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Eigendom 
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Betrouwbaarheid 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde natuurwet- en regelgeving. 
Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor 
beschermde soorten. Het incidenteel voorkomen van beschermde soorten is echter nooit met zekerheid te voorspellen. 
Staring Advies accepteert daarom op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele beslissingen die de 
opdrachtgever naar aanleiding van het door Staring Advies uitgevoerde onderzoek neemt. Staring Advies is niet 
aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van 
werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Staring Advies; opdrachtgever vrijwaart Staring Advies voor aanspraken 
van derden in verband met deze toepassing. 
 

Kwaliteitszorg 
Staring Advies is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor 
groene adviesbureaus. Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en 
ruimte en behartigt de belangen van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en 
andere belanghebbenden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk.  
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1. Inleiding  

 

VALA is één van de 40 collectieven voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. VALA heeft als werkgebied de Achterhoek en is 

per 1-1-2016 gestart met ANLb. Door middel van beleidsmonitoring wordt de effectiviteit 

van het ANLb voor de doelsoorten gemeten. Beleidsmonitoring wordt uitgevoerd door de 

provincies. De collectieven zijn zelf verantwoordelijk voor de beheermonitoring en 

eventueel aanvullende ecologische monitoring. 

 

In vergelijking met het verleden is de praktische uitvoering van het agrarisch natuurbeheer 

per 1-1-2016 vrij ingrijpend veranderd. Het is niet waarschijnlijk dat beleidsmonitoring het 

effect op de doelen van de verschillende veranderingen in het beheer snel duidelijk zal 

maken. Beleidsmonitoring maakt een vergelijking tussen gebieden met en gebieden 

zonder ANLb. Bij VALA ontstond de behoefte om de effecten van de belangrijkste 

veranderingen op de doelen zelf te gaan meten. Daarvoor zijn 5 gebieden geselecteerd 

waar over een grote oppervlakte per 1-1-2016 het beheer ingrijpend is veranderd. In 2016 

zijn in deze 5 gebieden de doelsoorten onder de broedvogels geïnventariseerd. Deze 

inventarisatie dient als nulmeting. Door deze meting in 2021 te herhalen kunnen conclusies 

getrokken worden over de effectiviteit van de maatregelen. Ook bestaat de mogelijkheid 

om in de tussenliggende jaren metingen te doen waardoor fluctuaties in het voorkomen 

van doelsoorten in kaart gebracht worden en de conclusies zorgvuldiger getrokken kunnen 

worden. 
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2  Methode  

2.1 Onderzoeksgebieden 

In totaal zijn 5 gebieden onderzocht. In figuur 1 is de ligging van de onderzoeksgebieden in 

de Achterhoek weergegeven. In bijlage 1 t/m 5 zijn luchtfoto’s opgenomen van de 

onderzoeksgebieden. Hieronder volgt een korte beschrijving van de gebieden en de 

belangrijkste veranderingen in het beheer. 

Boomkamp. Dit gebied is gelegen in de buurtschap Woold bij Winterswijk. Al vele jaren 

vindt hier botanisch graslandbeheer plaats. De belangrijkste aanpassing in het beheer per 

1-1-2016 is de aanleg van 965 meter struweelrand. Door aanleg van deze randen zijn 2 

grote graslandpercelen opgedeeld in 8 kleinere percelen. Het graslandbeheer is aangepast 

aan de nieuwe VALA-beheereisen die per 1-1-2016 zijn ingegaan. Ook is in het gebied een 

akkerfaunarand aangelegd. In het gebied is een erf met vele natuurlijke elementen 

gelegen. 

Brinkhuis. Dit gebied is gelegen in de heideontginning van de Holterhoek, ten zuiden van 

Eibergen. Twee jaar geleden zijn in het gebied struwelen op wallichamen aangelegd en zijn 

stroken daarlangs verschraald door het afgraven van de bouwvoor. In de noordwesthoek 

van het terrein is een oppervlakte van 0,8 hectare ook op deze wijze verschraald. De totale 

oppervlakte die verschraald is bedraagt 1,24 hectare. Op deze verschraalde stukken wordt 

het pakket botanisch hooiland in stand gehouden. De rest van de cultuurgrond wordt 

gangbaar gebruikt. In het gebied ligt een erf met o.a. hakhoutwallen, een flinke poel en een 

hoogstam boomgaard. 

Landgoed Sieverdink. Dit onderzoeksgebied in het oude hoevenlandschap van 

Kotten/Brinkheurne strek zich verder uit dan alleen het landgoed Sieverdink. Ook een 

aantal percelen en erven van buren liggen binnen dit gebied. Het gebied kent al vele jaren 

percelen met botanisch grasland- en bouwlandbeheer. Ook zijn en worden een aantal 

agrarische percelen omgevormd in natuur (kruiden- en faunarijk grasland). De belangrijkste 

verandering die in 2016 is ingegaan is de start met kruidenrijke akkerranden met een totale 

oppervlakte van bijna 1,2 hectare. 

Simmelink. Dit onderzoeksgebied is deels gelegen in het heideontginningslandschap en 

deels in het oude hoevenlandschap van het Woold. Dit gebied kent een geschiedenis van 

al meer dan 15 jaar agrarisch natuurbeheer in de vorm van botanisch grasland- en 

bouwlandbeheer. De belangrijkste veranderingen die in 2016 zijn ingegaan betreffen het 

realiseren van 0,93 hectare kruidenrijke akkerranden en het aanleggen van circa 2000 

strekkende meter struweelranden waardoor twee grote graslandpercelen zijn opgedeeld in 

11 kleinere graslanden. 
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Slagman. Dit onderzoeksgebied is gelegen ten westen van Borculo in het oude 

hoevenlandschap en maakt onderdeel uit van het landgoederencomplex Beekvliet. Dit 

gebied kent een geschiedenis van meer dan 10 jaar agrarisch natuurbeheer in de vorm 

van botanisch graslandbeheer. De laatste jaren zijn hier ook akkerranden ingezaaid in het 

kader van een gemeentelijk project. De belangrijkste veranderingen die in 2016 zijn 

ingegaan betreffen het realiseren van 1,87 hectare kruidenrijke akkerranden en 2,03 

hectare kruidenrijke akker. 

 

Figuur 1. Ligging van de onderzoeksgebieden in de Achterhoek.  
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2.2 Methode veldonderzoek 

 

De inventarisatie is uitgevoerd door medewerkers van Staring Advies (zie tabel 1). Het 

veldwerk en de interpretatie van de veldgegevens heeft plaatsgevonden conform de BMP 

(Broedvogel Monitoring Project) methode van SOVON. De inventarisatie beperkte zich tot 

de doelsoorten voor het ANLb plus enkele soorten die ook als kwaliteitsindicatoren van het 

agrarisch cultuurlandschap kunnen worden beschouwd.  

Tussen half april en eind juni zijn de gebieden elk 5 keer bezocht. Per ochtend werden 

door een veldmedewerker 2 of 3 gebieden onderzocht. Voor een volledige 

broedvogelinventarisatie is het aantal van 5 bezoeken de ondergrens. Omdat het om 

relatief kleine gebieden gaat die tijdens een bezoek intensief afgelopen worden en omdat 

de zangactiviteit van de meeste soorten van het agrarisch cultuurlandschap pas laat in het 

seizoen op gang komt, kan het aantal van 5 bezoeken als voldoende worden 

gekwalificeerd. 

Er zijn geen nachtbezoeken uitgevoerd. Ter compensatie hiervan zijn de bewoners van de 

gebieden Boomkamp, Simmelink en Brinkhuis geïnterviewd over het voorkomen van 

steenuil en kerkuil. De broedgevallen van steenuil en kerkuil die hierdoor aan het licht zijn 

gekomen zijn meegenomen in de resultaten van dit onderzoek.  
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De veldbezoeken van de 2e ronde zijn uitgevoerd door Sylvain Wamelink. De overige 

veldbezoeken zijn uitgevoerd door Jan Stronks. Bij alle veldbezoeken aan Landgoed 

Sieverdink heeft de eigenaar, dhr. H. van Prooije, meegelopen. Bij de 1e, 3e en 5e ronde 

heeft mw. G. Brinkhuis in het gebied Brinkhuis meegelopen. 

Tabel 1: Overzicht veldbezoeken en inventarisatiemedewerkers. 

 

 

 

 

Een in het voorjaar van 2016 aangelegde struweelrand in het gebied Simmelink.  

gebied datum tijd datum tijd datum tijd datum tijd datum tijd

Boomkamp 28-4-2016 8.50-9.45 12-5-2016 4.45-6.15 26-5-2016 7.05-7.45 10-6-2016 5.10-6.00 23-6-2016 6.15-7.00

Brinkhuis 29-4-2016 6.00-6.55 20-5-2016 7.30-9.00 27-5-2016 6.00-7.00 7-6-2016 7.10-8.15 22-6-2016 5.30-6.35

Sieverdink 28-4-2016 6.00-7.45 12-5-2016 9.00-11.00 26-5-2016 8.00-10.00 14-6-2016 5.05-7.25 23-6-2016 7.30-9.30

Simmelink 28-4-2016 7.45-8.30 12-5-2016 6.30-8.15 26-5-2016 5.45-6.55 10-6-2016 6.10-7.20 23-6-2016 5.00-6.00

Slagman 29-4-2016 7.20-8.50 20-5-2016 4.30-6.20 27-5-2016 7.30-8.50 7-6-2016 5.00-6.35 22-6-2016 7.00-8.20

1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde 5e ronde
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3 Resultaten broedvogelonderzoek 

 

3.1 Resultaten 

In tabel 2 is per gebied het aantal territoria weergegeven. In de bijlagen 1 t/m 5 is per 

gebied een verspreidingskaart van alle geïnventariseerde soorten opgenomen. Deze 

verspreidingskaarten geven niet de exacte broedlocaties weer, maar duiden de 

middelpunten van de territoria aan. 

 

Tabel 2. Aantal territoria per gebied in 2016. 

soort Boomkamp Brinkhuis Sieverdink Simmelink Slagman

Boerenzwaluw 2 3 21

Boompieper 2 2 2 1

Bosrietzanger 2 1

Braamsluiper 1 2

Ekster 1 1 1

Fazant 2 1 4 4 3

Geelgors 5 1 7 6

Gekraagde roodstaart 1 3 3 3

Grasmus 5 6 9 5 3

Grauwe vliegenvanger 2 1 7 1 4

Groene specht 1 1 2

Grote lijster 1 1

Heggenmus 2 3 9 2 5

Holenduif 1 2

Houtduif 6 5 16 7 15

Kerkuil 1

Kievit 1 1

Koekoek 1 1

Kneu 2

Ringmus 1 1

Roodborsttapuit 1 1

Spotvogel 1

Spreeuw 1 3 15 5 10

Steenuil 1 1

Torenvalk 1 1

Tuinfluiter 4 3 6 2 14

Wielewaal 1

Witte kwikstaart 1 1 6 2 2

Wulp 1

aantal territoria per gebied
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Om een vergelijking tussen de gebieden beter te kunnen maken zijn in tabel 3 de 

dichtheden van de geïnventariseerde soorten per gebied opgenomen. 

  

Tabel 3. Dichtheden broedvogels 2016 per 100 hectare.  

Boomkamp Brinkhuis Sieverdink Simmelink Slagman

oppervlak (ha): 17,9 21,7 61,1 26,9 45,5

soort

Boerenzwaluw 0,0 9,2 4,9 0,0 46,2

Boompieper 11,2 9,2 0,0 7,4 2,2

Bosrietzanger 0,0 0,0 3,3 0,0 2,2

Braamsluiper 5,6 9,2 0,0 0,0 0,0

Ekster 0,0 4,6 0,0 3,7 2,2

Fazant 11,2 4,6 6,5 14,9 6,6

Geelgors 27,9 4,6 11,5 22,3 0,0

Gekraagde roodstaart 0,0 4,6 4,9 11,2 6,6

Grasmus 27,9 27,6 14,7 18,6 6,6

Grauwe vliegenvanger 11,2 4,6 11,5 3,7 8,8

Groene specht 5,6 0,0 1,6 0,0 4,4

Grote lijster 5,6 0,0 0,0 0,0 2,2

Heggenmus 11,2 13,8 14,7 7,4 11,0

Holenduif 0,0 4,6 3,3 0,0 0,0

Houtduif 33,5 23,0 26,2 26,0 33,0

Kerkuil 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0

Kievit 0,0 4,6 1,6 0,0 0,0

Koekoek 0,0 0,0 1,6 0,0 2,2

Kneu 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Ringmus 0,0 4,6 0,0 3,7 0,0

Roodborsttapuit 0,0 4,6 0,0 3,7 0,0

Spotvogel 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0

Spreeuw 5,6 13,8 24,5 18,6 22,0

Steenuil 0,0 4,6 0,0 3,7 0,0

Torenvalk 0,0 4,6 1,6 0,0 0,0

Tuinfluiter 22,3 13,8 9,8 7,4 30,8

Wielewaal 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2

Witte kwikstaart 5,6 4,6 9,8 7,4 4,4

Wulp 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0

aantal territoria per 100 hectare
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3.2 Volledigheid 

 

Voor enkele soorten is het onderzoek mogelijk onvoldoende volledig. Deze soorten staan 

hieronder vermeld met daarbij de reden waarom de volledigheid mogelijk onvolledig is. 

Boerenzwaluw: Het aantal territoria is bepaald aan de hand van rondvliegende vogels. Dit 

geeft geen nauwkeurig beeld van het werkelijk aantal broedende paartjes. Beter, maar ook 

veel arbeidsintensiever is het om bewoners te interviewen. 

Grote lijster: De soort zingt vroeg in het jaar, soms al vanaf half december. Doordat laat 

met de inventarisatie begonnen is zullen ongetwijfeld een aantal territoria gemist zijn. 

Kerkuil: Doordat er geen nachtrondes gelopen zijn en omdat de bewoners van de gebieden 

Sieverdink en Slagman niet zijn geïnterviewd kunnen in deze gebieden paartjes van de 

kerkuil gemist zijn. 

Kievit: Doordat laat met de inventarisatie is begonnen zullen vroeg verstoorde paartjes 

gemist zijn. 

Steenuil: Doordat er geen nachtrondes gelopen zijn en omdat de bewoners van de 

gebieden Sieverdink en Slagman niet zijn geïnterviewd kunnen in deze gebieden paartjes 

van de steenuil gemist zijn. 
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3.3 Overige waarnemingen 

 

Tijdens de veldbezoeken zijn ook de zoogdieren op kaart ingetekend. Tabel 4 geeft een 

overzicht van de hoogste aantallen die tijdens één bezoek zijn genoteerd. 

 

Tabel 4. Overzicht van het hoogste aantal zoogdieren dat tijdens één bezoek is genoteerd. 

 

Wat betreft de niet-broedvogels zijn de volgende bijzondere waarnemingen gedaan: 

Gekraagde roodstaart: In het gebied Boomkamp is op 28-4-16 op 3 plekken een zingende 

vogel waargenomen. Daarna zijn in het gebied geen waarnemingen meer gedaan. Deze 

waarnemingen waren voor de datumgrens van deze soort en tellen daarom niet als 

territoria. Het betroffen dus doortrekkers. 

Kwartel: In het gebied Boomkamp eenmalig een roepende vogel voor de datumgrens op 

12-5-16. 

Tapuit: Op 28-4-16 was eenmalig in het gebied Boomkamp een vogel op doortrek 

aanwezig in een net daarvoor aangelegde struweelrand. 

IJsvogel: In de gebieden Boomkamp en Slagman zijn tijdens de veldbezoeken enkele 

keren ijsvogels waargenomen. 

Dodaars: In het gebied Brinkhuis heeft een paartje dodaars met succes gebroed (3 jongen) 

op de poel die tegen het erf aanligt. 

Kleine plevier: op 22-6-16 was op het geplagde grasland in het gebied Brinkhuis een 

paartje aanwezig, waarschijnlijk elders gevlucht voor het hoge water. 

Draaihals: Op 28-04-16, voor de datumgrens, een roepende vogel op het Landgoed 

Sieverdink. Daarna is de soort hier niet meer waargenomen. Waarschijnlijk een doortrekker 

dus. 

 

soort Boomkamp Brinkhuis Sieverdink Simmelink Slagman

Haas 6 2 10 5 10

Konijn 1 3 3

Ree 1 1 4 4

Haas 33,5 9,2 16,4 18,6 22,0

Konijn 5,6 0,0 4,9 0,0 6,6

Ree 5,6 0,0 1,6 14,9 8,8

maximaal aantal gedurende één bezoek

max. aantal / één bezoek / 100 ha.
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Kneu: Op 28-04-16, voor de datumgrens, een zingende vogel op het Landgoed Sieverdink. 

Daarna is de soort hier niet meer waargenomen. Waarschijnlijk een doortrekker of een 

broedvogel uit de wijdere omgeving. 

Grauwe gans: In zowel de gebieden Landgoed Sieverdink als Slagman werd tijdens het 

eerste bezoek een paartje gezien. Mogelijk zijn het broedvogels in beide gebieden. De 

grauwe gans is geen doelsoort, maar het wel opvallend dat deze soort steeds vaker in het 

agrarisch gebied van de Achterhoek broedpogingen onderneemt. 

Ooievaar: Op 23-6-16 werd op Landgoed Sieverdink een foeragerende vogel gezien. 
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4. Analyse 

Tot 1 januari 2016 was het agrarische natuurbeheer in de 5 onderzoeksgebieden vooral 

gericht op het ontwikkelen van botanische waarden. Dat wil niet zeggen dat de fauna niet 

geprofiteerd heeft van het gevoerde botanische beheer. Of dit een eventueel (positief) 

effect heeft gehad op de doelsoorten voor het nieuwe ANLb kan achterhaald worden door 

de dichtheden van broedvogels in de 5 onderzochte gebieden te vergelijken met vrij 

recente grootschalige inventarisaties in de omgeving van deze gebieden. In onderstaande 

tabel wordt deze vergelijking gemaakt. 

 

Tabel 5. Vergelijking dichtheden broedvogels met andere regionale grootschalige inventarisaties. 

Boom-

kamp 

2016

Brink-

huis 

2016

Siever-

dink 

2016

Simme-

link 

2016

Slag-

man 

2016

totaal 

ANLb 

2016

NLB 

W'wijk 

95-98

IJzerlo- 

Lintelo 

2005

Lievelde 

2007

Besselink-

schans - Grijze 

Veld 2008

oppervlak (ha): 17,9 21,7 61,1 26,9 45,5 173,1 23536 802 863 1095

soort

Boerenzwaluw 0,0 9,2 4,9 0,0 46,2 15,0 5,6 5,7 7,9 5,3

Boompieper 11,2 9,2 0,0 7,4 2,2 4,0 1,6 0,2 2,2 2,0

Bosrietzanger 0,0 0,0 3,3 0,0 2,2 1,7 0,8 1 5,6 1,9

Braamsluiper 5,6 9,2 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0 0,1 0,9 0,8

Ekster 0,0 4,6 0,0 3,7 2,2 1,7 1,9 1 3,8 2,6

Fazant 11,2 4,6 6,5 14,9 6,6 8,1 3,0 7,9 4,1 3,9

Geelgors 27,9 4,6 11,5 22,3 0,0 11,0 5,5 5,2 5,8 4,8

Gekraagde roodstaart 0,0 4,6 4,9 11,2 6,6 5,8 4,3 4,7 3,9 4,2

Grasmus 27,9 27,6 14,7 18,6 6,6 16,2 4,6 5,2 10,8 7,2

Grauwe vliegenvanger 11,2 4,6 11,5 3,7 8,8 8,7 6,3 6,4 2,5 4,0

Groene specht 5,6 0,0 1,6 0,0 4,4 2,3 1,0 1,5 1,6 2,3

Grote lijster 5,6 0,0 0,0 0,0 2,2 1,2 2,8 2,7 2,5 2,3

Heggenmus 11,2 13,8 14,7 7,4 11,0 12,1 10,2 14,3 9 9,4

Holenduif 0,0 4,6 3,3 0,0 0,0 1,7 2,4 5,2 7,2 6,2

Houtduif 33,5 23,0 26,2 26,0 33,0 28,3 27,1 35,3 30,5 32,1

Kerkuil 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,6 0,04 0,4 ? 0,4

Kievit 0,0 4,6 1,6 0,0 0,0 1,2 5,2 2,7 12,1 6,1

Koekoek 0,0 0,0 1,6 0,0 2,2 1,2 0,8 0,2 0,7 0,5

Kneu 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,3 1,5 0,5 1,3

Patrijs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 1,2 1,3

Ringmus 0,0 4,6 0,0 3,7 0,0 1,2 20,0 15,7 10 8,4

Roodborsttapuit 0,0 4,6 0,0 3,7 0,0 1,2 0,0 0 ? 0,0

Spotvogel 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,6 1,0 1,2 1,7 1,3

Spreeuw 5,6 13,8 24,5 18,6 22,0 19,6 27,1 23,8 24,7 18,3

Steenuil 0,0 4,6 0,0 3,7 0,0 1,2 0,6 1,4 1,6 1,1

Torenvalk 0,0 4,6 1,6 0,0 0,0 1,2 0,3 0,2 0,5 0,5

Tuinfluiter 22,3 13,8 9,8 7,4 30,8 16,8 13,4 11,1 11,7 10,7

Wielewaal 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,6 1,1 0,9 1,4 0,5

Witte kwikstaart 5,6 4,6 9,8 7,4 4,4 6,9 7,1 6,4 5,6 5,7

Wulp 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,6 0,5 0,2 2,2 0,8

aantal territoria per 100 hectare
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In kolom 2 t/m 6 staan de dichtheden van de onderzochte gebieden. Kolom 7 geeft de 

gezamenlijke dichtheid van de in 2016 gebieden weer. In de 8e t/m  de 12e kolom staan de 

dichtheden van referentiegebieden, bepaald zijn bij grootschalige inventarisaties in de 

Zuidoost-Achterhoek. Eén op één mogen deze dichtheden niet met elkaar vergeleken 

worden omdat o.a: 

- De in 2016 onderzochte gebieden klein van omvang zijn. De berekende dichtheden 

berekenen van vogels met grote territoria moeten met een korrel zout genomen 

worden. Een flink deel van een geconstateerd territorium kan buiten het gebied 

liggen. 

- Elk gebied heeft zijn eigen structuur. Veel bos betekend gemiddeld genomen 

minder broedvogels van het agrarisch cultuurlandschap. 

- Onder invloed van strenge winters kan de dichtheid van een aantal soorten van jaar 

op jaar variëren. Ook kennen sommige soorten op de lange termijn een 

verandering in trend die niet veroorzaakt wordt door lokale omstandigheden. Twee 

reden waarom vroegere inventarisatie niet klakkeloos met recente inventarisaties 

vergeleken mogen worden. 

Zoals al gezegd kunnen de dichtheden van de verschillende inventarisaties niet klakkeloos 

met elkaar vergeleken worden, maar een grote lijn is er wel uit te halen. De meeste soorten 

halen in de ANLb gebieden die in 2016 zijn geïnventariseerd dichtheden die binnen de 

range van de andere gebieden als normaal kunnen worden betiteld. In positieve zin 

springen boerenzwaluw, boompieper, geelgors en grasmus eruit. Deze vier soorten 

foerageren (deels) in en/of boven agrarische percelen en profiteren van de insectenrijkdom 

van de percelen met agrarisch natuurbeheer. Twee soorten vallen in negatieve zin op: 

holenduif en patrijs. De lage dichtheid van de holenduif in de 5 geïnventariseerde ANLb-

gebieden is te verklaren doordat de favoriete broedhabitat (bebouwing/erven) in deze 

gebieden schaarser is dan in de referentiegebieden. De patrijs blijkt in de ANLb-gebieden 

geheel te ontbreken. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de intensivering van de 

landbouw in de ruime omgeving van deze gebieden. Uit de herhaling van deze 

inventarisatie in 2021 zal moeten blijken of ANLb- en andere maatregelen in de ruime 

omgeving van de onderzochte gebieden geleid hebben tot een hervestiging van de patrijs 

in deze gebieden. 

 

Per gebied worden hieronder nog enkele opmerkingen gemaakt over de inventarisatie van 

2016 en worden suggesties gedaan voor het beheer. 

 Boomkamp. De struweelvogels (o.a. braamsluiper, grasmus en geelgors) zijn goed 

vertegenwoordigd. Door de aanleg van de struweelranden zullen deze soorten de 

komende jaren zeker toenemen en zullen mogelijk nieuwe soorten verschijnen. Of de 

ultieme doelsoort grauwe klauwier hier ook bij zit zal de inventarisatie in 20121 uitwijzen. 

Het verdient aanbeveling om op het erf in het gebied nestkasten op te hangen voor 

steenuil, kerkuil, holenduif, hop en draaihals. 
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Brinkhuis. Vrijwel alle doelsoorten van erven zijn hier aangetroffen. De singels/struwelen 

die hier het open gebied zijn aangelegd met de verschraalde graslandranden die twee jaar 

geleden zijn aangelegd trekken de eerste twee soorten broedvogels: grasmus en 

roodborsttapuit. Het is te verwachten dat deze soorten de komende jaren zullen toenemen 

en dat er mogelijk nieuwe soorten verschijnen. Of de ultieme doelsoort grauwe klauwier 

hier ook bij zit zal de inventarisatie in 20121 uitwijzen. Wat betreft inrichting is een flinke 

poel in het westelijke deel van het terrein zeer gewenst. De doelsoorten kamsalamander 

en boomkikker zitten op korte afstand. Een soort als grauwe klauwier is ook gebaat bij de 

aanleg van poelen doordat deze soort vooral grote insecten zoals libellen eet. Poelen zijn 

belangrijke kraankamers voor libellen. 

Landgoed Sieverdink. Dit gebied kent geen echte uitschieters. De struweelsoorten zijn 

redelijk goed vertegenwoordigd. Dit is het enigste gebied waar de spotvogel binnen de 

datumgrenzen is waargenomen. De verwachting is dat door de uitbreiding van het 

kruidenrijke akker(randen)beheer dat in 2016 is ingezet, diverse soorten zullen toenemen 

zoals kneu, geelgors, holenduif, houtduif en grasmus. Wellicht dat ook soorten als patrijs 

en grauwe klauwier hier weer hun rentree maken. Wat betreft de inrichting kunnen op 

enkele plekken nog struweelranden aangelegd worden. Daarnaast verdient het 

aanbeveling om op erven in het gebied nestkasten op te hangen voor steenuil, kerkuil, 

holenduif, hop en draaihals. 

Simmelink. De uitschieter is hier de fazant. Waarschijnlijk dankzij een flinke oppervlakte 

kruidenrijke akkerranden en graan en weinig opgaand hout waardoor de predatiedruk 

relatief laag is. Ook soorten als grasmus, geelgors en gekraagde roodstaart doen het hier 

goed. Door de aanleg van de akkerfaunaranden en struweelranden is de verwachting dat 

veel soorten die baat bij deze structuren hebben de komende jaren zullen toenemen. Wat 

betreft de inrichting is het aanleggen van één of twee poelen zeer gewenst. De doelsoort 

kamsalamander is mogelijk bewoner van de poel in het uiterste oosten van dit gebied en is 

in ieder geval op korte afstand aanwezig. Ook voor een doelsoort als grauwe klauwier is 

aanleg van één of twee poelen zeer gewenst. Daarnaast verdient het aanbeveling om op 

erf van Simmelink nestkasten op te hangen voor steenuil, kerkuil, holenduif, hop en 

draaihals. 

Slagman. De echte uitschieters in positieve zin zijn hier boerenzwaluw en tuinfluiter. 

Voedselrijk en vochtig hakhout is het optimale habitat voor de tuinfluiter. Dat is in dit gebied 

rijkelijk voorhanden. Droge schrale randen ontbreken in dit overwegend vochtige 

kwelgebied vrijwel geheel. Wellicht dat daardoor ook de geelgors ontbreekt en de grasmus 

met slechts één territorium aanwezig is. Het kan ook zijn dat de geelgors in de ruime 

omgeving, door wat voor oorzaak dan ook, hier geheel verdwenen is. Opvallend is dat 

soorten die een duidelijke binding hebben met (extensieve) akkers en graslanden hier 

nogal matig vertegenwoordigd zijn. Het verdient daarom aanbeveling om ten behoeve van 

verschillende doelsoorten rond de ANLb-akkers de houtwallen en –singels in 
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hakhoutbeheer te nemen. Het is niet bekend of in dit gebied al nestkasten hangen voor 

kerkuil en steenuil. Bij het ontbreken hiervan is de plaatsing van nestkasten voor kerkuil op 

het erf van Slagman (in het zuidelijk deel) en/of de erven in het noordoostelijke deel 

gewenst. Het plaatsen van een nestkast voor de steenuil is alleen op de erven in het 

noordoostelijk deel gewenst. Het erf van Slagman is meer gelegen in bosuil habitat. Het 

plaatsen van een nestkast voor steenuil is hier niet zinvol. 
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Bijlage 1. Verspreidingskaart broedvogels gebied Boomkamp 
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Bijlage 2. Verspreidingskaart broedvogels gebied Brinkhuis 
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Bijlage 3. Verspreidingskaart broedvogels gebied Landgoed Sieverdink 
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Bijlage 4. Verspreidingskaart broedvogels gebied Simmelink 
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