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1. Inleiding 

De Hemrikkerscharren is een natuurterrein gelegen aan de middenloop van de beek het Koningsdiep  

nabij Hemrik (ZO- Friesland). Het gebied ligt op de overgang van de zandrug op de flank van de beek 

naar het beekdal. Tot voor kort werd dit gebied voor het grootste deel gekenmerkt door 

naaldhoutopstanden. In 2012 is echter een omvorming naar heide in gang gezet, waardoor de 

vegetatie binnen het gebied een sterke verandering heeft doorgemaakt.  

In 2015 zijn voor het derde jaar op rij de broedvogels van de Hemrikkerscharren geïnventariseerd. De 

aanleiding tot de start van deze inventarisatie was de omvorming van het gebied in 2012. Hierbij was 

onduidelijk wat voor effect de ingreep op de aanwezige broedvogelsoorten zou uitoefenen. In eerste 

instantie was dan ook het doel om vast te stellen welke broedvogels binnen het terrein aanwezig 

waren, en op welke wijze hiermee bij toekomstige ingrepen rekening moest worden gehouden. 

Inmiddels zijn de grotere ingrepen achter de rug en heeft het project meer een monitoringdoelstelling. 

Hierbij kunnen de veranderingen binnen de broedvogelsoorten gebruikt worden voor het beoordelen 

van de ontwikkelingen binnen het terrein, en in hoeverre dit de doelsituatie benaderd. 

 

Figuur 1.1 Ligging van het inventarisatieplot met luchtfoto van situatie in de winter van 2014-2015. 
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2. Gebiedsomschrijving 

De Hemrikkerscharren is een natuurterrein gelegen aan de middenloop van het Koningsdiep  (ZO- 

Friesland). Het telgebied van 31,3 hectare bevindt zich hierbinnen op een zandrug die de flank van het 

beekdal vormt. Het grondgebruik wijkt hier van oudsher af van de lager gelegen delen. Tot voor kort 

werd dit gebied voor het grootste deel gekenmerkt door naaldhoutopstanden, aangeplant met een 

productiedoelstelling. De percelen bestonden hoofdzakelijk uit Grove den, Oostenrijkse den en 

Fijnspar. Daarnaast waren enkele percelen met loofhout in stakenfase aanwezig.   

2.1 Beheeringrepen 

In 2012 is binnen het gebied een omvorming naar heide in gang gezet. Bij deze werkzaamheden zijn 

met name de jongere percelen met loofboomsoorten gerooid. Verder is bij de oudere 

naaldboomopstanden de struiklaag verwijderd, bedoeld als voorbereiding op een algehele kap van de 

boomlaag. Deze laatste kap is echter door het herzien van de oorspronkelijke plannen in verschillende 

percelen uitgebleven, resulterend in open bospercelen waarbinnen een struiklaag ontbreekt. Deze 

openheid is in 2013 sterk toegenomen nadat op 8 augustus en 28 oktober tweemaal een storm over 

het gebied trok. Dit leidde tot grootschalige windworp binnen de percelen die als gevolg van de 

voorgaande dunning extra kwetsbaar waren geworden.  

Als aanvulling op de kapwerkzaamheden is voor het bevorderen van heideontwikkeling in 2015 een 

deel van het gebied uitgerasterd, en zijn in het voorjaar enkele runderen en heideschapen in het 

gebied geplaatst.  

2.2 Vegetatie 

Het terrein bestaat momenteel voor bijna de helft uit open vlakken die ontstaan zijn na de omvorming 

in 2012. Met name op plekken waar jong loofbos is gerooid, treedt inmiddels weer successie op naar 

struweel met overwegend Amerikaanse vogelkers, Lijsterbes, Ruwe berk en Sporkehout (Figuur 2.5). 

Op plaatsen waar dit niet het geval is, wordt de vegetatie gedomineerd door grassen als Pijpenstrootje 

en Bochtige smele.  

 

Figuur 2.1 Oppervlakteverdeling van verschillende vegetatiestructuren in de Hemrikkerscharren in 2015 

(oppervlakes in hectare) 
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De verschillende vegetatietypes die gedurende de inventarisatie in 2015 in het onderzoeksgebied 

aanwezig waren, kunnen in grove lijnen worden ingedeeld in de volgende vijf typen.  

 Gesloten naaldbos met  als hoofdsoort Fijnspar Picea abies, Japanse lariks Larix kaempferi of 

Grove den Pinus sylvestris.  Kruid- en struiklaag slecht ontwikkeld, hoofdzakelijk bestaande uit 

Bochtige smele Deschampsia flexuosa.  

 Halfopen naaldbos met als hoofdsoort Grove den, Weymouthden Pinus strobus, Oostenrijkse 

den Pinus nigra nigra of Japanse lariks. Struiklaag nagenoeg afwezig, kruidlaag bestaande uit 

Pijpenstrootje Molinia caerulea, Rankende helmbloem Ceratocapnos claviculata  en Bochtige 

smele (Figuur 2.4).  

 Gesloten loofbos bestaande uit kleine uitgespaarde oppervlakten met hoofdzakelijk Berk Betula 

spec. . Ondergroei bestaande uit Pijpenstro en Sporkehout Rhamnus frangula.  

 Halfopen loofbos met soorten als Berk Betula spec. en Zomereik Quercus robur. Ondergroei 

hoofdzakelijk bestaande uit opslag van Amerikaanse vogelkers Prunus serotina en Lijsterbes 

Sorbus aucuparia.  

 Open terrein met een bedekking van hoofdzakelijk Pijpenstrootje, Rankende helmbloem en 

Bochtige smele. Plaatselijk opslag van Amerikaanse vogelkers, Sporkehout en Berk. 

 

 

Figuur 2.2 Verspreiding van vegetatietypen in 2015 opgedeeld naar hoofdboomsoorten en vegetatiestructuur. 
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Figuur 2.3 Kapvlakte met op de voorgrond Grove dennen, die na de 

stormen in 2013 volledig vrij zijn komen te staan, 10 mei 2014.  

 

Figuur 2.4 Zeer sterk uitgedunde opstand van Weymouth-dennen, 

kruidlaag bestaande uit Pijpenstrootje, 21 september 2014. 

 

Figuur 2.5 Opslag van Berk, Lijsterbes en Amerikaanse vogelkers op  

voormalige kapvlakte, 14 september 2014. 
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3. Methode  

Bij de inventarisatie wordt gebruik gemaakt van de gestandaardiseerde BMP-A  methode van SOVON 

(Van Dijk & Boele, 2011). Hierbij worden alle aanwezige vogelsoorten in de periode maart tot en met 

juni geïnventariseerd, binnen een jaarlijks zo constant mogelijk aantal telrondes. De bezoeken vinden 

grotendeels plaats rond zonsopgang, en worden zo gepland dat de activiteitenpieken van de 

verschillende vogelsoorten, gedurende het broedseizoen, zoveel mogelijk worden meegenomen.  

Tijdens de rondes wordt een vaste looproute aangehouden (Figuur 3.1), waarbij alle 'geldige-

waarnemingen' van vogels op kaart (schaal 1:4.000) worden genoteerd. De geldigheid van 

waarnemingen is afhankelijk van in hoeverre deze wijst op de aanwezigheid van een territorium; dit 

varieert per soort. Voor het vaststellen van de geldigheid van een waarneming worden de criteria uit 

Bijlage 5 van Van Dijk & Boele (2011) aangehouden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vijf 

categorieën waarnemingen, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van broedgedrag en 

nestvondsten.  

Uiteindelijk is per soort een minimaal aantal geldige waarnemingen binnen een specifieke periode 

vereist voor het opmaken van een territorium. Deze periode verschilt per vogelsoort, afhankelijk van 

de broedcyclus van de betreffende soort. Het doel van dit criterium is voorkomen dat waarnemingen 

van niet-lokale vogels (bijvoorbeeld overwinteraars) worden meegenomen in de telling. Er worden per 

vogelsoort dus zogenoemde datumgrenzen gehanteerd, waarbinnen geldige waarnemingen als zijnde 

van broedvogels kunnen worden beschouwd. 

 

Figuur 3.1 Looproute met startpunt zoals aangehouden voor de inventarisatie van broedvogels in de 

Hemrikkerscharren. Er wordt afwisselend ''met-de-klok-mee'' en ''tegen-de-klok-in'' gelopen. 
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Elke op kaart genoteerde waarneming betreft in principe een ander individu. Om dit in het veld vast te 

stellen, wordt gebruik gemaakt van gelijktijdige waarnemingen van verschillende individuen. Daarnaast 

wordt bij losse opeenvolgende waarnemingen rekening gehouden met verplaatsing van individuen 

tijdens de ronde. Dit kan echter maar tot op zekere hoogte, waardoor dubbeltellingen nooit geheel uit 

te sluiten zijn.  

Na de laatste bezoekronde worden vanuit de losse waarnemingen territoria opgemaakt met behulp 

van het programma Autocluster (Van Dijk, et al., 2013). Hierbij wordt eveneens rekening gehouden 

met de geldigheid van de waarnemingen. Daarnaast wordt per soort een vaste fusieafstand 

aangehouden voor het clusteren van waarnemingen uit verschillende bezoekrondes. Uiteindelijk wordt 

op basis hiervan een territoriumkaart gemaakt met een punt in de kern van de afzonderlijke clusters 

van waarnemingen.  

In 2015 werden in totaal acht inventarisatiebezoeken aan het gebied gebracht. Van deze bezoeken 

vielen zeven rond zonsopgang, en een later in de ochtend. De weersomstandigheden waren 

gedurende alle rondes geschikt; er was bij geen enkele ronde sprake van neerslag of harde wind (Tabel 

3.1).   

Tabel 3.1 Tijdstippen van inventarisatierondes in 2015. 

Ronde Datum  Starttijd Eindtijd Bezoektype Omstandigheden 

1 22-mrt 07:40 09:16 Ochtend 2°C; Wind 3 bft.; Half-/zwaarbewolkt 

2 28-mrt 06:07 07:45 Zonsopkomst 1°C; Wind 2 bft.; Helder 

3 10-apr 06:29 08:13 Zonsopkomst 5°C; Wind 1 bft.; Helder 

4 18-apr 06:08 08:01 Zonsopkomst 5°C; Wind 2 bft.; Zwaar bewolkt 

5 8-mei 05:25 07:10 Zonsopkomst 5°C; Wind 2 bft.; Helder 

6 18-mei 04:58 06:44 Zonsopkomst 7°C; Wind 3 bft.; Zwaar bewolkt 

7 31-mei 04:51 06:38 Zonsopkomst 7°C; Wind 3 bft.; Zwaar bewolkt 

8 23-jun 04:46 06:36 Zonsopkomst 8°C; Wind 2 bft.; Half bewolkt 
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4. Resultaten 

Alle soorten die gedurende de BMP-rondes in 2015 werden waargenomen, staan hieronder 

beschreven. Allereerst worden de soorten besproken waarvan gedurende dit jaar minstens een 

territorium is vastgesteld. Voor deze soorten staat het aantal territoria genoemd, met aanvullend een 

globale beschrijving van de waarnemingen. Vervolgens staat het aantalverloop van de soort over de 

afgelopen jaren beschreven. Het gaat hierbij uitsluitend om de jaren waarbinnen de broedvogels 

geteld zijn (2013, 2014 en 2015); de aangegeven trend is dan ook strikt gebonden aan deze periode. 

Eveneens gelden de uitspraken alleen voor het telplot (met Hemrikkerscharren wordt bij de 

trendbeschrijving dan ook gedoeld op 'het telplot binnen de Hemrikkerscharren'). Naast de 

vastgestelde broedvogels worden de soorten beschreven die binnen en buiten het BMP werden 

waargenomen, maar waarvan geen territorium kon worden opgesteld.  

4.1 Vastgestelde broedvogels 

Grauwe gans Anser anser 

1 Territorium  

In totaal werd slechts eenmaal een waarneming van Grauwe ganzen binnen het telgebied gedaan.  Het 

gaat om een paartje dat zich gezamenlijk op 28 maart nabij het Hemrikkerpaed ophield. Opvallend 

was dat beide vogels, na enkele malen rondvliegen, in een afgeplatte top van een Lariks landden. 

Naast deze waarneming binnen het plot, werd enkele malen een paartje Grauwe ganzen in het 

grasland aan de noordzijde van het telgebied waargenomen. Het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid 

om hetzelfde paar. Er werden verder geen aanwijzingen voor een broedpoging verkregen.  

Trend: Voor de Grauwe gans is 2015 het eerste jaar waarin een territorium kan worden opgemaakt 

binnen het telgebied. In 2014 werd binnen het plot ook een waarneming van een volwassen individu 

gedaan. Deze waarneming was echter onvoldoende voor het opmaken van een territorium.  

Nijlgans Alopochen aegyptiaca 

1 Territorium 

Gedurende het broedseizoen werden tweemaal Nijlganzen in het telgebied waargenomen. Zowel op 

28 maart als op 18 april betreft het een paartje dat gezamenlijk nabij een waterplas in het centrale deel 

van het telgebied zat. Aanwijzingen voor een broedgeval werden niet verkregen. 

Trend: Van de Nijlgans werd voor het laatst in 2013 een territorium binnen het telgebied vastgesteld. 

Dit territorium werd destijds vastgesteld aan de hand van een nestvondst. Ook in 2014 werd eenmaal 

een paartje Nijlganzen binnen het telgebied waargenomen. Hier kon echter geen territorium uit 

opgemaakt worden.  
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Houtduif Columba palumbus 

2 Territoria 

Van de Houtduif werden verspreid over het broedseizoen vier waarnemingen gedaan.  Op 18 april, 8 

mei en 31 mei werd een koerend individu gehoord in het Fijnsparrenperceel in de oostelijke helft van 

het gebied.  Daarnaast werd een individu gehoord op 31 mei aan de zuidkant van de centrale 

kapvlakte.  

Trend: In beide voorgaande jaren werden eveneens twee territoria van de Houtduif binnen het 

telgebied vastgesteld. Hiermee lijkt het een constante broedvogel te zijn. Of dit in werkelijkheid ook 

het geval is, valt te betwijfelen, aangezien de Houtduif ook ver buiten de tijd waarbinnen de  

inventarisaties plaatsvinden kan broeden, en er bovendien nogal heimelijk gedrag op na houdt.  

Koekoek Cuculus canorus 

2 Territoria 

In totaal werden vanaf 8 mei vijf waarnemingen van Koekoeken binnen het telgebied gedaan. Op 31 

mei werd een gelijktijdige waarneming van twee individuen gedaan. De waarnemingen werden 

verspreid over het telgebied gedaan en hadden betrekking op roepende vogels  

Trend: De Koekoek kon in 2014 niet als broedvogel binnen het telgebied vastgesteld worden; er werd 

dat jaar geen enkele waarneming binnen het plot gedaan. In 2013 werden in totaal vier waarnemingen 

gedaan en was er sprake van minimaal een territorium.   

Zwarte specht Dryocopus martius  

1 Territorium  

Op basis van in totaal drie waarnemingen kan een territorium van de Zwarte specht worden 

opgemaakt. De waarnemingen werden gedaan op 22 maart, 18 april en 8 mei en hadden allen 

betrekking op een roepend individu, allemaal geclusterd rondom de Grove en Oostenrijkse dennen in 

het centrale gedeelte van het telgebied. Er werden verder geen aanwijzingen voor een broedpoging 

gevonden.  

Trend: Ook in 2014 werd een territorium van de Zwarte specht vastgesteld. In dit jaar werden twee 

waarnemingen gedaan, waarbij een van de gevallen betrekking had op een baltsend paartje. In 2013 

werden eveneens twee waarnemingen gedaan, maar dit was onvoldoende voor het opmaken van een 

territorium. Gedurende de afgelopen jaren zijn (ook buiten het BMP) enkele vluchten waargenomen 

van Zwarte spechten die vanaf het westelijk gelegen Hanenburg het Hemrikkerpaed overstaken, en 

eveneens van vogels die vanaf het noordelijk gelegen Alpherveld naar de Hemrikkerscharren vlogen. 

Vermoedelijk beslaat het territorium dan ook een groot oppervlakte buiten het telgebied.  
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Grote bonte specht Denrocopus major 

2 Territoria 

Van de Grote bonte specht werden in totaal negen waarnemingen gedaan in de periode 28 maart tot 

en met 31 mei. Op 8 mei werd een nestholte gevonden in een dode Grove den, nadat een oudervogel 

het nest verliet. Op 31 mei werden in deze nestholte jongen waargenomen.  De waarnemingen van 

deze soort werden geclusterd in de oostelijke en westelijke helft van het telgebied gedaan, waarbij het 

nest binnen het waarnemingscluster in de oostelijke helft werd aangetroffen. Overige waarnemingen 

hebben betrekking op roffelende en roepende vogels, waarbij enkel de waarnemingen van roffelende 

vogels als geldig worden geïnterpreteerd.  

Trend: In voorgaande jaren was de Grote bonte specht met respectievelijk twee (2014) en drie (2013) 

territoria vertegenwoordigd. Hiermee lijkt deze soort een lichte afname te hebben doorgemaakt.  

Kleine bonte specht Denrocopus minor 

1 Territorium 

Op 22 maart werd een roepende Kleine bonte specht gehoord in een Eik in de noordwestelijke hoek 

van het inventarisatieplot. Deze waarneming is voldoende voor het opmaken van een territorium. 

Buiten het BMP project zijn eveneens enkele waarnemingen van een roepende Kleine bonte specht 

gedaan in een wilgenbosje tegen het Koningsdiep, aan de noordzijde van het telgebied (de Dôbbe). 

Zeer waarschijnlijk is de vogel in de Hemrikkerscharren dezelfde als van dit territorium.       

Trend: De Kleine bonte specht werd in 2014 eveneens als broedvogel vastgesteld; in dat jaar werd ook 

eenmalig een waarneming (op 10 mei) van een roepend individu gedaan. Ook werden in dat jaar 

meerdere waarnemingen buiten het BMP gedaan in het wilgenbos ten noorden van het telplot. Zeer 

waarschijnlijk gaat het hier ook om hetzelfde territorium. In 2013 werden geen waarnemingen gedaan.  

Boompieper Anthus trivialis 

11 Territoria 

Van de Boompieper werden in totaal 37 waarnemingen gedaan in de periode 10 april tot en met 23 

juni. Het gros van de waarnemingen heeft betrekking op zingende en baltsende individuen. Op 31 mei 

werden op twee plaatsen in de oostelijke helft van het gebied alarmerende Boompiepers 

waargenomen, met waarschijnlijk jongen in de buurt. Ook op 23 juni werd in de noordwestelijke punt 

van het gebied een alarmerende Boompieper met pas uitgevlogen jongen waargenomen.  Alles 

overziend, kunnen op basis van de waarnemingen 11 territoria worden opgemaakt.  

Trend: De Boompieper is een van de meest voorkomende broedvogels in het telgebied. In 2013 

werden in totaal 10 territoria vastgesteld, en in 2014 in totaal 13. Hiermee lijkt het een redelijk stabiele 

tot toenemende broedvogel te zijn die waarschijnlijk van de toegenomen openheid van het gebied, 

ten opzichte van de situatie voor 2013, heeft geprofiteerd. 
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Witte kwikstaart Motacilla alba 

2 Territoria 

In totaal werden over de periode 28 maart tot en met 23 juni zes waarnemingen van Witte 

kwikstaarten gedaan. Het gaat hierbij om zowel waarnemingen van adulte vogels (zonder 

territoriumindicerend gedrag) als roepende individuen. Daarnaast werd eenmaal een paartje 

gezamenlijk waargenomen binnen de geldende datumgrenzen. De waarnemingen vonden allemaal 

plaats in de open terreindelen in de westelijke helft van het telgebied.  

Trend: In 2014 is de Witte kwikstaart ook als broedvogel in het telgebied vastgesteld; in dat jaar 

werden in totaal vijf waarnemingen gedaan. In 2013 werd daarentegen geen enkele waarneming 

binnen het telgebied gedaan.  

Winterkoning Troglodytes troglodytes 

12 Territoria 

De Winterkoning is een van de soorten die in 2015 tijdens alle inventarisatieronden present was. In 

totaal werden verspreid over de acht rondes 69 waarnemingen gedaan. Alle waarnemingen hebben 

betrekking op zingende vogels. Op basis hiervan kunnen 12 territoria worden opgesteld. 

Trend: De Winterkoning heeft in de afgelopen jaren een redelijke aantalverandering doorgemaakt; in 

2013 werden negen territoria vastgesteld, en in 2014 in totaal 16. De aantallen in 2015 zitten hier 

redelijk tussenin, hiermee is sprake van een lichte toename. 

 

 

 

Figuur 4.1 Winterkoning op zangpost in de vorm van een wortel van een omgewaaide Grove den, 

31 maart 2014. 
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Heggenmus Prunella modularis 

3 Territoria 

In totaal werden gedurende drie rondes zes waarnemingen van Heggenmussen gedaan. Het gaat 

hierbij uitsluitend om zingende individuen. De territoria liggen verspreid over het oostelijke en centrale 

deel van het telgebied. 

Trend: De Heggenmus heeft gedurende de afgelopen drie jaar een duidelijk afname laten zien: van 

zeven territoria in 2013, naar vier territoria in 2014 en uiteindelijk drie territoria in 2015. De reden van 

de afname zal naar alle waarschijnlijkheid te maken hebben met het verwijderen van takkenbulten in 

het najaar van 2013, waarmee de broedgelegenheid voor deze soort fors is afgenomen.  

Roodborst Erithacus rubecula 

5 Territoria 

De Roodborst werd in 2015 verspreid over zeven ronden waargenomen; alleen tijdens de eerste ronde 

op 22 maart was deze soort afwezig. In totaal werden 25 waarnemingen binnen het plot gedaan, die 

allen betrekking hebben op zingende individuen. Op basis hiervan kunnen vijf territoria worden 

opgemaakt. Alle territoria zijn in de oostelijke helft van het telgebied gelokaliseerd. 

Trend: De Roodborst is van zeven territoria in zowel 2013 als 2014 naar vijf territoria in 2015 gegaan. 

Hiermee lijkt dus sprake van een lichte afname.  

Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus 

4 Territoria 

In totaal werden vanaf 18 april 13 waarnemingen van Gekraagde roodstaarten binnen het telplot 

gedaan. Alle waarnemingen hebben hier betrekking op zingende exemplaren. De waarnemingen tonen 

een duidelijke clustering, op basis waarvan vier verschillende territoria kunnen worden opgemaakt. 

Trend: In beide voorgaande jaren werden drie territoria vastgesteld. Hiermee is er in 2015 met vier 

territoria sprake van een toename.  

Roodborsttapuit Saxicola torquatus rubicola 

1 Territorium 

In totaal werden drie waarnemingen van Roodborsttapuiten binnen het telplot gedaan. Het gaat 

hierbij om twee waarnemingen van territoriale vogels en een van een paartje. Op basis hiervan kan een 

territorium worden opgemaakt. 

Trend: Ook in voorgaande jaren was de Roodborsttapuit als broedvogel aanwezig; in 2013 werd een 

territorium vastgesteld, en in 2014 totaal twee. Vrijwel alle waarnemingen zijn door de jaren heen in de 

randzones van het telgebied gedaan. De verschillende territoria zullen dan waarschijnlijk ook voor het 
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grootste deel buiten het telgebied vallen, waarbij waarnemingen betrekking hebben op bezoeken aan 

het deel binnen het telgebied.  

Merel Turdus merula 

3 Territoria 

Van de Merel werden in totaal acht waarnemingen gedaan. De meeste waarnemingen hebben 

betrekking op zingende mannetjes. Daarnaast werd op 8 mei een voedselvlucht waargenomen.  Op 

basis van deze gegevens kunnen drie territoria worden opgemaakt. 

Trend: De Merel is van zes territoria in 2013 naar drie territoria in 2014 en 2015 gegaan. Dit impliceert 

een sterke afname na het beginjaar. Ondanks het vermoeden dat er sprake is van een methodische 

ondertelling, benaderd de afname verhoudingsgewijs waarschijnlijk wel de waarheid. Vermoedelijk 

heeft ook deze afname te maken met het verdwijnen van broedgelegenheid na het verdwijnen van 

takkenbulten in het najaar van 2013.  

Zanglijster Turdus philomelos 

4 Territoria 

In totaal werden verspreid over alle acht inventarisatierondes 20 waarnemingen van Zanglijsters 

gedaan. In een geval betreft het een paartje dat gezamenlijk werd waargenomen. De andere 

waarnemingen hebben betrekking op zingende mannetjes. De waarnemingen worden toegekend aan 

vier territoria. 

Trend: De Zanglijster is van drie territoria in 2013 naar vier territoria in 2014 en 2015 gegaan. Hiermee 

lijkt het voor deze periode een stabiele tot toenemende broedvogel binnen de Hemrikkerscharren te 

zijn.  

Grote lijster Turdus viscivorus 

2 Territoria 

Van de Grote lijster werden in totaal zeven waarnemingen gedaan. Het gaat hierbij om drie 

waarnemingen van een volwassen individu, een zingend exemplaar en een van een gezamenlijk 

paartje. Daarnaast werd op 18 mei een pas uitgevlogen jong waargenomen dat door een oudervogel 

werd gevoerd. Op basis van deze waarnemingen kunnen twee territoria worden opgemaakt. 

Trend: De Grote lijster is van een territorium in 2013 en 2014 naar twee territoria in 2015 gegaan. 

Hiermee lijkt de Grote lijster als broedvogel licht toe te nemen. 
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Grasmus Sylvia communis 

7 Territoria 

De Grasmus heeft zich in 2015 definitief als broedvogel gevestigd binnen het telgebied. Vanaf 8 mei 

werden in totaal 18 waarnemingen gedaan. Deze waarnemingen hebben voornamelijk betrekking op 

zingende mannetjes. Daarnaast werden op 23 juni pas uitgevlogen jongen waargenomen. De meeste 

waarnemingen werden gedaan op de centrale kapvlakte in het gebied. Hier is dan ook sprake van een 

clustering van vier territoria. 

Trend: In 2014 werd voor het eerst een territorium van de Grasmus binnen het telgebied vastgesteld. 

Met zeven territoria in 2015 is er dus duidelijk sprake van een sterke toename. Deze soort heeft 

duidelijk geprofiteerd van de successie op de kapvlaktes, waardoor inmiddels weer enkele plekken met 

struweel in het terrein zijn ontstaan.   

Tuinfluiter Sylvia borin 

3 Territoria 

De Tuinfluiter heeft zich in 2015 voor het eerst binnen het telgebied gevestigd met drie territoria. In 

totaal werden tijdens de zevende en achtste bezoekronde vier waarnemingen gedaan. De territoria zijn 

alleen in de zuidelijke helft van het centrale gebiedsdeel gelokaliseerd. Hiermee vertoont de vestiging 

van deze soort een sterke overeenkomst met die van de Grasmus. 

Trend: De Tuinfluiter is een nieuwe soort voor het telgebied. In voorgaande jaren werd tijdens het BMP 

geen enkele waarneming gedaan. De vestiging houdt duidelijk verband met het ontstaan van struweel 

op de voormalige kapvlakten. 

 

 
Figuur 4.2 Op 8 Juli 2013 werd (buiten het BMP) deze Tuinfluiter in de Hemrikkerscharren 

waargenomen. Twee jaar later is de soort als broedvogel in het gebied gevestigd. 
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Zwartkop Sylvia atricapilla 

8 Territoria 

Van de Zwartkop werden in 2015 totaal acht territoria vastgesteld. De territoria bevinden zich 

voornamelijk in de gesloten naaldhoutopstanden in de oostelijke helft van het telgebied. De 

waarnemingen werden verspreid over de periode 18 april tot 23 juni gedaan. Het merendeel heeft 

hierbij betrekking op zingende mannetjes. Daarnaast werd op 8 mei een alarmerende vogel genoteerd, 

met vermoedelijk jongen in de omgeving.  

Trend: De Zwartkop vertoont sinds het begin van de tellingen een sterke afname. De soort ging van 13 

territoria in 2013 naar negen territoria in 2014 en inmiddels acht territoria in 2015.  

Tjiftjaf Phylloscopus collybita 

6 Territoria 

In totaal werden in 2015 zes territoria van de Tjiftjaf vastgesteld. De waarnemingen werden verspreid 

over alle ronden, met uitzondering van 18 mei, gedaan. Alle waarnemingen betreffen zingende 

individuen. Net als bij de voorgaande soort zijn de territoria voornamelijk gelokaliseerd in de gesloten 

naaldhoutpercelen in de oostelijke helft van het telgebied.  

Trend: De Tjiftjaf is gedurende de afgelopen drie jaar sterk in aantal afgenomen: van 13 territoria in 

2013 naar zes territoria in 2015. Hiermee is sprake van een afname van meer dan de helft van de 

territoria ten opzichte van 2013.  

Fitis Phylloscopus trochilus  

22 Territoria 

Gedurende de periode 10 april tot en met 23 juni werden in totaal 64 waarnemingen van Fitissen 

gedaan; het gaat hierbij allemaal op zingende vogels. Op basis van deze waarnemingen kunnen in 

totaal 22 territoria worden vastgesteld. Hiermee is het de meest voorkomende vogelsoort in 2015 voor 

het telgebied. De territoria liggen verspreid over het gebied, en vertonen een verband met 

overgangen van bos naar open terrein.  

Trend: De Fitis is met 24 territoria in 2013, 20 territoria in 2014 en 22 territoria in 2015 licht afgenomen 

in de Hemrikkerscharren.  

Goudhaan Regulus regulus 

7 Territoria 

De Goudhaan was gedurende alle acht rondes in 2015 present; in totaal werden 29 waarnemingen 

gedaan. Alle waarnemingen hebben betrekking op zingende individuen. In totaal kunnen op basis van 

deze waarnemingen zeven territoria worden vastgesteld. De territoria houden duidelijk verband met 

de gesloten naaldhoutpercelen binnen het telgebied. Met name het perceel met gesloten Fijnspar in 

de oostelijke helft van het gebied vormt een cluster met in totaal vijf territoria.  



17 

 

Trend: De Goudhaan is met 11 territoria in 2013 naar acht territoria in 2014 en zeven territoria in 2015 

gegaan. Hiermee is gedurende deze periode sprake van een duidelijke afname. De afname houdt 

verband met de vermindering van het oppervlakte naaldbos tussen 2013 en 2014. 

Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata 

1 Territorium 

In totaal werden in 2015 drie waarnemingen van Grauwe vliegenvangers gedaan. Het gaat hierbij om 

twee zingende individuen op 8 mei en een paartje op 31 mei. Deze laatste waarneming valt binnen de 

datumgrenzen voor deze soort, op basis waarvan een territorium kan worden opgemaakt. 

Trend: De Grauwe vliegenvanger is in 2013 ook als broedvogel vastgesteld (met twee territoria). In 

2014 werd geen telronde gedaan binnen de voor deze soort geldende datumgrenzen. 

Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca 

1 Territorium 

In totaal werden van de Bonte vliegenvanger binnen het BMP twee waarnemingen gedaan. De 

waarnemingen hebben betrekking op (waarschijnlijk dezelfde) zingende mannetjes. Vanwege de 

clustering van waarnemingen rondom een geschikte nestkast, werd deze op 6 juni gecontroleerd.  

Hierbij werden vier jongen aangetroffen, met een leeftijd variërend van 11 en 12 dagen (Figuur 4.3; 

Tabel 4.1). De leeftijd is hierbij berekend aan de hand van de groeicurve voor nestjonge Bonte 

vliegenvangers (Bijlsma, 1995). Hiermee kan eveneens het legbegin worden terugberekend, wat 

uitkomt op 9 mei. 

Tabel 4.1 Ringgegevens en biometrie van vier jonge Bonte vliegenvangers uit nestkast, geringd op 6 juni (Leeftijd 

in dagen, vleugel in Millimeter en gewicht in Gram).  

Ringnummer Soort Geslacht Leeftijd Vleugel  Gewicht 

BE.28756 Bonte vliegenvanger o 11 46 16.9 

BE.28757 Bonte vliegenvanger o 11 44 16.5 

BE.28758 Bonte vliegenvanger o 11 47 16.0 

BE.28759 Bonte vliegenvanger o 12 49 15.9 

 

Trend: De Bonte vliegenvanger is met een territorium in 2013 eenmaal eerder als broedvogel in de 

Hemrikkerscharren vastgesteld. In 2014 werden verder geen waarnemingen gedaan. De aanwezigheid 

in 2015 hield verband met een kunstmatige broedplaats in de vorm van een nestkast.  
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Staartmees Aegithalos caudatus 

1 Territorium 

 In totaal werden in 2015 vier waarnemingen van Staartmezen gedaan. De waarnemingen betreffen 

tweemaal een paartje, een zingend individu en een volwassen individu in broedbiotoop. Op basis 

hiervan kan een territorium worden opgemaakt.  

Trend: De Staartmees was in 2013 ook als broedvogel present met twee territoria. In 2014 werden 

geheel geen waarnemingen van deze soort gedaan. Van een duidelijke trend is geen sprake. 

Matkop Poecile montanus 

1 Territorium 

De Matkop werd in totaal drie keer waargenomen in 2015. De waarnemingen hebben betrekking op 

twee zingende individuen en een paartje, allen in de oostelijke helft van het gebied. Op basis hiervan 

kan een territorium worden opgemaakt.  

Trend: De Matkop kwam in 2013 nog met vier territoria in het telgebied voor. In 2014 en 2015 werd 

slechts een territorium vastgesteld. Hiermee hebben de aantallen van deze soort tussen 2013 en 2014 

een sterke afname doorgemaakt. 

 

Figuur 4.3 Jonge Bonte vliegenvangers in de nestkast met leeftijd variërend van 11 tot 12 dagen, 6 

juni 2015.  
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Kuifmees Lophophanes cristatus 

2 Territoria 

Gedurende vier ronden in 2015 werden in totaal zes waarnemingen van Kuifmezen gedaan. De 

waarnemingen hebben betrekking op zingende individuen en eenmaal een paartje. In totaal kunnen 

hieruit twee territoria worden opgemaakt, die allebei in de oostelijke helft van het gebied vallen. 

Trend: De kuifmees liet al een afname zien van vijf territoria in 2013 naar vier territoria in 2014. Deze 

afname is doorgezet in 2015 naar twee territoria.  

Zwarte mees Periparus ater 

1 Territorium 

De Zwarte mees werd in totaal vijf keer waargenomen tijdens de rondes in 2015. Alle waarnemingen 

bevinden zich in een cluster in de noordoostelijke hoek van het fijnsparrenperceel in de oostkant van 

het telgebied. Alle waarnemingen worden dan ook toegeschreven aan hetzelfde territorium.  

Trend: In 2013 en 2014 werden twee territoria van de Zwarte mees vastgesteld. Hiermee is sprake van 

een afname van een territorium in 2015.  

Pimpelmees Cyanistes caeruleus 

3 Territoria 

Van de Pimpelmees werden iedere ronde waarnemingen gedaan, met uitzondering van de laatste 

ronde op 23 juni. Het gaat hierbij allemaal om zingende vogels. De waarnemingen zijn geclusterd tot 

drie territoria. Binnen een van deze territoria werd in een nestkast gebroed. Op 27 april is deze 

nestkast gecontroleerd, waarbij een legsel met zes eieren werd aangetroffen (Figuur 4.4). Op 6 juni 

werd een nieuwe controle van de nestkast gedaan, waarbij bijna vliegvlugge jongen werden 

aangetroffen. Deze waren inmiddels te oud om verder op te meten. 

Trend: Van de Pimpelmees werden in 2013 twee territoria vastgesteld, tegenover drie in 2014 en 2015. 

Hiermee is de Pimpelmees een redelijk constante tot toenemende soort binnen de Hemrikkerscharren.  
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Koolmees Parus major 

5 Territoria 

In totaal werden verspreid over zeven rondes 12 waarnemingen van Koolmezen gedaan. De 

waarnemingen hebben voornamelijk betrekking op zingende individuen, en vogels die in paarverband 

werden waargenomen. Daarnaast werd op 31 mei een voedseltransporterende vogel gezien, wat op 

een nest met jongen duidt. Op basis van de waarnemingen kunnen drie territoria worden opgemaakt. 

Trend: Met vijf territoria was de Koolmees in 2015 even talrijk aanwezig als in 2013. In 2014 werden in 

totaal drie territoria vastgesteld. Hiermee lijkt de Koolmees over het geheel een stabiele broedvogel 

voor de Hemrikkerscharren. 

Boomkruiper Certhia brachydactyla 

3 Territoria 

De Boomkruiper werd gedurende alle acht rondes in 2015 waargenomen. In totaal gaat het hierbij om 

13 waarnemingen. Deze kunnen worden toebedeeld aan drie territoria, verspreid over het gehele 

gebied.  

Trend: In 2013 werden in totaal vier territoria vastgesteld. Dit aantal nam toe tot vijf territoria in 2014, 

waarna een afname tot het huidige aantal van drie territoria inzette. Over het geheel betekent dit een 

lichte afname. 

 

Figuur 4.4 Nestkast in Grove den met zeslegsel van Pimpelmees, 27 april 2015. 
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Gaai Garrulus glandarius  

2 Territoria 

Van de Gaai zijn in totaal twee territoria vastgesteld, op basis van zeven waarnemingen. De 

waarnemingen betreffen voornamelijk zingende individuen, daarnaast werd een paartje dat 

gezamenlijk optrok en een volwassen individu dat verder geen territoriaal gedrag vertoonde 

waargenomen.  De waarnemingen zijn geclusterd in de oostelijke en westelijke helft van het gebied. 

Trend: Eerder werden in 2013 werden twee territoria vastgesteld. In 2014 werden in totaal drie 

waarnemingen gedaan, maar kon geen territorium worden opgemaakt. Met twee territoria in 2015 is 

sprake van een stabiele trend voor deze soort. 

Vink Fringilla coelebs 

14 Territoria 

De Vink was tijdens iedere ronde een van de meest waargenomen soorten. In totaal werden 86 

waarnemingen gedaan; het gaat hierbij allemaal om zingende mannetjes. In totaal kunnen op basis 

hiervan 14 territoria worden opgemaakt. De territoria zijn redelijk homogeen over de beboste delen 

van het telgebied verspreid.  

Trend: Ondanks het feit dat de Vink ook in 2015 een van de meest waargenomen soorten was, laat de 

soort een duidelijke achteruitgang over de afgelopen drie jaar zien. Zo werden in 2013 nog 22 

territoria vastgesteld, tegenover 18 territoria in 2014 en 14 territoria in 2015. 

Putter Carduelis carduelis 

6 Territoria 

Van de Putter werden in totaal 19 waarnemingen gedaan verspreid over de periode 10 april tot en met 

23 juni. De waarnemingen betreffen zingende individuen en paartjes die gezamenlijk optrokken. In 

totaal kunnen de waarnemingen geclusterd worden tot zes territoria, verspreid over de halfopen delen 

van het gebied. 

Trend: De Putter is van twee territoria in 2013 gestegen naar vijf territoria in 2014, en inmiddels zes 

territoria in 2015. Hiermee is sprake van een duidelijke toename van deze soort als broedvogel binnen 

de Hemrikkerscharren. 

Kneu Carduelis cannabina 

3 Territoria 

In totaal werden in 2015 vijf waarnemingen gedaan van Kneuen. Het gaat hierbij om zingende 

individuen en tweemaal een paartje dat gezamenlijk optrok. De waarnemingen zijn geclusterd tot drie 

territoria. De territoria liggen allen binnen de randen van het telplot. 
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Trend: De Kneu werd eenmaal eerder in 2013 als broedvogel binnen het gebied vastgesteld.  In 2014 

werden geen territoriumindicerende waarnemingen van de soort gedaan. Al met al blijkt er sprake te 

zijn van een toename van deze soort in het gebied. 

Goudvink Pyrrhulla pyrrhula 

2 Territoria 

Op 31 mei en 23 juni werden in totaal drie waarnemingen van Goudvinken gedaan. Het gaat hierbij 

om een zingende vogel en een gezamenlijk paartje. Daarnaast werd op 23 juni een vogel 

waargenomen die nestmateriaal transporteerde. Op basis hiervan kunnen twee territoria worden 

opgetekend.  

Trend: De Goudvink is van drie territoria in 2013 naar twee territoria in 2014 en 2015 gegaan. Hiermee 

lijkt het een licht afnemende tot stabiele broedvogel gedurende deze periode. 

Appelvink Coccothraustes coccothraustes 

2 Territoria 

In totaal werden drie waarnemingen van Appelvinken gedaan. In twee gevallen gaat het om een 

gezamenlijk paartje, en eenmaal om een zingend individu. De waarnemingen worden toegerekend aan 

twee territoria. 

Trend: De Appelvink is met een territorium in 2013 naar twee territoria in 2014 en 2015 gegaan. 

Hiermee lijkt het een stabiele tot toenemende broedvogel voor deze periode. 

Geelgors Emberiza citrinella 

6 Territoria 

De Geelgors werd gedurende alle acht rondes waargenomen. Het gaat hierbij allemaal om zingende 

individuen. Vrijwel alle waarnemingen werden gedaan op de randen van het telgebied. In totaal 

kunnen op basis hiervan zes territoria worden opgemaakt.  

Trend: De Geelgors is van vier territoria in zowel 2013 als 2014 naar zes territoria in 2015 gegaan. 

Hiermee kan gesproken worden van een toenemende trend. 
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4.2 Waarnemingen niet-broedvogels 

Wilde eend Anas platyrhynchos 

Op 18 mei werd eenmalig een paartje Wilde eenden waargenomen in de afwateringssloot in het 

centrale deel van het gebied. Deze waarneming was echter onvoldoende voor het opmaken van een 

territorium. 

Trend: De Wilde eend is alleen in 2013 als broedvogel binnen het telgebied vastgesteld. In 2014 

werden geheel geen waarnemingen gedaan.   

Buizerd Buteo buteo 

Gedurende de telrondes in 2015 werd driemaal een Buizerd waargenomen. Tweemaal ging het om een 

Intermediair gekleurde juveniele vogel die zich in de oostelijke hoek van het telgebied ophield (op 28 

maart en 8 mei). De andere waarneming betreft een onbekend individu. 

Trend: Van de Buizerd is voor het laatst in 2013 een territorium binnen het telgebied vastgesteld. Dit is 

echter het gevolg van de gebruikte methode, die voor het vaststellen van roofvogelterritoria 

ontoereikend is. Aan de hand van waarnemingen buiten het BMP-project blijkt dat het telgebied 

bestaat uit zeker twee aangrenzende territoria. In 2015 werd echter geen roofvogelkartering in het 

gebied uitgevoerd, waardoor onduidelijk is of er veranderingen zijn opgetreden.    

Graspieper Anthus pratensis 

Op 28 maart werd een territoriale Graspieper waargenomen in de noordrand van het telgebied. Dit 

was afdoende voor het opstellen van een territorium.  

Trend: De Graspieper is nog niet als broedvogel binnen het telgebied vastgesteld. Deze soort is wel 

veelvuldig als broedvogel aanwezig in de graslanden aan de noord- en zuidzijde van het telgebied, 

maar waarnemingen hierbinnen zijn schaars; in voorgaande jaren werd ook geen enkele waarneming 

van deze soort gedaan.  

Tapuit Oenanthe oenanthe 

In totaal werden in de periode 18 april tot en met 18 mei drie waarnemingen van een tweetal Tapuiten 

binnen het telgebied gedaan. Op basis van kleedkenmerken ging het waarschijnlijk om een mannetje 

en vrouwtje. Ook buiten de telrondes werden beide vogels waargenomen. Er konden echter geen 

waarnemingen worden gedaan met betrekking tot nestbouw of anderzijds territoriaal gedrag. Op basis 

van de waarnemingen kan hierdoor geen territorium worden opgemaakt; daarvoor zouden ook 

minstens twee waarnemingen gedaan moeten worden in de periode 10 juni tot en met 31 juli (in geval 

van paar in broedbiotoop), of een waarneming van zang of balts in periode 15 april tot en met 31 juli. 

Het feit dat de waarnemingen zeer geclusterd waren rond de zandige plekken op een geplagd stuk 

terrein aan de noordzijde van het telgebied maakt de waarnemingen wel verdacht, dit benadert 

namelijk het geschikte broedhabitat voor deze soort. 
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Trend: In voorgaande jaren werd een keer eerder een Tapuit waargenomen binnen het BMP, namelijk 

op 28 april 2014. Een territorium werd in voorgaande jaren niet vastgesteld.  

Kramsvogel Turdus pilaris 

Op 18 april werden los van elkaar twee zingende Kramsvogels waargenomen te midden van kleine 

groepjes met andere Kramsvogels. Los hiervan zijn geen territoriumindicerende waarnemingen 

gedaan.  

Trend: De Kramsvogel is nog niet als broedvogel in de Hemrikkerscharren vastgesteld. Wel werden in 

2014 drie vergelijkbare waarnemingen als in 2015 gedaan. Het gaat hierbij waarschijnlijk om 

overwinterende exemplaren uit noordelijke streken. 

Boomklever Sitta europaea 

Op 23 juni werd een roepende Boomklever gehoord in het sparrenbos in de oostelijke helft van het 

telgebied. Aangezien deze waarneming buiten de datumgrenzen voor deze soort valt, kan geen 

territorium worden opgemaakt.  

Trend: In beide voorgaande jaren werd een territorium van de Boomklever vastgesteld. Hiermee is 

2015 het eerste jaar dat de Boomklever niet als broedvogel is aangetroffen.  

Sijs Carduelis spinus 

Tijdens de eerste ronde, op 22 maart, werd een waarneming gedaan van een vermoedelijk paartje Sijs. 

Verdere waarnemingen bleven uit, waardoor geen territorium kan worden opgemaakt. 

Trend: De Sijs is alleen in 2013 als broedvogel vastgesteld binnen de Hemrikkerscharren. 

Barmsijs Carduelis flammea 

Op 18 april werd eenmalig een zingende Barmsijs waargenomen. Door het uitblijven van verdere 

waarnemingen kan geen territorium worden opgemaakt.  

Trend: De Barmsijs is nog niet als broedvogel in de Hemrikkerscharren vastgesteld. Wel werden in 

2014 al vier waarnemingen gedaan, maar alle waarnemingen vielen in dat jaar buiten de 

datumgrenzen voor deze soort. 

Kruisbek Loxia curvirostra  

Op 18 mei werd een paartje Kruisbekken waargenomen in een lariksperceel in het centrale deel van 

het telgebied. Deze waarneming valt net buiten de datumgrenzen, waardoor geen sprake is van een 

geldig territorium. 
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Trend: In 2013 was de Kruisbek met een territorium vertegenwoordigd, tegenover twee territoria in 

2014. Hiermee is 2015 het eerste jaar dat de Kruisbek niet als broedvogel in de Hemrikkerscharren is 

vastgesteld.  

4.3 Aanvullende waarnemingen 

Naast de waarnemingen binnen het BMP werden binnen het telgebied ook waarnemingen buiten de 

telrondes gedaan. Hiervan worden enkele besproken die mogelijk van toegevoegde waarde zijn op de 

waarnemingen binnen het BMP. Het gaat hierbij zowel om waarnemingen binnen het telplot, als in het 

direct omringende gebied. 

Zeearend Haliaeetus albicilla  

Op 10 mei werd door Thijs Willems een grote roofvogel waargenomen die opvloog vanuit een Grove 

den nabij de meest oostelijke kapvlakte binnen het telplot. De vogel vloog in oostelijke richting, waar 

deze achter de bosrand verdween. Onder de boom bleek een dekveer van de vogel te liggen, 

afkomstig van een Zeearend.  

Kwartel Coturnix coturnix 

Meerdere malen werden in de graslanden in de Hemrikkerscharren Kwartels gehoord. Het hoogste 

aantal werd waargenomen op 23 juni, waarbij zeker drie roepende exemplaren werden gehoord in de 

hooilanden aan de noordzijde van het telgebied. 

Grauwe klauwier Lanius collurio 

In de maanden juni en juli werd als aanvulling op de BMP-rondes tweemaal de noordkant van het 

telplot bezocht op de aanwezigheid van Grauwe klauwieren. Hierbij zijn de wilgenbosjes 

geïnventariseerd waar voorgaande jaren waarnemingen van deze soort werden gedaan. Bij beide 

rondes werd geen enkele waarneming verkregen.  

Op 30 augustus werd in een wilgenstruik naast het Hemrikkerpaed (noordwestelijk van het telgebied) 

alsnog een volwassen vrouwtje Grauwe klauwier waargenomen met zeker een volgroeid jong. Bij 

benadering vlogen beide vogels achter de wilgenstruiken aan het Hemrikkerpaed langs, richting het 

Koningsdiep. Dit is de eerste maal dat broedsucces van deze soort kon worden vastgesteld in de 

Hemrikkerscharren.      
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Figuur 4.5 In 2013 werd de Grauwe klauwier voor het eerst als broedvogel in de Hemrikkerscharren 

vastgesteld. In dat jaar werden zeker drie volwassen mannetjes waargenomen, waarbij een territorium 

binnen het telgebied kon worden vastgesteld. Ook in 2014 was de soort met zeker een broedpaar present 

in de hooilanden tussen het telgebied en het Koningsdiep. In juli werd een pas mislukt nest (met kapotte 

eischalen) gevonden. De mislukking van dit broedsel hield naar alle waarschijnlijkheid verband met het 

grootschalig maaien in de voorgaande dagen van alle direct omringende graslandpercelen, 4 juli 2014.   

 

Figuur 4.6 Volwassen vrouwtje Grauwe klauwier nabij pas mislukt nest, 3 juli 2014. 
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5. Conclusies 

In totaal werden in 2015 gedurende acht bezoekrondes 39 broedvogelsoorten vastgesteld.  Dit 

betekent een toename ten opzichte van de 35 soorten in 2014, en een redelijke benadering van de 41 

soorten in 2013 (Tabel 5.1). Nieuwkomers in 2015 zijn Grauwe gans (1 territorium) en Tuinfluiter (3 

territoria). Soorten die terug zijn na afwezigheid in 2014 zijn Nijlgans (1 territorium), Koekoek (2 

territoria), Grauwe vliegenvanger (1 territorium), Bonte vliegenvanger (1 territorium), Staartmees (1 

territorium), Gaai (2 territoria) en Kneu (3 territoria). Ook verdween er in 2015 een aantal soorten die in 

2014 wel present was. Deze soorten betreffen Holenduif, Boomklever, Wielewaal, Groenling en 

Kruisbek.  

Tabel 5.1 Vastgestelde broedvogels voor de Hemrikkerscharren in de jaren 2013, 2014 en 2015. 

Jaar   2013   2014   2015   
Soort   Aantal T/10 ha Aantal T/10 ha Aantal T/10 ha 

 Grauwe Gans  Anser anser 
 

0 0.00 0 0.00 1 0.32 
 Nijlgans Alopochen aegyptiaca 

 
1 0.32 0 0.00 1 0.32 

 Wilde Eend Anas platyrhynchos 
 

1 0.32 0 0.00 0 0.00 
 Buizerd Buteo buteo 

 
1 0.32 0 0.00 0 0.00 

 Holenduif Columba oenas 
 

1 0.32 1 0.32 0 0.00 
 Houtduif C. palumbus 

 
2 0.64 2 0.64 2 0.64 

 Koekoek Cuculus canorus 
 

1 0.32 0 0.00 2 0.64 
 Zwarte Specht Dryocopus martius 

 
0 0.00 1 0.32 1 0.32 

 Grote Bonte Specht Dendr. major 
 

3 0.96 2 0.64 2 0.64 
 Kleine Bonte Specht D. minor 

 
0 0.00 1 0.32 1 0.32 

 Boompieper Anthus trivialis 
 

10 3.19 13 4.15 11 3.51 
 Witte Kwikstaart Motacilla alba 

 
0 0.00 1 0.32 2 0.64 

 Winterkoning Trogl. troglodytes 
 

9 2.88 16 5.11 12 3.83 
 Heggenmus Prunella modularis 

 
7 2.24 4 1.28 3 0.96 

 Roodborst Erithacus rubecula 
 

7 2.24 7 2.24 5 1.60 
 Gekr. roodstaart Ph. Phoenicurus 

 
3 0.96 3 0.96 4 1.28 

 Roodborsttapuit Saxicola t. rubicola 
 

1 0.32 2 0.64 1 0.32 
 Merel Turdus merula 

 
6 1.92 3 0.96 3 0.96 

 Zanglijster T. philomelos 
 

3 0.96 4 1.28 4 1.28 
 Grote Lijster T. viscivorus 

 
1 0.32 1 0.32 2 0.64 

 Grasmus Sylvia communis 
 

0 0.00 1 0.32 7 2.24 
 Tuinfluiter S. borin 

 
0 0.00 0 0.00 3 0.96 

 Zwartkop S. atricapilla 
 

13 4.15 9 2.88 8 2.56 
 Tjiftjaf Phylloscopus collybita 

 
13 4.15 7 2.24 6 1.92 

 Fitis P. trochilus 
 

24 7.67 20 6.39 22 7.03 
 Goudhaan Regulus regulus 

 
11 3.51 8 2.56 7 2.24 

 Gr. Vliegenvanger Muscicapa striata 
 

2 0.64 0 0.00 1 0.32 
 Bonte Vliegenvanger Ficedula h. 

 
1 0.32 0 0.00 1 0.32 

 Staartmees Aegithalos caudatus 
 

2 0.64 0 0.00 1 0.32 
 Matkop Poecile montanus 

 
4 1.28 1 0.32 1 0.32 

 Kuifmees Lophophanes cristatus 
 

5 1.60 4 1.28 2 0.64 
 Zwarte Mees Periparus ater 

 
2 0.64 2 0.64 1 0.32 

 Pimpelmees Cyanistes caeruleus 
 

2 0.64 3 0.96 3 0.96 
 Koolmees Parus major 

 
5 1.60 3 0.96 5 1.60 

 Boomklever Sitta europaea   1 0.32 1 0.32 0 0.00 
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Jaar   2013   2014   2015   
Soort   Aantal T/10 ha Aantal T/10 ha Aantal T/10 ha 

 Boomkruiper Certhia brachydactyla 
 

4 1.28 5 1.60 3 0.96 
 Wielewaal Oriolus oriolus 

 
0 0.00 1 0.32 0 0.00 

 Grauwe Klauwier Lanius collurio 
 

1 0.32 0 0.00 0 0.00 
 Gaai Garrulus glandarius 

 
2 0.64 0 0.00 2 0.64 

 Spreeuw Sturnus vulgaris 
 

1 0.32 0 0.00 0 0.00 
 Vink Fringilla coelebs 

 
22 7.03 18 5.75 14 4.47 

 Groenling Chloris chloris 
 

0 0.00 1 0.32 0 0.00 
 Putter Carduelis carduelis 

 
2 0.64 5 1.60 6 1.92 

 Sijs C. spinus 
 

1 0.32 0 0.00 0 0.00 
 Kneu C. cannabina 

 
1 0.32 0 0.00 3 0.96 

 Kruisbek Loxia curvirostra 
 

1 0.32 2 0.64 0 0.00 

 Goudvink Pyrrhula pyrrhula 
 

3 0.96 2 0.64 2 0.64 

 Appelvink Coccothraustes c. 
 

1 0.32 2 0.64 2 0.64 

 Geelgors Emberiza citrinella 
 

4 1.28 4 1.28 6 1.92 

Totaal soorten   41   35   39   

Totaal territoria   185   160   163   

5.1 Veranderingen binnen soorten 

Gedurende de periode 2013-2015 werden van 41 soorten zeker twee territoria vastgesteld. Binnen 

deze groep laten 19 soorten (49%) een negatieve trend zien, tegenover zes soorten (15%) met een 

stabiele trend en 16 soorten (39%) met een positieve trend. Soorten met een sterk negatieve trend 

(afname van meer dan vier territoria tussen 2013 en 2015) zijn Vink, Tjiftjaf en Zwartkop. Van een sterk 

positieve trend (toename van meer dan vier territoria in periode 2013-2015) is alleen sprake bij de 

Grasmus (Tabel 5.2). 

Tabel 5.2 Trend voor broedvogels met twee of meer territoria gedurende de periode 2013-2015 (-- afname van 

met dan vier territoria; - afname tot vier territoria; = stabiel; + toename tot vier territoria; ++ toename met meer 

dan vier territoria). 

Soort   Trend 
 

Soort   Trend 

 Vink Fringilla coelebs   -- 
 

 Houtduif Columba palumbus 
 

= 
 Tjiftjaf Phylloscopus collybita 

 
-- 

 
 Koolmees Parus major 

 
= 

 Zwartkop Sylvia atricapilla 
 

-- 
 

 Nijlgans Alopochen aegyptiaca 
 

= 
 Goudhaan Regulus regulus 

 
- 

 
 Roodborsttapuit Saxicola t. rubicola 

 
= 

 Heggenmus Prunella modularis 
 

- 
 

 Appelvink Coccothraustes coccothr. 
 

+ 
 Kuifmees Lophophanes cristatus 

 
- 

 
 Boompieper Anthus trivialis 

 
+ 

 Matkop Poecile montanus 
 

- 
 

 Gekr. roodstaart Phoenicurus phoen. 
 

+ 
 Merel Turdus merula 

 
- 

 
 Grote Lijster Turdus viscivorus 

 
+ 

 Fitis Phylloscopus trochilus 
 

- 
 

 Kleine Bonte Specht Dendroc. minor 
 

+ 
 Roodborst Erithacus rubecula 

 
- 

 
 Koekoek Cuculus canorus 

 
+ 

 Boomklever Sitta europaea 
 

- 
 

 Pimpelmees Cyanistes caeruleus 
 

+ 
 Boomkruiper Certhia brachydactyla 

 
- 

 
 Zanglijster Turdus philomelos 

 
+ 

 Goudvink Pyrrhula pyrrhula 
 

- 
 

 Zwarte Specht Dryocopus martius 
 

+ 
 Gr. Vliegenvanger Muscicapa striata 

 
- 

 
 Geelgors Emberiza citrinella 

 
+ 

 Grote Bonte Specht Dendr. major 
 

- 
 

 Kneu Carduelis cannabina 
 

+ 
 Holenduif Columba oenas 

 
- 

 
 Witte Kwikstaart Motacilla alba 

 
+ 

 Kruisbek Loxia curvirostra   -    Tuinfluiter Sylvia borin   + 
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Van de meest talrijke soorten (zeker een jaar >vier territoria) blijkt ook het merendeel een (licht) 

negatieve trend te laten zien (Figuur 5.2). Soorten die sterk zijn afgenomen (gemiddeld afname >30%) 

betreffen Tjiftjaf, Heggenmus en Kuifmees. Soorten met een sterke toename (gemiddelde 

toename>30%) binnen deze groep zijn Putter en Grasmus. De opmars van deze laatste soorten wordt 

veroorzaakt door een toename van struweel in het terrein.  

 

Figuur 5.1 Gemiddelde procentuele veranderingen in het aantal territoria ten opzichte van het voorgaande jaar in 

2014 en 2015 voor de meest talrijke soorten (soorten met zeker een jaar een bezetting van minstens vijf territoria) 

binnen de Hemrikkerscharren.  
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Soort   Trend 

 Staartmees Aegithalos caudatus 
 

- 
 

 Winterkoning Troglodytes troglodyt. 
 

+ 
 Zwarte Mees Periparus ater 

 
- 

 
 Putter Carduelis carduelis 

 
+ 

 Bonte Vliegenvanger Ficedula hypol. 
 

= 
 

 Grasmus Sylvia communis   ++ 

 Gaai Garrulus glandarius   = 
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5.2 Veranderingen per soortgroep 

Naast de veranderingen binnen de soorten zelf, kan ook gekeken worden naar veranderingen binnen 

soortgroepen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in groepen met specifieke biotoopeisen, 

waarbij de algehele trend voor een dergelijke soortgroep minder gevoelig is voor onafhankelijke 

factoren dan in het geval van losse soorten. Voor de indeling in soortgroepen wordt gebruik gemaakt 

van Sierdsema (1995). De betreffende  soortgroepen zijn opgesteld op basis van overeenkomstige 

biotoopeisen of leefwijzen. Hierbij kan een soort, afhankelijk van zijn ecologische amplitude, in 

verschillende soortgroepen voorkomen. De soortgroepen waarvan de biotoopeisen overeenkomen 

met de meest voorkomende biotopen binnen de Hemrikkerscharren worden hieronder behandeld.  

Kruisbek-groep 

Deze groep omvat broedvogels met een sterke binding met naaldbos. De soorten die binnen de 

Hemrikkerscharren als broedvogel zijn vastgesteld betreffen: Goudhaan, Kruisbek, Kuifmees, Sijs en 

Zwarte mees. Voor Kruisbekken en Sijzen geldt dat hun voorkomen sterk afhankelijk is van 

invasiejaren, waardoor ze tijdelijk ook in minder geschikt biotoop kunnen voorkomen. Niettemin 

blijven deze soorten voor hun voortplanting afhankelijk van naaldbos (Sierdsema, 1995). 

Over de periode 2013-2015 is een duidelijke afname zichtbaar binnen deze groep van 

naaldboomspecialisten. In 2013 waren nog vijf soorten uit deze groep aanwezig tegenover drie in 2015 

(Goudhaan, Kuifmees en Zwarte mees). De afname geldt niet alleen voor het aantal soorten, maar ook 

voor het aantal territoria per soort; zo halveerde het totale aantal territoria gedurende de drie jaar van 

de telling (Tabel 5.3).  

De afname is met name duidelijk zichtbaar in de westelijke helft van het gebied (Figuur 5.2). En houdt 

hier verband met kapwerkzaamheden, en grootschalige windworp in de tweede helft van 2013 (als 

gevolg van de toegenomen openheid in het voorgaande jaar). Uiteindelijk resulteerde dit in het 

verdwijnen van enkele vlakken naaldhout, en sterk toegenomen openheid van de bestaande percelen. 

Deze ontwikkeling heeft het voorkomen van soorten uit deze groep logischerwijs geen goed gedaan. 

Tabel 5.3 Aantal territoria voor soorten van de Kruisbek-groep 

Kruisbek-groep   Aantal Territoria 

Soort   2013 2014 2015 

 Goudhaan Regulus regulus 

 

11 8 7 

 Kuifmees Lophophanes cristatus 

 

5 4 2 

 Zwarte Mees Periparus ater 

 

2 2 1 

 Sijs Carduelis spinus 

 

1 0 0 

 Kruisbek Loxia curvirostra 

 

1 2 0 

Totaal   20 16 10 
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Figuur 5.2 Verspreidingskaarten van territoria voor soorten binnen de Kruisbek-groep voor 2013-2015. 
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Vogels van oud bos 

Deze groep omvat de vogels die gebonden zijn aan oudere bosopstanden. Dit betreffen zowel soorten 

van naald- als loofbos (Sierdsema, 1995). Typische soorten van deze groep die binnen de 

Hemrikkerscharren zijn vastgesteld betreffen Appelvink, Grauwe vliegenvanger, Wielewaal en Zwarte 

specht.  

In de periode 2013-2015 is binnen deze soortgroep een geleidelijke afname zichtbaar. De afname 

wordt hoofdzakelijk gestuurd door de Tjiftjaf, die een gemiddelde afname laat zien van 30,2% per jaar. 

Maar ook andere soorten als Boomkruiper, Grauwe vliegenvanger en Grote bonte specht laten een 

afname zien. Het aantal aanwezige soorten uit deze groep blijft wel redelijk stabiel met 11 soorten in 

2013, 12 soorten in 2014 en 10 soorten in 2015.  

De afname van territoria binnen deze groep is voornamelijk zichtbaar in de westelijke helft van het 

telgebied (Figuur 5.3). De oorzaak hiervan is waarschijnlijk gelijk aan die van de afname binnen de 

Kruisbek-groep; namelijk de kapwerkzaamheden en daaraan gerelateerde windworp in het najaar van 

2013. Daarnaast heeft het verwijderen van takkenbulten in hetzelfde najaar waarschijnlijk ook een 

negatief effect op enkele soorten binnen deze groep gehad. Met name voor de Tjiftjaf zou dit de 

sterke afname tussen 2013 en 2014 kunnen verklaren.   

Tabel 5.4 Aantal territoria voor vogels van oud bos. 

Vogels van oud bos   Aantal Territoria 

Soort   2013 2014 2015 

 Holenduif Columba oenas 

 

1 1 0 

 Zwarte Specht Dryocopus martius 

 

0 1 1 

 Grote Bonte Specht Dendr. major 

 

3 2 2 

 Kleine Bonte Specht D. minor 

 

0 1 1 

 Gekr. roodstaart Phoenicurus ph. 

 

3 3 4 

 Grote Lijster Turdus viscivorus 

 

1 1 2 

 Tjiftjaf Phylloscopus collybita 

 

13 7 6 

 Gr. Vliegenvanger Muscicapa striata 

 

2 0 1 

 Pimpelmees Cyanistes caeruleus 

 

2 3 3 

 Boomklever Sitta europaea 

 

1 1 0 

 Boomkruiper Certhia brachydactyla 

 

4 5 3 

 Wielewaal Oriolus oriolus 

 

0 1 0 

 Spreeuw Sturnus vulgaris 

 

1 0 0 

 Appelvink Coccothraustes c. 

 

1 2 2 

Totaal   32 28 25 
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Figuur 5.3 Verspreidingskaarten van territoria voor oud-bos vogels voor 2013-2015. 
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Geelgors-groep 

Deze groep bestaat uit soorten met een voorkeur voor boomgroepen nabij open terrein. Binnen 

productiebossen op arme grond hebben deze soorten een voorkeur voor open kapvlaktes. Ook op 

begraasde heideterreinen kunnen soorten uit deze groep goed gedijen (Sierdsema, 1995). Soorten die 

binnen de Hemrikkerscharren zijn vastgesteld betreffen Boompieper, Geelgors en Gekraagde 

roodstaart.  

Binnen het telgebied laat deze soortgroep een lichte toename zien. Met name tussen 2013 en 2014 is 

deze toename zichtbaar, gestuurd door de vermeerdering van het aantal territoria van de Boompieper. 

Dit aantal is weer afgenomen in 2015, maar wordt binnen deze soortgroep opgevangen door de 

toename van Geelgors en Gekraagde roodstaart (Tabel 5.5).  

De toename van deze soortgroep is voornamelijk zichtbaar in de westelijke helft van het telgebied. 

Hier profiteren de soorten uit deze groep waarschijnlijk van dezelfde ingrepen die juist de soorten uit 

de Kruisbek-groep en Vogels van oud bos heeft laten afnemen; namelijk het opener worden van het 

terrein na de afname van het oppervlakte naaldbos. Een andere verandering die binnen deze groep 

zichtbaar is, betreft de verdeling van de territoria over het gebied; in 2013 is een duidelijke 

concentratie van territoria zichtbaar aan de randen van het telgebied (op de overgang naar open 

grasland). In de opvolgende twee jaar is een toename van het aantal territoria in de kern van het 

telplot zichtbaar. Ook deze ontwikkeling is te verklaren door de toegenomen openheid binnen het 

terrein. 

Tabel 5.5 Aantal territoria voor vogels uit de Geelgors-groep. 

Geelgors-groep   Aantal Territoria 

Soort   2013 2014 2015 

 Boompieper Anthus trivialis 

 

10 13 11 

 Gekr. roodstaart Phoenicurus ph. 

 

3 3 4 

 Geelgors Emberiza citrinella 

 

4 4 6 

Totaal   17 20 21 
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Figuur 5.4 Verspreidingskaarten van territoria voor soorten van de Geelgors-groep voor 2013-2015. 
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Roodborsttapuit-groep 

Voor de Roodborsttapuit-groep is een structuurrijke heide met struiken van belang. Met name 

reliëfrijke terreinen hebben de voorkeur van deze groep. Op grotere heideterreinen waar alle opslag 

wordt verwijderd ontbreekt deze groep vrijwel volledig (Sierdsema, 1995). Binnen de 

Hemrikkerscharren zijn alle soorten uit deze groep vastgesteld, dit betreffen: Fitis, Grasmus, Grauwe 

klauwier en Roodborsttapuit.   

Over het geheel bezien is over de drie jaar tijd sprake van een toename van het aantal territoria binnen 

de Roodborsttapuit-groep. Hoewel in 2014 een afname zichtbaar was ten opzichte van het 

voorgaande jaar, is dit ruimschoots gecompenseerd door een sterke toename in 2015. De toename 

wordt voornamelijk veroorzaakt door de vestiging van de Grasmus, en toename van de Kneu. Het 

aantal aanwezige soorten uit deze groep is redelijk stabiel over de jaren. In 2015 was alleen de Grauwe 

klauwier uit de groep afwezig (Tabel 5.5). 

De toename is met name zichtbaar aan de zuidzijde van de kapvlakte in het centrale deel van het 

terrein. Dit kan verklaard worden door de snelle vorming van struweel op deze locatie. Voor de kap 

was dit ook een van de delen met jong bos, voornamelijk bestaande uit Berk, Amerikaanse vogelkers 

en Sporkehout. De oude stobben blijken nog goed in staat opnieuw uit te lopen, waardoor dit deel 

binnen het gebied als eerste weer richting struweel gaat. Dit resulteerde in 2015 in een sterke toename 

van zowel Grasmus als Kneu op deze locatie.  

Tabel 5.6 Aantal territoria voor vogels uit de Roodborsttapuit-groep. 

Roodborsttapuit-groep   Aantal Territoria 

Soort   2013 2014 2015 

 Roodborsttapuit Saxicola t. rubicola 

 

1 2 1 

 Grasmus Sylvia communis 

 

0 1 7 

 Fitis Phylloscopus trochilus 

 

24 20 22 

 Grauwe Klauwier Lanius collurio 

 

1 0 0 

 Kneu Carduelis cannabina 

 

1 0 3 

Totaal   27 23 33 
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Figuur 5.5 Verspreidingskaarten van territoria voor soorten van de Roodborsttapuit-groep voor 2013-2015. 
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5.3 Veranderingen in soortendichtheid 

Wanneer gekeken wordt naar de dichtheid van soorten over het telgebied, blijken gedurende de 

periode 2013-2015 eveneens veranderingen op te treden. Voor het bepalen van de soortendichtheid is 

het terrein binnen de Hemrikkerscharren aselect opgedeeld in hokken van 50 bij 50 meter (n=165). 

Voor ieder hok is vervolgens het aantal waargenomen soorten bepaald. Het gaat hierbij uitsluitend om 

geldige (territoriumindicerende) waarnemingen. In Figuur 5.6 is de cumulatieve verdeling van de 

hokken met een bepaald aantal vogelsoorten aangegeven. Hieruit blijkt dat de gemiddelde 

soortendichtheid per hok in 2013 het hoogst was, en in 2014 het laagst; 2015 blijkt tussen deze jaren 

in te zitten. 

 

Figuur 5.6 Cumulatieve verdelingsfunctie van de soortendiversiteit binnen 50-meterhokken in de 

Hemrikkerscharren (n=165) voor 2013-2015.  

In Figuur 5.7 is de verdeling van het aantal waargenomen soorten per meterhok op kaart 

weergegeven. Hierbij is tussen de jaren 2013 en 2014 een toename zichtbaar in het aantal lege hokken 

(waarbinnen geen enkele soort werd waargenomen): met name in het westelijke deel van het terrein 

ontstaan tussen deze jaren gaten. Eveneens is tussen de jaren een afname zichtbaar in het aantal 

vakken met meer dan vier soorten.  

De verandering binnen de soortendichtheid komt overeen met de veranderingen binnen het algehele 

aantal vastgestelde soorten en territoria voor de periode 2013-2015. De oorzaken voor deze trend zijn 

waarschijnlijk ook van dezelfde aard. Namelijk een afname van het oppervlakte bos, en verwijderen van 

takkenbulten tussen 2013 en 2014. Hiermee is het aantal potentiële zangposten voor het grootste deel 

van de  vogelsoorten afgenomen, waardoor de kans op het vaststellen van deze soorten binnen deze 

hokken afneemt. De toename van struweel (met name in 2015) heeft mogelijk weer het averechtse 

effect.   

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aantal soorten per 50x50 meterhok   

2013 (μ=3.06, σ=2.45) 

2014 (μ=2.48, σ=2.37) 

2015 (μ=2.65, σ=2.46) 



39 

 

 

Figuur 5.7 Aantal waargenomen soorten per 50x50 meterhok voor de jaren 2013 tot en met 2015. 
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5.4 Hoofdpunten 

 In totaal werden 39 broedvogelsoorten vastgesteld in 2015; een afname van drie soorten 

(4,9%) ten opzichte van beginjaar 2013.  

 De totale dichtheid van broedvogels nam tussen 2013 en 2015 af met 11,9% (van 5,9 territoria 

per hectare in 2013 naar 5,2 territoria per hectare in 2015).  

 Een groot deel van de afname in broedvogels is te wijten aan de toegenomen openheid van 

het terrein tussen 2013 en 2014.  

 Toenemende soorten betreffen hoofdzakelijk soorten die profiteren van successie op 

voormalige kapvlakten, en toegenomen openheid binnen het terrein. 

 De soortendichtheid binnen het terrein nam tussen 2013 en 2014 af, waarna deze in 2015 weer 

toenam. De oorzaken hiervoor zijn waarschijnlijk van dezelfde aard met die van de algehele 

trend binnen de vastgesteld vogelsoorten.  
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