 

VOG15 40ha 

VOG16 128ha 

VOG17 84ha 

 

3.2. Deelnemers: 

Aan het onderzoek namen 11 amateur-ornitologen deel, namelijk Jacobs Aloïs, Jacobs Jos, 

Jordaens Jean, Goyens Bert, Hidde Bult, Kueppens Jos, Snels Paul, Van Laerhoven Cees, 

Verelst Paul, Vermeersch Glenn en Verschoore Koen. 

 

3.3. Soorten: 

Zoals eerder aangegeven werden 37 aandacht soorten voor het Grenspark mee opgenomen in 

de monitoring. De nachtzwaluw, die ook een aandacht soort is, werd uit de monitoring gelicht 

om te vermijden dat zowel dag- als avond bezoeken nodig waren. Deze soort wordt dus niet 

behandeld in dit rapport. Voor de nachtzwaluw zal er getracht worden om elke 5 jaar een 

gebied dekkende monitoring te organiseren voor het ganse Grenspark. 

Overige soorten die geen aandacht soort zijn, werden niet opgenomen in dit verslag maar zijn 

voor VOG 14-15-16 wel geïnventariseerd en werden ook digitaal verwerkt. 
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3.4. Standaardisering: 

Om met verschillende mensen kwaliteitsvolle gegevens te verzamelen is een ver 

doorgedreven standaardisering nodig. Hiervoor werd als leidraad de handleiding monitoring 

van het Grenspark gehanteerd. Deze is gebaseerd op de criteria die gebruikt zijn voor de 

soortenhandleiding bij de Vlaamse broedvogelatlas 2000-2003  (Vermeersch et al., 2000). 

De broedvogelgegevens werden op een uniforme manier op de dagkaarten (of veldkaarten) 

ingetekend. Daarna werd per soort en per sector een ‘soortkaart’ aangemaakt. Nadien werden 

deze soortkaarten digitaal ingetekend op stafkaart 1/10.000. 

 

3.5. Kartering: 
Er werd gekozen voor de methode van de territoriumkartering (Van Dijk, 1996). 

Het aantal bezoeken werd vastgelegd op minimum 5, maar iedere inventariseerder bracht 

minimum 6 bezoeken. Voor de verdere specificaties verwijzen we naar de volledige 

handleiding monitoring van het Grenspark (Lambrechts,J., De Coster, K.& M. Indeherberg 

2003, handleiding voor monitoring van het Grenspark). 

 

Hier een overzicht van de inventarisatie inspanningen per telhok (VOG) omgerekend in 

aantallen minuten/hectare: 

 

VOG 10: 10,8 minuten/hectare 

VOG 11: 12,4 minuten/hectare 

VOG 12: 13,4 minuten/hectare 

VOG 13: 12,6 minuten/hectare 

VOG 15: 14,6 minuten/hectare 

VOG 16: 10,5 minuten/hectare 

     16,0 minuten/hectare 

VOG 17: 17,4 minuten/hectare 

 

VOG14 aangezien de dagkaarten niet ingezonden werden, kan er geen inventarisatie 

inspanning berekend worden.  

VOG 16 werd twee maal afzonderlijk bezocht. 

 

Het kaartmateriaal (op basis van de topografische kaart 1:25.000) werd door het Grenspark ter 

beschikking gesteld van de waarnemers. Voor elk bezoek werd een nieuwe dagkaart gebruikt 

waarop de posities en gedragingen van alle soorten werden genoteerd. Tevens kreeg deze 

dagkaart, de datum van het bezoek en de naam van de waarnemer. De inventariseerder(s) 

maakten aan het einde van de monitoring per soort een “soortkaart” aan met de aanwezige 

territoria. Deze soortkaarten werden op het grensparkkantoor naast elkaar gelegd om overlap 

van territoria uit te sluiten. Vervolgens werden de gegevens gedigitaliseerd. 

 

 

 

 

3.6. Onderzoek 1985-1998 
In 1991 onderzocht Ray Teixeira het Militair Oefenterrein (Meersche Duinen, Houtduinen en 

Kriekelare Duinen) op aandachtssoorten voor de Broedvogelatlas van West-Brabant tijdens 6 

rondes met in totaal 24 bezoeken (Teixeira & Bult 2002). Het betrof de sectoren VOG 10, 

VOG 11, VOG 12, VOG 13 en het noordelijk deel van VOG 17. Hidde Bult onderzocht in 

1992 het zuidelijk onderzoeksgebied (Hazeduinen en Bieduinen), overeenkomend met 

sectoren VOG 14, VOG 15, VOG 16 en de zuidpunt van VOG 17. Bij 9 rondes met 40 
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bezoeken werden alle broedvogels gekarteerd, de totale onderzoeksinspanning bedroeg 22,5 

min/ha. De stippenkaarten van de toenmalige aandachtssoorten werden gedigitaliseerd door 

de Provincie Noord-Brabant en verwerkt door Henk Sierdsema (Sovon Vogelonderzoek 

Nederland), die deze digitale gegevens beschikbaar stelde. In 1998 zijn beide terreinen 

opnieuw onderzocht door R. Teixeira en H. Bult ten behoeve van de Atlas van de 

Nederlandse Broedvogels (Sovon Vogelonderzoek Nederland 2002). Al deze gegevens 

werden gebundeld in het rapport, Teixeira R. M. & Bult H. 2002. Broedvogels Landgoed 

Groote Meer en militair oefenterrein Ossendrecht 1985-1998. Vogelwerkgroep Bergen op 

Zoom en Vereniging Natuurmonumenten, 's-Graveland. Dit rapport diende mede als basis 

voor het vergelijkend onderzoek. 
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4. Resultaten: 

 

4.1. Algemeen: 

De analyse van de resultaten gebeurde door het “Grenspark”. Hierbij werd gestreefd naar een 

uniforme interpretatie van de gegevens. Alle territoria werden digitaal ingetekend in Arcview. 

Op basis van de criteria werden de soorten opgedeeld in niet broedend, mogelijk broedend en 

zeker broedend. Los van deze categorieën werden de waargenomen soorten alfabetisch 

gerangschikt in bijlage 1. 

 

 

 

4.2. Soortbespreking: 

 

4.2.1. Zekere broedvogels: 

 

BONTE VLIEGENVANGER   

 

 

 

Uit de trends van Nederland blijkt dat de soort tussen 1990 en 2008 stabiel is. Dit staat in 

tegenstelling tot de trend die hier waar te nemen valt. De positieve trend van 2005 zet zich 

verder.  

 

 

Komt in 5 hokken voor en bijkomend 

zijn er 2 zangposten net buiten VOG15. 

De  toename zet zich verder door. Dit in 

tegenstelling tot de resultaten van 2009 

waar in deelgebied Kalmthoutse Heide 

een afname genoteerd werd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1991-1992 2005 2010 

Bonte vliegenvanger 0 11 16-19(2) 

 1991-1992 2005 2010 

VOG10 0 1 2 

VOG11 0 0 4 

VOG12 0 3 3 

VOG13 0 0 0 

VOG14 0 0 0 

VOG15 0 0 (2) 

VOG16 0 7 9 

VOG17 0 0 1 

TOTAAL 0 11 16-19 (2) 
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BOOMKLEVER    

 

 

 

Een toename van de soort in de eerste periode maar die tussen 2005 en 2010 gestagneerd 

is. In de rest van de Provincie Noord-Brabant kent de boomklever tussen 2005 en 2010 ook 

een sterke vooruitgang die we niet terugvinden in dit deel van het Grenspark.  

 

 
 

 

 

Uit de hokgegevens blijkt dat deze soort 

de voorkeur geeft aan ouder bos en 

laanbomen. Opvallend is dat de soort een 

ruimere verspreiding kent. Deze 

verspreiding in ruimte gaat traag en 

concentreert zich met name vooral daar 

waar oude laanbomen en dreven 

aanwezig zijn. In de monotome 

dennenstanden blijft de soort nagenoeg 

afwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1991-1992 2005 2010 

Boomklever 21 30-36 30-35(4) 

 1991-1992 2005 2010 

VOG10 3 6 6(2) 

VOG11 0 0 0 

VOG12 1 0 1 

VOG13 0 0 0 

VOG14 0 0 1 

VOG15 0 3(2) 3(2) 

VOG16 16 21 19 

VOG17 1 4 5 

TOTAAL 21 28-34(2) 30-35 (4) 
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BOOMLEEUWERIK   

 

 

 

Een lichte afname van het aantal broedparen wat overeenstemt met de afname in 2009 in 

het Vlaamse deel van het Grenspark. Deze afname volgt de landelijke trend in Nederland. 

Toch zal verder onderzoek moeten uitwijzen of bijkomende maatregelen nodig zijn om 

deze soort op peil te houden in het Natura2000 gebied, aangezien aan beide zijde van de 

landsgrens ervoor gekozen is om het peil te behouden. 

 

 
 

 

 

Als we de hokken onderling gaan 

vergelijken dan merken we dat in het 

centrale open gedeelte (Hela-project) de 

soort goed stand houdt en status quo 

blijft. De afname situeert zich met name 

in de randgebieden en vooral in VOG10  

waar ze geconcentreerd zaten rond het 

open heidegebied met daarin de 

plagstroken. Intussen zijn deze kale 

plagstroken begroeid met hoofdzakelijk 

een dichte struikheidevegetatie. Het aantal broedparen is hier dan ook teruggelopen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1998 2005 2010 

Boomleeuwerik 30 25-28 22-24 

 1998 2005 2010 

VOG10 6 6 3(1) 

VOG11 5 3 3 

VOG12 2 0 1 

VOG13 10 11 9 

VOG14 3 4 5 

VOG15 1 (1) 0 

VOG16 0 1 0 

VOG17 3 2 2 

TOTAAL 30 25-27(1) 22-23 (1) 
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BOOMPIEPER  

 

 

 

Een afname van bijna 58% tussen 1996 en 2005, om nadien een licht herstel te geven. 

Deze aantallen stemmen niet overeen met de trend in de Provincie Noord-Brabant maar 

sluiten volledig aan bij de gegevens verzameld in 2009 van het Vlaamse deel van het 

Grenspark. Daar werd tussen 1999 en 2004 een afname van 55% opgetekend en tussen 

2004 en 2009 opnieuw een lichte toename.  

 

 
 

 

 

De afname is groot in VOG17, dit is ook 

het deel waar de veel recente aanplanten 

terug te vinden zijn van Corsicaanse den. 

Deze bestanden zijn momenteel 

ongeschikt geworden. Dit in tegenstelling 

tot VOG10 waar de aantallen opnieuw 

gestegen zijn en waar de oorzaak moet 

gevonden worden in de dunningen die er 

de laatste jaren zijn uitgevoerd. In het 

centrale deel (VOG13) met name het 

Hela-project gaat de soort na een toename in 2005 nu sterk achteruit. De genomen 

beheermaatregelen zijn hiervan de oorzaak, met name het ontbossen waardoor minder 

bosranden beschikbaar zijn en vooral ook het creëren van een open zandvlakte die nu 

totaal ongeschikt geworden is als broedgebied voor deze soort. Een maatregel die positief 

is voor de ene soort, kan nadelig uitpakken voor de andere. Hieruit blijkt nog maar eens 

hoe voorzichtig er moet omgegaan worden bij het nemen van maatregelen en vooral ook 

het belang om deze maatregelen grensoverschrijdend op elkaar af te stemmen. 

 

 

 1996 2005 2010 

Boompieper 112 60-65(3) 70-76(1) 

 1998 2005 2010 

VOG10 30 13 18(1) 

VOG11 17 8 12 

VOG12 16 2(1) 9 

VOG13 23 28 18 

VOG14 10 0 9 

VOG15 4 1(2) 0 

VOG16 1 3 5 

VOG17 11 10 5 

TOTAAL 112 60-65(3) 70-76 (1) 
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FITIS   

 

 

 

In 2005 werd deze soort niet geteld aangezien ze niet tot de aandacht soorten  behoorde. 

Vergelijken we met de gegevens die tussen 1985 en 1998 verzameld werden door dhr. 

H.Bult en R.Teixeira dan zien we een enorme afname van deze soort. In het rapport 

beschrijft Hidde Bult deze soort als na de roodborst en de vink als de meest algemene 

broedvogel. Er werd in het rapport (Teixeira R. M. & Bult H. 2002. Broedvogels Landgoed 

Groote Meer en militair oefenterrein Ossendrecht 1985-1998. Vogelwerkgroep Bergen op 

Zoom en Vereniging Natuurmonumenten, ’s-Graveland) geen kaart aangemaakt van de 

territoria zodat er geen vergelijking in detail kan gemaakt worden. 

Het is dan ook niet mogelijk om conclusies te trekken 

 

 

GEKRAAGDE ROODSTAART   

 

 

 

Een afname van 48% tussen 1996 en 2005, om na 2005 een licht herstel te geven van 12%. 

Deze aantallen stemmen niet overeen met de trend in de Provincie Noord-Brabant zoals je 

kan merken in onderstaande tabel.  Maar sluiten sterker aan bij de gegevens verzameld in 

2009 van het Vlaamse deel van het Grenspark. Daar werd tussen 1999 en 2004 (opp.1020 

ha) een afname van 62% opgetekend en tussen 2004 en 2009 eerder een status quo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 1998 2005 2010 

Fitis 172 NG 85-91 

 1996 2005 2010 

Gekraagde roodstaart 75 (5) 36-39(2) 38-45(1) 
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Opvallend hier zijn de grote 

verschuivingen. Het is dan ook van 

belang dat we even dieper ingaan op de 

uitgevoerde beheer werken. Een 

duidelijke toename in VOG10 – 11 – 12.  

Zien we op de kaart naar de locaties van 

de bosdunningen en groepenkap die 

uitgevoerd werden (zie figuur 1) dan valt 

op dat de territoria samenvallen met de 

plaatsen waar sterke dunningen 

uitgevoerd werden. Bovendien moet 

vermeld worden dat de ondergroei van Am. Vogelkers hier ook volledig verwijderd werd. 

Aan Vlaamse zijde merkten we in 2004 ook al op dat de sterke afname na 1999 mogelijk 

te wijten was aan het wegvallen van open bosgedeeltes die ontstaan waren na de brand. 

Dit werd ook bevestigd door dhr. Jaak Brosens, die dezelfde vaststellingen deed bij zijn 

nestkastenonderzoek. Dit bevestigt dat deze soort gunstig reageert op maatregelen die 

ervoor zorgen dat het gebied aan openheid wint. De dunningen met groepenkap hebben 

aan Nederlandse zijde dan ook aangetoond dat de gekraagde roodstaart hierop positief 

reageert. Daar tegenover staat dan weer de afname in de overige delen. Een deel van deze 

afname is natuurlijk te wijten aan het omzetten van bos naar heide en open zand waardoor 

er geen geschikt leefgebied meer restte. Maar opvallend is toch de afname in VOG 15 en 

17 waar de soort niet meer tot broeden komt. Beide gebieden bestaan voor een deel uit 

jonge Corsicaanse den die nu ongeveer 20-25 jaar oud is. Het gebied werd dan ook hoe 

langer hoe meer ongeschikt en bovendien zijn er in deze gebieden geen dunningen met 

groepenkap uitgevoerd. Ook hier dringen zich maatregelen op. 

 

 
Figuur 1: Detail satellietbeeld 2010: omgeving Meersche Duinen 

 

 

 

 1998 2005 2010 

VOG10 6(1) 2 8 

VOG11 11 6 9 

VOG12 12(2) 3 10(1) 

VOG13 14 9 6 

VOG14 8(1) 1 3 

VOG15 3(1) (2) 0 

VOG16 10 15 9 

VOG17 11 3 0 

TOTAAL 75(5) 36-39(2) 38-45 (1) 
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GRASMUS  

 

 

 

Eén zangpost werd genoteerd in VOG13. Na het kappen en afplaggen werden takhopen 

behouden in het terrein, blijkbaar heeft de soort weten te profiteren van deze situatie die 

voorkeur heeft voor dicht struweel dat nagenoeg ontbreekt in het open heidegebied. 

 

 

GROENE SPECHT  

 

 

 

Met slechts één zeker broedgeval is deze soort niet goed meer vertegenwoordigd. Dat is 

was anders toen in het particulier bosgebied Bieduinen nog 4 paren broeden. Een zeer 

sterke achteruitgang. Vanuit literatuur weten we dat deze soort gevoelig is voor strenge 

winters. Mogelijk moet de oorzaak van de achteruitgang hier gezocht worden. Toch is het 

zaak om dit te blijven opvolgen.  

 

 

 

KNEU   

 

 

 

Na de toename, blijft de soort status quo in het gebied. 

 

 
 

 

 

 

 

 1998 2005 2010 

Grasmus 0 NG 1 

 1996 2005 2010 

Groene specht 5 2(1) 1 

 1998 2005 2010 

Kneu 7 12-14 10-13 
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Verspreid aanwezig in het 

onderzoeksgebied. De soort scoort nog 

steeds beter dan in 1991-1992 en blijft 

status quo. In het vorig rapport werd erop 

gewezen door dhr. H. Bult dat er 

mogelijk een positief verband moet 

gezocht worden tussen de soort en de 

aanwezigheid van recente plagplekken 

waardoor mogelijk geschikte 

voedselgebieden ontstaan. Opvallend is dat deze trend vorig jaar ook vastgesteld werd aan 

de Vlaamse zijde van het Grenspark en dat dit nu ook weer kan bevestigd worden. Zo is er 

een duidelijke toename in VOG14 waar recent heel wat plagplaatsen gecreëerd werden. 

Gebieden waar geen maatregelen genomen worden, worden stilaan terug verlaten, zeker 

wanneer in de buurt geschiktere leefgebieden ontstaan door o.a. plaggen. 

Het is een zeer mobiele soort. 

 

 

KRUISBEK   

 

 

 

In 2005 werd deze soort niet geteld aangezien ze niet tot de aandacht soorten behoorde. 

Vergelijken we met de gegevens die van 1998, verzameld door dhr. H.Bult en R.Teixeira, 

dan zien we een lichte afname. Hierbij dient opgemerkt dat de soort vroeg op het jaar moet 

geïnventariseerd worden (vanaf 1 januari tot 15 mei). Mogelijk is deze soort dan ook over 

het hoofd gezien. Bovendien moet eraan toegevoegd worden dat de populatie sterk 

afhankelijk is van invasies uit noordelijke streken.  

 

 

KUIFMEES   

 

 

 

Een status quo van het aantal broedparen wat overeenstemt met de landelijke trend in 

Nederland, waar men spreekt van een stabiele populatie. 

 

De gegevens van 1991-1992 werden 

destijds niet verwerkt in een kaart 

waardoor er geen aantallen per VOG 

konden weergegeven worden in de tabel. 

Vergelijken we 2005 met 2010 dan 

vinden we de grootste verschillen in 

VOG 13 waar de oorzaak moet gezocht 

worden in het kappen van de 

dennenbestanden ten behoeve van het 

Hela-project. Wel is er een lichte 

toename in VO10-11 en 12 wat mogelijk ook kan verklaard worden in de dunningen die 

uitgevoerd werden. Blijvend moet opgemerkt worden deze soort lastig te inventariseren is. 

 1998 2005 2010 

VOG10 2 3 3 

VOG11 0 1 1 

VOG12 1 0 0 

VOG13 2 7 5 

VOG14 2 0 3 

VOG15 0 0 0 

VOG16 0 0 0 

VOG17 0 3 1 

TOTAAL 7 14 13 

 1998 2005 2010 

Kruisbek 8 NG 4-6 

 1991-1992 2005 2010 

Kuifmees 82-90 75-87 76-84 

 1991-1992 2005 2010 

VOG10  6-8 12-13 

VOG11  7-9 8-9 

VOG12  6-8 8-10 

VOG13  7-8 3 

VOG14  5 5 

VOG15  6 7 

VOG16  24-27 20-23 

VOG17  14-16 12-13 

TOTAAL 82-90 75-87 76-84 
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ROODBORSTTAPUIT    

 

 

 

Duidelijke toename die gelijk loopt met de trend in de Provincie Noord-Brabant. De 

oorzaak moet in de eerste plaats vooral gezocht worden in de uitgevoerd beheer werken 

waarbij aan Nederlandse zijde ongeveer 40ha bos ingeruild werd voor open zand en heide. 

Hierdoor ontstond er een groter geschikt biotoop voor deze soort. 

 

 
 

 

 

De roodborsttapuit reageert bijzonder 

goed op de maatregelen die genomen zijn 

in het kader van het Life-Hela-project. 

Met name in het projectgebied neemt de 

soort toe. Dit is het best te illustreren in 

VOG 14 waar in 1998 nog 2 broedpaar 

voorkwamen in de weinige open 

gebieden, tussen de jonge aanplant van 

zwarte den. Deze open gebieden zijn 

nadien bijna voor 100% dichtgegroeid 

met Amerikaanse vogelkers met als gevolg dat de soort volledig verdwenen was in 2005. 

Na het terugzetten van het bos en het kappen van de Am. vogelkers nam de soort opnieuw 

uitbreiding tot 4 broedparen. Hopelijk kan de soort zich handhaven in het gebied waar het 

beheer er nu op gericht is dat het in de toekomst open zal blijven. 

 

 

 

 

 1998 2005 2010 

Roodborsttapuit 7 7-8 16-18 

 1998 2005 2010 

VOG10 1 2 3 

VOG11 1 0 1 

VOG12 0 0 0 

VOG13 3 5-6 8-9 

VOG14 2 0 3-4 

VOG15 0 0 0 

VOG16 0 0 0 

VOG17 0 0 1 

TOTAAL 7 7-8 16-18 
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SPRINKHAANZANGER   

 

 

 

In 2005 werd deze soort niet geteld aangezien ze niet tot de aandacht soorten behoorde. In 

1998 kon slechts 1 zangpost opgetekend worden ter hoogte van de Kleine Meer, dus niet 

binnen het huidige telgebied. Opvallend is de aanwezigheid van zeker 3 en mogelijk 4 

zangposten in de pijpenstro-vlaktes in het gebied. Ook aan Vlaamse zijde werd opgemerkt 

dat er dit jaar bijzonder veel zangposten waren van deze soort in tegenstelling tot 

voorgaande jaren. Mogelijk is de aanwezigheid van 3-4 zangposten toch van voorbijgaande 

aard.  

 

 

ZWARTE MEES  

 

 

 

In 2005 werd deze soort niet geteld aangezien ze niet tot de aandacht soorten behoorde. 

Vergelijken we met de gegevens die van 1998, verzameld door dhr. H.Bult en R.Teixeira, 

dan zien we een lichte afname. In 1998 werd in het rapport geen kaart aangemaakt wat het 

niet mogelijk maakt om de aantallen per VOG te vergelijken. 

 

 

 

ZWARTE SPECHT  (Figuur 24) 

 

 

 

Met 2 zekere nestvondsten en 2 mogelijke territoria lijkt de soort het beter te doen dan in 

2005, maar enige voorzichtigheid is geboden. 

Opvallend is de sterke achteruitgang in 

VOG16 van 3 naar slechts 1 broedpaar, 

hoewel het biotoop nauwelijks veranderd 

is. 

Gelukkig weet de soort zich ten opzichte 

van 2005 te handhaven, toch zal in de 

toekomst moeten blijken of deze soort 

kan stand houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1998 2005 2010 

Sprinkhaanzanger 0 NG 3-4 

 1998 2005 2010 

Zwarte mees 61 NG 45-49 

 1991-1992 2005 2010 

Roodborsttapuit 8 2 2-4 

 1998 2005 2010 

VOG10 1 0 0 

VOG11 1 0 0-1 

VOG12 1 0 1 

VOG13 0 0 0 

VOG14 1 0 0 

VOG15 1 0 0 

VOG16 3 2 1 

VOG17 0 0 0-1 

TOTAAL 7 2 2-4 
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4.2.2. Mogelijke broedvogels: 

BOOMVALK 

In de vorige onderzoeksperiode (1985-1998) werd deze soort regelmatig genoteerd als 

broedvogel met 2 broedpaar. In 2005 werd deze soort niet geteld aangezien ze niet tot de 

aandacht soorten behoorde. Evenwel in 2007 kon een geslaagd broedgeval waargenomen 

worden met 3 uitgevlogen pulli. In 2010 werd regelmatig boomvalk waargenomen maar 

kon geen broedgeval bevestigd worden. Mogelijk betreft het hier 0-1 broedpaar voor 

2010. 

Er is geen kaart aangemaakt van deze soort. 

 

4.2.3. Niet (meer) broedend: 

 

BERGEEND (in 1991-1992 nog 2 broedparen) 

 

GEELGORS  (in 1991 en 1994 nog 1 mogelijke zangpost, beide waarnemingen zijn 

gebaseerd op eenmalige zangwaarnemingen tussen de datumgrenzen, pers. med. Hidde 

Bult) 

 

TAPUIT (in 1990 en 1991 nog 1 mogelijk broedpaar bij een konijnenhol in de Kriekelare 

duinen. Dat was al een enorme terug val ten opzichte van 1979, toen er nog 5 broedparen 

voorkwamen, dagboek H. Bult). 

 

VELDLEEUWERIK (in 1991-1992 nog 5 zangposten en in 2005 aangeduid als mogelijke 

broedvogel met slechts 2 zangposten. 

In het rapport van 2005 werd nog gesuggereerd dat het Hela-project mogelijk kon 

bijdragen aan het behoud van deze soort aangezien het gebied dan een meer open karakter 

zou krijgen, maar dit heeft niet mogen baten.  

 

WIELEWAAL (in 1991-1992 nog 2 mogelijke broedparen, waarvan 1 territorium op het 

noordelijke Joodse kerkhof in 1992 dat zich net buiten het Grenspark bevindt). 

 

WULP (in 1991-1992 nog 4 broedparen, ook in 1998 nog 3-4 territoria). De afname zette 

in nadat het Militair Oefenterrein werd opengesteld voor publiek. Sindsdien werden de 

broedende vogel sop zonnige dagen fel verstoord door wandelaars en loslopende honden. 
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5. Suggesties  

 

Bij het maken van suggesties naar beheer toe, wordt er niet in detail getreden maar eerder 

getracht om enkele grote lijnen uit te zetten, gebaseerd op de bevindingen uit deze 

inventarisatie en de bevindingen van de vrijwilligers die meegewerkt hebben aan het 

onderzoek. 

 

 

5.1. De bosgebieden: 

 

De laatste jaren heeft vereniging Natuurmonumenten in heel wat bossen dunningen 

uitgevoerd conform het Beleidsplan Beheer en Inrichting. Hierbij moet gedacht worden aan 

dunningen ten nadele van naaldhout en in het voordeel van loofhout, het creëren van open 

plekken en bestrijden van de exoten.  Dit heeft geresulteerd in grote delen open bossen 

waarvan een soort als de boompieper onmiddellijk heeft weten gebruik te maken. Ook uit de 

inventarisatie van de nachtzwaluw (Ledegen I., nachtzwaluwrapport 2007, in het kader van de 

Grensparkmonitoring) blijkt dat de open bosgedeeltes ook door de nachtzwaluw als 

broedgebied benut worden. 

- Toch resten er enkele jonge bosbestanden van hoofdzakelijk zwarte den waar mogelijk nog 

winst voor de natuur kan gehaald worden. Op die plaatsen zou het wenselijk zijn om 

dunningen/sterke dunningen te voorzien waar loofhout voorrang krijgt op naaldhout. Vooral 

het creëren van grotere open plakken in deze bestanden kon het monotome karakter van deze 

percelen doorbreken.  Daar waar in deze bestanden ook Am. vogelkers aanwezig is, is het 

aangeraden om deze dunningen pas uit te voeren nadat de exoten bestreden zijn en ook de 

nabehandeling plaats gevonden heeft. Dit laatste om te vermijden dat deze exoten explosief 

zouden toenemen door de gunstige omstandigheden die gecreëerd worden. 

- Nu de meeste bestanden gedund zijn, zou het ook wenselijk zijn om even in het terrein te 

bekijken of sommige percelen niet in hun “einddunning” gekomen zijn. Vooral vanuit de 

vrijwillige monitorders werd erop gewezen of het niet mogelijk is van percelen toe te wijzen 

waar vanaf nu geen beheer meer toegepast zal worden met uitzondering van 

exotenbestrijding. Met andere woorden het bos oud laten worden en zijn gang laten gaan. 

- Verder werd erop gewezen dat aan Vlaamse zijde goede resultaten gehaald werden door het 

ringen van grote zeedennen (in plaats van ze te laten kappen en afvoeren). Binnen één 

bosbestand zouden na dunning enkele bomen kunnen behouden blijven om geringd te 

worden. Zo vergroot het aandeel dood hout en uit ondervinding weten de monitorders dat 

deze ‘dikke’ bomen ook graag benut worden als nestboom door zwarte specht. 
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5.2. De open gebieden: 

Vanaf de start van het Hela-life-project is het gebied veel opener geworden dan voorheen het 

geval. Dit wordt geïllustreerd in twee volgende satellietbeelden: 

 
Luchtfoto 2002 

 

 
Luchtfoto 2010 
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Het Hela-lifeproject heeft heel wat open zand gecreëerd aan Nederlandse zijde. Vooral in 

VOG 13 en VOG 14 zijn de veranderingen enorm groot. Dit maakt het bijzonder moeilijk om 

de gegevens te gaan vergelijken met voorgaande jaren. Dit is ook duidelijk te merken wanneer 

we bij de soortbespreking de tabel van de VOG’s vergelijken. Voor degene die wat kent van 

habitatvoorkeur van een soort als boompieper die begrijpt onmiddellijk dat VOG 13 door de 

grootschalige ontbossing, door het herstel van het open zand op dit moment ongeschikter 

geworden is voor een soort als de boompieper en anderzijds dat VOG 14 door het creëren van 

bosranden binnen dit deelgebied opnieuw een stuk geschikter geworden is. Vandaar dat we bij 

een analyse eerder moeten kijken naar de totalen van de respectievelijke aandachtssoorten ,  

eerder dan ze per VOG te gaan.  

Als we de totalen territoria per soort vergelijken dan valt de toename van de boompieper, en 

roodborsttapuit op, maar ook de lichte afname van de boomleeuwerik. Aangezien de 

boomleeuwerik niet alleen een aandachtssoort is maar ook een Natura2000 soort waarvoor 

doelstellingen bepaald zijn, zal deze soort in het bijzonder goed moeten opgevolgd worden. 

Momenteel loopt er een intensief onderzoek uitgevoerd door INBO (Instituut voor Natuur en 

Bosonderzoek) naar broedsucces bij boomleeuwerik. Daardoor wordt deze soort de volgende 

jaren in detail gevolgd. Hierover zal u ongetwijfeld de volgende jaren meer vernemen. 

 

Toch blijft het van belang om voldoende open zand te behouden. Als we de opname van 2006 

vergelijken met 2010, dan merken we al dat bepaalde delen die in 2005-2006 geplagd werden 

en te herkennen zijn als “open zand” na het plaggen in 2010 niet meer herkenbaar zijn als 

open kale delen en reeds volledig begroeid zijn met struikheide. Hierdoor is het 

vooropgestelde doel gehaald, namelijk herstel van struikheidevegetatie, maar toch moet erop 

gewezen worden dat ook de aanwezigheid van open zand even belangrijk is voor tal van 

soorten. 

 

Naast plaggen en begrazing zou kunnen overwogen worden om kleinschalig branden en 

maaien in te zetten als beheervorm. 

 

5.3 Invloed van verstoring op de broedvogels. 

Het blijft steeds moeilijk om de invloed van verstoring te meten op de broedvogelpopulatie. - 

- Echter uit het onderzoek “effecten van begrazing op boomleeuwerik” (Glenn Vermeersch, 

Filiep ’t Jollyn, INBO) blijkt dat bij vrije begrazing er een duidelijk negatief effect is op het 

broedsucces. Dit onderzoek werd in 2010 uitgevoerd in niet-begraasde en begraasde delen in 

het Grenspark. Daarom dat bij het begrazen (geherderd) van dit deel rekening moet gehouden 

worden met de aanwezigheid van boomleeuwerik en nachtzwaluw. Het lijkt aangewezen om 

de plaatsen waar hoge dichtheden voorkomen van deze soort, in een eerste begrazingsperiode 

(mei-juni-juli) te ontzien en pas in het najaar intensief te gaan begrazen. 

 

Dan rest er nog de menselijke verstoring door recreatieve druk: 

Aan Nederlandse zijde wordt het gebied frequent bezocht door wandelaars met/zonder 

honden, door mountainbikers en door ruiters. Ook motorcross en quads bezoeken af en toe 

nog het terrein wat duidelijk zijn sporen na laat in het open zand. 

Ook de inventariseerders attendeerden me erop dat heel wat wandelaars het niet zo nauw 

nemen met de regel dat honden moeten aangelijnd worden. Het zal bijgevolg in de toekomst 

zeker een aandachtspunt worden om de recreatie in goede banen te leiden. Mogelijk moeten 

hier gerichte acties een aanzet toe geven. 
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5.4 Algemene conclusie: 

De bosgebieden zijn de laatste jaren volledig open gezet door dunningen en het creëren van 

open plekken. Ook de Amerikaanse vogelkers werd bestreden. De bossen kregen dan ook een 

meer open karakter wat heel wat soorten ten goed komt. In de toekomst valt mogelijk toch 

nog winst te halen uit een goed bosrandbeheer. Nog te vaak is de overgang van bos naar open 

gebied te abrupt en te bruusk van hoogopstaand bos naar open terrein. Door zachte 

overgangen te creëren van bos naar heide zullen heel wat struweelsoorten hiervan kunnen 

profiteren. Tevens werd vanuit de vrijwilligers de opmerking geformuleerd om ook bepaalde 

delen oud bos af te bakenen waar geen beheer meer uitgevoerd wordt zoals dunningen en dit 

te beschouwen als een eindfase waarin het bos mag doorgroeien. Plaatselijk ingrijpen 

bijvoorbeeld exotenbestrijding zou in deze bosgebieden nog mogelijk moeten zijn. 

 

Na de gedeeltelijke uitvoering van HELA life-project is er in ruime mate open zand aanwezig. 

Het zand blijft voorlopig open en grote delen blijven onbegroeid. Naast het open zand zijn er 

ook de pas afgeplagde delen waar als doel heideherstel nagestreefd wordt. Deze moeten nog 

evolueren van open zand naar een struikheide vegetatie. Het zal aan de beheerder zijn om dit 

proces nauwgezet op te volgen. Vooral de verbossing moet nauwlettend in de gaten gehouden 

worden. Zo heeft de beheerder al aangegeven dat de jonge opschot van Am. Vogelkers uit 

bestaande wortels, nog moet bestreden worden, maar ook opslag van den en berk dient 

nauwlettend in de gaten gehouden te worden.  

 

De met name natte delen moesten begin 2010 nog geplagd worden en deze werken zijn 

inmiddels eind 2010 uitgevoerd. Hoe deze verder gaan evolueren en wat de effecten zijn op 

de broedvogelpopulatie zal moeten blijken uit een volgende inventarisatie (2015). 

Vooruitlopend kan er wel gemeld worden dat een koppel kleine plevier zich gevestigd heeft in 

de natte pas geplagde delen aan de voet van de Paalberg. 

 

Verder een pleidooi om het heidebeheer zo veel mogelijk te diversifiëren. Naast het plaggen 

en begrazen met een geherderde kudde, zou ik ook een pleidooi willen houden om 

kleinschalig branden als maatregel opnieuw op te nemen. Na de brand van april 2009 aan de 

voet van de Kraaienberg, bleek in 2010 tijdens de inventarisatie dat een soort als 

boomleeuwerik duidelijk voorkeur heeft voor dit terrein, mede dankzij het feit dat het na de 

brand ook enkele malen intensief begraasd werd. Mogelijk moet het kleinschalig branden als 

beheermaatregel opgenomen en uitgevoerd worden, naast het plaggen en begrazen. 

 

Het ganse gebied is vrij toegankelijk op alle paden en wegen. Opvallend is dat er een groep 

vaste bezoekers is die het gebied frequent aandoen. Dit zijn zowel wandelaars met/zonder 

honden, als mountainbikers als ruiters. Op dit moment is er geen aanwijsbare reden dat de 

recreatiedruk in het gebied nadelig is voor de aandachtssoorten. Na afloop van het Life-

project zal met de aanleg van een nieuw wandelpad ‘mier’ getracht worden om de recreatie te 

leiden. Wel is het aan te nemen dat door de aanleg van het nieuwe wandelpad meer mensen 

het terrein gaan bezoeken. In alle geval is de recreatie een factor die verder moet opgevolgd 

wordenen.  
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6. Bijlagen: 

 

6.1. Aandachtssoorten  Grensparkmonitoring 

 

6.1.1  Waargenomen als zeker broedend /  cursief=mogelijk broedend   /  vet= verdwenen   

 

Bergeend 

Bonte vliegenvanger 

Boomklever 

Boomleeuwerik 

Boompieper 

Boomvalk 

Fitis 

Geelgors 

Gekraagde roodstaart 

Grasmus 

Groene specht 

Kneu 

Kruisbek 

Kuifmees 

Roodborsttapuit 

Sprinkhaanzanger 

Tapuit 

Veldleeuwerik 

Wielewaal 

Wulp 

Zwarte mees 

Zwarte specht 

 

6.1.2. Soorten die te inventariseren zijn maar waarvan nu en in het verleden geen 

broedgevallen werden vastgesteld. 

Blauwborst 

Canadese gans 

Dodaars 

Geoorde fuut 

Grutto 

Kievit 

Kuifeend 

Krakeend 

Rietgors 

Slobeend 

Tureluur 

Watersnip 

Wintertaling 

Torenvalk 

Tafeleend 
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6.3. Afbakening sectoren 
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6.4. Soortkaarten alfabetisch: 
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