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dichtheid op 4,5 paar/100 ha. De geschiktheid van het agra-

risch gebied hangt sterk af van de (grond)waterstand. Daar-

naast is de beslotenheid van het landschap van belang. Op 

de zeeklei zorgt dat voor een toename in dichtheid, maar 

op het laagveen juist voor een afname ten opzichte van het 

open agrarisch gebied. De meeste cultuurlanden van de 

Laagveenregio hebben een uitgesproken kleinschalig karak-

ter met veel sloten. Het agrarisch gebied van de Zeekleiregio 

is bijna overal grootschalig met veel minder watergangen, 

wat de dichtheid van de Meerkoet drukt.

Bij de bezetting van de BLE’s spelen dezelfde regionale ver-

schillen. In de Holocene regio’s varieerde die van 23,4 tot 

33,2%. In de Zandregio was de bezetting maar 3,5%.

Ontwikkelingen

In 1963-65 was de Meerkoet al een talrijke broedvogel in 

Noord-Brabant. De soort verloor zijn schuwheid voor de 

mens waardoor het aantal broedparen in dorpen en ste-

den kon uitgroeien, terwijl de verzoeting van de voormalig 

buitendijkse gebieden voor een extra impuls zorgde. In de 

Biesbosch kon de soort na de afsluiting van het Haringvliet 

in 1970 geweldig toenemen. Het areaal groeide tussen 1973-

77 en 1998-2000 verder. Op de zandgronden verscheen de 

Meerkoet in zeven atlasblokken en verdween uit één. De 

kleigebieden waren en zijn nog steeds volledig bezet. 

De Brabantse trend van 1984-2000 loopt vrijwel gelijk met 

die van Nederland. Na een aanvankelijke daling ten gevolge 

van de strenge winters van 1985/87, nam de stand tot 1995 

enigszins toe. Daarna zette vooral in Noord-Brabant een 

lichte daling in, mogelijk ten gevolge van de verdroging van 

de zandgronden. Het is niet zeker dat dit zich ook in West-

Brabant voordeed. 
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Relatieve dichtheid.

> Meerkoet.

BMP-index van Noord-Brabant 

en Nederland.
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De achtervolgingen die in

het voorjaar veelvuldig

plaatsvinden zorgen vaak voor 

veel misbaar op de plas.

(Ton Bakker)
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Nederland : talrijke tot zeer talrijke broedvogel; doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal.

West-Brabant : talrijke broedvogel; doortrekker en wintervogel in vrij groot aantal.

Scholekster
Haematopus ostralegus

geteld 1989-96 schatting periode klasse, n/100 ha trend

Nederland 80.000-130.000 1998-2000 6-7 -

Midden- en Oost-Brabant 1.150-1.300 1983-87 5 +

West-Brabant 2.142 2.375-2.650 1989-96 6 -

agrarisch gebied 1.524 1.700-1.900 1989-96 1,5-1,7 -

bos- en natuurgebied 491 550-600 1989-96 1,8-2,1 +

stedelijk gebied 127 125-150 1989-96 0,5-0,6 -

Habitat, voedsel en broedbiologie

De Scholekster was bij uitstek een vogel van de getijden-

zone. In de vorige eeuw manifesteerde hij zich daarnaast 

meer en meer in het cultuurgebied. Ze foerageren op gras-

land en op slikzones van plassen en rivieren en in mindere 

mate op akkerland. Het nest ligt meestal op akkers of an-

der schaars begroeid terrein. In de kuststreek bestaat zijn 

voedsel grotendeels uit schelpdieren als kokkels en mosse-

len alsmede pieren en krabben. In het binnenland vormen 

regenwormen en emelten het hoofdvoedsel. Scholeksters 

broeden pas vanaf hun vierde levensjaar. Het nest is een 

kuiltje, gestoffeerd met wat dode plantenresten, steentjes 

of schelpen. Het legsel bevat 3-4 eieren. De jongen worden 

geruime tijd na het uitlopen door beide ouders gevoerd. In 

de loop van juli verdwijnen de vogels naar de kuststreek om 

te ruien. De meeste Nederlandse broedvogels overwinteren 

in eigen land in de Wadden en de Delta.

Aantallen en verspreiding

De Scholekster is met zijn opvallend uiterlijk en gedrag ge-

makkelijk op te sporen. Toch is gebleken dat bij hoge dicht-

heden een ondertelling tot 50% kan optreden, indien niet 

Scholekster. Verspreiding.

Scholekster. 

(Ton Bakker)

De Scholekster is gesponsord door: José Hermanussen en Wiel Poelmans, Tilburg.

Soortbesprekingen
Dit boek behandelt alle vogels die in West-Brabant 
broeden of gebroed hebben. Elke soort wordt besproken 
met informatie over leefgebied, voedsel en broedbiologie. 
Per vogelsoort wordt ingegaan op de levenswijze, hun 
aantallen en verspreiding in West-Brabant. Daarnaast zijn 
er vele historische en actuele kanttekeningen en wordt de 
ontwikkeling van de soort in de regio vergeleken met de 
landelijke trend.

Landschappen
Ruime aandacht is er ook voor de relaties van vogels met 
het landschap. Het broedvogelonderzoek richtte zich zo-
wel op natuurgebieden als op het agrarisch gebied. Uniek 
is dat daarnaast veel aandacht is besteed aan broedvogels 
in dorpen en steden.

Volgende >>



Rijk geïllustreerd
Deze zeer uitgebreide streekavifauna is rijkelijk voorzien 
van foto’s en kaartmateriaal in kleur. Het prachtig uitge-
voerde boek van zo’n 600 pagina’s geeft veel informatie 
over het ontstaan van ons landschap, alle onderzochte 
natuurgebieden en de broedvogelgemeenschappen.
Formaat 23x30 cm.

Vruchtbare samenwerking
Dit standaardwerk kwam tot stand dankzij de 
samenwerking van het SWEV en de Provincie Noord-
Brabant. Meer dan 100 vrijwilligers, aangesloten bij het 
SWEV, inventariseerden alle bos- en natuurgebieden 
alsmede de dorpen en steden. Onderzoekers van de 
Provincie namen het agrarische gebied voor hun rekening.
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2.1 Inleiding

Het West-Brabantse landschap staat centraal in dit hoofd-

stuk. Het kostte de oerkrachten vele miljoenen jaren de fun-

damenten van het huidige landschap neer te zetten, waarna 

bodemvorming en vegetatieontwikkeling hand in hand het 

voorlopige eindbeeld bepaalden. De mens had slechts dui-

zend jaar nodig de aanblik van het landschap zeer ingrij-

pend te veranderen. Hoe dat ging, en wat dat uiteindelijk 

opleverde, is in dit hoofdstuk beschreven.

De grens van het studiegebied is weergegeven op de kaart 

in figuur 2.1. Het sluit precies aan op Midden- en Oost-Bra-

bant, beschreven in ‘Broedvogels van Midden- en Oost-Bra-

bant’. De totale oppervlakte bedraagt 1.695 km2. Naast alle 

natuurgebieden en het agrarisch gebied, is ook het gehele 

stedelijk gebied naar vogels afgespeurd. 

2.2 Het ontstaan van het West-Brabantse landschap 

In het Laat-Tertiair, enkele tientallen miljoenen jaren gele-

den, hebben de belangrijkste veranderingen voor de aanzet 

van het huidige landschap plaats gevonden. Het grootste 

gedeelte van Nederland lag in die tijd in een ondiepe zee, 

waarvan het Zuidwest-Nederlands Bekken zich over het 

noorden van West-Brabant uitstrekte. In het Tertiair zijn 

bodembewegingen op gang gekomen, die zich ook nu nog 

manifesteren. West-Nederland en de bodem van de Noord-

zee laten een daling zien, terwijl het aangrenzende Mas-

sief van Brabant stijgt. De noordelijke uitloper hiervan, het 

Plateau van Brabant, ligt in West-Brabant. Als gevolg van 

deze bewegingen helt Noord-Brabant van zuidoost naar 

noordwest.

De bodembewegingen hebben geleid tot het ontstaan van 

een aantal breuken in de ondergrond van Zuid-Nederland, 

die op sommige plaatsen nog zichtbaar zijn in het land-

schap (figuur 2.2). De verschillende delen van de aardkorst 

bewegen langs de breuklijnen ten opzichte van elkaar. Om-

hoogkomende delen worden horsten genoemd, dalende de-

len slenken. De Rijenbreuk vormt de grens tussen het Pla-

teau van Brabant en de Centrale Slenk in Midden-Brabant.

In de Tertiaire zee zijn dikke lagen klei afgezet, die nog 

steeds in de West-Brabantse ondergrond te vinden zijn. De 

belangrijkste zijn de Klei van Boom en de Formaties van 

Breda en Oosterhout. Dit soort kleilagen zijn ondoordring-

baar voor water en vormen de afscheiding van watervoe-

rende zandlagen. In het Vroeg-Pleistoceen, zo’n 2,3 miljoen 

jaar geleden, begon de zee zich geleidelijk naar het noord-

westen terug te trekken. In die tijd werd in de ondiepe zee 

de Formatie van Maassluis afgezet, bestaande uit grof en 

fijn kalkrijk zand met hier en daar kleilaagjes. De invloed 

van Schelde, Maas en Rijn nam geleidelijk toe. De rivieren 

voerden grote hoeveelheden grind, grof zand en klei aan 

(Formatie van Tegelen). De later afgezette Formatie van Ke-

dichem bestaat vooral uit fijn zand en klei en fungeert als 

scheidende laag tussen het eerste en tweede watervoerende 

pakket. Beide formaties liggen in vrijwel geheel West-Bra-

bant dicht aan het maaiveld (figuur 2.3). In het oostelijk 

deel van West-Brabant ligt de Formatie van Sterksel uit het 

Midden-Pleistoceen dicht aan de oppervlakte. Het is een af-

zetting van grof zand en grind.

Onder invloed van de sedimentaties en de bewegingen van 

horsten en slenken wijzigde de loop van de grote rivieren. 

De Schelde verplaatste zich naar het westen en de Rijn ver-

legde zijn loop meer naar het noorden. De Maas dook door 

het omhoogkomen van de Peelhorst in de Slenk van Venlo.

Het Pleistoceen omvatte een periode van ruim 2 miljoen 

jaar waarin diverse ijstijden en warmere perioden elkaar af-

wisselden. In het Saalien, de voorlaatste ijstijd die 200.000 

jaar duurde, was het noorden van Nederland met een ijskap 

bedekt. Het ijs vormde stuwwallen, waardoor de benedenlo-

pen van Rijn en Maas naar het westen werden afgebogen.

In deze tijd heerste een droog toendraklimaat. In de pool-

woestijn had de wind vrij spel. Er werd veel löss en fijn 

zand afgezet (de Nuenengroep). Bewoning was in deze 

barre tijden onmogelijk door het ontbreken van brand-

hout en voldoende prooidieren. Tijdens de laatste ijstijd 

in het Weichselien zette de wind dekzand af (Formatie 
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> Figuur 2.2  

Breuken in Noord-Brabant.

van Twente). Plaatselijk ontstonden hierdoor relatief hoge 

dekzandruggen, waardoor kleine rivier- en beekdalen af-

gedamd raakten. In de rivierdalen waaiden rivierduinen 

of donken op. De toppen van de hoogste donken staken 

boven de later gevormde rivierafzettingen en veen uit. De 

eerste bewoners van het rivierengebied vestigden zich op 

deze plekken. Tijdens de ijstijden lag de zeespiegel meer 

dan 100 meter lager omdat veel water was vastgelegd in 

het ijs. Omstreeks 18.000 jaar geleden werd het iets min-

der koud en veranderde de poolwoestijn geleidelijk in een 

steppetoendra met een vegetatie van korstmossen, heide en 

dwergstruiken. Hier leefden soorten als Mammoet, Rendier, 

Reuzenhert, Paard, Wolharige Neushoorn en Wolf. Of er in 

deze tijden al rendierjagers rondliepen, is niet bekend. Met 

het verder oplopen van de temperatuur ontstonden dennen- 

en berkenbossen en verdwenen de meeste grote zoogdie-
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Figuur 2.3 

Formaties West-Brabant

(naar C.J. van Staalduinen, 

1979).
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