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Tussen () het aantal broedgevallen of territoria. 

 

Het aantal broedvogelsoorten steeg van 47 naar 49. Dit was het gevolg van het niet meer 

zeker broeden van Matkop (was wel broedverdacht), het opnieuw broeden van 

Roodborsttapuit (2) en Vink (2) en een nieuwe broedvogelsoort de Cetti´s Zanger (1). Deze 

laatste werd sinds 2007 wel jaarlijks waargenomen, maar tijdens het broedseizoen verdween 

hij steeds. 

Ook dit jaar was het broedsucces van de watervogels slecht met als waarschijnlijke oorzaak 

de predatiedruk van de Vos. De uitzonderlijke hoge waterstand door de natte lente en zomer 

zorgde er blijkbaar voor dat late nesten de dans ontsprongen. Zo deed de Dodaars (6) het 

goed met ook een goed broedsucces van nesten die pas begin augustus uitkwamen. Van de 

Fuut (8) gingen, ondanks de zeer goede voedselsituatie (veel jonge vis), alle eerste nesten 

verloren. De eerste pulli verschenen begin juli. 

Van de Knobbelzwaan (6) kwam maar één nest uit (4 pulli). 

Van de eenden worden steeds het aantal tomen (wijfjes met jongen) geteld. Dit zegt alles over 

het broedsucces maar niets over het aantal nesten. De Bergeend was zeker broedvogel maar 

het aantal bleef een raadsel. Er werden geen jongen waargenomen. De Krakeend (14) zit 

sinds 2005 in een dalende trend, maar houdt nog stand. De Wilde Eend (7) deed het weer iets 

beter. Van beide soorten liggen de nesten meer verspreid over het gebied en zijn daardoor 

minder gevoelig aan predatie. Dit in tegenstelling tot de Tafeleend (3) en de Kuifeend (1), 

waarvan het broedsucces dramatisch laag is. 

Na een eerste geslaagd broedgeval in 2009 en een mislukte poging vorig jaar bracht een 

koppel Buizerd niet minder dan vier jongen groot. 

Van de Waterral (3) werd in één territorium een pullus waargenomen. Merkwaardig is dat, 

ondanks de predatiedruk, het broedsucces van Meerkoet (29) dit jaar beter was en er waren 

opnieuw meer jongen van tweede nesten. 

De Kievit (1) broedde opnieuw op het gemaaid rietperceel. Het eerste nest werd geroofd door 

Zwarte Kraai. Van het vervolglegsel verdween later het enige jong. 

Het enige broedpaar van Graspieper hield stand, maar zijn toekomst is onzeker door de 

plannen voor een industriële invulling van het naburige terrein van de Maatschappij 

Linkerscheldeoever. Nog een late strenge winter zette een rem op het herstel van 

Winterkoning (38) en Heggenmus (6). Zeer verrassend was de opmerkelijke terugval van 

Nachtegaal van 7 naar nog slechts 2 territoria. Voor de overige zangvogelsoorten was het 

doorgaans een positief verhaal. De Blauwborst (8) zette zijn licht herstel van vorig jaar door. 

Een evenaring van het recordaantal territoria werd genoteerd voor Zanglijster (3) en 

Grasmus (9). De Sprinkhaanzanger (3) echter viel iets terug en door de hoge waterstand 

was het ook geen verrassing dat de Rietzanger (5) het niet zo zag zitten. Records werden 

gebroken door Kleine Karekiet (70), Zwartkop (34), Tjiftjaf (42) en Boomkruiper (4). Na 

het dipje van vorig jaar herstelde de Tuinfluiter (9) zich. Ook Fitis (3) en Staartmees (4) 

deden het goed. Van deze laatste was er een broedkoppel waarvan één van de ouders een 

‘wikoppige’ was. Zeer goed nieuws was de opmerkelijke heropstanding van Rietgors (van 6 

naar 10 territoria). De uitbreiding van de nieuwe rietkraag aan de zuidelijke oever speelt hier 

een positieve rol. Met dit aantal zitten we terug op het niveau van 1997! 

De overige broedvogelsoorten: Fazant (4), Waterhoen (7), Holenduif (3), Houtduif (13), 

Koekoek (1), Groene Specht (1), Grote bonte Specht (3), Roodborst (4), Merel (10), 

Grote Lijster (1), Bosrietzanger (25), Pimpelmees (9), Koolmees (18), Gaai (1), Ekster 

(4), Zwarte Kraai (8) en Spreeuw (3).  
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