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Samenvatting

Algemeen

In het voorjaar en de zomer van 2017 heeft Ecoresult B.V. in opdracht van Natuurmonumenten een 

broedvogelkartering uitgevoerd voor hun terreinen in de Duinen van Goeree conform de BMP-A 

richtlijnen van Sovon (Vergeer et al. 2016). Hierdoor zijn alle aanwezige broedvogels geteld in een 

gebied met een oppervlakte van in totaal bijna 1.384 hectare. De resultaten worden vergeleken met de 

eerdere kartering van (delen van) de Duinen van Goeree. In 2011, 2005 en 1996 zijn de Duinen van 

Goeree eveneens grotendeels geteld op (bijna) alle broedvogels. In 1996-1998, 2001, 2003, 2005 en 

2009 zijn de Middel- en Oostduinen van Evides geïnventariseerd.

In de Duinen van Goeree werden 83 verschillende broedvogelsoorten vastgesteld met in totaal 6.455 

territoria. De top vijf bestond uit de volgende soorten: fitis (778 territoria), grasmus (605 territoria), 

heggenmus (580 territoria), winterkoning (387 territoria) en tjiftjaf (332 territoria). Nieuwe soorten die 

nog niet eerder als broedvogel in de Duinen van Goeree werden vastgesteld zijn: kleine bonte specht 

(1), snor (2) en vuurgoudhaan (1).

Soortgroepen

De pioniervogels zitten voornamelijk in Kwade Hoek. Kleine plevier en bontbekplevier werden in 2017 

niet meer aangetroffen, terwijl de Natura 2000-doelsoort strandplevier met twee paar standhoudt. 

Kluten vestigden zich laat in 2017, maar wel werd het hoogste aantal ooit geteld.

Watervogels laten een wisselend beeld zien. Een soort als de grauwe gans is flink afgenomen, terwijl de 

brandgans juist is toegenomen. De meeste eendensoorten zijn afgenomen zoals wilde eend en 

bergeend.

Roofvogels lijken redelijk stabiel, maar is door verschil in karteergebied tussen 2017 en 2009-2011 wat 

lastiger te vergelijken. Bruine kiekendief bleef in ieder geval stabiel met drie territoria.

Weidevogels en vogels van open duin laten een licht negatief beeld zien. Kievit en tureluur zijn iets 

afgenomen. Scholekster is afgenomen. De zangvogels veldleeuwerik en graspieper zijn daarentegen 

flink toegenomen.
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Soorten van struweel zijn sterk toegenomen zoals de nachtegaal, heggenmus, winterkoning en 

grasmus. Goudvink is ook enorm toegenomen. De zomertortel is echter zorgelijk afgenomen. In 2011 

werden er nog 51 territoria geteld, in 2017 bleef de teller op 22 hangen. De soort gaat landelijk sterk 

achteruit en de duinen zijn het laatste biotoop waar ze nog enigszins standhouden. Helaas is daar de 

achteruitgang ook stevig ingezet. 

De soorten van hoog struweel en bos en bosranden zijn wat lastiger te vergelijking omdat het 

karteergebied tussen 2009-2011 aanzienlijk meer van dit biotoop bevatte in vergelijking met de 

kartering van 2017. Als gekeken wordt naar de delen die in beide jaren zijn geteld, dan lijkt een lichte 

toename van veel van deze soorten aanwezig, zoals merel, zwartkop, grote bonte specht en vink.

Soorten van riet (met hier en daar struweel) zijn sterk toegenomen. Rietzangers namen flink toe. Cetti’s 

zangers namen ook toe. Rietgors en kleine karekiet zijn ruim verdubbeld. Roerdompen namen toe van 

één territorium in 2009-2011 naar twee in 2017. Zeer opvallend zijn de 23 territoria van de baardman 

die in het rietveld van Kwade Hoek werden vastgesteld. In 2009-2011 werd er geen enkel territorium 

genoteerd.

Rode Lijst en Natura 2000

Er werden 18 soorten van de Rode Lijst vastgesteld met in totaal 860 territoria. In 2009-2011 waren dit 

20 soorten met 667 territoria. In 2005 waren er in totaal eveneens 20 soorten van de Rode Lijst met 

tenminste 634 territoria. In 1996 werden er 21 soorten van de Rode Lijst vastgesteld met tenminste 629 

soorten. Hierbij zijn de volgende soorten van de Rode Lijst in 2017 verdwenen in vergelijking met 2011: 

zomertaling, bontbekplevier, wielewaal, huismus en ringmus. De Rode Lijstsoorten gekraagde 

roodstaart, snor en grauwe vliegenvanger zijn juist verschenen in 2017. Huismus en ringmus zitten  nog 

wel aan de rand van het onderzoeksgebied rondom de bebouwing. Dit deel is in 2011 wel 

meegenomen, maar in 2017 niet. Dat is de reden voor de afwezigheid van deze soorten in 2017.

In 2017 werd per Rode Lijst-categorie van de volgende soorten een territorium genoteerd:

• Bedreigd (2): roerdomp en strandplevier

• Kwetsbaar (8): nachtegaal, zomertortel, koekoek, groene specht, ransuil, snor, slobeend en 

boomvalk

• Gevoelig (8): graspieper, kneu, veldleeuwerik, tureluur, spotvogel, grauwe vliegenvanger, gele 

kwikstaart en gekraagde roodstaart.

De Duinen van Goeree maken onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Duinen van Goeree & Kwade 

Hoek. Voor dit gebied is een instandhoudingsdoel geformuleerd voor één broedvogelsoort: de 
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strandplevier. In 2017 kwamen er in totaal twee paartjes strandplevier tot broeden in deelgebied 

Kwade Hoek. Voor de strandplevier is een regiodoel voor de gehele Delta vastgesteld op 220 paar.
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Tabel 1: Totaal aantal territoria Duinen van Goeree 2017.

Broedvogels Duinen van Goeree 2017
Euring Soort Rode Lijst Totaal Euring Soort Rode Lijst Totaal

70 Dodaars 5 10660 Winterkoning 387
90 Fuut 1 10840 Heggenmus 580

950 Roerdomp bedreigd 2 10990 Roodborst 71
1220 Blauwe Reiger 3 11040 Nachtegaal kwetsbaar 229
1610 Grauwe Gans 172 11060 Blauwborst 41
1661 Grote Canadese Gans 3 11220 Gekraagde Roodstaart gevoelig 1
1670 Brandgans 241 11390 Roodborsttapuit 97
1700 Nijlgans 2 11870 Merel 227
1730 Bergeend 25 12000 Zanglijster 109
1820 Krakeend 5 12020 Grote Lijster 2
1860 Wilde Eend 43 12200 Cetti's Zanger 37
1940 Slobeend kwetsbaar 1 12360 Sprinkhaanzanger 65
1980 Tafeleend 2 12380 Snor kwetsbaar 2
2030 Kuifeend 4 12430 Rietzanger 145
2600 Bruine Kiekendief 4 12500 Bosrietzanger 32
2670 Havik 1 12510 Kleine Karekiet 121
2690 Sperwer 1 12590 Spotvogel gevoelig 20
2870 Buizerd 2 12740 Braamsluiper 83
3100 Boomvalk kwetsbaar 1 12750 Grasmus 605
3940 Fazant 110 12760 Tuinfluiter 126
4070 Waterral 3 12770 Zwartkop 242
4240 Waterhoen 6 13110 Tjiftjaf 332
4290 Meerkoet 15 13120 Fitis 778
4500 Scholekster 19 13150 Vuurgoudhaan 1
4560 Kluut 35 13350 Grauwe Vliegenvanger gevoelig 3
4770 Strandplevier bedreigd 2 13640 Baardman 23
4930 Kievit 19 14370 Staartmees 21
5290 Houtsnip 4 14620 Pimpelmees 65
5460 Tureluur gevoelig 29 14640 Koolmees 69
6680 Holenduif 7 14870 Boomkruiper 10
6700 Houtduif 91 15390 Gaai 27
6840 Turkse Tortel 6 15490 Ekster 34
6870 Zomertortel kwetsbaar 22 15671 Zwarte Kraai 20
7240 Koekoek kwetsbaar 16 15820 Spreeuw 1
7670 Ransuil kwetsbaar 5 16360 Vink 33
8560 Groene Specht kwetsbaar 9 16490 Groenling 32
8760 Grote Bonte Specht 21 16530 Putter 34
8870 Kleine Bonte Specht 1 16600 Kneu gevoelig 146
9740 Boomleeuwerik 18 17100 Goudvink 179
9760 Veldleeuwerik gevoelig 117 18770 Rietgors 96

10110 Graspieper gevoelig 254 Totaal aantal territoria 6455
10171 Gele Kwikstaart gevoelig 1 Totaal aantal soorten 83
10201 Witte Kwikstaart 1





1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In het voorjaar en de zomer van 2017 heeft Ecoresult B.V. in opdracht van Natuurmonumenten een 

broedvogelkartering uitgevoerd voor hun terreinen in de Duinen van Goeree conform de BMP-A 

richtlijnen van Sovon (Vergeer et al. 2016). Hierdoor zijn alle aanwezige broedvogels geteld in een 

gebied met een oppervlakte van in totaal bijna 1.384 hectare.

De aanleiding voor deze inventarisatie is dat Natuurmonumenten graag wil weten welke betekenis 

haar terreinen heeft voor deze broedvogels. Monitoring van broedvogels is ook een verplichting vanuit 

de subsidieverlener (Provincie) om de terreinen waar beheervergoeding in het kader van SNL voor 

ontvangen wordt eens in de zes jaar te monitoren op verscheidene kwalificerende soortengroepen, 

waaronder broedvogels. 

1.2 Doel

Het doel van deze inventarisatie is het verkrijgen van een zo goed mogelijk beeld van het voorkomen 

en de verspreiding van alle broedvogels conform de BMP-A richtlijnen van Sovon (Vergeer et al. 2016). 

Hierdoor krijgt men een beeld van de kwaliteit van het Natuur Netwerk Nederland en voorziet het in de 

informatiebehoefte van de beheerder in het kader van de planning en evaluatie van het beheer. In 

2011, 2005 en 1996 zijn de Duinen van Goeree eveneens grotendeels geteld op alle broedvogels 

(Majoor, Slaterus & Annema 2012, De Boer & Vergeer 2006, Klemann 1996). In 1996-1998, 2001, 2003, 

2005 en 2009 zijn de Middel- en Oostduinen van Evides geïnventariseerd (Annema 2010). De 

inventarisatie van 2017 kan daardoor redelijk goed worden vergeleken met de vorige karteringen om 

ontwikkelingen in de broedvogelbevolking te kunnen ontdekken.

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage wordt achtereenvolgens beschreven: het onderzoeksgebied, de werkwijze, de 

resultaten per broedvogelsoort, de conclusies, discussie en aanbevelingen en de gebruikte literatuur. 

Achterin het rapport zijn in de bijlage alle territoriumkaarten te vinden.
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2 Korte beschrijving onderzoeksgebied

2.1 Algemeen

Het onderzoeksgebied ligt in de provincie Zuid-Holland op de kop van Goeree in de gemeente 

Goedereede. Het gaat hier om nagenoeg het gehele duingebied Duinen van Goeree tot aan het 

polderland erachter.

De duinen van Goeree zijn ontstaan in de vroege Middeleeuwen, waarin de West- Middel- en 

Oostduinen zijn gevormd (binnenduinen). Verstuiving zorgde voor een vervlakking van de duinen, en 

vergraving voor waterwinning in de Oostduinen zorgde voor een gevarieerd kopjesduin. De westkant 

van het gebied, met de Springertduinen, Westhoofd en Vuurtorenduin, zijn later ontstaan. Het gebied 

bevat bijzondere duinvalleien. In het noordoosten groei de kust aan in het gebied Kwade Hoek. Dit 

gebied bestaat uit jonge duinenrijen en strandvlakten en schorren. 

Het gebied is een Natura 2000-gebied: Duinen van Goeree & Kwade Hoek (nr 101) en kent 

instandhoudingsdoelstellingen voor 17 habitattypen, twee habitatsoorten (nauwe korfslak en noordse 

woelmuis), één broedvogelsoort (strandplevier) en 18 niet-broedvogelsoorten.

De begrenzing van het onderzoeksgebied valt samen met het eigendom en/of beheergebied van 

Natuurmonumenten, waardoor ook het stuk van Evides is meegenomen (zie Afbeelding 1). Op 

Afbeelding 2 zijn ook de huidige SNL-beheertypen weergegeven. Het totale onderzoeksgebied is bijna 

1.384 hectare groot. De oppervlakte per beheertype is vermeld in Tabel 2. Hieronder wordt kort 

ingegaan op de afzonderlijke deelgebieden.
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Tabel 2: SNL beheertypen en oppervlakte in onderzoeksgebied Duinen van Goeree.

SNL-Beheertype Opp (ha)
E01.01 Overig gebouw en erf 2,22

E01.03 Weg en parkeerterrein 4,14

L01.01 Poel en klein historisch water 0,09

N01.02 Duin- en kwelderlandschap 644,60

N04.01 Kranswierwater 1,50

N04.02 Zoete plas 8,08

N08.02 Open duin 286,45

N08.03 Vochtige duinvallei 66,65

N09.01 Schor of kwelder 92,57

N15.01 Duinbos 277,55
Totaal 1383,86

Afbeelding 1: Ligging totale onderzoeksgebied Duinen van Goeree en de deelgebieden.



2.2 Westhoofd- en Springertduinen

Dit stuk duin bevindt zich aan de (zuid)westkant van het onderzoeksgebied. Dit zijn relatief jonge 

duinen die zich de afgelopen honderden jaren hebben gevormd en die nu sinds ongeveer 100 jaar 

weer eroderen (indien aanvullende kustbescherming wordt gestaakt). Dit gebied bestaat uit een reeks 

duinrichels met ertussenin deels duinvalleien. Een fraaie duinvallei ligt in het Westhoofd 

(Westhoofdvallei), die in 1953 voor het laatst is volgelopen met zout zeewater. De vallei wordt 

begraasd. Het duingebied alhier is meer open. Grote delen van het gebied zijn echter duinbos en 

duinstruweel met onder andere duindoorn, meidoorn en vlier. De zeereep is nog wat kaler met 

helmbegroeiing. 

2.3 Vuurtorenduin

Het vuurtorenduin bevindt zich, zoals de naam al aangeeft, rondom de karakteristieke vuurtoren van 

Goeree. De duinstrook wordt hier naar het oosten toe steeds smaller. Het gebied is een afwisseling van 

open duin met helm, duingrasland, (duindoorn)struweel en naar de polder toe steeds meer bomen. 
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Afbeelding 2: SNL-beheertypen onderzoeksgebied Duinen van Goeree.



2.4 Flaauwe Werk

Het gaat hier om een zeer smalle duinstrook in het midden van het onderzoeksgebied ten noorden van 

Ouddorp. Vanaf 2007/2008 is hier de zeedijk versterkt en is het duin hoger en breder gemaakt. Onder 

het bestaande duin ligt nog steeds de voormalige asfaltdijk die tot toen dienst deed als zeedijk. 

Hierdoor is het een relatief open landschap, hoewel naar het oosten toe steeds meer struweel en bos 

staat. 

2.5 Middel- en Oostduinen

De Middel- en Oostduinen zijn voor een aanzienlijk deel in gebruik als waterwingebied. De Oostduinen 

is een voormalige kopjesduin waarin veel vergraven is voor de waterwinning en wordt dan ook 

gekenmerkt door infiltratieplassen met riet, duingrasland, duinvalleien en struweel. De Middelduinen is 

een relatief vlak duingebied achter de zeereep dat in het verleden werd gebruikt als weidegrond 

(vroongrond). Het zand is hier iets kalkrijker dan in de vorige gebieden en kent een goed ontwikkeld 

duingrasland. Voor dit gebied vindt een bescheiden uitbreiding van het duingebied plaatst met een 

strandvlakte en embryonale duintjes als opmaat naar het dynamische landschap van Kwade Hoek.
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Afbeelding 3: Impressie van de Middel- en Oostduinen. Foto: G. Tanis | Ecoresult B.V.



2.6 Kwade Hoek

Kwade Hoek is een indrukwekkend gebied waar erosie en sedimentatie vrij spel hebben. Het gebied 

sedimenteert nog steeds waardoor het aangroeit. In Kwade Hoek liggen een aantal parallelle 

duinrichels  met slikvelden, strandvlakten en schor ertussen. Het is als dynamisch gebied zeer belangrijk 

voor kustbroedvogels en rust- en foerageergebied voor steltlopers. Het gebied wordt deels begraasd.

2.7 Bos Havenhoofd

Het Bos Havenhoofd ligt tussen Stellendam en het dorpje Havenhoofd. Dit binnenduin bestaat vooral 

uit geaccidenteerd duinbos en struwelen.
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Afbeelding 4: Impressie van Kwade Hoek. Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.
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Afbeelding 5: Impressie van de reliëfrijke duinbossen in Bos Havenhoofd. Foto: S. Terlouw | 
Ecoresult B.V.



3 Methode

3.1 Veldwerk

Er is gekarteerd volgens de SNL-monitoringsprotocollen (BIJ12, 2014). Voor broedvogels is deze 

gebaseerd op de BMP-methode ontwikkeld door Sovon (Vergeer et al. 2016). In de Duinen van Goeree 

is gekarteerd volgens de BMP-A-methodiek. Hierdoor zijn gebiedsdekkend alle broedvogelsoorten 

geïnventariseerd. Bij voorgaande karteringen werden bijna alle broedvogelsoorten meegenomen, op 

enkele algemene soorten na namelijk roodborst, merel, tjiftjaf, fitis, pimpelmees en koolmees (2011) 

aangevuld met houtduif, winterkoning, spreeuw, huismus en ringmus (2005 en 1996) (Majoor, Slaterus 

& Annema 2012, De Boer & Vergeer 2006, Klemann 1996). In 2017 zijn dus alle aanwezige 

broedvogelsoorten gekarteerd.

Conform de aanpak in voorgaande onderzoeken is ook dit jaar ervoor gekozen om in totaal vijf vroege 

ochtendrondes uit te voeren en één avond- en nachtronde. Tussen de afzonderlijke ochtendrondes 

zaten ten minste tien dagen. 

De effectiviteit en de kans tot het aantreffen van de doelsoorten is deels afhankelijk van het weer. 

Daarom zijn de veldbezoeken zo goed mogelijk afgestemd op de weersvoorspelling. Tijdens de 

inventarisaties werd gelet op territorium- en nestindicatief gedrag. Bij zangvogels zijn dit voornamelijk 

zangwaarnemingen. Bij watervogels als eenden en ganzen, en deels ook bij steltlopers, wordt vooral op 

zicht geïnventariseerd, waarbij gelet wordt op gedrag zoals alarmeren, waken, voedsel aandragen, 

bedelende jongen, alsook nestvondsten. Het veldonderzoek is uitgevoerd van maart tot en met juni 

2017. In Tabel 3 zijn de bezoekrondes terug te vinden.

De broedvogelinventarisaties werden allen een uur vanaf zonsopkomst tot enkele uren na 

zonsopkomst uitgevoerd. Hierbij werd steeds op een andere locatie gestart. Het avond- en 

nachtbezoek startte een uur voor zonsondergang tot de volgende ochtend. Een broedvogelronde voor 

een deelgebied is zoveel mogelijk op één dag uitgevoerd om zo gelijkwaardige data per ronde te 

krijgen. Voor de Middel- en Oostduinen zijn de looproutes gevolgd die bij voorgaande karteringen door 

Marten Annema ook zijn aangehouden om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te houden. 

De gebieden werden te voet doorkruist. De auto werd gebruikt om onszelf van het ene deelgebied 
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naar het andere te verplaatsen. Alle relevante waarnemingen werden met de mobiele app ‘Avimap’  van 

Sovon direct in het veld genoteerd, inclusief broedcode. Na afloop van alle tellingen werden via het 

programma ‘autoclustering’ de territoria berekend. Daarna zijn deze resultaten nog handmatig 

gecontroleerd en waar nodig aangepast. 

Het veldwerk werd uitgevoerd door voornamelijk G. Tanis en B. Verhoeven en deels S. Terlouw en L. 

Boon, allen werkzaam als ecoloog voor Ecoresult B.V. en aantoonbaar ervaring met het inventariseren 

van broedvogels.

3.2 Interpretatie

Voor de broedvogels zijn de gegevens via de mobiele app ‘Avimap’  van Sovon direct in het veld 

ingevoerd met broedcode. Daarna zijn via de autoclustering van Sovon van de territoria berekend 

volgens de BMP-richtlijnen van Sovon (Vergeer et al. 2016). De uitkomst daarvan is gecontroleerd en 

eventueel aangepast. Daarna zijn deze territoriumgegevens in GIS ingevoerd om er stippenkaarten per 

soort van te maken. De inventarisatiemethode van broedvogels is gebaseerd op het karteren van 

territoria, waarbij er voldoende geldige waarnemingen moeten zijn verzameld binnen soortspecifieke 

datumgrenzen en binnen het onderzoeksgebied om te komen tot een territorium. Dit heeft tot gevolg 

dat van veel soorten de feitelijke nestplaats niet bekend is. De stip op de stippenkaart geeft dan de 

gemiddelde locatie van het territorium aan. 

3.3 Het weer in het veldseizoen van 2017

Het weer is van invloed op de zang- en baltsintensiteit van vogels. Daarnaast heeft het weer invloed op 

de waarneembaarheid van de soorten voor de inventariseerder. Met name harde wind en neerslag zijn 

ongunstig. Daarnaast zijn lage temperaturen ook niet bevorderlijk voor de activiteit. Tijdens de 

bezoekronden was het weer over het algemeen gunstig. 

Hieronder is een korte beschrijving per maand opgenomen van het weer in het inventarisatieseizoen 

aan de hand van de maandoverzichten van het KNMI (knmi.nl). De winter van 2016/2017 was aan de 

zachte kant en relatief droog en zonnig. Het voorjaar van 2017 was gemiddeld genomen zeer zacht, 

droog en zonnig. De zomer begon warm en zonnig, maar eindigde wisselvallig en koud.
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Tabel 3 Overzicht van de bezoeksrondes 

Activiteit Datum
Broedvogelonderzoek 1 30 en 31 maart 2017, 3, 4 en 7 april 2017
Broedvogelonderzoek 2 17, 18, 19 en 22 april 2017
Broedvogelonderzoek 3 8, 9, 10, 11 en 12 mei 2017
Broedvogelonderzoek 4 24, 25, 27, 29 en 31 mei 2017
Broedvogelonderzoek 5 5, 8 en 20  juni 2017
Broedvogelonderzoek nachttelling 20 juni 2017



Maart 2017

Maart was met een gemiddelde temperatuur van 8,6 °C tegen 6,2 °C normaal de op één na zachtste 

maart sinds ruim 300 jaar. De maand begon wat wisselvallig, de meeste regen viel in de eerste decade 

van deze maand. Met 54 mm tegen 68 normaal was de maand aan de droge kant. Deze maand was 

ook zeer zonnig, met 178 uren zon tegen 125 normaal. De laatste twee dagen van maart werden zelfs 

temperaturen boven de 20 graden bereikt. 

April 2017

April was daarentegen met 8,6 °C tegen 9,2 °C normaal iets kouder dan gemiddeld, waarmee deze 

maand dezelfde gemiddelde temperatuur had als maart. In de eerste helft van de maand zette het 

lekkere weer van maart door en was relatief zacht, met op 9 april temperaturen boven de 20 graden. 

Het bleek echter de enige warme dag deze maand. De tweede helft van april was relatief koel door een 

noordelijke stroming, met koude paasdagen en een Koningsdag die kouder was dan de afgelopen 

Kerstdagen. April 2017 was wel zonniger dan normaal met 200 zonuren tegen 178 normaal. Verder was 

het wel droger dan gemiddeld met 25 mm neerslag tegen 44 normaal.

Mei 2017

Met een gemiddelde temperatuur van 15,0 °C tegen 13,1 °C normaal was mei erg warm te noemen, de 

op drie na warmste sinds 1901.  Er zat wel een enorme variatie in temperatuur deze maand. De maand 

begon vrij koel met op 9 mei zelfs nog nachtvorst. maar in de 2e helft werd het meerdere dagen achter 

elkaar warmer dan 25 °C, met zelfs plaatselijk 30 °C. Daarna zakten de maxima echter weer iets in. De 

laatste tien dagen van mei werd het weer erg warm, met zelfs temperaturen van 33 °C, uitzonderlijk 

voor mei. De zon scheen met gemiddeld 232 uur meer dan normaal (213 uur). De neerslaghoeveelheid 

was laag met 29 mm tegen 61 mm normaal, alhoewel dit door het buiige karakter sterk per regio kon 

verschillen.

Juni 2017

Ook juni was zeer warm, zelfs de warmste in ruim een eeuw. Juni kende een gemiddelde temperatuur 

van 18,0 °C, ruim boven het langjarig gemiddelde van 15,6 °C. De maand begon wat wisselvallig, maar 

vanaf 10 juni werd het warm, een hittegolf werd echter net niet bereikt. Deze warme periode eindigde 

met onweer waarna de laatste week van juni wisselvallig was. Met 231 uren zon, tegen 201 normaal 

was deze maand relatief zonnig. De neerslaghoeveelheid was met 61 mm tegen 66 normaal gemiddeld 

te noemen, waarbij het zuiden van het land echter zeer droog bleef.
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4 Resultaten

4.1 Algemeen

De resultaten worden hieronder besproken per soort. In Tabel 4 is de totaallijst te vinden van 

aangetroffen broedvogelsoorten inclusief territoria in het gehele onderzoeksgebied Duinen van 

Goeree. Daarnaast wordt in deze tabel ook de status op de Rode Lijst vermeld. 

In de Duinen van Goeree werden 83 verschillende broedvogelsoorten vastgesteld met in totaal 6.455 

territoria. De top vijf bestond uit de volgende soorten: fitis (778 territoria), grasmus (605 territoria), 

heggenmus (580 territoria), winterkoning (387 territoria) en tjiftjaf (332 territoria). Nieuwe soorten die 

nog niet eerder als broedvogel in de Duinen van Goeree werden vastgesteld zijn:  kleine bonte specht 

(1), snor (2) en vuurgoudhaan (1).

Er werden 18 soorten van de Rode Lijst vastgesteld met in totaal 860 territoria. In 2009-2011 waren dit 

20 soorten met 667 territoria. In 2005 waren er in totaal eveneens 20 soorten van de Rode Lijst met 

tenminste 634 territoria. In 1996 werden er 21 soorten van de Rode Lijst vastgesteld met tenminste 629 

soorten. Hierbij zijn de volgende soorten van de Rode Lijst in 2017 verdwenen in vergelijking met 2011: 

zomertaling, bontbekplevier, wielewaal, huismus en ringmus. De Rode Lijstsoorten gekraagde 

roodstaart, snor en grauwe vliegenvanger zijn juist verschenen in 2017. Huismus en ringmus zitten  nog 

wel aan de rand van het onderzoeksgebied rondom de bebouwing. Dit deel is in 2011 wel 

meegenomen, maar in 2017 niet. Dat is de reden voor de afwezigheid van deze soorten in 2017.

In 2017 werd per Rode Lijst-categorie van de volgende soorten een territorium genoteerd:

• Bedreigd (2): roerdomp en strandplevier

• Kwetsbaar (8): nachtegaal, zomertortel, koekoek, groene specht, ransuil, snor, slobeend en 

boomvalk

• Gevoelig (8): graspieper, kneu, veldleeuwerik, tureluur, spotvogel, grauwe vliegenvanger, gele 

kwikstaart en gekraagde roodstaart.

De Duinen van Goeree maken onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Duinen van Goeree & Kwade 

Hoek. Voor dit gebied is een instandhoudingsdoel geformuleerd voor één broedvogelsoort: de 

strandplevier. In 2017 kwamen er in totaal twee paartjes strandplevier tot broeden in deelgebied 
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Kwade Hoek. Voor de strandplevier is een regiodoel voor de gehele Delta vastgesteld op 220 paar.
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Tabel 4: Totaal aantal territoria Duinen van Goeree 2017.

Broedvogels Duinen van Goeree 2017
Euring Soort Rode Lijst Totaal Euring Soort Rode Lijst Totaal

70 Dodaars 5 10660 Winterkoning 387
90 Fuut 1 10840 Heggenmus 580

950 Roerdomp bedreigd 2 10990 Roodborst 71
1220 Blauwe Reiger 3 11040 Nachtegaal kwetsbaar 229
1610 Grauwe Gans 172 11060 Blauwborst 41
1661 Grote Canadese Gans 3 11220 Gekraagde Roodstaart gevoelig 1
1670 Brandgans 241 11390 Roodborsttapuit 97
1700 Nijlgans 2 11870 Merel 227
1730 Bergeend 25 12000 Zanglijster 109
1820 Krakeend 5 12020 Grote Lijster 2
1860 Wilde Eend 43 12200 Cetti's Zanger 37
1940 Slobeend kwetsbaar 1 12360 Sprinkhaanzanger 65
1980 Tafeleend 2 12380 Snor kwetsbaar 2
2030 Kuifeend 4 12430 Rietzanger 145
2600 Bruine Kiekendief 4 12500 Bosrietzanger 32
2670 Havik 1 12510 Kleine Karekiet 121
2690 Sperwer 1 12590 Spotvogel gevoelig 20
2870 Buizerd 2 12740 Braamsluiper 83
3100 Boomvalk kwetsbaar 1 12750 Grasmus 605
3940 Fazant 110 12760 Tuinfluiter 126
4070 Waterral 3 12770 Zwartkop 242
4240 Waterhoen 6 13110 Tjiftjaf 332
4290 Meerkoet 15 13120 Fitis 778
4500 Scholekster 19 13150 Vuurgoudhaan 1
4560 Kluut 35 13350 Grauwe Vliegenvanger gevoelig 3
4770 Strandplevier bedreigd 2 13640 Baardman 23
4930 Kievit 19 14370 Staartmees 21
5290 Houtsnip 4 14620 Pimpelmees 65
5460 Tureluur gevoelig 29 14640 Koolmees 69
6680 Holenduif 7 14870 Boomkruiper 10
6700 Houtduif 91 15390 Gaai 27
6840 Turkse Tortel 6 15490 Ekster 34
6870 Zomertortel kwetsbaar 22 15671 Zwarte Kraai 20
7240 Koekoek kwetsbaar 16 15820 Spreeuw 1
7670 Ransuil kwetsbaar 5 16360 Vink 33
8560 Groene Specht kwetsbaar 9 16490 Groenling 32
8760 Grote Bonte Specht 21 16530 Putter 34
8870 Kleine Bonte Specht 1 16600 Kneu gevoelig 146
9740 Boomleeuwerik 18 17100 Goudvink 179
9760 Veldleeuwerik gevoelig 117 18770 Rietgors 96

10110 Graspieper gevoelig 254 Totaal aantal territoria 6455
10171 Gele Kwikstaart gevoelig 1 Totaal aantal soorten 83
10201 Witte Kwikstaart 1



4.2 Vergelijking met verleden 

In deze paragraaf wordt een korte vergelijking gemaakt tussen de resultaten van voorgaande 

karteringen met die van 2017 (Majoor, Slaterus & Annema 2012, Annema 2010, De Boer & Vergeer 2006, 

Klemann 1996). De begrenzingen van de onderzoeksgebied tussen de jaren verschillen echter wel op 

enkele punten. Dit moet in acht worden genomen bij de vergelijking van de aantallen territoria. In 

onderstaande Afbeelding 6 is te vinden: het onderzoeksgebied van 2017, het onderzoeksgebied van 

2011 en in blauw de verschillen. Hierdoor ontstaat inzicht in wat de verschillen zijn tussen de jaren in 

onderzochte gebieden. Het gaat hierbij vooral om water (Kwade Hoek), waar in beide jaren geen 

territoria lagen. Dit verschil is dus verwaarloosbaar. Verder zijn er drie wel belangrijke verschillen (naast 

enkele kleinere snippers:

• Springertduinen: In 2017 zijn het zuidelijk deel en een bosstrook met deels bebouwing aan de 

oostkant niet meegenomen, terwijl dit in 2011 wel is gebeurd.

• Oostduinen: Kustaangroei voor de Oostduinen is in 2011 niet meegenomen, maar in 2017 wel.

• Zuiderdiep: Stukje van het Zuiderdiep met bos en struweel ten zuiden van de Meester 

Snijderweg is in 2011 wel gekarteerd en in 2017 niet.

Al met al zullen deze verschillen ervoor zorgen dat er in 2011 meer biotoop van bos- en struweelvogels 

is gekarteerd in vergelijking met 2017. Soorten die in 2011 daardoor meer biotoop hebben gehad zijn 

onder andere fitis, goudvink, grasmus, heggenmus, nachtegaal, tjiftjaf, tuinfluiter, winterkoning en 

zwartkop. In 2017 is pionierbiotoop van kustaangroei met vooral helmbeplanting voor de Oostduinen 

extra meegenomen. Dit is extra biotoop voor soorten als tureluur, kievit, scholekster, graspieper en 

veldleeuwerik die hiervan hebben geprofiteerd.

Daarnaast is een randje bebouwing nabij het Springertduin in 2011 wel gekarteerd en in 2017 niet. Dit 

zorgt voor de afwezigheid van ringmus en huismus in 2017 ten opzichte van 2011.

De vergelijking wordt in twee deelgebieden opgesplitst namelijk:

1. Middel- en Oostduinen van Evides

2. Rest van de Duinen van Goeree 
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4.2.1 Middel- en Oostduinen

In Tabel 5 worden de resultaten weergegeven van de karteringen in de Middel- en Oostduinen (Sovon 

telgebied nummers 686 en 1792) van Evides in de jaren 1996-1998, 2001, 2003, 2005, 2009 en 2017 

(Annema 2010). Voor de vergelijking hebben wij de begrenzing gehanteerd van de Sovon telgebieden 

(686 en 1792) en voor 2017 alleen die territoria gebruikt die binnen deze begrenzing liggen waardoor 

de vergelijking tussen de jaren exact gemaakt kan worden.

Al met al zijn er in de Middel- en Oostduinen 1.839 territoria vastgesteld van 72 verschillende soorten. 

In 2009 werden er 881 territoria van 63 verschillende soorten vastgesteld. Het belang van het gebied 

voor zowel aantallen vogelsoorten als aantallen broedparen neemt dus toe.

Watervogels laten een wisselend beeld zien. Een soort als de grauwe gans is toegenomen van 33 

territoria in 2009 naar 57 in 2017, maar andere ganzensoorten niet tot nauwelijks. Veel eendensoorten 

zijn zelfs afgenomen zoals wilde eend (van 54 naar 21 in 2017) en kuifeend (van 16 naar 4 in 2017). Ook 

weidevogels en vogels van open duin laten een wisselend beeld zien. Kievit, tureluur en scholekster zijn 

afgenomen, maar veldleeuwerik is licht toegenomen. 
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Afbeelding 6: Verschil in onderzoeksgebied 2011 en 2017 Duinen van Goeree.



Soorten van struweel zijn sterk toegenomen zoals de nachtegaal (van 16 territoria in 2009 naar liefst 64 

in 2017), heggenmus (van 48 in 2009 naar 164 territoria in 2017), winterkoning (van 38 in 2009 naar 109 

territoria in 2017), grasmus (van 57 in 2009 naar 170 territoria in 2017), fitis (van 48 in 2009 naar 192 

territoria in 2017) en braamsluiper (van 11 in 2009 naar 23 territoria in 2017). Ook de aanwezigheid van 

acht spotvogels is opvallend net als de enorme toename van goudvink (van 2 in 2009 naar 61 territoria 

in 2017). Ook soorten van hoog struweel en bos en bosranden zijn toegenomen in de Middel- en 

Oostduinen zoals merel (van 39 in 2009 naar 61 territoria in 2017), tuinfluiter (van 7 in 2009 naar 46 
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Tabel 5: Vergelijking van het totaal aantal territoria in alleen de Middel- en Oostduinen over de 
jaren heen (gegevens verleden: Annema 2010).

Totaal territoria broedvogels Middel- en Oostduinen

Euring Soort 2001 2003 2005 2009 2017 Euring Soort 2001 2003 2005 2009 2017
70 Dodaars 2 5 6 4 10 5 9740 Boomleeuwerik 0 0 0 0 0 9

90 Fuut 0 0 0 0 0 1 9760 Veldleeuwerik 5 5 6 11 24 27

950 Roerdomp 0 0 0 0 1 2 10110 Graspieper 23 34 38 35 70 63

1220 Blauwe reiger 0 1 2 4 8 3 10201 Witte Kwikstaart 0 0 0 0 0 1

1610 Grauwe gans 2 2 11 29 33 57 10660 Winterkoning + + + + 38 109

1661 Grote Canadese gans 0 0 0 0 2 3 10840 Heggenmus 89 + + + 48 164

1700 Nijlgans 1 0 5 5 8 2 10990 Roodborst + + + + 20 16

1730 Bergeend 15 22 14 9 12 11 11040 Nachtegaal 6 + 6 16 16 64

1820 Krakeend 0 4 1 2 5 1 11060 Blauwborst 0 0 0 0 0 7

1840 Wintertaling 1 0 0 0 0 0 11220 Gekraagde Roodstaart 0 0 0 0 0 1

1860 Wilde eend 22 + + + 54 21 11390 Roodborsttapuit 6 4 6 10 21 41

1890 Pijlstaart 1 0 0 0 0 0 11460 Tapuit 0 0 0 1 0 0

1910 Zomertaling 0 1 0 1 3 0 11870 Merel + + + 16 39 61

1940 Slobeend 3 9 8 9 5 1 12000 Zanglijster 6 + + + 8 49

1960 Krooneend 0 0 0 1 0 0 12020 Grote lijster 2 ? ? ? 0 1

1980 Tafeleend 0 0 1 0 2 2 12200 Cetti's Zanger 0 0 0 0 0 19

2030 Kuifeend 5 21 16 7 16 4 12360 Sprinkhaanzanger 6 9 6 12 11 21

2600 Bruine Kiekendief 0 0 0 0 0 1 12430 Rietzanger 0 0 0 0 0 40

2670 Havik 0 0 1 1 1 1 12500 Bosrietzanger 12 ? ? ? 3 17

2690 Sperwer 1 1 0 0 0 0 12510 Kleine karekiet 26 + + + 22 29

2870 Buizerd 2 2 2 2 4 1 12590 Spotvogel 0 0 0 0 0 8

3040 Torenvalk 1 1 0 0 2 0 12740 Braamsluiper 20 + 8 5 11 23

3100 Boomvalk 1 1 1 1 2 1 12750 Grasmus 59 + 23 41 57 170

3940 Fazant 28 + 61 69 57 18 12760 Tuinfluiter 19 + + 15 7 46

4070 Waterral 0 1 0 0 0 2 12770 Zwartkop 16 + + + 18 67

4240 Waterhoen 2 + + + 10 5 13110 Tjiftjaf + + + + 19 109

4290 Meerkoet 15 + + + 25 14 13120 Fitis + + + + 48 192

4500 Scholekster 37 26 22 19 17 3 14370 Staartmees 1 ? ? ? 2 5

4690 Kleine plevier 0 6 4 0 0 0 14620 Pimpelmees + + + + 2 20

4930 Kievit 66 28 23 19 13 5 14640 Koolmees + + + + 6 24

5290 Houtsnip 0 3 2 2 1 1 14870 Boomkruiper 0 0 0 0 1 4

5460 Tureluur 3 3 9 9 2 0 15080 Wielewaal 2 2 3 4 2 0

6680 Holenduif 2 ? ? ? 1 1 15390 Gaai 6 + + + 4 9

6700 Houtduif + + + + 8 23 15490 Ekster 13 + + + 8 13

6840 Turkse tortel 3 0 0 0 0 1 15671 Zwarte kraai + + + + 8 8

6870 Zomertortel 13 6 7 11 6 11 16360 Vink ? ? 1 + 4 14

7240 Koekoek 7 + + + 4 6 16490 Groenling 4 ? ? ? 1 16

7610 Bosuil 0 0 1 2 0 0 16530 Putter ? ? ? ? 2 11

7670 Ransuil 1 0 0 0 1 1 16600 Kneu 36 + + + 27 53

8310 IJsvogel 0 0 1 1 0 0 17100 Goudvink 4 ? ? 2 2 61

8560 Groene specht 3 3 4 6 6 3 18770 Rietgors 3 + + 7 11 27

8760 Grote bonte specht 1 + + + 3 8 Totaal aantal territoria ≥602 ≥200 ≥299 ≥388 881 1839
8870 Kleine Bonte Specht 0 0 0 0 0 1 Totaal aantal soorten ≥57 ≥52 ≥54 ≥56 63 72

1996-
1998

1996-
1998



territoria in 2017), zwartkop (van 18 in 2009 naar 67 territoria in 2017), grote bonte specht (van 3 in 2009 

naar 8 territoria in 2017), vink (van 4 in 2009 naar 14 territoria in 2017) en groenling (van 1 in 2009 naar 

16 territoria in 2017).

Soorten van riet (met hier en daar struweel) zijn sterk toegenomen. In 2017 werden er voor het eerst 

rietzangers in de Middel- en Oostduinen vastgesteld. Er werden 40 territoria aangetroffen, tegen geen 

enkele in het verleden. Ook de roerdomp doet het goed. In 2009 werd er voor het eerst één territorium 

vastgesteld, in 2017 waren dit er zelfs twee. Een andere soort die het erg goed doet is de Cetti’s zanger. 

Deze voorheen zuidelijke soort heeft zich in 2003/2004 nabij Stellendam gevestigd en is sindsdien 

enorm toegenomen in Nederland. Rietgors is eveneens toegenomen (van 11 in 2009 naar 27 territoria 

in 2017).

4.2.2 Duinen van Goeree exclusief Middel- en Oostduinen

In Tabel 6 worden de resultaten weergegeven van de karteringen in de Duinen van Goeree exclusief de 

Middel- en Oostduinen van Evides in de jaren 1996, 2005, 2011 en 2017 (Majoor, Slaterus & Annema 

2012, De Boer & Vergeer 2006, Klemann 1996). Zoals eerder aangegeven zijn de begrenzingen tussen 

deze telling en de voorgaande tellingen enigszins verschillend (zie §4.2), zij het overzichtelijk. Bij de 

vergelijking van de exacte aantallen territoria tussen de jaren moet dit in gedachten gehouden worden. 

Al met al zijn er in de Duinen van Goeree excl. de Middel- en Oostduinen 4.616 territoria vastgesteld 

van 69 verschillende soorten. In 2011 werden er minimaal 2.857 territoria van 72 verschillende soorten 

vastgesteld. 

Van de pioniervogels waren er relatief veel paartjes kluten geteld (35 in 2017 tegen 21 in 2011). Deze 

vogels vestigden zich echter pas laat in het seizoen wat erop kan duiden dat ze eerst elders een 

broedpoging hebben ondernomen, maar dat deze mislukt is. Strandplevier houdt stand met twee 

broedpaar, terwijl kleine plevier en bontbekplevier in 2017 niet werden aangetroffen.

Watervogels laten een wisselend beeld zien. Een soort als de grauwe gans is meer dan gehalveerd tot 

115 territoria, terwijl de brandgans is toegenomen van 45 naar 241 territoria. De meeste eendensoorten 

zijn afgenomen zoals wilde eend (van 79 territoria in 2011 naar 22 in 2017) en bergeend (van 40 

territoria in 2011 naar 14 in 2017). Roofvogels lijken redelijk stabiel, met zowel in 2011 als 2017 

bijvoorbeeld drie territoria bruine kiekendieven.

Weidevogels en vogels van open duin laten een licht negatief beeld zien. Kievit is dan wel toegenomen 

van 12 naar 14 paar, maar dit is nog steeds iets meer dan de helft van de aantallen10-20 jaar geleden. 
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Scholekster is afgenomen van 26 territoria in 2011 naar 16 in 2017. Tureluur laat een lichte min zien (van 

34 naar 29 territoria). Veldleeuwerik daarentegen is flink toegenomen: van 42 territoria in 2011 naar 90 

in 2017. Graspiepers zijn eveneens flink toegenomen, van 81 territoria in 2011 naar 191 in 2017. 

Soorten van struweel zijn sterk toegenomen zoals de nachtegaal (van 147 territoria in 2011 naar 165 in 

2017), heggenmus (317 om 416), winterkoning (121 om 278) en grasmus (394 om 435). Net als in de 

Middel- en Oostduinen is de goudvink ook enorm toegenomen (van 35 territoria in 2011 naar 69 in 

2017). De zomertortel is echter zorgelijk afgenomen. In 2011 werden er nog 45 territoria geteld, in 2017 

bleef de teller op 11 hangen. De soorten van hoog struweel en bos en bosranden zijn niet toegenomen 

in tegenstelling tot de Middel- en Oostduinen, maar dit kan een vertekend beeld zijn door het grotere 

areaal struweel en bos dat in 2011 is gekartereerd in vergelijking met 2017. 

Soorten van riet (met hier en daar struweel) zijn sterk toegenomen. Rietzangers namen net als in de 

Middel- en Oostduinen flink toe. In 2011 werden 56 territoria aangetroffen, tegen 105 in 2017. Cetti’s 

zangers namen hier ook toe van 11 naar 18 territoria. Rietgors is ruim verdubbeld met 69 paar in 2017 

tegen 29 in 2011. De kleine karekiet kent een nog spectaculairdere stijging van 25 territoria in 2011 naar 

92 in 2017. Zeer opvallend zijn de 23 territoria van de baardman die in het rietveld van Kwade Hoek 

werden vastgesteld. In 2011 werden er hier geen enkele genoteerd.
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Afbeelding 7: Graspiepers zijn flink toegenomen in de Duinen van Goeree. Foto: B. 
Verhoeven | Ecoresult B.V.
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Tabel 6: Vergelijking van het totaal aantal territoria in de Duinen van Goeree exclusief de 
Middel- en Oostduinen over de jaren heen (gegevens verleden: Majoor, Slaterus & Annema 
2012, De Boer & Vergeer 2006, Klemann 1996).

Totaal territoria broedvogels Duinen van Goeree exclusief Middel- en Oostduinen (Evides)
Euring Soort 1996 2005 2011 2017 Euring Soort 1996 2005 2011 2017

70 Dodaars 1 0 0 0 10660 Winterkoning + + 121 278

90 Fuut 0 0 1 0 10840 Heggenmus 308 218 317 416

1610 Grauwe gans 0 41 245 115 10990 Roodborst + + + 55

1661 Grote Canadese gans 0 0 2 0 11040 Nachtegaal 85 85 147 165

1670 Brandgans 0 0 45 241 11060 Blauwborst 21 0 22 34

1700 Nijlgans 0 1 0 0 11220 Gekraagde roodstaart 0 0 1 0

1730 Bergeend 42 36 40 14 11390 Roodborsttapuit 9 15 53 56

1820 Krakeend 0 4 4 4 11460 Tapuit 1 0 0 0

1860 Wilde eend 35 41 79 22 11870 Merel + + + 166

1869 Soepeend 0 0 1 0 12000 Zanglijster 12 41 22 60

1890 Pijlstaart 1 0 0 0 12020 Grote lijster 30 0 3 1

1940 Slobeend 4 8 2 0 12200 Cetti’s zanger 0 0 11 18

2030 Kuifeend 2 2 2 0 12360 Sprinkhaanzanger 28 30 56 44

2600 Bruine kiekendief 2 2 3 3 12380 Snor 0 0 0 2

2670 Havik 0 0 2 0 12430 Rietzanger 6 5 56 105

2690 Sperwer 1 0 1 1 12500 Bosrietzanger 39 14 19 15

2870 Buizerd 0 0 3 1 12510 Kleine karekiet 66 21 25 92

3040 Torenvalk 1 1 0 0 12590 Spotvogel 24 13 3 12

3100 Boomvalk 1 0 0 0 12740 Braamsluiper 73 42 92 60

3700 Kwartel 0 0 1 0 12750 Grasmus 222 157 395 435

3940 Fazant 126 111 104 92 12760 Tuinfluiter 54 50 129 80

4070 Waterral 0 0 0 1 12770 Zwartkop 48 74 186 175

4240 Waterhoen 1 1 1 1 13110 Tjiftjaf + + + 223

4290 Meerkoet 6 2 8 1 13120 Fitis + + + 586

4500 Scholekster 53 49 26 16 13150 Vuurgoudhaan 0 0 0 1

4560 Kluut 20 10 21 35 13350 Grauwe vliegenvanger 1 0 0 3

4690 Kleine plevier 0 0 2 0 13640 Baardman 2 0 0 23

4700 Bontbekplevier 0 7 1 0 14370 Staartmees 10 15 18 16

4770 Strandplevier 0 3 2 2 14620 Pimpelmees + + + 45

4930 Kievit 23 28 12 14 14640 Koolmees + + + 45

5290 Houtsnip 0 0 2 3 14870 Boomkruiper 2 1 4 6

5320 Grutto 12 1 0 0 15080 Wielewaal 3 3 1 0

5410 Wulp 1 1 0 0 15390 Gaai 9 9 6 18

5460 Tureluur 32 73 34 29 15490 Ekster 26 30 17 21

5920 Zilvermeeuw 0 0 1 0 15600 Kauw 8 7 3 0

6680 Holenduif 3 6 3 6 15671 Zwarte kraai 2 16 12 12

6700 Houtduif + + 69 68 15820 Spreeuw + + 0 1

6840 Turkse tortel 1 7 8 5 15910 Huismus + + 9 0

6870 Zomertortel 63 59 45 11 15980 Ringmus + + 1 0

7240 Koekoek 33 13 5 10 16360 Vink 0 0 7 19

7610 Bosuil 0 1 0 0 16490 Groenling 19 21 12 16

7670 Ransuil 4 2 2 4 16530 Putter 6 11 14 23

8560 Groene specht 4 6 4 6 16600 Kneu 203 159 118 93

8760 Grote bonte specht 3 3 7 13 16630 Kleine barmsijs 0 3 0 0

9740 Boomleeuwerik 0 0 1 9 17100 Goudvink 7 3 35 118

9760 Veldleeuwerik 12 50 42 90 18770 Rietgors 31 17 29 69

10110 Graspieper 66 82 81 191 Totaal aantal territoria >1915 >1718 >2857 4616
10171 Gele kwikstaart 1 0 1 1 Totaal aantal soorten 60 57 72 69
10201 Witte kwikstaart 6 7 0 0



4.3 Soortbespreking

Hieronder worden alle soorten besproken die in 2017 in de gehele Duinen van Goeree zijn vastgesteld.  

In bijlage I zijn alle soortkaarten te vinden. Eventuele verwijzingen naar aantallen uit het verleden zijn 

gebaseerd op de data afkomstig uit Majoor, Slaterus & Annema (2012), Annema (2010), De Boer & 

Vergeer (2006) en Klemann (1996).

Dodaars 5 territoria

Met vijf territoria is dodaars een schaarse broedvogel in de Duinen van Goeree. Ten opzichte van 2011 is 

dit een halvering, oorzaak hiervan is onbekend. Alle territoria werden opgetekend in  de plassen en 

infiltratiekanalen van de Oost- en Middelduinen. Elders in de duinen is geschikt habitat afwezig. 

Fuut 1 territorium

Het enige territorium werd gevonden in het Middelduinbos. Ook in 2011 werd slechts één territorium 

aangetroffen, tijdens eerdere karteringen was de soort zelfs geheel afwezig. Door gebrek aan geschikt 

habitat zal fuut zich enkel in lage aantallen kunnen handhaven in de infiltratiekanalen in de Oost- en 

Middelduinen.

Roerdomp 2 territoria Rode Lijst bedreigd

Roerdomp werd voor het eerst in 2009 en 2011 in de Oostduinen aangetroffen, destijds werd ook een 

pas uitgevlogen jong gezien. Tijdens de kartering in 2017 werden zelfs twee territoria genoteerd.  Naast 

het territorium in de Oostduinen werd er ook een territorium in de Middelduinen opgeschreven. Ze zijn 

afhankelijk van de rietkragen langs de duinplassen en infiltratiekanalen aldaar. De Kwade Hoek is te 

dynamisch voor roerdomp, in deze rietlanden was de soort dan ook afwezig. 

Blauwe reiger 3 territoria

Een kleine kolonie van drie nesten was aanwezig in het Middelduinbos. De kolonie in de Oostduinen 

welke tijdens eerdere karteringen werd aangetroffen lijkt verdwenen. Mogelijk heeft de kolonie zich 

verplaatst. 

Grauwe gans 174 territoria

Met 278 territoria tijdens de vorige kartering lijkt het plafond voor grauwe gans bereikt te zijn. Tijdens 

afgelopen kartering werden ruim 100 territoria minder genoteerd. Geschikt broedhabitat is in overvloed 

aanwezig, wellicht is de afname te wijten aan de afname van geschikt foerageergebied door verruiging 

van de grasgorzen. Op één territorium na werden alle territoria in 2017 genoteerd in het westelijke deel 

van de duinen.
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Grote Canadese gans 3 territoria

Hoewel de soort landelijk flink in de lift zit, blijft een toename van de aantallen in de duinen van Goeree 

uit. Tijdens de vorige kartering werd grote canadese gans met vier territoria voor het eerst aangetroffen. 

In 2017 was de soort met drie territoria aanwezig, allen in de Oost- en Middelduinen.

Brandgans 241 territoria

Brandgans is t.o.v. de vorige kartering (45 territoria) explosief toegenomen. Alle territoria werden 

opschreven op de Kwade Hoek waar ook een groot aantal bezette werd gevonden. Het broedsucces 

was goed, later in het seizoen werden een groot aantal families met pullen waargenomen. In de 

toekomst zal brandgans zich vermoedelijk in grote aantallen kunnen handhaven op de Kwade hoek.

Nijlgans 2 territoria

Deze exoot werd met twee territoria aangetroffen in de Middelduinen. In vergelijking met de vorige 

kartering (8 territoria) is dit een ruime afname. Oorzaak is onbekend, landelijk gezien gaat het de soort 

juist voor de wind.

Bergeend 25 territoria

Ook bergeend laat een sterke afname (halvering) zien t.o.v. voorgaande karteringen. Met name in het 

oostelijke deel van de Kwade Hoek werden nauwelijks nest- of territoriumindicerende waarnemingen 

verricht. In de duinen met name paartjes waargenomen in de nabijheid van konijnenholen. Er werden 

nauwelijks pullen waargenomen waarmee het broedsucces gering lijkt.

Krakeend 5 territoria

Krakeend is een soort welke je vooral zou verwachten op de zoetwaterplassen en infiltratiekanalen in 

de Oost- en Middelduinen, echter werd hier maar één territorium aangetroffen. De overige territoria 

bevonden zicht op de Kwade Hoek (3) en in de duinstrook net ten westen van het Flaauwe Werk. 

Wilde Eend 43 territoria

Ten opzichte van de vorige kartering zijn de aantallen met twee derde afgenomen. Met name de Oost- 

en Middelduinen lijken geschikt, maar hier werden slechts 13 territoria aangetroffen. De grootste 

aantallen werden aangetroffen op de Kwade Hoek. Het overige deel is voor wilde eend matig geschikt 

door het ontbreken van open water.

Slobeend 1 territorium Rode Lijst kwetsbaar

Net als alle eendensoorten nam ook slobeend in aantal af in vergelijking met 2009/2011. Het enige 
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territorium werd aangetroffen in een plasje in de Middelduinen. 

Tafeleend 2 territoria

De eerste territoria van tafeleend werden in 2009 aangetroffen in de Oost- en Middelduinen, daarvoor 

was de soort afwezig. Met in dit deel ook in 2017 twee territoria lijkt de soort zich te kunnen handhaven 

in lage aantallen. Buiten deze zoetwaterplassen en infiltratiekanalen is geschikt broedhabitat afwezig in 

het overige deel van de Duinen van Goeree.

Kuifeend 4 territoria

Van de 16 territoria in de Oost- en Middelduinen in 2009 was er nog maar kwart over tijdens de 

afgelopen kartering. Er werden op twee duinplassen in de Middelduinen op beide twee territoria 

aangetroffen, opvallend is dat op de infiltratiekanalen in de Oostduinen de soort geheel verdwenen is. 

In de rest van het onderzoeksgebied ontbreekt geschikt habitat.

Bruine Kiekendief 4 territoria

Met vier territoria laat bruine kiekendief door de jaren heen een lichte stijging zien. Alle territoria 

bevonden zich, net als in alle voorgaande karteringen, op de Kwade Hoek. Met vier territoria lijkt de rek 

op de Kwade Hoek er uit, hier zijn alle geschikte rietlanden bezet. In de rietkragen langs de 

infiltratiekanalen in de Oostduinen zal de soort zich in toekomst mogelijk nog kunnen vestigen, in het 

westelijk duingebied is geschikt habitat voor bruine kiekendief afwezig en derhalve niet te verwachten.
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Afbeelding 8: Kuifeend vrouw met jongen in de Duinen van Goeree. Foto: G. Tanis | 
Ecoresult B.V.



Havik 1 territorium

Enkel in het Middelduinbos werd bevond zich in 2017 binnen de grenzen van het onderzoeksgebied 

een territorium van havik. Net buiten het onderzoeksgebied ter hoogte van de Springertduinen 

bevond zich een tweede territorium. Havik heeft een vrij groot territorium dus enkel in de 

binnenduinrand van de Kwade Hoek zou zich nog een territorium kunnen vestigen in de toekomst (in 

het verleden broedde de soort hier ook al) naast de huidige territoria. 

Sperwer 1 territorium

Net als in 2011 kon er in 2017 een territorium van sperwer worden opgeschreven in de 

Springertduinen. Nestindicerende waarnemingen werden niet verricht, mogelijk heeft de soort 

gebroedt in de bosschages ten ooosten van het onderzoeksgebied. 

Buizerd 2 territoria

Territoria waren aanwezig in het Middelduinbos en in het zuidelijke deel van de Springertduinen. Dit 

aantal komt overeen met de karteringen in 1996 en 2005, in 2009/2011 werden maar liefst 7 territoria 

aangetroffen. 
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Afbeelding 9: Er werden vier territoria van de bruine kiekendief vastgesteld in de Duinen 
van Goeree. Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.



Boomvalk 1 territorium Rode Lijst kwetsbaar

De boomvalken hebben zeer waarschijnlijk gebroedt in het Middelduinbos. Ook tijdens vorige 

karteringen was de soort hier aanwezig. In het het gehele westelijke deel van het onderzoeksgebied 

ontbreken geschikte nestlocaties en is daar niet te verwachten. Met name de binnenduinrand van de 

Kwade Hoek is ook potentieel geschikt voor de soort, in het verleden is hier ook al eens een territorium 

aangetroffen.

Fazant 110 territoria

Fazant komt verspreidt over het gehele onderzoeksgebied in vrij grote aantallen voor. Ten opzichte van 

de kartering in 2009/2011 zijn de aantallen, op de Oost- en Middelduinen, min of meer stabiel 

gebleven. In de Oost- en Middelduinen was een forse afname te zien. 

Waterral 3 territoria

Er waren twee territoria aanwezig in de Oost- en Middelduinen en één territorium in de Kwade Hoek. In 

het verleden werd enkel in 2001 een territorium aangetroffen, tijdens karteringen in het recente 

verleden was de soort afwezig. 

Waterhoen 6 territoria

Vijf territoria bevonden zich in de Oost- en Middelduinen, de soort is hier te vinden in de plassen en 

infiltratiekanalen.  In 2009 werden hier nog 10 territoria gevonden. Elders in het de Duinen van Goeree 

ontbreekt geschikt habitat.

Meerkoet 15 territoria

Niet geheel verrassend werden alle territoria opgetekend in de Oost- en Middelduinen, elders 

ontbreekt geschikt habitat. T.o.v de vorige kartering is het aantal wel iets teruggelopen, maar de soort 

zal zich in de toekomst prima kunnen handhaven.

Scholekster 19 territoria

Scholekster laat een gestage dalende trend zien. Met 17 territoria op de Kwade Hoek bleef het aantal 

nog enigszins gelijk t.o.v. de kartering in 2011 (destijds 22 territoria). In de Oost- en Middelduinen is 

scholekster enorm afgenomen en vrijwel verdwenen. In het westelijke deel van het onderzoeksgebied 

komt scholekster niet meer voor. In de toekomst zal de scholekster zich waarschijnlijk enkel op de 

Kwade Hoek in lage aantallen kunnen handhaven.

Kluut 35 territoria

Er werden twee kleine kolonies van kluut aangetroffen op de Kwade Hoek. Beide kolonies vestigden 
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zich pas laat in het seizoen en hebben vermoedelijk betrekking op dieren die elders zijn mislukt. De 

aantallen territoria fluctueren nogal tijdens de afgelopen karteringen, in 2017 werd met 35 paar wel het 

hoogste aantal bereikt.

Strandplevier 2 territoria Rode Lijst bedreigd

Strandplevier laat landelijk al vele jaren een dalende trend zien. Met twee territoria op het strand van de 

Kwade Hoek is het beeld gelijk gebleven met dat van 2011. Hopelijk is met het nemen van maatregelen 

langs de kust het tij te keren voor voor strandplevier. Op de Kwade Hoek is het strand erg geschikt, 

alleen is rust een belangrijke factor waaraan het vaak ontbreekt.

Kievit 19 territoria

Kievit liet in de Oost- en Middelduinen een sterke afname zien ten opzichte van de vorige kartering, 

elders (met name Kwade Hoek) bleven de aantallen min of meer gelijk. Zolang de open delen in het 

onderzoeksgebied gehandhaafd blijven, zal kievit vermoedelijk prima stand kunnen houden.

Houtsnip 4 territoria

Deze nachtactieve soort was met drie territoria aanwezig in de binnenduinrand van de Kwade Hoek en 

één territorium in de Middelduinen. Dit is een vrij gemiddeld beeld van de soort in de Duinen van 

Goeree.

Tureluur 29 territoria Rode Lijst gevoelig

Met uitzondering van een opleving in 2005 (toen 72 territoria) is tureluur met aantallen rond de 30 

territoria vrij stabiel in de Duinen van Goeree. Alle territoria werden opgetekend op de grasgorzen van 

de Kwade hoek.

Holenduif 7 territoria

Bij holenduif zal het voornamelijk ontbreken aan geschikte nestlocaties, met het ouder worden van de 

opgaande begroeiing zullen potentieel geschikte plekken mogelijk toenemen. Talrijk zal de soort nooit 

worden in het onderzoeksgebied.

Houtduif 91 territoria

Het aantal is min of meer gelijk gebleven in vergelijking met de vorige kartering. Ze zijn vooral te 

vinden nabij opgaande begroeiing en de wat oudere struwelen, met name in de binnenduinrand.

Turkse Tortel 6 territoria

Alle territoria werden opgetekend nabij de bebouwing, met name bij Havenhoofd. De soort was ook 
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vrij talrijk aanwezig bij de vakantiewoningen in de Springertduinen, maar dit ligt net bij het 

onderzoeksgebied. Elders heeft Turkse tortel weinig te zoeken in de Duinen van Goeree.

Zomertortel 22 territoria Rode Lijst kwetsbaar

Het gaat erg slecht met de zomertortel in Nederland, dit is ook terug te zien in de Duinen van Goeree. 

In het onderzoeksgebied nemen de aantallen sinds 1996 al af, maar met ruim een halvering t.o.v. de 

vorige kartering lijkt het nu hard bergafwaarts te gaan. Als deze trend zo blijft doorzetten is het nog 

maar de vraag of zomertortel stand kan houden in de duinen van Goeree.

Koekoek 16 territoria Rode Lijst kwetsbaar

Hoewel het landelijk niet voor de wind gaat met de koekoek is met 16 territoria de soort weer licht 

toegenomen sinds de kartering in 2009/2011 (destijds 9). Mogelijk heeft de toename in het aantal 

struweel- en rietvogels (waardvogels koekoek) een positief effect op het aantal.
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Afbeelding 10: Zomertortels nemen in heel Nederland snel af. Eén van van laatste plekken 
waar ze nog te vinden zijn, is in de duinen, maar ook daar is de trend negatief. Foto: B. 
Verhoeven | Ecoresult B.V.



Ransuil 5 territoria Rode Lijst kwetsbaar

Tijdens de nachtronde werden op vijf locaties één of meerdere roepende jongen waargenomen. Na 

een dip tot twee territoria in 2005 in neemt ransuil weer lichtjes toe in de Duinen van Goeree.

Groene Specht 9 territoria Rode Lijst kwetsbaar

Met 9 territoria afgelopen kartering lijken de aantallen door de jaren heen min of meet stabiel te blijven. 

De toekomst moet uitwijzen of groene specht zich met dit aantal zal kunnen handhaven in het 

onderzoeksgebied.

Grote Bonte Specht 21 territoria

Met het ouder worden van de opgaande vegetatie neemt het aantal grote bonte spechten toe in de 
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Afbeelding 11: Koekoek met roodborsttapuit in de Duinen van Goeree. Foto: G. Tanis | 
Ecoresult B.V.



Duinen van Goeree. Vrijwel alle territoria werden gevonden in het Middelduinbos en in de boomrijke 

binnenduinrand van het oostelijke deel van het onderzoeksgebied.

Kleine Bonte Specht 1 territorium

Het enige territorium van de Duinen van Goeree en daarmee ook gelijk van heel Goeree-Overflakkee 

was aanwezig in het Middelduinbos. Tijdens voorgaande karteringen was de soort nog aanwezig. Of 

soort vast voet aan de grond krijgt moet de toekomst uitwijzen.

Boomleeuwerik 18 territoria

Met 18 territoria heeft boomleeuwerik zich goed gevestigd in de Duinen van Goeree. Tijdens de 

kartering zes jaar geleden werd het eerste territorium van boomleeuwerik aangetroffen, deze bevond 

zich destijds aan de noordzijde van de Oost- en Middelduinen. In dit deel zijn nu ook veruit de grootste 

aantallen te vinden. Ook is de soort met vijf territoria aanwezig in de Springertduinen. De toekomst 

moet uitwijzen of ze nog verder zullen toenemen.

Veldleeuwerik 117 territoria Rode Lijst gevoelig

Veldleeuwerik doet het goed in de Duinen van Goeree. Vooral op de korte, open biestarwevegetaties in 
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Afbeelding 12: Boomleeuwerik neemt flink toe in de Duinen van Goeree. Foto: B. Verhoeven  
| Ecoresult B.V.



de buitenste duinenrand op de Kwade Hoek waren de dichtheden het hoogst. Ook in de Middelduinen 

was de soort goed vertegenwoordigd. In het westelijk deel van het onderzoeksgebied heeft de soort 

minder te zoeken waren de aantallen dan ook beduidend lager.

Graspieper 254 territoria Rode Lijst gevoelig

Hoewel dit niet in het landelijk beeld past, gaat het graspieper voor de wind in de Duinen van Goeree. 

De grootste dichtheden werden bereikt op de grasgorzen van de Kwade Hoek, maar in de halfopen 

delen van de Springertduinen, het Flaauwe Werk en de Oost- en Middelduinen was graspieper goed 

vertegenwoordigd.

Gele Kwikstaart 1 territorium Rode Lijst gevoelig

Het enige territorium werd opgetekend in op een grasgors op de Kwade Hoek. Ook tijdens voorgaande 

karteringen werd maximaal één territorium genoteerd. Gele kwikstaart voelt zich meer thuis in de 

(binnendijkse) akkergebieden, grote aantallen zijn derhalve niet te verwachten in het 

onderzoeksgebied.

Witte Kwikstaart 1 territorium

Een van de meest wijdverspreide soorten van Nederland, in de Duinen van Goeree hebben ze echter 

weinig te zoeken. Een enige territorium werd opgetekend nabij bebouwing in de Oostduinen. 

Winterkoning 387  territoria

Met uitzondering van 2013 kende Nederland geen strenge winters tussen 2011 en 2017. Dit is ook 

terug te zien in de aantallen in het onderzoeksgebied, deze zijn verdubbeld in vergelijking met de 

kartering van 2009/2011. Zolang strenge winters uitblijven zal winterkoning zich vermoedelijk nog 

verder kunnen uitbreiden in de Duinen van Goeree.

Heggenmus 580 territoria

Na fitis en grasmus maakt heggenmus de top 3 van meest talrijke soorten compleet. Met uitzondering 

van de open gebieden zijn ze overal in het onderzoeksgebied te vinden, dus ook in de jonge 

duindoornstruwelen welke vrij soortenarm zijn. 

Roodborst 71 territoria

Met 71 territoria vrij een algemene soort in het onderzoeksgebied. Ze zijn voornamelijk te vinden in de 

uiterste binnenduinrand en in de boomrijke delen.

Nachtegaal 229 territoria Rode Lijst kwetsbaar
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Nachtegaal doet het erg goed in de Duinen van Goeree, de soort zit al jaren in de lift. De hoogste 

dichtheden werden bereikt in de Springertduinen en in de duinrand van de Oost- en Middelduinen. 

Ongetwijfeld zullen ze zich in de toekomst in mooie aantallen kunnen handhaven.

Blauwborst 41 territoria

Vrijwel alle territoria werden opgetekend op de Kwade Hoek. Na een sterke terugval tot het dieptepunt 

in 2005 (toen zelfs geheel afwezig), neemt de soort weer gestaag toe met in 2017 een verdubbeling 

t.o.v. de kartering in 2009/2011. Met name de vier territoria in de jonge duindoorns en helmvegetatie 

op het Flaauwe Werk zijn ook noemenswaardig, dit is vrij a-typisch habitat voor blauwborst.

Gekraagde Roodstaart 1 territorium Rode Lijst gevoelig

Het enige territorium werd gevonden in het Middelduinbos. Tijdens de vorige kartering werd 

gekraagde roodstaart voor het eerst waargenomen, destijds ook één territorium. Erg algemeen zal de 

soort waarschijnlijk nooit worden in de Duinen van Goeree, maar met het ouder worden van de 

vegetatie zou de soort zich met name in de binnenduinrand kunnen vestigen.

Roodborsttapuit 97 territoria

Landelijk gaat het de roodborsttapuit voor de wind. Ze prefereren halfopen struweelvegetaties welke 

veelvuldig zijn te vinden in de Duinen van Goeree. De soort laat ook hier een stijgende trend zien. 

Opmerkelijk was het lage aantal in het zuidwestelijke deel, hier zijn recent open gecreëerd in de 

duinstruwelen, maar roodborsttapuit lijkt hier niet van te hebben geprofiteerd.

Merel 227 territoria

Erg algemene soort die met uitzondering van de open gebieden en de homogene 

duindoornstruwelen verspreidt over het gehele onderzoekgebied voorkomt.

Zanglijster 109 territoria

Zanglijster is sterk in aantal toegenomen sinds de laatste kartering, veruit de hoogste dichtheden 

werden bereikt in de opgaande begroeiing in de binnenduinrand.

Grote Lijster 2 territoria

Beide territoria bevonden zin in de opgaande vegetaties van de  binnenduinrand van de Oostduinen. 

Grote lijster is nooit talrijk geweest in de Duinen van Goeree, maar zou zich in de toekomst prima 

kunnen handhaven of zelfs in aantal toenemen in de boomrijke delen van het onderzoeksgebied. 

Cetti's Zanger 37 territoria
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De landelijk stijgende trend van cetti’s zanger blijft ook in de Duinen van Goeree niet onopgemerkt. Het 

aantal territoria is verdriedubbeld sinds de kartering 6/8 jaar geleden. Alle territoria werden in de riet- 

en struweelvegetaties van de nattere delen in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied. In het 

westelijk deel ontbreekt dit habitat en was de soort dan ook geheel afwezig.

Sprinkhaanzanger 65 territoria

Sprinhaanzanger voelt zich thuis in ruigtevegetaties en struwelen, de soort komt dan ook verspreidt 

over het gehele onderzoeksgebied voor. Het is ook één van de weinige soorten die te vinden is in de 

jonge duindoorns in de buitenste duinrand. De aantallen zij stabiel gebleven ten opzichte van de 

vorige kartering (2009/2011).

Snor 2 territoria Rode Lijst kwetsbaar

Beide territoria werden opschreven in het grootste rietveld op de Kwade Hoek. Snor is een zeldzame 

broedvogel in de Duinen van Goeree, tijdens de vorige kartering van de soort geheel afwezig. De 

toekomst moet uitwijzen of snor een vaste broedvogel wordt op de Kwade Hoek.

Rietzanger 145 territoria

Met bijna een verdriedubbeling van de aantallen sinds de laatste kartering doet rietzanger het erg 

goed in de Duinen van Goeree en in het bijzonder op de Kwade Hoek. Naast dat de soort voornamelijk 

in de rietvegetaties te vinden is was de soort ook goed vertegenwoordigd in de halfopen 

duindoornstruwelen.

Bosrietzanger 32 territoria

Bosrietzanger werd met name gevonden in de struwelen en ruigtevegetaties rondom de duinplassen. 

Naast de droge struwelen in het westelijke deel, ontbrak de soort ook geheel in de rietvelden van de 

Kwade Hoek.

Kleine Karekiet 121 territoria

Ook kleine karekiet is sterk toegenomen. De aantallen in de Oost- en Middelduinen zijn gelijk gebleven, 

maar met name in de rietvelden van de Kwade Hoek nam de soort explosief toe. In de westelijke deel 

van het onderzoeksgebied ontbrak kleine karekiet geheel, geschikt habitat ontbreekt.

Spotvogel 20 territoria Rode Lijst gevoelig

De soort liet sinds 1996 (destijds 30 territoria) een sterke daling zien tot 3 territoria tijdens de vorige 

kartering in 2009/2011. Opvallend is de enorme toename in 2017. Vrijwel alle territoria werden 

aangetroffen in de soortenrijke struwelen.
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Braamsluiper 83 territoria

De territoria van braamsluiper bevinden zich verspreidt over het gehele onderzoeksgebied in de 

struweelvegetaties. De aantallen zijn min of meer stabiel gebleven.

Grasmus 605 territoria

Een erg algemene soort in de Duinen van Goeree, na fitis de talrijkste soort in het onderzoeksgebied. 

Grasmus is in alle struwelen te vinden, ook in de jonge duindoorns. 

Tuinfluiter 126 territoria

Voornamelijk te vinden in de soortenrijke struwelen. Tijdens de kartering in 2009/2011 liet des soort een 

sterke stijging zien, het aantal lijkt zich nu gestabiliseerd te hebben. 

Zwartkop 242 territoria

Een typische soort van opgaande begroeiing en soortenrijke struwelen. De hoogste dichtheden 

werden dan ook bereikt in de binnenduinrand van het oostelijke deel van het onderzoeksgebied. Met 

242 territoria kwam het aantal iets hoger uit dan in 2009/2011.

Tjiftjaf 332 territoria

Tjiftjaf komt erg algemeen voor in de Duinen van Goeree. In de delen met gevarieerde struwelen en 

hoger opgaande begroeiing werden hoge dichtheden aangetroffen. Naast de open gebieden werden 

ook de monotone duindoornstruwelen gemeden.

Fitis 778 territoria

Fitis was verreweg de talrijkste soort tijdens de kartering. Terwijl tjiftjaf juist hoger opgaande begroeiing 

prefereert, zijn met name ook de jonge duindoornstruwelen geliefd bij fitis.

Vuurgoudhaan 1 territorium

Opvallend was een zingende vuurgoudhaan begin mei (net binnen de datumgrenzen van de soort) in 

de binnenduinrand net ten westen van Het Flaauwe Werk. Vervolgwaarnemingen bleven uit, dus heeft 

het mogelijk betrekking op een late doortrekker.

Grauwe Vliegenvanger 3 territoria Rode Lijst gevoelig

Grauwe vliegenvanger was met drie paar aanwezig in de boomrijke binnenduinrand van de Kwade 

Hoek. In 2009/2011 was de soort geheel afwezig.
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Baardman 23 territoria

Erg opvallend was het aantal baardmannen in de rietvelden van de Kwade Hoek. Tijdens de vorige 

kartering in 2009/2011 was de soort zelfs geheel afwezig. Het enorme verschil is moeilijk te verklaren, 

maar 2017 was landelijk gezien een goed jaar voor baardman.

Staartmees 21 territoria

Het aantal staartmezen is gestabiliseerd na een forse toename sinds dat de soort zich vestigde op 

Goeree Overflakkee eind jaren ‘70. De delen met veel rozenstruweel en hoog opgaande begroeiing zijn 

favoriet.

Pimpelmees 65 territoria

Pimpelmees komt verspreidt over het onderzoeksgebied algemeen voor. Grootste aantallen zijn 

aanwezig in de binnenduinrand in het oostelijke deel.

Koolmees 69 territoria

Koolmees komt algemeen voor in de Duinen van Goeree. Hoogste dichtheden werden gehaald 

boomrijke delen. Ook in het oudere struweel was de soort veelvuldig aanwezig, elders hebben ze 
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Afbeelding 13: Er werden relatief veel territoria van de baarman vastgesteld in de Duinen 
van Goeree. Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.



weinig te zoeken. 

Boomkruiper 10 territoria

Boomkruiper is afhankelijk van bomen, alle territoria werden dan ook opgeschreven in het oostelijk deel 

van het onderzoeksgebied en dan uitsluitend in de boomrijke binnenduinrand en in het 

Middelduinbos. De soort laat een stijging zien en zal zich vermoedelijk in de toekomst met het ouder 

worden van de boomrijke delen prima in stand kunnen houden of mogelijk nog iets uitbreiden.

Gaai 27 territoria

Gaai is sterk in aantal toegenomen. Ten opzichte van de vorige kartering is de soort verdrievoudigt. De 

hoogste dichtheden werden bereikt in de opgaande begroeiing van de binnenduinrand.

Ekster 34 territoria

Ekster laat ten opzichte van de kartering in 2009/2011 een lichte stijging zien. Naast dat de soort te 

vinden is in omgeving van de hogere begroeiing in de binnenduinrand, voelen ze zich ook prima thuis 

in het duinstruweel.

Zwarte Kraai 20 territoria

De territoria liggen verspreidt over het onderzoeksgebied. Na een lichte stijging tijdens eerder 

karteringen lijkt de soort met 20 territoria (net als de vorige kartering) een maximum te hebben bereikt. 

De verdeling is wel iets anders, in de Oost- en Middelduinen is het aantal licht gedaald, op de Kwade 

Hoek steeg het aantal.

Spreeuw 1 territorium

Het territorium werd vastgesteld in de binnenduinrand van de Kwade Hoek, hier nestelde een vogel in 

een holte in een abeel. In de bebouwing grenzend aan het onderzoeksgebied werd ook door spreeuw 

gebroedt. 

Vink 33 territoria

Vink is afhankelijk van bomen, in de open gebieden en lagere struwelen ontbreekt de soort geheel. De 

soort is door de jaren heen steeds verder in aantal toegenomen en zal vermoedelijk ook, met het ouder 

worden van de opgaande vegetatie, in de toekomst een stijgende trend laten zien.

Groenling 32 territoria

De stijgende trend die groenling landelijk laat zien is ook waar te nemen in de duinen van Goeree. 

Groenling prefereert de hoger opgaande begroeiing en bosjes, de hoogste dichtheden werden bereikt 
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in de binnenduinrand van de Oost- en Middelduinen en Kwade Hoek.

Putter 34 territoria

Ook putter doet het landelijk gezien erg goed en dit is ook terug te zien in de Duinen van Goeree. Het 

aantal territoria is verdubbeld sinds de laatste kartering. Voor de hand ligt dat de soort zich in de 

toekomst nog verder zal uitbreiden in de struweelvegetaties.

Kneu 146 territoria Rode Lijst gevoelig

Tijdens de vorige kartering in 2009/2011 was het aantal kneuen met 145 territoria sterk gedaald ten 

opzichte van 1996 (toen 239 territoria). De daling heeft niet doorgezet en de aantallen zijn de 

afgelopen 6/8 jaar in alle deelgebieden opvallend stabiel gebleven. Met het recentelijk creëren van 

meer openheid in het westelijke duingebied, zal de soort hier in de toekomst mogelijk weer iets in 

aantal toenemen.

Goudvink 179 territoria

Goudvink kende een explosieve groei, in vergelijking met de kartering in 2009/2011 is het aantal zelfs 

bijna vervijfvoudigd. De hoogste dichtheden werden in de Springertduinen en in de duinrand 

grenzend aan de Oost- en Middelduinen bereikt. Maar ook in de binnenduinrand van de Kwade Hoek 

was de soort goed vertegenwoordigd. Ze prefereren gemengd duinstruweel met daarin veel rozen 

(Rosa spec.), de struweelcomplexen met enkel duindoorn werden gemeden.
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Rietgors 96 territoria

Rietgors in fors in aantal toegenomen, de stijging was enkel te zien op de Kwade Hoek. In de Oost- en 

Middelduinen bleef het aantal stabiel. Ze zijn hier afhankelijk van de rietruigtes en rietkragen langs de 

infiltratiekanalen. In het westelijk deel van het onderzoeksgebied ontbreekt de soort geheel.
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Afbeelding 14: Goudvinken zijn enorm toegenomen in de Duinen van Goeree. Foto: B. 
Verhoeven | Ecoresult B.V.



5 Conclusie

5.1 Algemeen

In het voorjaar en de zomer van 2017 heeft Ecoresult B.V. in opdracht van Natuurmonumenten een 

broedvogelkartering uitgevoerd voor hun terreinen in de Duinen van Goeree conform de BMP-A 

richtlijnen van Sovon (Vergeer et al. 2016). Hierdoor zijn alle aanwezige broedvogels geteld in een 

gebied met een oppervlakte van in totaal bijna 1.384 hectare. De resultaten worden vergeleken met de 

eerdere kartering van (delen van) de Duinen van Goeree. In 2011, 2005 en 1996 zijn de Duinen van 

Goeree eveneens grotendeels geteld op alle broedvogels. In 1996-1998, 2001, 2003, 2005 en 2009 zijn 

de Middel- en Oostduinen van Evides geïnventariseerd.

In de Duinen van Goeree werden 83 verschillende broedvogelsoorten vastgesteld met in totaal 6.455 

territoria. De top vijf bestond uit de volgende soorten: fitis (778 territoria), grasmus (605 territoria), 

heggenmus (580 territoria), winterkoning (387 territoria) en tjiftjaf (332 territoria). Nieuwe soorten die 

nog niet eerder als broedvogel in de Duinen van Goeree werden vastgesteld zijn: kleine bonte specht 

(1), snor (2) en vuurgoudhaan (1).

5.2 Soortgroepen

De pioniervogels zitten voornamelijk in Kwade Hoek. Kleine plevier en bontbekplevier werden in 2017 

niet meer aangetroffen, terwijl de Natura 2000-doelsoort strandplevier met twee paar standhoudt. 

Kluten vestigden zich laat in 2017, maar wel werd het hoogste aantal ooit geteld.

Watervogels laten een wisselend beeld zien. Een soort als de grauwe gans is flink afgenomen tot 172 

territoria, terwijl de brandgans juist is toegenomen tot 241 territoria. De meeste eendensoorten zijn 

afgenomen zoals wilde eend (van 133 in 2009-2011 naar 43 in 2017) en bergeend (van 52 in 2009-2011 

naar 25 in 2017). 

Roofvogels lijken redelijk stabiel, maar is door verschil in karteergebied tussen 2017 en 2009-2011 wat 

lastiger te vergelijken. Bruine kiekendief bleef in ieder geval stabiel met drie territoria.

Weidevogels en vogels van open duin laten een licht negatief beeld zien. Kievit is iets afgenomen van 

25 territoria in 2009-2011 naar 19 in 2017. Scholekster is afgenomen van 43 territoria in 2009-2011 naar 
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19 in 2017. Tureluur laat een lichte min zien (van 36 naar 29 territoria). Veldleeuwerik daarentegen is flink 

toegenomen: van 66 territoria in 2009-2011 naar 117 in 2017. Ook graspiepers zijn eveneens flink 

toegenomen, van 151 territoria in 2009-2011 naar 254 in 2017.

Soorten van struweel zijn sterk toegenomen zoals de nachtegaal (van 163 territoria in 2009-2011 naar 

229 in 2017), heggenmus (van 365 territoria in 2009-2011 naar 580 in 2017), winterkoning (van 159 

territoria in 2009-2011 naar 387 in 2017),en grasmus (van 452 territoria in 2009-2011 naar 605 in 2017). 

De goudvink is ook enorm toegenomen (van 37 territoria in 2009-2011 naar 179 in 2017). De 

zomertortel is echter zorgelijk afgenomen. In 2011 werden er nog 51 territoria geteld, in 2017 bleef de 

teller op 22 hangen. De soort gaat landelijk sterk achteruit en de duinen zijn het laatste biotoop waar ze 

nog enigszins standhouden. Helaas is daar de achteruitgang ook stevig ingezet. 

De soorten van hoog struweel en bos en bosranden zijn wat lastiger te vergelijking omdat het 

karteergebied tussen 2009-2011 aanzienlijk meer van dit biotoop bevatte in vergelijking met de 

kartering van 2017. Als gekeken wordt naar de delen die in beide jaren zijn geteld, dan lijkt een lichte 

toename van veel van deze soorten aanwezig, zoals merel, zwartkop, grote bonte specht en vink.

Soorten van riet (met hier en daar struweel) zijn sterk toegenomen. Rietzangers namen flink toe. In 

2009-2011 werden 56 territoria aangetroffen, tegen 145 in 2017. Cetti’s zangers namen ook toe van 11 

naar 37 territoria. Deze voorheen zuidelijke soort heeft zich in 2003/2004 nabij Stellendam gevestigd en 

is sindsdien enorm toegenomen in Nederland, zo ook in de Duinen van Goeree. Rietgors is ruim 

verdubbeld van 40 paar in 2009-2011 naar 96 in 2017. De kleine karekiet kent een evenzo spectaculaire 

stijging van 47 territoria in 2009-2011 naar 121 in 2017. Roerdompen namen toe van één territorium in 

2009-2011 naar twee in 2017. Zeer opvallend zijn de 23 territoria van de baardman die in het rietveld 

van Kwade Hoek werden vastgesteld. In 2009-2011 werd er geen enkel territorium genoteerd.

5.3 Rode Lijst en Natura 2000

Er werden 18 soorten van de Rode Lijst vastgesteld met in totaal 860 territoria. In 2009-2011 waren dit 

20 soorten met 667 territoria. In 2005 waren er in totaal eveneens 20 soorten van de Rode Lijst met 

tenminste 634 territoria. In 1996 werden er 21 soorten van de Rode Lijst vastgesteld met tenminste 629 

soorten (zie Tabel 7). Hierbij zijn de volgende soorten van de Rode Lijst in 2017 verdwenen in 

vergelijking met 2011: zomertaling, bontbekplevier, wielewaal, huismus en ringmus. De Rode 

Lijstsoorten gekraagde roodstaart, snor en grauwe vliegenvanger zijn juist verschenen in 2017. Huismus 

en ringmus zitten  nog wel aan de rand van het onderzoeksgebied rondom de bebouwing. Dit deel is 

in 2011 wel meegenomen, maar in 2017 niet. Dat is de reden voor de afwezigheid van deze soorten in 

2017.
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In 2017 werd per Rode Lijst-categorie van de volgende soorten een territorium genoteerd:

• Bedreigd (2): roerdomp en strandplevier

• Kwetsbaar (8): nachtegaal, zomertortel, koekoek, groene specht, ransuil, snor, slobeend en 

boomvalk

• Gevoelig (8): graspieper, kneu, veldleeuwerik, tureluur, spotvogel, grauwe vliegenvanger, gele 

kwikstaart en gekraagde roodstaart.

De Duinen van Goeree maken onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Duinen van Goeree & Kwade 
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Tabel 7 Vergelijking van aantal Rode Lijst-soorten en territoria tussen 1996, 
2005, 2009-2011 en 2017.

Euring Soort Rode Lijst 1996 2005 2009-2011 2017
950 Roerdomp bedreigd 0 0 1 2

1840 Wintertaling kwetsbaar 1 0 0 0

1890 Pijlstaart bedreigd 1 0 0 0

1910 Zomertaling kwetsbaar 0 1 3 0

1940 Slobeend kwetsbaar 6 13 7 1

3100 Boomvalk kwetsbaar 2 1 2 1

4700 Bontbekplevier kwetsbaar 0 7 1 0

4770 Strandplevier bedreigd 0 3 2 2

5320 Grutto gevoelig 12 1 0 0

5460 Tureluur gevoelig 32 79 36 29

6870 Zomertortel kwetsbaar 73 65 51 22

7240 Koekoek kwetsbaar 36 14 9 16

7670 Ransuil kwetsbaar 6 2 3 5

8560 Groene Specht kwetsbaar 6 12 10 9

9760 Veldleeuwerik gevoelig 16 60 66 117

10110 Graspieper gevoelig 91 109 151 254

10171 Gele Kwikstaart gevoelig 1 0 1 1

11040 Nachtegaal kwetsbaar 88 89 163 229

11220 Gekraagde Roodstaart gevoelig 0 0 0 1

11460 Tapuit bedreigd 2 1 0 0

12380 Snor kwetsbaar 0 0 0 2

12590 Spotvogel gevoelig 30 13 3 20

13350 Grauwe Vliegenvanger gevoelig 1 0 0 3

15080 Wielewaal gevoelig 4 7 3 0

15910 Huismus gevoelig + + 9 0

15980 Ringmus gevoelig + + 1 0

16600 Kneu gevoelig 221 157 145 146

Totaal aantal territoria >629 >634 667 860
Totaal aantal soorten 21 20 20 18



Hoek. Voor dit gebied is een instandhoudingsdoel geformuleerd voor één broedvogelsoort: de 

strandplevier. In 2017 kwamen er in totaal twee paartjes strandplevier tot broeden in deelgebied 

Kwade Hoek. Voor de strandplevier is een regiodoel voor de gehele Delta vastgesteld op 220 paar.

5.4 Tot slot

De Duinen van Goeree zijn van groot belang voor een flink aantal soorten. Niet alleen schaarse soorten, 

of soorten die landelijk onder druk staan, vinden er nog een leefgebied, maar ook algemenere soorten 

komen in grote dichtheden voor, waarbij de struweelvogels er flink uitspringen. 

De prijzenswaardige pogingen van de beheerder ten spijt om het duingebied meer open te krijgen en 

te houden, is de trend van de pioniervogels en vogels van het open duin wisselend. Dat een soort als 

graspieper flink toeneemt kan erop duiden dat veel stukken toch nog behoorlijk ruig zijn. Het wordt 

een uitdaging om soorten als de strandplevier te behouden voor het gebied. Het dynamische karakter 

van Kwade Hoek komt daar zeker van pas, alhoewel het opvallend is dat soorten als sterns en meeuwen 

niet in het gebied broeden.
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6 Discussie 

Natuurmonitoring volgens de systematiek van SNL draait nu al een tijdje mee. Beheerders gaan met 

monitoring verschillend om. In dit geval is gekozen om de SNL-methodiek ruimer toe te passen door 

conform de BMP-A methodiek gebiedsdekkend alle broedvogelsoorten te inventariseren. Dit kost wel 

een extra inspanning maar levert wel relatief veel extra informatie voor de terreinbeheerder op. 

Op de vele waterpartijen waren vaak groepjes ganzen en eenden aanwezig. Hierdoor kan het lastig zijn 

om broedvogels van niet-broedvogels te onderscheiden. Er is zo goed mogelijk gelet op 

broedindicerend gedrag om onderscheid tussen deze twee groepen te maken, maar er is niet gericht 

naar nesten gezocht. Het aantal territoria is dan ook een redelijk goede indicatie, maar geen exact 

gegeven. 

Vanuit de SNL-systematiek worden vijf ochtendbezoeken voorgeschreven, bij dit onderzoek aangevuld 

met één nachtbezoek. Vijfmaal een ochtendronde is niet heel veel, waardoor de kans op het 

ondertellen of missen van soorten aanwezig is. Door de grote ervaring van de tellers is dit deels 

ondervangen, maar een enkele soort die laat in het jaar aankomt zou mogelijk gemist kunnen zijn, zoals 

is de boomvalk. 

Omdat de karteergebieden over de jaren iets wisselend zijn geweest, is het lastig om een directe 

vergelijking te maken. Hier is zo goed mogelijk geprobeerd te vergelijken binnen dezelfde 

deelgebieden, of met een goede inschatting in verschil in biotoop waardoor een inschatting kon 

worden gemaakt of verschillen tussen jaren in de karteergebieden zit of dat het toch echt een trend is. 

Desondanks moet de vergelijking tussen jaren met enige voorzichtigheid worden geinterpreteerd.
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Bijlage I Territoriumkaarten broedvogels Duinen van Goeree

Op de onderstaande territoriumkaarten staat het onderzochte onderzoeksgebied Duinen van Goeree 

weergegeven. De territoria worden weergegeven met een rode stip. Het totaal aantal vastgestelde 

territoria binnen het onderzoeksgebied staat achter de soortnaam vermeld.
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