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1. Samenvatting: 
 

 

In 2017 werd de nachtzwaluw opnieuw gemonitord in het Grenspark. Tegenover de vorige 

telling in 2012 (Bijlage 1) is het gebied sterk uitgebreid en zijn er enkele nieuwe telgebieden 

daarin gemonitord (VOG 39,40 en 41, Stoppelbergen, Wildernissen, Kon. Wilhelminakazerne, 

Galgenbergen. Meiduinen, Abdijbossen en Moretusbosch, zie Bijlage 2).  De veldgegevens van 

2017 werden net zoals in 2012 rechtstreeks door de vrijwilligers ingevoerd in de website van 

Sovon. Dit betekent dat de veldgegevens via autoclustering omgezet werden in aantal bezette 

territoria.  

Door deze uniforme werkwijze is het mogelijk de telgegevens van 2012 met die van 2017 te 

vergelijken.  

 

Algemeen kunnen we stellen dat er een significante toename is van het aantal nachtzwaluwen 

tussen 2012 en 2017 (van 116 naar 142 in dezelfde telgebieden, zie Bijlage 3). 

 

 

2. Opzet onderzoek: 
 

2.1. Ontstaan monitoring-opdracht:  
 

Bij de instelling van het Grenspark in 1999 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 (Agentschap voor Natuur en Bos -

voormalige afdeling Natuur, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) goedgekeurd wat de start 

gaf voor het eigenlijke verzamelen van de gegevens.  

 

2.2 Toelichting monitoringplan: 
 

Het monitoringplan van het Grenspark omvat zowel diergroepen (vogels, amfibieën, reptielen, 

sprinkhanen, libellen en vlinders) als planten. Deze soorten worden volgens een 

gestandaardiseerde methode ‘geteld’; sommige soorten jaarlijks, andere soorten vijfjaarlijks. 

Deze gegevens worden in een centrale databank bewaard en beheerd door het Grenspark. Het 

is belangrijk om te weten dat niet alle soorten gemonitord worden, maar dat er gewerkt wordt 

met aandachtssoorten. De lijst van aandachtssoorten is samen met de beheerders opgemaakt. 

Meer gedetailleerde info omtrent de aandachtssoorten, telmethodes, frequentie van 

inventariseren, enz  is raadpleegbaar in het monitoringrapport (Lambrechts, J. De Coster, K&M. 

Indeherberg 2003, handleiding voor monitoring van het grenspark). Ondertussen wordt gewerkt 

aan een herijking van het monitoringplan gebaseerd op de SNL-monitoring in Nederland. 

 

Soorten die niet zijn opgenomen in het monitoringplan kunnen deel uitmaken van bijkomende 

inventarisaties. Zo werden recent de nachtvlinders, loopkevers, spinnen en mieren gemonitord. 

Deze bijkomende inventarisaties staan niet beschreven in het monitoringplan en kunnen 

bijgevolg niet gezien worden als een ‘taak’ voor het Grenspark, maar moeten als additief 

beschouwd worden.  
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3. Materiaal en methoden: 
 

3.1. Telgebied:  
 

In 2014 is het Grenspark sterk uitgebreid tot 6000ha, daardoor zijn er meer telgebieden extra 

toegevoegd. In totaal werden 35 verschillende deelgebieden onderzocht op het voorkomen van 

de nachtzwaluw (Bijlage 1 + 2). In 2012 waren dit 27 telgebieden op een totale oppervlakte van 

3279 hectaren. In dit rapport vergelijken we de deelgebieden die in beide jaren (2012 en 2017) 

onderzocht zijn. Het gaat om 25 telgebieden met een totale oppervlakte van 3081 hectare. (In 

2017 is VOG 0 en VOG 30 niet gemonitord). 

 

3.2. Deelnemers: vrijwilligers 
 

Aan het onderzoek namen verschillende amateur-ornithologen deel. Volgende personen 

participeerden als vrijwilliger: D'hoine André, Goyens Robert, Vogels Bram, Bult Hidde, 

Ledegen Ignace, Jordaens Jean, Jacobs Jos, Keuppens Jos, Snels Paul, Teixeira Ray, 

Kraaijeveld Robert, Leys Sebastien, Bakker Ton, Guy Leys, Sarah-Jane Jaessi, Thijs Nouws, 

Wim Konings en Marc Slootmaekers. 

 

3.3. Soorten: 
 

Zowel in 2012 als in 2017 werd enkel de nachtzwaluw geïnventariseerd door vrijwilligers. De 

reden waarom de nachtzwaluw als soort alleen gemonitord wordt, bestaat erin om de 

vrijwilligers niet te zeer te belasten. Het inventariseren van de nachtzwaluw vereist namelijk 

drie tot vijf avondbezoeken per telgebied, afhankelijk van de grootte. Dit terwijl de andere 

aandachtssoorten juist best in de vroege ochtend geïnventariseerd worden. Door deze 

opsplitsing te maken, wordt vermeden dat vrijwilligers én ‘s avonds laat én ‘s morgens vroeg 

op pad moeten. 

 

 

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). 

In 2012 werden de broedvogelgegevens 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 van Sovon (van Dijk A. J., 1993). Elke vrijwilliger kreeg enkel toegang tot zijn 

telgebieden. In 2017 werd er geopteerd om Obsmapp te gebruiken, een app voor android. Via 

deze app kan je je gegevens rechtstreeks doorsturen naar waarnemingen.be of waarnemingen.nl 

alsook voor vogelgegevens naar Sovon.nl. Door deze laatstgenoemde website te gebruiken 

worden alle gegevens door autoclustering op eenzelfde manier geïnterpreteerd tot een aantal 

territoria. Rudi Delvaux en Ignace Ledegen hebben toegang tot de data van alle telgebieden en 

kunnen zo de verwerking van de gegevens volbrengen. 
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3.5. Kartering: 
 

Er werd gekozen voor de methode van de territoriumkartering (Van Dijk, 1996). Het aantal 

bezoeken werd vastgelegd tussen drie en vijf 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 Sovon-

website https://www.sovon.nl/. Desgevallend zorgde het Grenspark voor uitprints. 

 

4. De Nachtzwaluw: 
 

4.1. Voorkomen en status: 
 

Voorkomen in Nederland tussen 2013-2015: 

 

 
 

• Geschatte populatie in 2014: 2.600 - 2.900 broedparen / positieve trend (http:// 

https://www.sovon.nl/nl/soort/7780). In Nederland staat de nachtzwaluw op de rode 

lijst (soort van Rode Lijst Vogels, Staatscourant 2004, 218). 

 

Voorkomen in Vlaanderen in 2008: 
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Bron INBO 

 

Geschatte populatie in 2008: Er zijn geen recente gegevens beschikbaar aangezien er geen 

landelijke analyse werd gedaan in Vlaanderen tot hiertoe. Op de website van INBO spreken ze 

wel van 500 tot 550 broedparen (www.inbo.be) maar dat is hetzelfde aantal als in 2002. Deze 

gegevens zijn vermoedelijk niet meer aangepast. Ook in België staat de nachtzwaluw op de 

rode lijst als “bijna in gevaar” (Devos et al., 2004; natuurpunt). 

 

4.2. Beschrijving biotoop nachtzwaluw 
 

Uit literatuurgegevens van de Vlaamse broedvogelatlas blijkt dat de nachtzwaluw een 

duidelijke voorkeur vertoont voor overgangszones tussen verschillende habitats of 

mozaïeklandschappen zoals open bosgebieden en bosranden, kapvlakten, structuurrijke 

heideterreinen en zandverstuivingen met gediversifieerde overgangen naar open bos. 

Kunstmatige habitats, zoals zandgroeves, kunnen eveneens (tijdelijk) geschikt zijn.  

Uit literatuurgegevens van de Nederlandse broedvogelatlas beschrijft dhr. R. Teixeira de 

nachtzwaluw als een broedvogel van droge, zandige heidevelden, zandverstuivingen, randen 

van zandige akkers, kaalslagen, jonge bosaanplantingen, overjarige dennenbossen met ijle 

boomgroei, afgebrande bossen en schaars begroeide duinvalleien (Teixeira R.M., 1979). De 

stand van de nachtzwaluw nam vanaf 1950 of eerder af, onder andere door ontginning van 

broedgebieden. Deze afname hield lang aan en de soort verdween in het laatste kwart van de 

twintigste eeuw uit veel kleine of geïsoleerd liggende heidevelden. Sindsdien herstelden de 

landelijke aantallen spectaculair en zelfs verloren gegane terreinen worden stilaan opnieuw 

bezet. De recente opleving is deels bevorderd door selectieve boskap en andere vormen van 

heideherstel die tot vergroting van broedhabitat leiden (Sovon.nl). Toch moeten we nog steeds 

uitkijken voor de hoge atmosferische depositie van verzurende en vermestende stoffen, 

waaronder ammoniak. Deze vermesting resulteert in vergrassing, verruiging en verbossing van 

schrale zandbodems. Ook de situatie in Afrikaanse overwinteringsgebieden kan bepalend zijn 

voor de nachtzwaluw (Brouwers, 2009). Overmatig gebruik van insecticiden beïnvloedt 

mogelijk negatief broedpopulaties (Ministerie van LNV, 2008). 

 

  

https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/images/inline/natuur.oriolus_2016-4_de_iucn_rode_lijst_van_de_broedvogels_in_vlaanderen.pdf
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5. Resultaten: 
 

5.1. Algemeen: 
 

De analyse van de resultaten gebeurde door het “Grenspark”. Alle data werd digitaal 

verwerkt door de software van Sovon en aansluitend met behulp van Arcmap 10.3.1.  

 

In Arcmap werd gekeken naar het aantal zangposten per gebied en met behulp van 

satellietfoto’s van 2011, 2014 en 2016 en shapefiles met informatie over maaien, plaggen, 

uitdunnen, kappen, wandelpaden, enz. werd er nagegaan waarom er al dan niet een stijging 

van de nachtzwaluw plaatsvond. 

 

Tevens werd in tabelvorm per telgebied het aantal territoria en dichtheden tussen 2002, 

2007, 2012 en 2017 vergeleken. (Bijlage 4) 

 

 

5.2. Aantal bezoeken: 
 

Gemiddeld werden er circa 9 bezoeken per telgebied afgelegd. Dit is beduidend hoger dan 

de vorige tellingen met gemiddeld circa 5 bezoeken. In 5 gevallen werden de minimum 

bezoeken van 3 keer voltooid. In VOG 13 werden er wel 22 bezoeken gebracht. Door het 

gemiddeld hoger aantal bezoeken is de kans wel groter om nachtzwaluwen te tellen, maar 

dit zou door de berekeningen van SOVON toch genivelleerd moeten worden. Nochtans kan 

de manier van data-input op de Sovon-website en het brengen van deelbezoeken een 

vertekend beeld geven. Voor dit rapport zijn we voortgegaan op de autoclustering van 

SOVON, dus in sommige deelgebieden kan er een overschatting van het aantal territoria 

voorkomen. 
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5.3. Bespreking per deelgebied: 
 

5.3.1. VOG 0: Steertse Heide 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 0 142 ha 0 0 0 0 3 47 NG 0 

 

Dit deelgebied is in 2017 niet meer gemonitord. 

 

5.3.2. VOG 1: Vennenkomplex KH 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 1 149 ha 6 25 3 50 4 37 7 21 

 

Figuur 1: Telgebied VOG 1 met zangposten 2017 

 

Gevoerde beheer: Integrale begrazing binnen het raster, dus niet in het bosgebied. Open 

delen in het bos worden vrijgehouden van boomopslag waardoor een gevarieerd, droog 

heidegebied in stand gehouden wordt, wat ideaal is als leefgebied voor de nachtzwaluw. In 

2014 en 2015 is er in het zuidwesten van het deelgebied op verschillende plaatsen gemaaid, 

maar dit had geen effect voor de nachtzwaluw. Het plaggen in 2015 in het oosten had weinig 
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effect aangezien dat een zeer nat deel is dat tot lang in het voorjaar onder water staat. In 

2015 werd in het bos nog eens de Amerikaanse vogelkers bestreden.  

 

Een ideaal broedgebied voor de nachtzwaluw situeert zich in het noorden aan de 

overgangszone tussen het bos en de heide en het opengehouden bosgedeelte. Het aantal 

territoria is daar sterk gestegen van 4 in 2012 tot 7 in 2017. 

De begrazing met Galloway-runderen gaat nog steeds verder. Deze begrazing heeft 

schijnbaar geen negatieve impact op het aantal territoria. Feit is dat de huidige territoria 

bijna allen ingetekend werden binnen het bestaande raster of net op de grens van het raster.  

De kleine plagplekken in het Noorden, uitgevoerd in 2011, werden uitgevoerd op vraag van 

dhr. Glenn Vermeersch ten behoeve van de boomleeuwerik. In 2012 zagen we nog geen 

effect op het aantal territoria van de nachtzwaluw, maar in 2017 zien we toch een fikse 

toename. 

 

 

5.3.3. VOG 2: Vennenkomplex KH 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 2 129 ha 2 65 3 43 4 32 6 22 

  

Figuur 3: Telgebied VOG 2 met zangposten 2017 

 

Gevoerde beheer: In 2011 is er de grote brand geweest wat ervoor zorgde dat het gebied 

bijna volledig ongeschikt was voor nachtzwaluw in 2011 en ook in 2012 op de zwaar 

verbrande percelen. In 2014 en 2015 is er in het noorden en westen lange stroken langs de 
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wandelpaden gemaaid alsook ten westen van het drielingenven.  In 2012 is er heide gemaaid 

in het westen en ook ten noorden van het drielingenven. In heel het deelgebied is er integrale 

begrazing.  

 

Er zijn delen van de verbrande percelen mooi geëvolueerd naar heide dankzij het 

maaibeheer na de brand. We zien een toename van 4 naar 6 territoria. De gemaaide delen 

langs de wandelpaden hebben geen effect aangezien de recreatiedruk in dit gebied hetzelfde 

is gebleven. Het telgebied is gedurende het broedseizoen niet toegankelijk met uitzondering 

van de bewegwijzerde paden, die hier de grenzen vormen van dit telgebied.  Op de vergraste 

delen zien we geen toename. 

 

5.3.4. VOG 3: Vennenkomplex KH 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 3 180 ha 3 60 5 36 7 26 10 18 

 

Figuur 4: Telgebied VOG 3 met zangposten 2017 

 

Gevoerde beheer: In 2012 zijn er in het oosten grote stukken heide gemaaid en waar er ook 

nog verder gemaaid is in 2014 en 2015. In het noorden wordt er begraasd met schapen en 

in het zuiden met Galloway-runderen. Sinds 2010 is er geen exotenbestrijding meer 

geweest. Het duinharken is al geleden van 2002/2003. In 2017 is er in het kader van Life 

gekapt, maar nog niet geplagd. 

In heel dit telgebied is er weer een toename sinds vorige telling, nl. van 7 naar 10 territoria. 

Men vindt vooral zangposten in de oostelijke helft van het gebied. Het is droge, oude heide, 
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open zand, verspreid staande bomen en bosranden wat geschikt biotoop is voor de 

nachtzwaluw. Aan de grens met Nederland vinden we vooral bossen met weinig open 

stukken wat minder geschikt is. Toename is vooral in het oosten van het gebied, en vooral 

aan de randen van de gemaaide stukken. Helemaal in het noorden is er een stuk bos gekapt 

en gemaaid waar we dan een extra territorium aantreffen. De gemaaide stroken langs de 

wandelpaden heeft geen effect op het aantal territoria aangezien de recreatiedruk aanwezig 

blijft. 

 

 

5.3.5. VOG 4: Vennenkomplex KH 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 Dichtheid 

VOG 4 177 ha 3 59 6 30 4 44 6 30 

 

Figuur 5: Telgebied VOG 4 met zangposten 2017 

 

Gevoerde beheer: In dit gebied is er nog steeds integrale begrazing. In het midden en het 

zuiden heeft men in 2014/2015 grote stukken gemaaid. In 2012 zijn er ook enkele stukken 

heide gemaaid in het midden van het telgebied. 

 

Het aantal zangposten is in dit telgebied toegenomen van 4 naar 6. De stijging is niet te 

wijten aan de beheerwerken, want daar komen de nachtzwaluwen niet voor. In het westen 

zien we wel een toename van 1 naar 3 zangposten. In het zuidelijke deel zijn er ten opzichte 

van 2007 geen zangposten meer aangetroffen. Het gebied blijft na al die jaren toch niet 
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geschikt voor de nachtzwaluw. Begrazing en recreatiedruk hebben ogenschijnlijk geen 

impact op het aantal territoria. 

5.3.6. VOG 5: Vennenkomplex KH 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 5 204 ha 4 51 5 41 5 41 9 23 

 

Figuur 6: Telgebied VOG 5 met zangposten 2017 

 

Gevoerde beheer: Buiten begrazing met schapen zijn er geen andere beheerwerken geweest 

sinds 2012. 

 

Door de begrazing wordt verbossing vermeden zodat er een geschikt biotoop voor de 

nachtzwaluw blijft behouden. We merken zelfs een forse stijging van 5 naar 9 zangposten 

op. De meeste zangposten bevinden zich in het oostelijke deel van het telgebied. Het bos 

aan de andere kant blijft natuurlijk een ongeschikt biotoop voor de nachtzwaluw. In het 

westen is er een territorium bijgekomen wat verklaard kan worden door boskap in het kader 

van het HELA-project zodat het terrein meer geschikt is geworden. Zoals in andere 

telgebieden heeft de begrazing met schapen geen negatieve gevolgen voor de nachtzwaluw.  

5.3.7. VOG 6: Vennenkomplex KH 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 6 185 ha 1 185 2 92 6 31 5 37 
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Figuur 7: Telgebied VOG 6 met zangposten 2017 

 

Gevoerde beheer: Ten oosten van de Putse Moer is er in 2012 heide gemaaid en later in 

2014/2015 zijn er nog extra stukken gemaaid. In het noorden was de Amerikaanse vogelkers 

al voor 2012 verwijderd.  

 

Het aantal zangposten is lichtjes gedaald van 6 naar 5. In het noordoostelijke deel van het 

telgebied, waar de beheerwerken uitgevoerd zijn, is het aantal hetzelfde gebleven. Aan de 

bosrand van het gemeentebos, in het midden van het telgebied, is er een zangpost 

bijgekomen. Dit hadden we al langer verwacht aangezien het geschikt biotoop voor de 

nachtzwaluw is. Er zijn sinds 2012 geen wandelpaden in dit gebied bijgekomen, dus gaan 

we ervan uit dat de recreatiedruk hetzelfde gebleven is. Deze druk heeft op het eerste zicht 

ook geen negatieve effecten, maar we zien wel dat de zangposten ver van de wandelpaden 

verwijderd zijn. 

5.3.8. VOG 7: Withoefse Heide 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 7 72 ha 0 0 1 72 0 0 1 72 
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Figuur 8: Telgebied VOG 7 met zangposten 2017 

 

Gevoerd beheer: Sinds 2012 is er geen beheer uitgevoerd. Voordien is de Amerikaanse 

vogelkers wel zoveel mogelijk verwijderd. 

  

In 2007 hadden we al eens een zangpost, maar in 2012 was die er niet meer. Nu in 2017 is 

er terug een zangpost van een nachtzwaluw. De aanwezigheid van een zangpost is dus 

wisselend wat misschien te verklaren is door de hoge recreatiedruk. Er passeren niet alleen 

veel wandelaars maar er wordt ook veel gewandeld buiten de bewegwijzerde paden. Het is 

ook een geliefkoosd terrein voor wandelaars met honden, die niet steeds aangelijnd zijn. Op 

vele andere plaatsen in het Grenspark heeft recreatiedruk geen invloed, maar in dit 

deelgebied kan dit medeoorzaak zijn. Ook kan het zijn dat de geïsoleerde ligging van het 

telgebied medeoorzaak is. We veronderstelden immers dat voedselzoekende vogels bij 

mindere weersomstandigheden en verminderd voedselaanbod te ver moesten vliegen om 

geschikt foerageergebied te vinden. Maar bij een experiment met een gezenderde 

nachtzwaluw zagen we dat een nachtzwaluw best ver vliegt om te foerageren. De 

Putsesteenweg zou hier eventueel wel een barrière kunnen zijn. 

 

5.3.9. VOG 8: 
 

 Opp. 2003 2007 2012 2017 

VOG 8 293 ha NG NG NG NG 

Geen toestemming, niet geteld.  
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5.3.10. VOG 9: 
 

 Opp. 2003 2007 2012 2017 

VOG 9 153 ha NG NG NG NG 

     Geen toestemming, niet geteld. 

 

 

5.3.11. VOG 10: Duinboskomplex Ossen 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 10 119 ha 4 30 5 24 9 13 9 13 

 

Figuur 9: Telgebied VOG 10 met zangposten 2017 

 

Gevoerde beheer: In grote delen van het bosgebied is er verder aan bosontwikkeling gedaan 

zoals bijvoorbeeld in 2013 en 2015 het uitdunnen van het bos. Boomopslag op de heide 

wordt handmatig bestreden. In het noordoosten werden in 2009 plagwerken uitgevoerd en 

werd een open ecologische verbinding gecreëerd tussen dit open heidegebied en de Groote 

en Kleine Meer. Deze verbinding heeft men in 2016 verder aangepakt door de verbossing 

terug uit te dunnen. Sinds 2009 is er geen bestrijding meer geweest van de Amerikaanse 

vogelkers. 

 

Het aantal zangposten is met 10 hetzelfde gebleven. De zangposten zijn vooral te zien in 

het oosten van het gebied. Er is een toename op de open heide en langs de ecologische 

verbinding. Opmerkelijk is de afname in het bosgebied. De uitdunningen uitgevoerd in 2013 
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creëerden open plekken dat voor een geschikt biotoop zorgde voor de nachtzwaluw, maar 

ondertussen heeft de verbossing het gebied minder aantrekkelijk gemaakt. Het wandelpad 

haas loopt door dit bosgebied en kan misschien ook een factor zijn. Maar langs andere 

wandelpaden merkten we geen negatieve gevolgen.  

 

5.3.12. VOG 11: Duinboskomplex Ossen 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 11 82 ha 9 9 7 12 6 14 8 11 

 

Figuur 10: Telgebied VOG 11 met zangposten 2017 

 

Gevoerde beheer: In het gebied zijn er heel wat stukken bos uitgedund: In 2013 in het 

zuiden, in 2014 in het midden en in 2016 in het noordwesten van het telgebied. De 

verbossing van de heide wordt handmatig tegengegaan. In het zuiden zijn twee kleine 

percelen geplagd in 2015. 

 

Het aantal zangposten is toegenomen van 6 naar 8. Deze toename komt vooral tot uiting in 

het zuidelijk deel van het telgebied. Dit heeft grotendeels te maken met de voordien 

uitgevoerde plagwerken en uitdunningen. Met een dichtheid van 1 zangpost op 11 hectare 

is dit gebied mooi bezet. 

 

5.3.13. VOG 12: Duinboskomplex Ossen 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 
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VOG 12 79 ha 3 26 4 20 3 26 6 13 

 

Figuur 11: Telgebied VOG 12 met zangposten 2017 

 

Gevoerde beheer: In het zuiden werden er op een klein perceel kapdunningen uitgevoerd in 

2013. Een groot stuk van het noordelijk beboste deel werd in 2014 nog eens extra uitgedund. 

In het zuiden vinden we nog steeds een boomheidelandschap.  

 

Er is een toename van 4 naar 6 zangposten. Deze zangposten zijn gelijkmatig verdeeld over 

het telgebied. Het constant uitdunnen van de bossen creëert een goed, maar tijdelijk biotoop 

voor de nachtzwaluw. 
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5.3.14. VOG 13: Duinboskomplex Ossen 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 13 92 ha 8 12 9 10 12 8 16 6 

 

Figuur 12: Telgebied VOG 13 met zangposten 2017 

 

Gevoerde beheer: Voor 2012 zijn er in het kader van het HELA-Life project heel wat 

werken uitgevoerd. Nadien zijn er in 2015 op vele plaatsen plagwerken uitgevoerd, vooral 

dan in het westelijke deel van het gebied. In 2016 zijn er nog een paar bossen verder 

uitgedund. De exotenbestrijding in het oosten van het telgebied was al voor 2012 volbracht. 

 

Het aantal territoria is nogmaals spectaculair gestegen, van 12 naar 16. Met 1 territoria per 

6 hectare vinden we in dit telgebied de hoogste dichtheid terug. Vooral in het middelste en 

oostelijke deel is er een toename. De plagwerken in het westen hebben niet geleid tot een 

toename. Het grootste deel van dit telgebied biedt een geschikt biotoop voor de 

nachtzwaluw.  
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5.3.15. VOG 14: Duinboskomplex Ossen 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 14 67 ha 4 17 4 17 4 17 9 7 

 

Figuur 13: Telgebied VOG 14 met zangposten 2017 

 

Gevoerde beheer: In 2008 werd er duingebied gecreëerd aansluitend aan telgebied VOG 13. 

In 2015 werd het bos aan de grens met VOG 9 sterk uitgedund en ontdaan van Amerikaanse 

vogelkers. In datzelfde jaar zijn er ook in enkele stukken bos in het noorden van het 

telgebied kapdunningen uitgevoerd en in het westen exoten bestreden. Een jaar later in 2016 

werden er nog andere stukken bos uitgedund, vooral in het westen.  

 

Het aantal territoria is sterk toegenomen, van 4 in 2012 naar 9 in 2017. Dit is het resultaat 

van de beheerwerken, uitgevoerd in het kader van het HELA-Life project, en de 

daaropvolgende acties zoals het uitdunnen van het bos en bestrijden van exoten. Buiten de 

meer dichtbeboste stukken is dit telgebied ideaal habitat voor de nachtzwaluw. 
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5.3.16. VOG 15: Duinboskomplex Ossen 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 15 40 ha 2 20 1 40 2 20 1 40 

 

Figuur 14: Telgebied VOG 15 met zangposten 2017 

 

Gevoerd beheer: In 2009 werd in de oostelijke helft van het gebied de Amerikaanse 

vogelkers verwijderd. In navolging werd er in het zuidelijke deel van het bos kapdunning 

uitgevoerd in 2014 en een jaar later in het noordelijke deel. 

 

Er zijn maar een paar stukken open gebied in het voor de rest beboste telgebied. Daar vinden 

we dan ook de enige zangpost terug in vergelijking met de twee van de vorige keer. Dit 

deelgebied wordt regelmatig bezocht door wandelaars (al dan niet met hond) die komen 

vanuit de nabijgelegen camping. Het wandelpad ‘mier’ verhoogt nog eens de recreatiedruk. 

Dit zou de daling van het aantal territoria kunnen verklaren. 
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5.3.17. VOG 16: Duinboskomplex Ossen 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 16 128 ha 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Figuur 15: Telgebied VOG 16 met zangposten 2017 

 

Gevoerd beheer: In 2015 zijn er enkel uitdunningen geweest in het uiterste zuid-oosten van 

het telgebied. Verder werd er in 2011 de Amerikaanse vogelkers bestreden aan de grens met 

VOG 14. 

 

In het gebied is zo goed als niets veranderd. Het blijft ongeschikt biotoop voor de 

nachtzwaluw. Met geen enkel territoria in 2017 wordt dit weer bevestigd. 
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5.3.18. VOG 17: Duinboskomplex Ossen 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 17 84 ha 1 84 2 42 3 28 1 84 

 

Figuur 16: Telgebied VOG 17 met zangposten 2017 

 

Gevoerd beheer: De vergrassing werd bestreden door op één locatie in het oosten 

kleinschalig te plaggen. De Amerikaanse vogelkers werd in 2014 en 2015 in enkele stroken 

bos in het noordelijke deel verwijderd. 

 

Het aantal zangposten is drastisch gedaald van 3 naar 1. Het gebied blijft door zijn 

boskarakter sowieso ongeschikt biotoop voor de nachtzwaluw. Soms vind je een territorium 

terug in de schaarse open stukken. 
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5.3.19. VOG 18: Grootemeerstaartseheikomplex 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 18 170 ha 0 0 3 57 6 28 7 24 

 

Figuur 17: Telgebied VOG 18 met zangposten 2017 

 

Gevoerde beheer: Buiten kapdunningen in 2016 in het westelijk deel van het telgebied en 

in 2015 in het uiterste oosten, zijn er in 2015 enkel nog op een paar kleine stukken 

Amerikaanse vogelkers verwijderd.  

 

Het aantal territoria is gestegen van 6 naar 7. De territoria zijn verspreid over het zuidelijke 

stuk van het gebied. De uitdunningen en de kappingen zorgden voor een uitstekend biotoop 

voor de nachtzwaluw.  
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5.3.20. VOG 19: Grootemeerstaartseheikomplex 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 19 145 ha 0 0 0 0 2 73 1 145 

 

Figuur 18: Telgebied VOG 19 met zangposten 2017 

 

Gevoerde beheer: In 2009 werd er van noord naar zuid een smalle strook gekapt en deels 

geplagd als een ecologische verbindingszone. In 2016 werd er in deze strook de verbossing 

tegengegaan door terug uit te dunnen. In het midden van het gebied werd er een strook 

Amerikaanse vogelkers in 2015 verwijderd. Verspreid over het gebied vinden we enkele 

percelen bestemd voor landbouw. 

 

In 2012 had het kappen en plaggen van de ecologische verbindingszone een positief effect. 

We vonden daar dan twee territoria. Nu vinden we er geen zangposten meer terug, maar 

enkel één in het midden van het bos. Dit is toch wel merkwaardig aangezien de strook een 

ideaal habitat zou moeten zijn.  
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5.3.21. VOG 20: Grootemeerstaartseheikomplex 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 20 116 ha 0 0 2 58 7 17 8 15 

 

Figuur 19: Telgebied VOG 20 met zangposten 2017 

 

Gevoerd beheer: In 2014 werd er in het uiterste zuidwesten een klein stukje uitgedund. Op 

grote open stukken werd de grond bekalkt om de bodem minder zuur te maken. In 2014 

werd het open terrein in het oosten begraasd. In 2016 werden er in het centrale deel nog 

kapdunningen uitgevoerd. 

 

Er is een lichte toename van het aantal territoria van 7 naar 8. Waarschijnlijk hebben de 

kapdunningen hier een positieve rol in gespeeld. De drukbegrazing schijnt geen negatief 

effect te hebben op het aantal territoria. Aan de open plaatsen in het zuidelijke bos vinden 

we ook enkele zangposten terug.  
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5.3.22. VOG 21: Grootemeerstaartseheikomplex 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 21 111 ha 0 0 3 37 2 56 1 111 

 

Figuur 20: Telgebied VOG 21 met zangposten 2017 

 

Gevoerd beheer: Het enige beheer dat al sinds 2010 wordt toegepast is drukbegrazing om 

vergrassing en verbossing tegen te gaan.  Daarvoor wordt een herder met zijn schaapskudde 

ingezet. 

 

In dit telgebied is het aantal zangposten met één gedaald. Het gebied heeft een redelijk 

geschikt biotoop, maar de begrazing met schapen en de hoge recreatiedruk kunnen het lage 

aantal territoria verklaren. Het gebied wordt doorkruist door twee wandelpaden, nl. uil en 

muis. 
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5.3.23. VOG 22: Grootemeerstaartseheikomplex 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 22 107 ha 3 36 8 13 6 18 11 10 

 

Figuur 21: Telgebied VOG 22 met zangposten 2017 

 

Gevoerde beheer: In 2008 werd het bos sterk uitgedund. Ook zijn er een aantal wegen sterk 

verbreed. In heel het gebied werd tot 2009 stelselmatig de Amerikaanse vogelkers 

verwijderd. Voor de rest werd het duintje in het westen in 2015/2016 aangepakt. 

 

Het aantal territoria is toegenomen van 6 naar 11. Dit was te verwachten omdat het gebied 

geschikter gemaakt is voor de nachtzwaluw. Opvallend is dat er meerdere territoria in het 

zuidwesten terug te vinden zijn tegenover vorige telling. De recreatiedruk is dezelfde 

gebleven. Rond het wandelpad “vos” is het aantal territoria zeker niet verminderd, 

integendeel. Het Duinharken heeft een extra territorium opgeleverd. 
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5.3.24. VOG 23: Grootemeerstaartseheikomplex 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 23 138 ha 6 23 5 28 9 15 3 46 

 

Figuur 22: Telgebied VOG 23 met zangposten 2017 

 

Gevoerd beheer: In het oosten van het telgebied heeft men in 2015 op vele plaatsen 

Amerikaanse vogelkers verwijderd en is er een deeltje ontbost. In de privéstukken in het 

noorden vinden we nog steeds dicht bos.  

 

In dit telgebied zijn de zangposten sterk verschillend over de verschillende tellingen. Buiten 

wat exotenbestrijding en ontbossing is er zo goed als geen actie ondernomen. De sterke 

afname kan misschien te wijten zijn aan de niet meer beheerde bossen. De bossen groeien 

terug dicht en zo wordt het habitat minder geschikt voor de nachtzwaluw. Dit is vooral te 

zien in het midden van het telgebied. We vinden daar geen zangpost meer terug. Een 

bijkomende oorzaak kan recreatiedruk zijn, want het wandelpad “ree” passeert daar ook. 

We vinden wel een extra zangpost terug aan het ontboste deel, waar geschikt biotoop terug 

te vinden is. 
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5.3.25. VOG 24 
 

 Opp. 2002 2007 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG24 123 ha NG NG 0 0 1 123 

 

 

Figuur 23: Telgebied VOG 24 met zangposten 2017 

 

Gevoerd beheer: In 2015 werd een groot deel van het bos ontdaan van Amerikaanse 

vogelkers. Voor de rest is er geen beheer gevoerd. 

 

Dit gebied is gedeeltelijk eigendom van Natuurpunt en gedeeltelijk in privéhanden. Het 

vormt geen geschikt biotoop voor de nachtzwaluw. Enkel in het noorden vinden we een 

zangpost terug. In dit stukje bos vinden we wel enkele kleine open plaatsen. Het wandelpad 

“bosbes” loopt door het gebied, maar aangezien het biotoop niet geschikt is voor de 

nachtzwaluw, heeft dit wandelpad geen invloed op het aantal territoria.  
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5.3.26. VOG 25: Boterbergenkomplex 
 

 Opp. 2002 2007 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 25 89 ha NG NG 2 1/45 ha 1 89 

 

 

Figuur 24: Telgebied VOG 25 met zangposten 2017 

 

Gevoerd beheer: Als beheerwerken is er enkel Amerikaanse vogelkers verwijderd in het 

noorden van het telgebied.  

 

In het noordwesten van het gebied vinden we maar 1 zangpost terug in vergelijking met 2 

bij de vorige telling. Hier bevindt zich één van de weinige stukken geschikt biotoop. Als 

we een vergelijking maken met behulp van luchtfoto’s (bijlage 5) zien we dat het open stuk 

niet verder dichtgegroeid is. Toch moeten we erop toezien dat het stuk niet verder verbost. 
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5.3.27. VOG 26 
 

 Opp. 2002 2007 2012 2017 

VOG 26 74 ha NG NG NG NG 

Geen toestemming, niet geteld. 

 

 

5.3.28. VOG 27 
 

 Opp. 2002 2007 2012 2017 

VOG 27 72 ha NG NG NG NG 

Geen toestemming, niet geteld. 

 

 

5.3.29. VOG 28: Boterbergenkomplex 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 28 123 ha NG 0 0 0 3 41 5 25 

 

Figuur 25: Telgebied VOG 28 met zangposten 2017 

 

Gevoerd beheer: In 2015 is Amerikaanse vogelkers verwijderd uit het uitgestrekte bos ten 

oosten van het stappersven. In 2016 heeft men in het kader van LIFE helvex het noordelijke 
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bos gekapt en een begrazingsraster aangelegd. In het westen zijn er in 2012 nog wat kleine 

stukjes geplagd. 

 

We vinden in 2017 vijf territoria in het westelijk deel van het telgebied. Door de brand in 

2011 was het bos volledig vernield en is in het najaar van 2011 het ganse beboste deel 

volledig gekapt. Enkele solitaire bomen bleven behouden. Op sommige plaatsen was de 

brand zelfs matig tot diep. Dit heeft naderhand geleid tot een geschikter biotoop voor de 

nachtzwaluw. In het oosten vinden we dichte bossen die niet geschikt zijn als biotoop. In 

het noorden is een groot stuk bos gekapt en sindsdien grazen Galloway-runderen het nieuwe 

open stuk af. We verwachten dat het effect zal hebben op het aantal zangposten. 

 

 

5.3.30. VOG 29: Boterbergenkomplex 
 

 Opp. 2003 dichtheid 2007 dichtheid 2012 dichtheid 2017 dichtheid 

VOG 29 172 ha 4 43 5 34 6 29 10 17 

 

Figuur 26: Telgebied VOG 29 met zangposten 2017 

 

Gevoerd beheer: In 2015 en 2016 is er in het kader van LIFE Helvex in het zuiden van het 

telgebied een groot stuk bos gekapt. Er is een begrazingsraster voorzien. 

 

Een deel van dit telgebied is in privéhanden en dit dreigt stilaan dicht te groeien. Stilletjes 

aan wordt het gebied ingenomen door bos zodat het geschikt biotoop voor de nachtzwaluw 

verdwijnt. Maar door het kappen van het bos in het zuiden zien we in één oogopslag dat de 

 



Rapport broedvogelinventarisatie nachtzwaluw 2017 

                                         

 

33 

nachtzwaluwen dit open gebied ingepalmd hebben. Dat verklaart ook de sterke toename 

van 6 naar 10 territoria. Ook vinden we in het gevarieerd bos in het westen weer aan aantal 

zangposten terug.  

 

5.3.31. VOG 30 
 

 Opp. 2002 2007 2012 dichtheid 2017 

VOG 30 56 NG NG 0 0 NG 

Dit telgebied is in 2017 niet meer gemonitord. 
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5.4. LIFE HELVEX 
 

In 2015 werd er in het kader van het LIFE-HELVEX-project een deel bos gekapt ten noorden 

van het Stappersven. Zoals je kan zien op de twee kaartjes hieronder is het een aanzienlijk stuk 

bos. Later volgt nog een kap richting de Nolse Duinen. In het reeds gekapte gedeelte zie je 

duidelijk een toename van het aantal zangposten van de nachtzwaluw. Door de kap is er een 

meer geschikt habitat gecreëerd voor de nachtzwaluw, dat toch al vrij snel werd ingenomen. De 

verwachting is wanneer het tweede stuk bos wordt gekapt, dit ook ten goede komt van de 

nachtzwaluw. 

 

Aantal zangposten ten noorden van het stappersven in 2007, 2012 en 2017 met luchtfoto van 

2014. 

  

 



Rapport broedvogelinventarisatie nachtzwaluw 2017 

                                         

 

35 

 

 
Aantal zangposten ten noorden van het stappersven in 2007, 2012 en 2017 met luchtfoto van 

2016 waar duidelijk de open vlakte te zien is na het kappen. 
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5.5. Test gezenderde nachtzwaluw  
 

Bij wijze van test werd er in 2017 ook eens een nachtzwaluw gezenderd. De zender werd 

aangebracht met behulp van een touwtje dat oplost wanneer het in contact komt met water. De 

nachtzwaluw werd tegen de avond gevangen en na het aanbrengen van de zender terug 

losgelaten. De zender is gelost na enkele dagen en gemakkelijk teruggevonden. In het kaartje 

hieronder zie je het resultaat. Blijkt dat de nachtzwaluw best wat afstanden aflegt om te 

foerageren. Als je vergelijkt met het vorige kaartje zou het best kunnen dat we via de 

autoclustering van sovon misschien toch het aantal broedparen overschatten, maar dit is 

natuurlijk maar een test. 

 

 
Data van de gezenderde nachtzwaluw ten noorden van het stappersven in 2017 met luchtfoto 

na ontbossing. 
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5.6. Monitoring in andere telgebieden 
 

De vrijwilligers Robert Kraaijeveld, Ton Bakker en Hidde Bult (VWG Bergen Op Zoom) 

hebben in de uitbreiding van het Grenspark de nachtzwaluw gemonitord. De reeds bestaande 

deelgebieden, in 1990 aangemaakt door Hidde Bult, die gemonitord werden, zijn de 

Abdijbossen, Meiduinen, Kon. Wilhelminakazerne, Stoppelbergen, Moretusbosch, 

Wildernissen en Galgenberg. Op het Vlaamse deel in VOG 40 en 41 heeft de vrijwilliger 

André d’Hoine de nachtzwaluw gemonitord. In totaal spreken we over 1335 ha waarin er 

gemonitord is. Buiten het Grenspark hebben de vrijwilligers Ray Teixeira en Jan Hogerwaard 

een gebied genaamd Kooiheide gemonitord en Hidde Bult in het gebied Molenberg. 

In al deze deelgebieden binnen het Grenspark samen tellen we 24 broedparen na 

autoclustering via Sovon. Opvallend is dat in het deelgebied Stoppelbergen wel 10 

zangposten waargenomen zijn. Dit is een ideaal biotoop voor de nachtzwaluw met open 

stukken in het bos. In de abdijbossen vinden we een vijftal territoria terug. Die zijn gesitueerd 

in de open stukken in het bos. In de landbouwgedeelten vinden we geen enkel territoria terug. 

In VOG 40 zien we hetzelfde fenomeen. Territoria in de open stukken in het bos, maar geen 

enkele in landbouwgebied. Een uitgebreid verslag over dit gebied en de Brabantse Wal is in 

voorbereiding door Hidde Bult: Nachtzwaluwinventarisatie op de Brabantse Wal in 2017: de 

eindstand. 

 

 
Telgebieden in de uitbreiding van het Grenspark (1335 ha)  
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5.7.  Analyse van de gegevens: 
 

5.7.1. Trends van de nachtzwaluw: 
 

Eerst kijken we naar de landelijke trends van de nachtzwaluw.  

Op de website van sovon vinden we een grafiek terug van de jaarlijkse populatie-index 

(Figuur 28). De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en 

zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Op deze grafiek is duidelijk te zien dat het 

aantal broedparen in Nederland sinds 1990 sterk gestegen zijn. Er is zelfs sprake van het 

viervoudige. Aangezien we over het aantal broedparen in Vlaanderen geen gegevens 

hebben, gaan we ervan uit dat de trend in België hetzelfde is als in Nederland.  

 

Figuur 28: Jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en 

zeldzame broedvogels). (Bron: www.sovon.be) 

 

Bij een vergelijking tussen de Nederlandse trend en het Grenspark (Figuur 29) zien we dat 

de stijging in Nederland en het Grenspark nagenoeg gelijklopend is. Tot 2012 was de 

stijging wel hoger in Nederland. 

 

 
Figuur 29: Vergelijking van de landelijke trend (NL) en de trend in het Grenspark tussen 

2002 en 2017.  
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5.7.2. Verschillen van dichtheden tussen de telgebieden: 
 

 
 

 

Hogere dichtheden in het Nederlandse deel van het Grenspark: 

 

Uit de grafiek is eenvoudig af te leiden dat zowel in Nederland als België het aantal territoria 

nog steeds toenemen. De toename is wel beduidend hoger in Vlaanderen. Door een aantal 

specifieke beheerwerken zoals ontbossing en een aantal plagwerken is er op verschillende 

plaatsen wel meer geschikt biotoop (terreinen met voldoende bosranden, verspreid staande 

bomen, aanwezigheid van open zand, goed ontwikkelde struikheivegetatie, …) bijgekomen in 

Vlaanderen. 

 

Stijgende dichtheden per teljaar:  

 

 
 

Over het algemeen zijn de dichtheden telkens toegenomen. In 2002 vonden we 1 broedpaar per 

52 hectare, maar in 2017 steeg de dichtheid met 1 broedpaar per 23 hectare gemiddeld. 

 

Hoge dichtheden in het Duinboskomplex Ossen: 

 

In de telgebieden VOG 10, 11, 12, 13 en 14 vinden we hoge dichtheden terug. Met een dichtheid 

van 1 zangpost op 6 hectare spant het telgebied VOG 13 wel de kroon. In dit gebied is er voor 

2012 veel werk verricht in het kader van het LIFE-project HELA (HEideherstel op 
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LAndduinen). Dit betekent Heide herstellen en open gebieden 'terug' met elkaar verbinden. 

Vooral aan de grens van België met Nederland was er veel bosgebied.  Door kappen en plaggen 

komen open gebieden aan beide zijden van de grens eindelijk terug met elkaar in verbinding te 

staan. In deze telgebieden valt het op dat er op vele plaatsen geplagd geweest is en werden er 

ook duingebieden gecreëerd. Ook heeft men in de bosgebieden sterke dunningen uitgevoerd. 

Na 2012 werden er nog volop beheerwerken uitgevoerd zoals kapdunningen, plagwerken en 

exotenbestrijding. Dit kwam allemaal ten goede van de nachtzwaluw. 

 

Onverwachte dichtheden in de bosgebieden in het Noordwestelijk deel van het 

Grenspark:  

 

In het noordwestelijke deel van het Grenspark, in de telgebieden VOG 22 en VOG 23 nl. 

Grootemeerstaartseheikomplex, vonden we in het bosgebied relatief hoge dichtheden terug in 

2012. In 2017 is er nog een stijging van 6 naar 11 zangposten in VOG 22, maar in VOG 23 een 

sterke daling van 9 naar 3 zangposten. Het enige beheer dat hier uitgevoerd is duinharken, wat 

exotenbestrijding en een deeltje ontbossing (bijlage 6). Voor 2012 waren er uitdunningen 

uitgevoerd, wat een positief effect had op het aantal territoria in 2012. Sindsdien zijn er geen 

dunningen meer geweest zodat de open plekken terug ingenomen kunnen worden door berk, 

eik of spork zodat we terug een dicht bos krijgen. Je zou dan verwachten dat in zowel VOG 22 

als VOG 23 het aantal territoria zou afnemen, maar dat is niet zo. Dus waarom er in VOG 22 

een stijging is en in VOG 23 een daling is nog een raadsel. Misschien dat de successie in het 

ene gebied sneller verloopt dan in het andere. Het is zeer opvallend dat in het midden van VOG 

23 totaal geen territoria terug te vinden zijn. Staatsbosbeheer heeft ondertussen groepenkap van 

1 ha groot (volledige kaalslag) gerealiseerd. Dit kwam wel ten goede van de nachtzwaluw. 

 

 

Gebieden met de laagste dichtheden: 

 

In het deelgebeid VOG 16 vinden we geen territoria terug, in VOG 7, VOG 15, VOG 17, VOG 

19, VOG 21, VOG 24 en VOG 25 enkel één. VOG 16 heeft geen geschikt biotoop voor de 

nachtzwaluw zodat we sinds de tellingen nog geen nachtzwaluw hebben waargenomen. In 

sommige deelgebieden met een lage dichtheid is er wel voldoende geschikt biotoop zodat we 

meer territoria zouden verwachten. Een mogelijke verklaring kan de hogere recreatiedruk zijn. 

Zo mogen recreanten (zowel wandelaars met of zonder aangelijnde hond, fietsers en ruiters) 

alle paden en open zand betreden zodat er weinig echte rustgebieden voorhanden zijn. Ook 

kunnen bezoekers zich kris-kras door het gebied verplaatsen. Of de recreatiedruk een negatieve 

invloed heeft op het aantal territoria is nog te betwijfelen. In sommige telgebieden wordt dit 

bevestigd, maar in andere niet. In VOG 3 bijvoorbeeld is er ook hoge recreatiedruk, maar hier 

is het aantal territoria zelfs gestegen. Voor VOG 7 zou het misschien kunnen dat het gebied te 

geïsoleerd ligt. De gevoerde plagwerken in VOG 19 hadden in 2012 een positief effect op het 

aantal territoria, maar in 2017 was er terug een daling. Dit is toch wel onverwacht.  

De andere telgebieden waar weinig zangposten zijn waargenomen, bieden gewoon geen 

geschikt biotoop voor de nachtzwaluw.  

 

 

 Worden dichtheden beïnvloedt door grazers? 

 

Bij de vorige telling in 2012 viel het op dat we binnen het begrazingsraster minder territoria 

terugvonden per hectare. Maar in 2017 is dat niet het geval. In Arcmap kunnen we het aantal 

territoria bekijken in de shape-file “begrazingNLenVL” en “Drukbegrazing”.  Het totaal 
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begraasde oppervlakte in het Grenspark is 727 ha. In totaal zijn er 34 territoria opgetekend in 

de begraasde zone. De dichtheid is dan 1/21 ha. In de overige 2354 ha niet begraasde gebieden 

vinden we 108 territoria terug, wat de dichtheid brengt op 1/22 ha. We stellen dus vast dat 

begrazing zo goed als geen invloed heeft op het aantal territoria. Nochtans vinden we in 

Indeherberg e.a., 2002 en van Kleunen e.a., 2005 een ander resultaat terug met name dat er wel 

verstoring zou zijn door begrazing. In ieder geval is het dan niet meer zo vanzelfsprekend dat 

er een negatieve relatie is tussen begrazing en het voorkomen van de nachtzwaluw. 

 

 

5.8. Algemene conclusies: 
 

De telling van de nachtzwaluw uitgevoerd in 2017 geeft aan dat er een toename is van het aantal 

territoria. Volgens van den Bremer L. & van Kleunen A (2009) wordt de toename van de 

Nachtzwaluw deels toegeschreven aan de warmere zomers sinds de jaren negentig, resulterend 

in langere vliegtijden van nachtvlinders en de daardoor verbeterde voedselbeschikbaarheid. 

Ook omvormingsbeheer in veel bossen rondom heidevelden heeft gunstig uitgepakt. Dit laatste 

is zeker aangetoond in het Grenspark. Je vindt inderdaad een toename van het aantal territoria 

vooral in de bosgebieden waar de nodige bosbeheerswerken (dunningen met groepenkap) 

werden uitgevoerd. Ook plaggen heeft op langere termijn een positief effect op het aantal 

zangposten. 

 

 

 

5.9. Suggesties 
 

Ten aanzien van de bosgebieden: 

 

Zoals blijkt uit de conclusies is het aangewezen om te onderzoeken of het bosbeheer in het 

Beleidsplan Beheer en Inrichtingsplan niet moet bijgesteld worden. Dit om te vermijden dat de 

toename van de nachtzwaluw die in 2012 opgetekend werd vooral met name in de bosgebieden 

dankzij de dunningen en de groepenkap, in de toekomst niet verloren gaat. Het doel van de 

dunningen, uitgevoerd volgens het Beleidsplan Beheer en Inrichting bestaat erin om het aandeel 

loofhout te doen toenemen. Dit betekent dat de geschikte leefgebieden die na de dunning zijn 

ontstaan, binnen afzienbare tijd zullen begroeid raken met loofhout en bijgevolg geen geschikt 

leefgebied meer vormen voor de nachtzwaluw.  

De Natura 2000-doelen zijn uitgewerkt voor zowel het Nederlandse als het Vlaamse deel. Er 

zijn instandhoudingsdoelstellingen opgemaakt voor de Brabantse Wal. (Beheerplan Natura 

2000 Brabantse Wal, concept september 2013) en de Kalmthoutse Heide (“De 

instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de speciale beschermingszone Kalmthoutse 

Heide” (19 juli, 2013)). 

Een essentiële doelstelling voor het Grenspark als geheel is het herstel van de dynamiek (vrije 

windwerking) via de realisatie van een groot aaneengesloten open heidelandschap centraal in 

het gebied. Het recent afgelopen LIFE-project ‘Grensoverschrijdend heideherstel op 

landduinen’, waarbij aan weerszijden van de grens ca 18 ha naaldbos werd gekapt, kadert in 

deze doelstelling. De Zoom is meer bebost dan de Kalmthoutse Heide en er is relatief meer bos 

in privé-eigendom. Heide- en landduinhabitats kunnen hier minder sterk uitgebreid worden dan 

in de Kalmthoutse Heide. Daarom zijn in de Kalmthoutse Heide vrij ambitieuze 

oppervlaktetoenames voor deze habitattypes nodig. Omgekeerd is het bosrijke gebied van De 

Zoom erg belangrijk voor het behoud van de goede staat van instandhouding van typische 
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bossoorten zoals de Zwarte specht en de Wespendief. De instandhoudingsdoelstellingen voor 

beide gebieden zijn dus complementair. 

 

Gunstige beheersvormen kunnen zijn  

 

- naast de sterke dunningen, voldoende grote groepenkap voorzien in de bestaande bossen 

zorgen dat er steeds een voldoend aantal in oppervlakte geschikt terrein is, met het risico 

dat deze ‘open gebieden’ door loofhout ingenomen worden en zodoende op termijn 

ongeschikt worden. 

- breder maken van de paden met gekartelde bosrand  en brede uitsparingen, ook gunstig 

voor warmteminnende soorten zoals dagvlinders,… Deze paden ook openhouden. 

- kaalslag toepassen; plaatsen van minimaal 2-4 ha groot, ontstaan uit kaalkappen zijn het 

geschikt biotoop. Ideaal zou zijn om in de kapvlakte enkele oude grove dennen te laten 

staan als overstaanders. Deze overstaanders worden graag gebruikt als zangpost door 

o.a. nachtzwaluw, maar ook door boompieper en boomleeuwerik. Tegelijk zorgen 

uitzaaiingen van deze overstaanders voor verjonging van het bosbestand. Het zou aan te 

raden zijn om pas een nieuwe kapvlakte te creëren als blijkt dat de vorige stilaan 

ongeschikt begint te worden. (Ankona nieuwsbrief 2008/2, B. Vogels, Nachtzwaluwen 

in het Mastenbos: een populatie die niet zou mogen bestaan?). Het spreekt voor zich dat 

bepaalde boszones aangeduid worden waar nooit kaalslag zal plaats vinden omwille van 

de andere aanwezige ‘Vogelrichtlijnsoorten’ zoals met name de zwarte specht. De 

kaalslagen kunnen best gelegd worden in gebieden die aansluiten bij de open heide en 

kunnen best uitgevoerd worden in de monotone aangeplante dennenbestanden.  Het doel 

is hier niet om het areaal bos te verkleinen ten gunste van open heide, maar om een 

andere vorm van bosbeheer toe te passen.  

 

Ten aanzien van de ‘verstoring’: 

 

Verder onderzoek naar oorzaken van verstoring is nodig. Zoals het er nu naar uitziet, namelijk 

de toename van territoria in VOG 3 en VOG 29, beide drukbezochte wandelgebieden, heeft 

recreatiedruk geen negatieve invloed op het aantal territoria. Toch moet er voorzichtig 

omgegaan worden met deze conclusie. Alhoewel het nog niet duidelijk is dat recreatiedruk een 

negatieve invloed heeft op het aantal territoria, is het toch aangewezen dit op te volgen. In het 

Beleidsplan Beheer en Inrichting wordt een centraal rustgebied voorzien waar enkel wandelaars 

toegelaten worden.  

 

In het Grenspark heeft begrazing met schapen geen negatieve invloed op het aantal territoria. 

Volgens Ruud Lardinois (http://www.nieuwe-wildernis.nl/index.php?id=292) heeft natuurlijke 

begrazing in bestaande bosgebieden op de Zuidoost-Veluwe ook een positieve invloed op de 

nachtzwaluwpopulatie. We spreken hier over grote grazers zoals runderen en paarden en past 

men extensieve begrazing toe. Daarbovenop zijn de dieren niet met chemische preparaten 

behandeld. Deze middelen hebben een grote invloed op bacterieel- en insectenleven, eerst in 

het aldus behandelde dier zelf, vervolgens in de uitgescheiden mest. Op deze mest komen dan 

niet meer de insecten voor waar nachtzwaluwen zich mee voeden. Op verschillende plaatsen in 

het Grenspark wordt er tegenwoordig ook met grote grazers gewerkt, met name Galloway 

runderen en Konikpaarden. Maar ook de begrazing met schapen leidt ogenschijnlijk niet tot 

verstoring van de nachtzwaluw. 

 

 

 

http://www.nieuwe-wildernis.nl/index.php?id=292
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7. Bijlagen 
 

Bijlage 1 

 

 

Bijlage 2 
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Bijlage 3 
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Bijlage 4: 

  

Tabel van de oppervlakte, totalen en dichtheid per telgebied in 2002, 2007, 2012 en 2017 
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VOG0 142 0 0 0 0 3 47 8 NG 
  

VOG1 149 6 25 3 50 4 37 5 7 21 6 

VOG2 129 2 65 3 43 4 32 5 6 22 5 

VOG3 180 3 60 5 36 7 26 6 10 18 5 

VOG4 177 3 59 6 30 4 44 4 6 30 3 

VOG5 204 4 51 5 41 5 41 5 9 23 3 

VOG6 185 1 185 2 92 6 31 4 5 37 3 

VOG7 72 0 0 1 72 0 0 4 1 72 3 

VOG8       NG   NG     NG     

VOG9       NG   NG     NG     

VOG10 119 4 30 5 24 9 13 4 9 13 13 

VOG11 82 9 9 7 12 6 14 3 8 10 12 

VOG12 79 3 26 4 20 3 26 4 6 13 8 

VOG13 92 8 12 9 10 12 8 8 16 6 22 

VOG14 67 4 17 4 17 4 17 6 9 7 14 

VOG15 40 2 20 1 40 2 20 1 1 40 4 

VOG16 128 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16 

VOG17 84 1 84 2 42 3 28 5 1 84 6 

VOG18 170 0 0 3 57 6 28 3 7 24 10 

VOG19 145 0 0 0 0 2 73 1 1 145 8 

VOG20 116 0 0 2 58 7 17 6 8 15 19 

VOG21 111 0 0 3 37 2 56 4 1 111 7 

VOG22 107 3 36 8 13 6 18 4 11 10 17 

VOG23 138 6 23 5 28 9 15 11 3 46 14 

VOG24 123 NG   NG   0 0 3 1 123 3 

VOG25 89 NG   NG   2 45 3 1 89 8 

VOG26   NG   NG   NG     NG 
  

VOG27   NG   NG   NG     NG 
  

VOG28 123 NG   0 0 3 41 6 5 25 8 

VOG29 172 4 43 5 34 6 29 7 10 17 7 

VOG30 56 NG   NG   0 0 3 NG 
  

                    
 

  

TOTAAL  3279 63 52 84 39 116 28 4,6 142 23 8,6 

vergelijking 

met  2002 

2888 63 46 84 34 114 25 4,8 140 21 8,9 
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Bijlage 5: Verbossing telgebied VOG 25 
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Bijlage 6: Verbossing in VOG 22 en VOG 23 

 

 

 


