Broedvogelinventarisatie en aanbevelingen naar toekomstig beheer van het domein
“domein Boterbergen” 2013

Deelgebied Grenspark:
Omgeving Boterbergen, Stappersven, De Nol en de Nolse duinen (Vl)

Dit rapport kon slechts tot stand komen dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die de
gegevens in het terrein verzameld hebben. Dit zijn Jean Jordaens, Glenn Vermeersch,
Herman Jacobs, Paul Snels, Jos Kueppens, Bert Goyens en Igor van Damme.
Ook een dankwoord gaat uit naar Natuurpunt die de toelating gaf het terrein te betreden.
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Samenvatting
In 2008 vond voor het eerst een volledige inventarisatie in het Noordelijk deel van het
Grenspark plaats. Namelijk in de Boterbergen, Stappersven, De Nol en de Nolse duinen.
Dit gebied van 650ha was tot voor kort in privé-handen en ondanks herhaaldelijk vragen
aan de toenmalige eigenaars werd het Grenspark nooit de toelating gegeven om
inventarisaties uit te voeren. Eind 2007 kwam dit gebied via nalatenschap in eigendom van
de Koning Boudewijnstichting en werd toelating verkregen om te monitoren. Vooral de
meest Noordelijke delen waren nog nooit op broedvogels onderzocht. Enkel van De Nol en
het Stappersven werden in 2004 door dhr. Glenn Vermeersch van enkele soorten
gegevens verzamelt. Deze inventarisatie gebeurde hoofdzakelijk vanaf de wegen die rond
het Stappersven lopen en vrij toegankelijk zijn. Maar aangezien het de enige ‘historische
gegevens’ zijn, worden ze in deze inventarisatie toch gebruikt om daar waar mogelijk
vergelijkingen te maken tussen de toestand in 2004, 2008 en 2013. Deze gebieden werden
in 2010 gekocht door Natuurpunt met uitzondering van enkele privé domeinen.
In 2013 werden opnieuw de broedvogels geïnventariseerd in deze noordelijke gebieden
(Bijlage: Fig1). Wel is op te merken dat VOG26 en VOG27 niet zijn geïnventariseerd
wegens geen toelating van de eigenaar, alsook het Oostelijk deel van VOG24 en VOG25
door geen toestemming van de boswachter. Dit is weergeven als dubbel gearceerd in de
verspreidingskaarten. VOG29 is maar 2 keer bezocht (op 6 en 16juni in de voormiddag) en
is weergegeven als enkel gearceerd in de verspreidingskaarten. Dit voldoet dus niet aan
het beleidsplan waar er staat dat de gebieden minimaal 4 keer bezocht moeten worden. De
gegevens worden wel weergegeven op de kaarten maar uit VOG29 zal geen vergelijking
met 2004 en 2008 worden gemaakt omdat de data niet representatief is, want beide
bezoeken waren in juni. Dit betekend dat sommige soorten niet zijn waargenomen omdat
ze pas later toekomen. Doordat bepaalde gebieden niet of minder goed gemonitord zijn kan
het zijn dat vogelsoorten met een groot territorium per toeval niet waargenomen worden
maar er wel zijn. Dit kan een verkeerd beeld geven van de aanwezige soorten. Een extra
opmerking is dat in 2013, Natuurpunt het beheer van het Stappersven heeft veranderd door
nu te kiezen voor een zomer en winter waterpeil. Dit betekend dat het waterpeil lager zal
staan in dezelfde periode van de waarnemingen in 2004 en 2008. Dit kan een effect
hebben op het aantal soorten en/of het aantal individuen dat wordt waargenomen. In 2011
was er ook een brand in het Grenspark. De brandgres reikte tot aan het Stappersven
(Bijlage: Fig2) en maakte van de gesloten vegetatie een meer open vegetatie.
Van de 29 aandachtsoorten uit het monitoringsplan (2003), uitgebreid met 9
aandachtsoorten (2005) werden er 28 vastgesteld in deze gebieden in 2013 (zie bijlage).
Wat een kleine vooruitgang is van 2008 waar toen 27 aandachtsoorten werden vastgesteld.
Als opmerking kan zeker gezegd worden dat in 2013 zangposten van de grasmus, tureluur
en watersnip werden genoteerd rond het Stappersven. Deze soorten werden niet eerder
waargenomen in dit gebied.
Niet voorkomend:
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-

-

De geelgors, grutto, kruisbek en torenvalk: van deze soorten zijn geen historische
gegevens bekend, het is dan ook niet duidelijk of deze soorten hier ooit tot broeden
zijn gekomen. Enkel van de kruisbek kunnen we stellen dat deze soort na
invasiejaren ook in sommige delen van dit bosgebied als broedvogel voorkomt.
De wielewaal en tapuit: uit gesprekken blijkt dat beide soorten hier ooit gebroed
hebben. Echter zijn er geen exacte gegevens bekend.
De veldleeuwerik en wulp: in 2004 waren beide soorten nog aanwezig in het gebied
(waarnemingen door Glenn Vermeersch, 2004 Grensparkmonitoring) maar tot op
heden zijn deze soorten niet meer te vinden in deze gebieden.

Mogelijke broedvogels:
- Van de soorten: boomvalk, brilduiker, fuut, goudvink, kneu, slobeend, tafeleend,
wintertaling en zomertaling werden individuen of koppels waargenomen binnen de
datumgrenzen en het gebied maar werd geen gedrag waargenomen dat wees op
nes, ei leg en/of jongen. Wel zijn ze gedurende de ganse broed periode of een deel
ervan aanwezig geweest in het gebied.
Zekere broedvogels:
- Van alle andere soorten konden nest indicerende waarnemingen of nest of jongen
waargenomen worden wat hen de status oplevert van zekere broedvogel.

2. Doel van het onderzoek:
2.1. Ontstaan van de opdracht:
Bij de instelling van het Grenspark had de toenmalige minister van Leefmilieu duidelijk
verwoord dat er een gebiedsdekkend monitoringsplan moest opgemaakt en uitgevoerd
worden. Het Grenspark heeft van bij de start deze opdracht als één van de belangrijkste
taken gezien en heeft opdracht gegeven aan een studiebureau om een monitoringsplan te
schrijven. In 2003 lag het plan op 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 van de 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 de nachtvlinders,
loopkevers, spinnen en mieren onderwerp van bijkomende inventarisatie.
Juist daarom worden niet alle soorten gemonitord, maar werd in overleg met de beheerders
een lijst opgemaakt van aandachtsoorten. Inmiddels werd de aandachtsoortenlijst van de
broedvogels in 2005 uitgebreid. Voor de vogels staan die beschreven in de bijlage van dit
rapport.
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3. Materiaal en methode:
3.1. Sectoren: (Bijlage Fig1)
Het domein Boterbergen bestaat uit 651hectaren en wordt voor monitoring opgedeeld in 6
deelgebieden. Voor 2 deelgebieden kan een vergelijking gemaakt worden met gegevens
verzameld door Glenn Vermeersch in 2004. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze
inventarisatie plaats vond vanaf de toegankelijke wegen.
In het bijzonder VOG29 ( 172ha) genaamd De Nol en de Nolse Duinen en VOG28 (122ha)
genaamd Stappersven werden gedeeltelijk geïnventariseerd in 2004, vooral het natte deel
De Nol werd toen gebiedsdekkend gemonitord. In 2008 werden deze gebieden opnieuw
gemonitord samen met andere delen: VOG27 (71ha) en VOG26 (74ha) beiden genaamd
Wildven en VOG24 (123ha) en VOG25 (89ha) genaamd Boterbergen.
Deze gebieden werden in 2008 voor het eerst gebiedsdekkend gemonitord met als doel
een beheersplan op te stellen met de verzamelde gegevens. Dit beheersplan kon dan
worden gebruikt voor de partij die deze gebieden in handen kreeg. In 2010 werden deze
gebieden gekocht door Natuurpunt, met uitzondering van enkele privé eigendommen, en
gaf toelating voor de monitoring. Zo werden VOG26 en 27 niet gemonitord wegens geen
toelating van de eigenaar. Voor VOG24 en 25 werd het oostelijk deel niet gemonitord door
geen toelating van de boswachter (zie dubbele arcering op de verspreidingskaarten in de
bijlage). Vog29 werd in 2013 onvoldoende gemonitord ( zie enkele arcering op
verspreidingskaarten in de bijlage) en zal bijgevolg niet gebruikt worden voor besluiten te
trekken per soort.
3.2. Deelnemers:
Aan het onderzoek namen 7 (amateur) ornithologen deel. Het ging om de volgende
personen: Jean Jordaens, Glenn Vermeersch, Herman Jacobs, Paul Snels, Jos Kueppens,
Bert Goyens en Igor van Damme.
3.3. Soorten:
Zoals eerder aangegeven, werden enkel de aandachtsoorten voor het Grenspark mee
opgenomen in de monitoring. Deze lijst met aandachtsoorten werd na de monitoring in
2005 uitgebreid met enkele soorten (zie bijlage). De nachtzwaluw, die ook een
aandachtsoort is, werd echter uit de monitoring gelicht om te vermijden dat zowel dag- als
avondbezoeken nodig waren. De nachtzwaluw is in 2012 gebiedsdekkend onderzocht met
uitzondering van enkele privédomeinen waaronder dit deel. Soorten die geen
aandachtsoorten zijn, worden slechts sporadisch genoteerd. Voor de volledigheid zullen
deze soorten ook besproken worden in dit rapport.
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 (Lambrechts et al., 2003). Deze is gebaseerd op de criteria
die gebruikt zijn voor de soortenhandleiding bij de Vlaamse broedvogelatlas 2000-2002
(Vermeersch et al., 2004).
De broedvogelgegevens werden op een uniforme manier op de dagkaarten (of veldkaarten)
ingetekend. Daarna werd per dag, per soort en per sector de data ingevoerd in de website
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van Sovon (van Dijk A. J., 1993). Elke vrijwilliger kreeg enkel toegang tot zijn telgebieden.
Door deze website te gebruiken worden alle gegevens door autoclustering op eenzelfde
manier geïnterpreteerd tot een aantal zangposten. Ignace Ledegen heeft toegang tot alle
gebieden en kan zo de verwerking van de gegevens doen.
3.5. Kartering:
Er werd gekozen voor de methode van de territoriumkartering (Van Dijk, 1996). Het aantal
bezoeken werd vastgelegd op vier bezoeken. Voor de verdere specificaties verwijzen we
naar de volledige handleiding monitoring van het Grenspark (Lambrechts et al., 2003).
Het specifieke kaartmateriaal was door iedere vrijwilliger vrij te downloaden via de Sovonwebsite, maar werd bij de startvergadering beschikbaar gesteld door het Grenspark 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. Na elk bezoek werden de gegevens zo snel mogelijk in Sovon
ingevoerd.
3.6. Onderzoek Stappersven en De Nol in 2004:
In 2004 werden door Glenn Vermeersch enkele bezoeken gebracht aan het Stappersven
en De Nol. Hierbij dient bij opgemerkt te worden dat deze inventarisatie niet
gebiedsdekkend werd uitgevoerd in dezelfde afgebakende gebieden als in 2008. Tevens
zijn er geen dagkaarten beschikbaar, maar werden enkel soortkaarten met puntlocaties
beschikbaar gesteld. Dit liet niet toe om alle soorten te kunnen vergelijken met 2008. Wel
wordt bij de soortbespreking daar waar mogelijk verwezen naar de inventarisatie van 2004.
3.7. Vergelijking interpretatie clustering vrijwilligers en autoclustering Sovon:
Aangezien er in 2004 en 2008 niet gewerkt werd met de software van Sovon, werd de date
door de vrijwilligers zelf geïnterpreteerd wat betreft clustering. Hoewel er een
standaardisatie is, kan het interpreteren van clustering door verschillende mensen,
verschillend resultaten opleveren. Door al de beschikbare veldgegevens in te voeren in
Sovon werd eigenlijk interpretatie vermeden.

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 alfabetisch opgedeeld in niet
broedend, mogelijk broedend en zeker broedend. In de bijlage zitten de
verspreidingskaarten alfabetisch per soort.
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4.2. Soortbespreking
4.2.1 Zekere broedvogels:
Bergeend
Enkel aanwezig op het Stappersven, net zoals in 2008. Een kleine toename van de soort is
waar te nemen.
2008
1-3paar

2013
4territoria

Blauwborst
In 2008 werden slecht max. 3 zangposten genoteerd die zich allen situeerden in De Nol.
Wat een achteruit gang was ten opzichte van 2004 waar men 6 zangposten vond. In 2013
werden 7 territoria gevonden rond het Stappersven. Rond De Nol zijn er geen
waarnemingen maar zoals hierboven vermeld kan dit te wijten zijn aan enkel
waarnemingen in Juni. Het feit dat blauwborsten nu ook rond het Stappersven voorkomen
kan er op wijzen dat de soort het opnieuw beter doet. De brand die woede in 2011 rond het
Stappersven kan een oorzaak zijn waarom blauwborsten het daar nu beter doen, de
vegetatie is daar nu meer open en lager dan voorheen.
2004
6 zangposten

2008
2-3zangposten

2013
7territoria

Bonte vliegenvanger
In 2008 werden in totaal 15 zangposten genoteerd. In 2013 werden er 11 territoria
genoteerd. Dit kan op een achteruit gang lijken. Maar doordat enkele sectoren niet
gemonitord zijn, kan dit wel eens een verkeerd beeld geven aangezien de soort, volgens
Sovon, significant toeneemt met <5% over de laatste 10 jaar in Nederland.
2008
15zangposten

2013
11territoria

Boomklever
Ondanks het feit dat het gebied hoofdzakelijk bestaat uit bos werden er in 2008 slechts 21
zangposten genoteerd. Dit werd gezien als relatief weinig als men het vergeleek met
andere bosbestanden van dezelfde ouderdom in het Grenspark. Volgens Sovon neemt
deze soort ook significant toe in Nederland met 5% per jaar over de laatste 10jaar. In 2013
werden er maar 4 territoria waargenomen wat duidelijk op een achteruit gang van de soort
blijkt. Het aantal territoria is waarschijnlijk wel onderschat aangezien niet alle gebieden
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even goed of niet gemonitord zijn zoals in 2008. Maar toch lijkt het op een neerwaartse
trend. Deze soort wordt best goed opgevolgd zodat mijn kan ingrijpen wanneer nodig.
2008
21zangposten

2013
4 territoria

Boomleeuwerik
In 2004 en 2008 werden telkens 2 zangposten genoteerd in de omgeving van De Nol. In
2013 zijn er geen waarneming van boomleeuweriken in De Nol door onvolledige
monitoring, maar er werden wel 2 territoria waargenomen rond het Stapperven, in het
afgebrande gebied in 2011. Mogelijks kan deze brand een positief effect hebben op het
succes van deze soort.
2004
2zangposten

2008
1-2zangposten

2013
2 territoria

Boompieper
In 2008 goed vertegenwoordigd in de open gebieden zoals De Nol en het Stappersven met
16-21 zangposten. In 2013 nog steeds goed vertegenwoordigd rond deze gebieden met 29
territoria. Dit wijst erop dat goed bosrandbeheer nog steeds versterkend is voor de
populatie.
2008
16-21zangposten

2013
29 territoria

Canadese gans
In 2004 en 2008 sterk vertegenwoordigd op alle grote waterpartijen (De Nol en
Stappersven), met een lichte stijging van de populatie van 2004 naar 2008 (13-21 paren).
In 2013 is er enkel data van het stappersven met 12 territoria. Vermoedelijk is de populatie
van de Canadese ganzen hier verkleind aangezien het waterpeil ook verlaagd is in het
Stapersven maar het is mogelijks dat de populatie wel vergroot is omdat deze soort een
hoog broedsucces heeft. In 2008 waren er ook 8 broedende paren in De Nol, waar men in
2013 geen waarnemingen heeft.
2004-2008
13-21paren

2013
12 territoria (enkel data van het
Stappersven)

Dodaars
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In 2008 vond men 7-12 paar dodaars maar er werd toen al opgemerkt dat de jongen
moeilijk volgroeid geraakten. Dit werd toen toegeschreven aan een voedselgebrek. In 2013
werden slechts 2 territoria genoteerd op het Stappersven. Waarschijnlijk is het
voedselgebrek inderdaad een limiterende factor voor het broedsucces van de dodaars. Ook
is het moeilijk om deze waarnemingen met elkaar te vergelijken aangezien Natuurpunt het
beheer van het Stappersven heeft veranderd (2013). Er wordt nu gewerkt met een Zomeren winter peil. Dit heeft tot gevolg dat het waterpeil in 2013 veel lager is dan in 2008 en dus
een reden kan zijn in een verminder of stijging van een soort. Sovon geeft ook weer dat er
een significante afname in dodaars over de laatste 10 jaar van <5% per jaar in Nederland.
2008
7-12paar

2013
2 territoria

Fitis
Deze soort was in 2008 goed vertegenwoordigd aan de randen langs het Stappersven en
De Nol met 43-56 zangposten. In 2013 nog steeds goed vertegenwoordigd met als
opmerking dat nu ook de oostelijke kant van het Stappersven ingenomen is, wat niet het
geval was in 2008, en een totaal van 62 territoria.
2008
43-56 zangposten

2013
62 territoria

Gekraagde roodstaart
Een duidelijke afname van de soort in 2004 met enkel nog aanwezigen in VOG 25-28-29
met maximum 16 zangposten. In 2008 nog slechts maximum 9 zangposten. Een duidelijke
afname die het grootst is ten zuiden van het Stappersven. In het duinencomplex tussen De
Nol en het Stappersven houdt de soort goed stand. De afname wijste erop dat de
bosranden in VOG 24-25-26 en 27 niet geschikt zijn voor deze soort. In 2013 terug een
toename ten zuiden van het Stappersven met in totaal terug 19 territoria. Net zoals bij de
boompieper blijkt het dat bosrandbeheer goed beheerd word.
2004
16zangposten

2008
9zangposten

2013
19 territoria

Geoorde fuut
Zowel 2004 als in 2008 werden 7 paren vastgesteld. Net zoals bij de dodaars had men de
bedenking dat voedselgebrek limiterend is voor hun broedsucces. Maar in 2013 werden 15
territoria waargenomen, enkel op het Stappersven. Zoals eerder vermeld bij de dodaars
kan men 2008 niet vergelijken met 2013 aangezien het waterpeil veel lager ligt in 2013.
Sovon geeft wel weer dat deze soort significant afneemt over de laatste 10 jaar met <5%
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per jaar in Nederland. Het lagere waterpeil kan een factor zijn waarom er plaatselijk meer
individuen voorkomen terwijl er een afname verwacht wordt.
2004
7paren

2008
7paren

2013
15 territoria

Groene specht
In 2008 werden 2-3 zangposten genoteerd. In 2013 werd er maar 1 territorium
waargenomen. Dit lijkt op een achteruit gang, maar mogelijks zitten er nog groene spechten
in de bosbestanden in VOG26 en 27 die daar waargenomen zijn in 2008.
2008
2-3zangposten

2013
1 territoria

Kievit
Vooral aanwezig in het Noorden, in de weilanden en akkers rond De Nol. Met in 2004, 7
paren en in 2008 met slechts 6paren. In 2013 werden enkel 4 territoria waargenomen rond
het Stappersven. Opnieuw dit lijkt op een afname van de soort maar De Nol is onvoldoende
gemonitord, alsook de noordelijke gebieden VOG 26 en 27, om dit met zekerheid te
zeggen. Sovon stelt ook vast dat deze soort afneemt met <5% per jaar over de laatste 10
jaar in Nederland.
2004
7paren

2008
6paren

2013
4 territoria

Krakeend
In 2004 aanwezig met 4 paren. In 2008 aanwezig met 3 paren en in 2013 opnieuw
aanwezig met 3 territoria. Zoals eerder aangehaald is vergelijken tussen 2008 en 2013
moeilijk.
2004
4paren

2008
3paren

2013
3 territoria

Kuifeend
Zoals in 2004 als in 2008 werden 7-9 paren waargenomen op het stappersven. In 2013
werden 23 territoria genoteerd op het Stappersven. Zoals eerder vermeld kan de daling in
het waterpeil een effect hebben op de eenden gemeenschap.
2004
7-9paren

2008
7-9paren

2013
23 territoria
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Kuifmees
Deze soort was in 2008 met 30 zangposten goed vertegenwoordigd in oudere
naaldhoutbestanden. In 2013 zijn enkel 10 territoria genoteerd. Opnieuw kan deze daling
the wijten zijn aan niet of onvolledige monitoring van VOG 26-27 en 29. Er wordt ook door
Sovon vast gesteld dat deze soort de laatste 10jaar significant afneemt met <5% per jaar.
2008
30zangposten

2013
10 territoria

Nijlgans
In 2008 waren er 2 succesvolle broedparen aanwezig bij De Nol. Maar aangezien De Nol
enkel gemonitord is in juni zijn er geen waarnemingen voor 2013.
2008
2paren

2013
0 territoria

Rietgors
Duidelijke afname van het aantal waarnemingen van 2004 naar 2008 gaande van 18 naar
10 zangposten. De aanwezigheid van de rietgors beperkte zich in 2004, 2008 en 2013
enkel tot de omgeving De Nol en Stappersven. In 2013 is het aantal waarnemingen terug
gestegen tot 16 territoria.
2004
18zangposten

2008
10zangposten

2013
16 territoria

Roodborsttapuit
In 2008 was er een lichte toename in De Nol van 4 naar 6 zangposten en een lichte
achteruitgang van 2 naar 1 zangposten in het Stappersven. Men stelde dat alle grote open
gebieden waaraan deze soort de voorkeur geeft, ook daadwerkelijk bezet zijn. In 2013 is er
stijging van het aantal territoria waar te nemen, met 5 aan De Nol en 9 aan het
Stappersven. Het groter aantal roodborsttapuiten ten westen van het Stappersven kan te
wijten zijn aan de brand van 2011 die het landschap opener maakte.
2004
6zangposten

2008
7zangposten

2013
14 territoria

Zwarte mees
De zwarte mees was in 2008 vooral aanwezig in het zuidelijke deel (VOG25), elders blijkt
ze sporadisch aanwezig te zijn. Er waren in totaal 15-22 zangposten. In 2013 was deze
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soort enkel sporadisch terug te vinden en was het aantal territoria ook drastisch verkleint (9
territoria). Volgens Sovon neemt deze soort ook significant af over de laatste 10 jaar met
<5% per jaar.
2008
15-22zangposten

2013
9 territoria

Zwarte specht
Een achteruitgang van deze soort was al waargenomen tussen 2004 en 2008. In 2004 was
er melding van 9 zangposten met de meeste in de omgeving van De Nol en het
Stapperven. In 2008 was er maar 1 zangpost meer in deze omgeving. Tevens werd ook
opgemerkt dat de territoria van de zwarte specht zeer groot zijn. Zo werden individuen
verschillende malen gespot op plaatsen relatief ver van elkaar. Mogelijks zijn de aantallen
van 2004 hierdoor dan ook overschat en is de afname minder groot. In 2013 werd geen
zwarte specht meer waargenomen rond het Stappersven. Mogelijk is wel dat er nog zwarte
spechten voorkomen rond De Nol of in de bosbestanden in VOG26 en 27. De
waarnemingen van Sovon laten blijken dat de zwarte specht significant afneemt de laatste
10 jaar met <5% per jaar. Om te kunnen bepalen of de soort nu inderdaad afneemt in het
Grenspark zal dringend een gebiedsdekkende monitoring moeten uitgevoerd worden
alsook een studie hoe groot het territorium is van de zwarte specht.
2004
9zangposten

2008
1zangpost

2013
0 territoria

4.2.2. Mogelijke broeders:
Boomvalk
Deze soort werd in 2008 regelmatig op De Nol en het Stappersven waargenomen maar er
werden geen nesten gevonden. Hierdoor is de boomvalk opgenomen in de lijst van
mogelijke broedvogels. Voor 2013 zijn er geen waarnemingen.
2008
0-1paar

2013
0 territoria

Brilduiker
Deze soort werd voor het eerst waargenomen in 2013, op het Stappersven. Deze soort is
geen aandachtsoort in de monitoring maar werd wel genoteerd. Dit is positief aangezien de
brilduiker in Nederland op de rode lijst voorkomt als gevoelig.
2013
1 territoria
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Fuut
Geen aandachtsoort in de monitoring maar werd toch genoteerd in 2008. In 2013 werden
geen futen genoteerd.
2008
0-1paar

2013
0 territoria

Goudvink
Geen aandachtsoort in de monitoring maar werd toch genoteerd in 2008. In 2013 werden
geen goudvinken genoteerd.
2008
0-1paar

2013
0 territoria

Kneu
In 2004 werden 4 zangposten genoteerd met name in het Noorden op de grens van de
heideterreinen met de akkers en de weilanden. Daar was de soort in 2008 totaal
verdwenen. Vooral de overgang van heide naar de landbouwgebieden zijn van belang voor
deze soort. In 2013 zijn terug 4 territoria waargenomen, 3 hiervan in De Nol en 1 in het
duinencomplex tussen De Nol en het Stappersven.
2004
4zangposten

2008
0-1zangpost

2013
4 territoria

Slobeend
In 2004 als in 2008 waren er 2 mogelijke broedgevallen. In 2013 werden 6 territoria
waargenomen op het Stappersven. Dit is goed nieuws aangezien de slobeend een rode lijst
soort is en Sovon meldt dat deze soort over de laatste 10 jaar jaarlijks met <5% afneemt.
Mogelijks is het verlagen van het waterpeil van het Stappersven gunstig voor de slobeend.
2004
0-2paren

2008
0-2paren

2013
6 territoria

Sprinkhaanzanger
Er waren 2 zangposten in De Nol in 2008. Aangezien er geen nestindicerend gedrag kon
vastgesteld worden, kan men niet met zekerheid zeggen of de soort hier ook effectief
gebroed heeft. In 2013 werd 1 territorium waargenomen in het noorden van De Nol en 1
territorium in het westen van het Stappersven.
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2008
2zangposten

2013
2 territoria

Tafeleend
Mogelijk 1 broedgeval in 2008 op het Stappersven. In 2013 werden 3 territoria genoteerd.
2008
0-1paar

2013
3 territoria

Wintertaling
Mogelijk aanwezig als broedgeval maar dit kan niet met zekerheid vastgesteld worden. 8
territoria werden genoteerd in 2013 op het Stappersven. Dit is ook goed nieuws aangezien
deze soort op de rode lijst staat, en net zoals de slobeend Sovon meldt dat deze soort over
de laatste 10 jaar per jaar <5% afneemt. Hier kan het verlagen van het water peil ook een
belangrijke factor zijn in meer observaties van deze soort.
2008
1-3paren

2013
8 territoria

Zomertaling
Mogelijk aanwezig als broedgeval. Er werden 2 koppels waargenomen in 2008. In 2013
werden geen Zomertalingen meer waargenomen.
2008
0-2paren

2013
0 territoria

4.2.3. Niet (meer) broedend
Geelgors
Niet aanwezig, geen historische gegevens bekend.
Grasmus
Deze soort was in de vroegere monitoring niet aanwezig. In 2013 werd 1 territorium
waargenomen ten Westen van het Stappersven, op het gebied dat in 2011 afgebrand is.
Mogelijks is dit afgebrande gebied meer geschikt voor grasmussen.
2008
0zangposten

2013
1 territoria

Grutto
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Niet aanwezig, geen historische gegevens bekend.
Kruisbek
Niet aanwezig, geen historische gegevens bekend.
Tapuit
Niet aanwezig, via mondelinge mededeling blijkt de soort vroeger wel gebrod te hebben op
De Nolse duinen. Dit kon echter niet geverifieerd worden.
Torenvalk
Niet aanwezig, geen historische gegevens bekend.
Tureluur
Niet aanwezig voor de monitoring van 2013. In 2013 werd 1 territorium wargenomen op het
Stappersven.
2008
0zangposten

2013
1 territoria

Veldleeuwerik
Verdwenen sinds 2004. Toen nog aanwezig in het noordelijke deel op de akkers en
weilanden grenzend aan De Nol.
Watersnip
Niet aanwezig voor de monitoring van 2013. In 2013 werd 1 territorium waargenomen ten
westen van het Stappersven, op het afgebrande deel.
2004
0zangposten

2013
1 territoria

Wielewaal
Niet aanwezig, via mondelinge mededeling blijkt de soort wel gebroed te hebbe in het
eikenbestand achter het kasteel van wijlen mevr. Carlier. De achteruitgang van deze soort
is de laatste jaren echter bijzonder snel gegaan en de soort is tot heden volledig verdwenen
uit het Grenspark.
Wulp
Verdwenen sinds 2004. Toen nog aanwezig in De Nol met 1 mogelijk broedpaar, sindsdien
niet meer waargenomen tijdens de broedperiode.
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5. Suggesties
Bij het maken van de suggesties naar beheer toe wordt vooral verwezen naar het huidige
beheersplan van Natuurpunt. Dit beheersplan houdt rekening met het “Beleidsplan Beheer
en Inrichtingen” en de nieuwe inzichten voor “Natura 2000”. Natuurpunt probeert ook het
beheersplan versnelt uit te voeren door externe financiering te vinden. Zoals het Lifeproject.
5.1. De bosgebieden
Maatregelen op korte termijn
Zoals uit de bespreking van de soorten blijkt, zijn er twee zaken die men op korte termijn
moet blijven doen aangezien ze duidelijk een positief effect hebben op verschillende
soorten. Beide maatregelen staan ook in het huidige Beleidsplan beschreven als te nemen
maatregelen:
-

Het verwijderen van de exoten (Amerikaanse vogelkers en rododendron). Beide
soorten zijn zo overheersend aanwezig dat inheemse soorten geen kans krijgen.
Algemeen is geweten dat op beide soorten geen of weinig insecten aanwezig zijn.
Dit kan dan niets anders dan invloed hebben op de broedvogels die in belangrijke
mate afhankelijk zijn van insecten. Daarnaast zijn bossen met exoten minder
geschikt voor soorten als de zwarte specht en wespendief. Wanneer dit gebied in
beheer genomen wordt, moet er dan ook prioriteit gegeven worden aan het
verwijderen van beide exoten.
Dit staat beschreven in het Life-project van Natuurpunt en wanneer dit wordt goed
gekeurd zullen de invasieve soorten worden bestreden door zowel het kappen van
de exoten als nabehandeling zodat uitlopen niet meer mogelijk is. Tevens wordt
ieder jaar nadien voldoende aandacht besteed aan nazorg. In de komende jaren is
de planning als volgt:
2015
11ha exotenbeheer
2016
9ha exotenbeheer
2017
10ha exotenbeheer
2018
30ha exotenbeheer
Na het bestrijden van de exoten zal de bosrand een geschikter biotoop ontstaan
voor soorten van Annex I van de vogelrichtlijn, zoals de boomleeuwerik en
nachtzwaluw.
Voor de bossen die in de privé domeinen liggen wordt momenteel ook een
bosbeheersplan opgesteld, door de privé eigenaars. Hierin zal ook staan dat
invasieve soorten zullen verwijderd worden maar de vraag is of dit effectief zal
uitgevoerd worden, wat zal afhangen van de financiële prijs.

-

Stopzetten van het verwijderen van het dood hout. Jarenlang is het dood hout uit het
bos verwijderd. Soorten zoals de kuifmees, zwarte mees,… hakken hun nestholte in
vermolmt dood hout. Het was niet verwonderlijk dat het aantal gekraagde
roodstaarten in 2008 afnam, die voor hun nestkeuze afhankelijk zijn van beschikbare
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holtes die aanwezig zijn of kunnen uitgehakt worden in dode bomen. Mogelijk kan er
aan gedacht worden om een aantal bomen in te zagen zodat ze afsterven. Op die
manier kan het aandeel dood hout snel verhoogd worden en vergroot de waarde van
het bos. Dit wordt door Natuurpunt al gedaan. Wat de privé bossen betreft zal het
laten liggen van dood hout opgenomen worden in het bosbeheersplan.
Maatregelen op langere termijn
Zoals het er nu naar uitziet kan het zinvol zijn om het bosbeheer zoals beschreven in het
beleidsplan Beheer en Inrichting, ook hier toe te passen. Ik verwijs hier dan ook naar het
Hoofdrapport “Beleidsplan Beheer en Inrichting Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide,
pag. 47-53”. Het gaat dan met name over het uitvoeren van dunningen, het creëren van
open plekken en het creëren van goed ontwikkelde bosranden. Wel zou ik willen
suggereren om pas over te gaan tot dunningen nadat de exoten zijn verwijderd en een
nabehandeling heeft plaats gevonden. Open plekken kunnen best weer gecreëerd worden
in de nabijheid van reeds bestaande kleine open heiderelicten of aan de rand ervan.
5.2. De open (natte) gebieden (De Nol en Stappersven)
Zowel De Nol als het Stappersven zijn belangrijke broedgebieden voor heel was
aandachtsoorten. Niet alleen de eend- en fuutachtigen zijn er goed vertegenwoordigd maar
ook andere aandachtsoorten zoals de boompieper, fitis, roodbosttapuit,… broeden hier en
in de randzones.
Voor het beheer van deze gebieden wordt het best verwezen naar het beheersplan van
Natuurpunt. Van belang hierbij is dat de spontane verbossing die er de laatste jaren plaats
gevonden heeft in en rond deze vennen, moet aangepakt worden. Het beheer dat onder
andere wordt toegepast is:
- Kappen van alle spontane bosopslag in en rond de vennen met behoud van enkele
solitaire oude vliegdennen.
- Kappen van de droge rug tussen het Stappersven en de Drielingvennen, om zo een
open verbinding te krijgen met de Kalmthoutse Heide.
- Geleidelijke overgangen creëren tussen de open en de gesloten delen.
Niet onbelangrijk is om te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn waarom de geoorde fuut en
de dodaars hun jongen niet groot krijgen op het Stappersven. Voedselgebrek wordt
aangehaald als mogelijke oorzaak. Hoe dit voedselgebrek te verklaren is wordt best
onderzocht. Mogelijke verzuring, eutrofiëring door ganzen,…?
5.3. De open (droge) gebieden (Nolse duinen – kleinere heiderelicten)
Hier wordt ook verwezen naar het beheersplan van Natuurpunt, waar staat dat het herstel
van levend landduinensysteem mogelijk is door het kappen, uitgraven van stronken en
verwijderen van de humuslaag.
Op heel wat locaties biedt kaalkap de beste perspectieven (Nolse Duinen; herstel
landduinen en droge heide). Groepenkap met (versnelde) eindkap is niet tegenstaande het
meest zinvol om grootschalige naaldhoutbestanden gefaseerd om te vormen naar
boomheide (Boterbergen). Doordunnen is noodzakelijk om de nu vaak dichte begroeiingen
terug open te maken. De bossen zullen dus ijler en structuurrijker worden door menselijke
ingrepen. Naast de kappingen met voorafgaand exotenbestrijding, is het noodzakelijk de
stronken te frezen en vervolgens de bovenste toplaag van de bodem af te graven
(plaggen). De dikte van de af te graven laag is afhankelijk van de aanwezigheid van blond
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zand (stuivend) en/of de diepte van donkere podzolbodem. Bijgevolg is het belangrijk eerst
een bodemprofiel op te stellen om potentieel stuivende zanden te lokaliseren alvorens
herstel (afplaggen tot blond zand) of de zaadbank aan te spreken (afplaggen tot podzol).
Op die manier worden niet enkel nutriënten afgevoerd (cf. aanrijking door jarenlange
bladval en strooiselophoping), maar komt de zaadbank vrij te liggen en/of krijgen nieuwe
zaden meer kansen tot kiemen. Ook zaden van ongewenste soorten zoals Pijpenstrootje
worden mee afgevoerd daar ze vnl. in de toplaag aanwezig zijn. Het tijdelijk opbrengen van
gebiedseigen maaisel na plaggen bevorderd de vestiging van typische heidesoorten. Zeker
waar verwacht wordt dat de zaadbank niet (kiem)krachtig genoeg meer is om hervestiging
van heide snel te laten doorgaan is dit een goede optie. Eventueel kan lokaal bekalken,
zeker waar de bodem pH sterk is gedaald, de hervestiging van heidesoorten bevorderen.
Toch, dit dient goed gedocumenteerd te gebeuren (o.a. ervaring te Hageven, Landschap de
Liereman) en beperkt te blijven zowel in oppervlakte als tijd.
5.4. De lanen, dreven, parkachtige elementen
Het zou geen landgoed zijn zonder deze elementen. Rekening houdend met de ouderdom
van de bomen, het feit dat ze broedgelegenheid verschaffen aan holenbroeders en mogelijk
ook aan vleermuizen, is het aangewezen van deze te behouden. Daar waar langs de
bestaande paden geen dreven aangeplant werden, kan gestreefd worden naar open paden
waarbij plaats gecreëerd wordt voor een mantel-zoomvegetatie. Daar waar rododendron
aangeplant werd langs dreven, zou men er vanuit cultuurhistorisch standpunt voor kunnen
kiezen om deze structuur te behouden. Het moet wel duidelijk zijn dat dit enkel dient te
gebeuren op die plaatsen waar het destijds ook geplant werd. Uit gegevens blijkt dat dit
slechts beperkt gebeurd is.
Opnieuw wordt verwezen naar het beheersplan van Natuurpunt. Op enkele plaatsten staan
dreven van Amerikaanse eiken, volgens het beheersplan worden deze ook aangezien als
een exoot en dienen ze verwijderd te worden. Vooraleer men beslist om deze te
verwijderen, zou het best zijn om vooraf te onderzoeken of hier geen belangrijke
broedkolonies aanwezig zijn van aandachtsoorten of vleermuizen. Mogelijks is het zelfs
aangewezen om deze dreven enkel te vervangen door inheems loofhout op het moment
dat het ook nodig is. Hiermee doel ik op het feit dat Amerikaanse eik niet de leeftijd bereikt
van inlandse eik en sneller inscheuring en rot begint te vertonen. Als dit het geval is, kan
men ervoor kiezen om ze te vervangen door inheemse soorten. Mochten er op dat moment
belangrijke broedkolonies aanwezig zijn, dan kan er nog voor geopteerd worden om de
bomen te kandelaren en de stam verder te laten afsterven zonder gevaar voor vallende
takken en risico’s naar recreanten.
5.5. recreatie in het terrein
Opvallend is dat ondanks de rust (geenjacht, geen recreatie, geen verstoring,… ) er slechts
kleine aantallen aandachtsoorten voorkomen. De limiterende factor is hier het uitblijven van
een beheer dat gericht is op het verhogen van de natuurwaarde zoals o.a. het vergroten
van het aandeel dood hout, verwijderen van exoten, geleidelijke overgang creëren,…
Een wilgroei aan recreatieve ontwikkeling is best te mijden en dit kan door het Beleidsplan
Beheer en Inrichtingen als basisdocument te gebruiken bij de inrichting. In het Beleidsplan
Beheer en Inrichtingen is er in het domein Boterberg “ruimte voorzien” voor zachte recreatie
en slechts een beperkt gebruik voor ruiters en fietsers. Anderzijds zijn er heel wat
mogelijkheden zoals het plaatsen van één of twee vogelkijkhutten langs het Stappersven,
waarvoor Natuurpunt nu plannen heeft ingediend in het Life project.
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Door de recreatie in goede banen te leiden kan hier het draagvlak voor de natuur vergroot
worden zonder dat dit ten koste gaat van de natuur zelf. Daarom zouden andere
deelgebieden, zoals De Nol, zeker moeten behouden blijven als rustgebied.
5.6. Algemene conclusie

Uit al het voorgaande blijkt dat er geen goede vergelijking kan gemaakt worden met de
vorige monitoringen. Dit is doordat verschillende sectoren niet of niet voldoende gemonitord
zijn, de brand in 2011 die het terrein opener heeft gemaakt ten westen van het Stappersven
en de nieuwe beheersmaatregelen op het Stappersven met gevolgen op het waterpeil
(zomer en winterwaterpeil). Wel kan opgemerkt worden dat het gebied nog steeds niet op
orde is. Maar dat er wel vooruitgang is voor bepaalde soorten, zoals de boompieper. Met
het nemen van de juiste beheerskeuze kan op korte tijd vooruitgang geboekt worden naar
het verhogen van de natuurwaarde.
Hierbij zijn 3 zaken van belang en zouden op korte termijn kunnen aangepakt worden, deze
staan ook vermeld in het beheersplan van Natuurpunt:
- Het verwijderen van exoten in het ganse gebied, met uitzondering van het behoud
van enkele lijnvormige aanplantingen van rododendron.
- Het versterken van de resterende open gebieden met name De Nol en het
Stappersven wat de nattere delen betreft en voor de droge gebieden de Nolse
duinen.
- Het vergroten van het aandeel dood hout, door het stoppen met het systematisch
verwijderen van al het dode hout en door het inzagen van bomen. Zo kan men
versneld tot de juiste verhouding dood/levend hout komen zoals in het Beleidsplan
staat aangegeven.
Ook voor recreatie liggen hier heel wat kansen. In het gebied ligt een goed onderhouden
padenstructuur die zich uitstekend leent tot zachte recreatie, en wanneer het Life project
van Natuurpunt wordt goedgekeurd komen er nog uitkijktorens bij. Wanneer deze goed
gezoneerd is hoeven deze vormen van recreatie zoals ze nu voorzien zijn in het
Beleidsplan geen hinder te zijn voor de aanwezige aandachtssoorten.
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6. Bijlagen:
6.1. Tabel met de aantallen per VOG:
VOG24 VOG25 VOG28 VOG29 TOTAAL
Bergeend
0
0
27
0
27
Blauwborst
0
1
39-4
0
40-4
Brilduiker
0
0
16
0
16
Bonte
vliegenvanger
5
15
0
2-2
25-2
Bosuil
0
0
0
0
0
Boomklever
7
1
0
0
30-1
Boomleeuwerik
0
0
11-5
0
32-5
Boompieper
8
15
61
8
92
Boomvalk
0
0
22
0
22
Buizerd
0
0
0
0
0
Canadese gans
0
0
108-3
2-2
110-5
Dodaars
0
0
22-1
0
22-1
Fitis
19
40
128-17
16
317-18
Fuut
0
0
0
0
0
Geelgors
0
0
0
0
0
Gekraagde
roodstaart
7
8-2
45-5
1
69-8
Geoorde fuut
0
0
204-30
0
204-30
Goudvink
0
0
0
0
0
Grasmus
0
0
8-2
0
8-2
Groene specht
0
1
0
0
1
Grutto
0
0
0
0
0
Kievit
0
0
36-2
0
36-2
Kleine bonte
specht
0
0
0
0
0
Kneu
0
0
4
3
7
Krakeend
0
0
20-1
0
20-1
Kruisbek
0
0
0
0
6-2
Kuifeend
0
0
183-4
2-2
185-6
Kuifmees
7
8
11
3-3
47-3
Koekoek
0
0
0
0
0
Nachtzwaluw
0
0
0
0
9-1
Nijlgans
0
0
0
2-2
2-2
Rietgors
0
0
51-3
7
58-3
Roodborsttapuit
0
0
104
10
114
Staartmees
0
0
0
0
0
Slobeend
0
0
34
0
34
Sprinkhaanzanger
0
0
4-2
1
1
Tafeleend
0
0
29
0
29
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Tapuit
0
0
8-2
0
8-2
Torenvalk
0
0
2
0
2
Tureluur
0
0
56-16
0
56-16
Veldleeuwerik
0
0
0
0
0
Watersnip
0
0
4
0
4
Wielewaal
0
0
0
0
0
Wintertaling
0
0
258-12
0
258-12
Wulp
0
0
0
0
0
Zomertaling
0
0
0
0
0
Zwarte mees
7
2
4
0
13
Zwarte specht
2-2
0
3-3
0
11-7
voor het streepje staat het aantal waarnemingen, na het streepje staat het aantal
waarneming die niet gebruikt zijn voor de autoclustering met het programma van Sovon.
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6.2. Aandachtsoorten Grensparkmonitoring:
Bergeend
Blauwborst
Bonte vliegenvanger
Boomklever
Boomleeuwerik
Boompieper
Canadese gans
Dodaars
Geelgors
Gekraagde roodstaart
Geoorde fuut
Groene specht
Grutto
Kiviet
Kneu
Krakeend
Kuifeend
Kuifmees
Rietgors
Roodborsttapuit
Slobeend
Tapuit
Tureluur
Veldleeuwerik
Watersnip
Wielewaal
Wulp
Zwarte specht
Uitbreiding aandachtsoorten in 2005:
Boomvalk
Fitis
Grasmus
Kruisbek
Sprinkhaanzanger
Tafeleend
Torenvalk
Wintertaling
Zwarte mees
Niet aandachtsoorten mee geïnventariseerd:
Fuut
Goudvink
Nijlgans
Zomertaling
Brilduiker
Vet: niet broedend
broedvogel

Cursief: mogelijke broedvogel

Overige: Zekere
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6.3. Afbakening van de sectoren

Fig1:Afbakening van de sectoren.
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6.4. Brandgrens van de brand in 2011

Fig2: Brandgrens (gele lijn) van de brand in 2011
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6.5. Soortkaarten alfabetisch
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