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1. Inleiding 
 
In ornithologische middens zijn de Vlaamse duingebieden bekend om hun rijke avifauna. Dit 
resulteerde onder meer in broedvogelinventarisaties van de Zwinbosjes te Knokke (Lust et al., 
1995), de Staatsbossen van De Haan-Wenduine (Beidts, 1984) en de duinen van De Panne 
(Geldhof, 1976). De laatste jaren gaat er ook steeds meer aandacht uit naar het monitoren1

 

 van 
soorten(-groepen). Met de resultaten hiervan kan het beheer beter geanalyseerd en indien nodig 
worden bijgestuurd. Voor wat betreft de Westkust werden recent in zowat alle duinen tellingen 
uitgevoerd (zie onder meer Bonte & Anselin , 1998; Bonte et al., 2001). In een breder kader werd in 
de jaren 2000-2002 nog onderzoek verricht naar het voorkomen van soorten voor de Vlaamse 
Broedvoge1atlas (Vermeersch, et al., 2004).  

Dit artikel bespreekt het voorkomen van broedvogels in enkele (natuur-)gebieden te De Panne 
tijdens de jaren 2003-2007. Bij het evalueren van het beheer is het met name van belang om over 
recente gegevens te beschikken omdat een  voge1populatie geen statisch gegeven is en mee 
evolueert in de tijd. De resultaten ervan lieten ons toe voor bepaalde gebieden (Westhoekreservaat, 
Houtsaegerduinen,…) de evolutie van de avifauna te vergelijken ten opzichte van gegevens uit het 
verleden. Hierop voortbordurend werd als tweede aandachtspunt nagegaan hoe de meeste soorten 
konden ondergebracht worden in grotere gehelen, de zogenaamde ecologische soortengroepen. 
Deze groepen bestaan uit soorten die ongeveer dezelfde biotoopeisen gemeen hebben. Wij hebben 
nagegaan welke soorten er vertegenwoordigd zijn in deze groepen en eventueel welke hun 
aantalsevolutie is? Ook werd er aandacht geschonken aan de dichtheden van diverse vogelsoorten 
per deelgebied. 
 

  

                                                 
 
1 Monitoren is de basis voor het evalueren van het beheer (is het bekomen beheersresultaat gelijkaardig aan 
het beoogde doel en wat moet er eventueel worden gedaan om dat doel alsnog te bereiken?) binnen een 
bepaald natuurgebied door gebruikt te maken van meetbare eenheden (bijvoorbeeld dichtheden per hectare, 
aan- of afwezigheid van bepaalde soorten). 
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2. Materiaal en methode 

2.1. Op het terrein  
 
Voor de inventarisatie werd de uitgebreide territoriumkartering gebruikt2

 

 (voor een uitgebreide uitleg, 
zie Hustings et al., 1985) aangevuld met meer actuele raadgevingen verschaft door Sovon 
Nederland (Van Dijk, 1993) en het Instituut voor Natuurbehoud (Vermeersch, 2002). Een kwalitatief 
en kwantitatief bevredigend resultaat van elk gebied werd bekomen door minstens een 10-tal keren 
een volledige telling te verrichten en dit tussen midden februari en begin augustus. Voor sommige 
soorten (bijvoorbeeld duiven) werden bijkomende aparte tellingen verricht. Er werd meestal 's 
ochtends geteld bij goed weer en dit tot iets voor het middaguur. Voor enkele specifieke soorten die 
's avonds en tijdens de nacht actief waren (bijvoorbeeld uilen) werd op deze laatste tijdstippen 
geteld. Tevens werd ’s morgens dikwijls nog in het donker geteld zodat nachtactieve soorten 
frequent werden opgemerkt en geregistreerd. Met deze gevolgde methode verkregen we, naar we 
vermoeden, toch een goed representatief beeld van de aanwezige soorten en de populatiegrootte. In 
totaal werd over de verschillende jaren 565 uren gespendeerd aan tellingen.  

De mate van broedstatus (mogelijke, waarschijnlijke en zekere broedgevallen) werd tevens zo 
nauwkeurig mogelijk vastgelegd. Voor de volgende soorten werd met geluidsnabootsing gewerkt: 
Bosuil Strix aluco, Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor en Steenuil Athena noctua. Tijdens elke 
inventarisatie werden alle relevante waarnemingen op een vegetatiekaart gezet. De aldus verkregen 
gegevens werden uiteindelijk in een later stadium volledig uitgewerkt. 
 
 
Tabel 1.Overzicht van de getelde gebieden met referentiejaar (= jaar van volledige telling) en totale oppervlakte. 
Het eigenlijke Calmeynbos zelf (west en oost samen) bedraagt in oppervlakte ongeveer 85 ha. Voor een 
overzicht van de getelde gebieden met aanduiding en afbakening van de deelgebieden zie Kaart 1.  
 
Gebied Volledig inventarisatie Gedeeltelijke inventarisatie Oppervlakte 
Westhoek 2003 2004 / 2006 / 2007 337 
Houtsaegerduinen, -bos, 
tennisvelden en 
Kerkepanne 

2004 2005 / 2006 / 2007 86+2+2+3 

Duinzoom Oosthoek 2004 / 20005 2006 / 2007 15 
Oosthoekduinen + 
Nachtegaal 2005 2006 / 2007 59+2 

Oosthoekduinen west + 
oost 2005 2006 / 2007 2+2 

Calmeynbos west 2005 2006 / 2007 45 
Krakeelduinen 2005 2006 / 2007 60 
Residentiële villawijk 
(Dynastiewijk) 2005 2006 / 2007 65 

De 3 Vijvers 2005 2006 / 2007 20 
Cabour 2006 2007 87 
Polders Adinkerke 2006 2007 132 
Totaal   937 hectare 

 
  

                                                 
 
2 Kort gesteld komt deze methode hierop neer dat men in tijdens het broedseizoen een terrein een aantal keren 
bezoekt, de aanwezige soorten registreert en na alle tellingen de gegevens uitwerkt om onder meer het aantal 
soorten, de aantallen en hun verspreiding vast te leggen. 
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2.2. Verwerking van de waarnemingen  
 
Per soort werd hiervoor een kaart aangemaakt waarop de notering van de zangposten, territoria of 
broedparen (enkel weerhouden indien regelmatig binnen het telgebied vastgesteld) werd ingekleurd. 
Van alle soorten werden de absolute aantallen vastgesteld en van sommige werden de dichtheden 
per deelgebied berekend.  
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3. Het landschap en het beheer 

3.1. Overzicht van de getelde gebieden 
 

 
Kaart 1. .Overzicht van de getelde gebieden (A: De Panne tot Nieuwpoort) 
 
 
1 Westhoekreservaat 
2 Dynastiewijk, appartementenzone en 

vissersdorp 
3 Krakeelduinen 
4 Calmeynbos 
5 Oosthoekduinen 
6 Duinzoom 
7 Houtsaegerduinen 
8 Houtsaegerbos 
9 Kerkepannebos 
10 De Drie Vijvers 
11 Cabour 
12 Jyl-weiden 
13 Markeyputten 
14 Molenhoek en Koekuithof 
15 Noordduinen 

16 Belvédère 
17 Fluithoek 
18 Doornpanne en Hoge Blekker 
19 Sint-André 
20 Witte Burg 
21 Astridpanne 
22 Schipgatduinen en Hoge Duinen 
23 Plaatsduinen 
24 Zeebermduinen 
25 Ter Yde en Spelleplekke 
26 Hannecartbos 
27 Oostvoorduinen 
28 Monobloc 
29 Karthuizerduinen 
30 Simli-duinen 
38 Littobos 
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Kaart 2. .Overzicht van de getelde gebieden (B: Nieuwpoort tot Mariakerke) 
 
 
31 IJzermonding en Militair domein Lombardsijde 
32 Sint-Laureinsduinen 
33 Schuddebeurze 
34 Warandeduinen 
35 Schapenweide en -duinen 
36 Domein Prins Karel en Memoriaal 
37 Ensorduinen 
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3.2. Westhoek  
 
Aan de noordelijke zijde van het reservaat bevinden zich gestabiliseerde zeereepduinen die aan de 
voet door een betonnen dijk worden beschermd om erosie tegen te gaan. Recent (2004) werden 2 
slufters aangelegd waardoor er, op beperkte schaal, zeewater in het gebied kan stromen. Dit kan het 
ontstaan van embryonale duinen stimuleren. In deze zone komen ook enkele mooie mosduinen voor 
afgewisseld met struikgewas.  
De meer inwaarts gelegen noordelijke pannengordel bestaat voor een aanzienlijk deel uit 
uitgestoven pannen. Andere delen bestaan uit (dwerg-)struwelen en duingraslanden. Een grote 
oppervlakte (circa 70 ha.) wordt begraasd door grote grazers zoals Konikpaarden en Heckrunderen.  
Het centrale wandelduin is vooral een stuivend duin (loopduin) met meer variatie naar het oosten 
toe.  
De zuidelijke pannengordel bestaat in het westelijk deel hoofdzakelijk uit uitgestrekte pannen. Deze 
pannen worden begraasd door pony's, runderen en in het drogere oostelijk deel door ezels. Een 
groot deel van de oppervlakte is ook begroeid met hoge struwelen en in mindere mate jonge 
duinbossen.  
Als laatste is er ten slotte een binnenduin dat de grens vormt met de polders. Hier zijn er hoge 
duinen te vinden met fragmenten van oude duinakkers.  
Onder meer in 2004 werden in het westelijk deel stukken bebossing gekapt tot profijt van onder meer 
de mosduinen.  
 

3.3. Houtsaegerduinen en Kerkepannebos  
 
De Houtsaegerduinen bestaan hoofdzakelijk uit duinstruwelen met centraal, in het noordwesten en 
langs de zuidrand kleinere bosrestanten. Her en der liggen ook nog restanten van stuifduinen, 
duingraslanden en enkele mosduinen. Over het ganse gedeelte is er jaarrond begrazing met ezels 
en Shetlandpony’s.  
Het tennisterrein bestaat vooral uit bomen en hoge struwelen. De zuidelijk gelegen tuinweiden zijn 
klein van oppervlakte en worden gescheiden door bomen of heesters. 
Het private parkbos (circa 20 ha.) bestaat uit diverse loofboomsoorten, in het noordelijk deel 
afgewisseld met hoge struwelen. In het zuidelijk deel bevindt zich schaarse bewoning voorzien van 
ruime tuinen.  
Het Kerkepannebos (6 ha.) bestaat uit een rijk begroeid bos met een ouderdom van circa 150 jaar.  

3.4. Krakeelduinen, Calmeynbos, Oosthoekduinen en 
Duinzoom  

 
In deze duinen werden in de jaren 2002-2007 grote natuurinrichtingswerken uitgevoerd. In de 
Krakeelduinen bestonden het noordelijk, het centrale gedeelte en de wandellanen uit bosaanplant 
van onder meer esdoorns en abelen. Met uitzondering van het noordelijk deel werd hier de kapbijl 
serieus bovengehaald en werd er sedert 2006 een meer open landschap gecreëerd. Het westelijk 
deel bestaat vooral uit hoge struwelen. Het oostelijk en zuidelijk deel beschikken over stuifduinen en 
enkele mosduinen. Het Calmeynbos is volledig aangeplant en is meer dan 100 jaar oud met een 25-
tal (exotische) boomsoorten en een 40-ta1 heesters. Ook hier wordt het bos de laatste jaren 
omgevormd tot een meer natuurlijker bos.  
 
De Oosthoekduinen kunnen onderverdeeld worden in een noordelijk gedeelte met stuifduinen, hoge 
struwelen en bosrestanten. In het westelijk en centraal stuk zijn er vooral hoge struwelen met 
restanten van duingraslanden en duinbossen. Het zuidelijk deel is terug rijk aan stuifduinen, met 
verspreid enkele dennenaanplantingen en mosduinen. Op verschillende plaatsen wordt beoogd om 
de oude duingraslanden te herstellen. De zuidelijke binnenduinrand werd grotendeels opengekapt 
om meer lichtinval op de bodem te krijgen. Aan het natuurcentrum en aan de westelijke kant van de 
Oosthoekduinen werden de poelen gereinigd en uitgediept. Het centrale deel van de 
Oosthoekduinen werd afgerasterd en een begrazing met Shetlandpony's werd ingesteld.  
Recent werd de overgangszone tussen duin en polder ingericht: aanleggen en herstellen van 
poelen, overtollige bomen kappen, onderhouden van knotwilgen, uitdiepen en natuurvriendelijk 
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verbreden van grachten en oevers, verhogen van het waterpeil en begrazing met Heckrunderen en 
Konikpaarden.  
 
Algemeen kan voor de hierboven beschreven gebieden worden weerhouden dat er over belangrijke 
gedeelten een jaarrond begrazing werd ingesteld, dat er in botanische waardevolle pannen wordt 
gemaaid of er manueel onderhoud is en dat grote gedeelten veel bosarmer werden gemaakt de 
afgelopen jaren. De kwaliteit van het beheer is verhoogd maar de waterwinning blijft een probleem.  

3.5. Vissersdorp, appartementenzone en residentiele villawijk  
 
Het vissersdorp en de appartementenzone kenmerken zich enerzijds als gelegen in de zeereep en 
anderzijds als een zone van open duin met verspreide bebouwing. De residentiële villawijk heeft 
middelgrote tot, vooral in het zuidelijk gedeelte, zeer grote tuinen met zowel loof- als 
naaldhoutaanplantingen. Het noordelijk deel heeft restanten van helmduinen en struikgewassen.  

3.6. De Drie Vijvers - Zwarte Hoek  
 
Dit domein ligt in de maritieme vlakte tussen de kalkrijke ‘Jonge Duinen’ van ‘De Westhoek’ (circa 
1000 jaar oud) en de ontkalkte ‘Oude’ of ‘Fossiele Cabourduinen’ van Adinkerke-Ghyvelde (circa 
4500 j. oud). Dit voormalige zandwad met verspreide lage duintjes werd in de Vroege Middeleeuwen 
grotendeels overdekt met klei. In de ‘Zwarthoek’ komt een restant van zo’n oud, ontkalkt duintje voor, 
dat echter deels door zandwinning werd afgegraven. Momenteel is de meer dan 10 meter diepe 
zandgroeve gevuld met zuiver en helder grond- en neerslagwater. Het is een visrijke vijver 
geworden. Van het voormalig zanddepot ten noorden van de spoorweg blijven enkel nog een aantal 
steile wanden en wat resten kalkrijk wadzand over. Het Langgeleed, een historische afwateringssloot 
van de binnenduinrand, doorsnijdt het reservaat. Het graslandbeheer heeft tot doel de begroeiing 
van ontkalkte duinen en vochtige polderweiden te herstellen. De weide gelegen ten zuidwesten van 
de zandwinningsvijver werd in 2007 natuurvriendelijker ingericht met onder meer het schuin afgraven 
van de grachten en het aanleggen van poelen en depressies.  

3.7. Polders van Adinkerke  
 
De kleirijke Polders van Adinkerke zijn gelegen tussen de Drie Vijvers en het domein van Cabour. In 
deze maritieme vlakte treffen we een afwisseling aan van akkers en weiden waarbij deze laatste in 
oppervlakte overheersen. De landbouw is er intensief. Verspreid liggen er enkele boerderijen en 
huizen. Centraal wordt het gebied doorsneden door het kanaal Duinkerke-Veurne. 
 

3.8. Cabour 
 
Dit waterwinningsgebied wordt beheerd door de I.W.V.A3. Het betreffen fossiele duinen die niet door 
de Duinkerke-transgressies werden overspoeld. De duinen, tussen 400 en 600 meter breed, zijn 
voor een groot deel ontkalkt en dit geeft aanleiding tot een bijzondere plantengroei met 
zuurminnende plantensoorten zoals Brem en Gaspeldoorn. Door de grote afstand tot de zee (2 km.) 
treden geen duinvormingsprocessen meer op. Er is begrazing in het gebied met schapen (westelijk 
gedeelte: een kudde van circa 35 ex.) en Shetlandpony’s. (oostelijk gedeelte: een kudde van circa 
20 ex.)4

 
. 

  

                                                 
 
3 Intercommunale Watermaatschappij Veurne-Ambacht. 
4 Informatie uit brochure Cabourduinen: 87 ha. Kijkplezier en wandelvertier. Zie ook www.iwva.be. 
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4. Het klimaat en abiotische factoren 
 
Van de kustduinen is bekend dat ze in Vlaanderen tot een zogenaamd micromilieu behoren. Zo 
bedraagt het aantal vorstdagen slechts de helft van dat op de Ardeense hoogten (Alexandre J. et. 
al., 1992). Ook het aantal uren zon is met een gemiddelde van meer dan 1700 per jaar hoger dan in 
de rest van Vlaanderen (Landuyt L. & Schietecat G., 1992). Deze klimatologische omstandigheden 
begunstigen thermofiele5

 
 soorten.  

Door verstuiving (wind) treedt er dynamiek op in de duinen en ontstaat er reliëfvorming. Dit brengt 
heel wat variatie teweeg in het landschap, bodemkenmerken en microklimaat wat zich onder meer 
uit in een sterke opwarming van de naar het zuiden gerichte hellingen.  
 
Een andere determinerende factor is de bodemvochtigheid die van grote invloed is op de 
vegetatieontwikkeling en -samenstelling (Provoost S., 2004). De bodemvochtigheid is naast regenval 
in de duinen van De Panne sterk onderhevig aan de gevolgen van de waterwinning wat resulteert in 
een lagere grondwatertafeI. In 1967,  jaar waarin een aanvang werd genomen met de waterwinning 
werd circa 500.000 miljoen kubieke meter opgepompt. Het ‘hoogtepunt’ van de winning situeert zich 
omstreeks 1982 toen er 2.000.000 miljoen m² water naar boven werd gehaald om daarna geleidelijk 
te dalen. Tijdens de inventarisatiejaren (2003-2007)  werd er in het Calmeynbos en de 
Krakeelduinen circa 500.000 m2 per jaar water gewonnen. Het is de bedoeling om de waterwinning 
in de Krakeelduinen op termijn volledig af te bouwen. Ook in de Cabourduinen te Adinkerke werd 
vroeger aan waterwinning gedaan. De algemene tendens de laatste jaren is dus een afname van de 
waterwinning waardoor het grondpeil terug kan stijgen.  
 

  

                                                 
 
5 Thermofiel of warmteminnend. 



Broedvogels in de duinen en  
aanliggende gebieden van De Panne                                                                         11 

5. Het weer 
 
Hierna wordt een korte bespreking gegeven van het weer6

 
 tijdens de teljaren.  

2003  
De winter van 2002-2003 werd gekenmerkt door afwisselend fris en relatief zacht weer maar met 
normale gemiddelde temperaturen. Met uitzondering van februari viel er veel neerslag. De lente van 
2003 zette zich in met extreem zachte temperaturen (gem. 11,1° Celsius, de 2de hoogste waarde 
sinds 1833) met veel zonnige dagen in maart en april. De neerslaghoeveelheid die op een beperkt 
aantal dagen viel, was met 163,3 mm. normaal te noemen. De gemiddelde zomertemperaturen 
waren de hoogste sedert 1833. Een hittegolf trof ons begin augustus. Veel gebieden kwamen dan 
ook droog te staan. De mooie lente en zomer gaven aanleiding tot goede broedresultaten bij vele 
soorten. 
 
2004  
De winter van 2003-2004 was gemiddeld zacht (vooral februari) en abnormaal nat. Opvallend is dat 
tijdens de 2de decade van januari er veel neerslag viel. Ook de lente kwam naar voren met zachte 
temperaturen. Bovendien was het zowel in het voorjaar als tijdens de zomer zeer droog. De 
vochtminnende soorten ondervonden hier last van. Maar het was niet allemaal negatief. Er waren 
soorten, zoals Cetti’s Zanger Cettia cetti, die van het zachte weer konden profiteren. Nog een 
opmerkelijk feit  tijdens de zomer waren de dagen met onweders, liefst 23 in augustus. 
 
2005 
De winter van 2004-2005 was zacht en nat maar de vochttekorten die sinds de zomer waren 
ontstaan konden niet volledig aangevuld worden. De enige uitzondering qua kouder weer betrof de 
2de helft van februari met sneeuw en matige vorst (-5 à -10° C.). Dat koude weer verergerde nog 
tijdens de 1ste decade van maart (<10° C.) maar nadien kregen we een relatief zachte lente. 
2005 werd terug een warme zomer met een hittegolf tussen de 18de en de 25ste juni. Juli en 
augustus kenden eerder normale zomertemperaturen. Er viel lokaal veel neerslag maar dit betroffen 
veelal onweders met te snelle afvoer van het regenwater waardoor de grondwatertafel weinig water 
kon recupereren. 
 
2006 
Deze winter was kouder dan gebruikelijk met een tekort aan regen in de maand januari en zeer 
weinig zonuren (29 u.) in februari. Over de lente kunnen we zeggen dat deze relatief droog somber 
en koud (391 u. zon) was. Dit zorgde onder meer voor een slecht broedseizoen bij de prooivogels. 
De zomer van 2006 was (met uitzondering van. augustus) dan weer uitzonderlijk warm met enkele 
hittegolven (09-13.06; 10-30.07). Ook de herfst van 2006 was zeer zacht met als climax de maand 
september dat de warmste (gem. 18,4 ° C., normaal 14,6° C.) was sedert de waarnemingen te Ukkel 
in 1833. 
Dit alles zorgde ervoor dat 2006 tot dan toe de eerste plaats inneemt in de reeks van de warmste 
jaren sinds het begin van de waarnemingen met een gemiddelde temperatuur van 11,4°C (norm. 
9,8°C). 
 
2007 
Als laatste in de rij was de winter 2006-2007 uitzonderlijk zacht. Zo bedroeg de gemiddelde 
temperatuur tijdens de maand januari 7,2° C. waarbij het vorige record met 0,3° C. sedert de 
metingen werd verbeterd. Tijdens de 1ste decade van januari was er abnormaal weinig zon (4,9 
uren, normaal 12,2 u.) te zien. In februari was de 3de decade abnormaal somber en droog. De 
maanden maart, april en mei waren globaal gezien normale maanden. Wel waren de temperaturen 
terug aan de hoge kant. De zomermaanden juli en augustus werden regelmatig gekenmerkt door 
maritieme luchtstromingen. Uiteindelijk zou 2007 een nog warmer jaar worden dan 2006, zodat deze 
2 laatste jaren sedert de metingen (=1833) in het K.M.I. als recordjaren te boek staan. 
Een algemene vaststelling van de laatste jaren is het fenomeen van de opwarming van de Aarde 
met een stijging van de gemiddelde temperaturen.  

  
                                                 
 
6 Gegevens K.M.I. 
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6. Resultaten en bespreking 

6.1. Soorten, aantallen en verspreiding 
 
Tabel 2. Broedvogellijst: overzicht per deelgebied en totalen, periode 2003-2007. 
Legende. WH = Westhoek; HS = Houtsaegerduinen, - bos, Kerkepannebos, weiden en tennisterrein; CB = 
Oosthoekduinen, Calmeynbos en Krakeelduinen, DZ = Duinzoom; RV = Residentiële villawijk, 
appartementenzone en vissersdorp; DV = de Drie Vijvers en Polders te Adinkerke, CA=Cabour. 
( ) = ander jaar dan referentiejaar waarin broedgeval werd vastgesteld. 
 
Soort Wetenschappelijke 

naam 
WH HS CB DZ RV DV CA Totaal 

Appelvink (m) Coccothraustes 
cocco. 

 2   1   3 

Barmsijs (w) Carduelis flamm. 
caba. 

(1) 1      2 

Bergeend (z) Tadorna tadorna 1  4    2 7 
Blauwborst (z) Luscinia svevica      1  1 
Boerenzwaluw (z) Hirundo rustica      7  7 
Boomklever (z) Sitta europaea  2 3     5 
Boomkruiper (z) Certhia brachydactyla 7 8 26  4  11 56 
Boomleeuwerik (z) Lullulla arborea (1)       1 
Boompieper (z) Anthus trivialis  1     6 7 
Bontbekplevier (z) Charadrius hiaticula (2)       2 
Bosuil (z)7 Strix aluco   1  1     2 
Boomvalk (z) Falco subbuteo 1  1     2 
Bosrietzanger (w) Acrocephalus 

palustris 
9 1    4  14 

Braamsluiper (z) Sylvia curraca 24 11 9  1  1 46 
Buizerd (z) Buteo buteo   1    1 2 
Canadese Gans (z) Branta canadensis    1    1 
Carolinaeend (m) Aix sponsa     1   1 
Cetti’s Zanger (z) Cettia cetti 11       11 
Dodaars (z) Tachybaptus ruficollis    4  1  5 
Ekster (z) Pica pica 16 12 19 1 11 2 7 69 
Fazant (z) Phasianus colchicus 36 21 11    12 81 
Fitis (z) Phylloscopus 

trochilus 
61 14 11  5  4 96 

Fuut (z) Podiceps cristatus      1  1 
Gekraagde 
Roodstaart (w) 

Phoenicurus phoen. 1  1    1 3 

Gele Kwikstaart (z) Motacilla flava    1  11 7 19 
Gierzwaluw (m) Apus apus     2   2 
Goudhaantje (w) Regulus regulus  1   2   3 
Goudvink (z) Pyrrhulla pyrrhula 5 5 4    1 15 
Grasmus (z) Sylvia communis 147 39 31  7  13 237 
Graspieper (z) Anthus pratensis 14   1 3 6  24 
Graszanger (w) Cisticola juncidis (3)     1  4 
Grauwe Gans (z) Anser anser      2  2 
Grauwe 
Vliegenvanger (z) 

Muscicapa striata 2 3 3  1 1 1 11 

Groene Specht (z) Picus virides 3 4 8  1  5 21 
Groenling (z) Carduelis chloris 1 6 8  18 3 2 39 
Grote Bonte Specht Dendrocopos major  6 11 25  4  6 52 

                                                 
 
7 Ook een zeker broedgeval in de Houtsaegerbossen in 2007 (mond. med. F. Laleman).  
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(z) 
Grote Lijster (z) Turdus viscivorus 3 2 3    6 14 
Heggenmus (z) Prunella modularis 147 58 32  48 4 11 300 
Holenduif (z) Columba oenas 7 8 29 1 1  17 63 
Houtduif (z) Columba palumbus 60 109 190 2 65 6 103 535 
Huismus (z) Passer domesticus 2 3 8  41 22 2 77 
Huiszwaluw (z) Delichon urbica      1  1 
Kauw (z) Corvus monedula 1 1 21  6 1 18 38 
Kerkuil (z) Tyto alba      1  1 
Kievit (z) Vanellus vanellus 1     1  2 
Kleine Bonte Specht 
(z) 

Dendrocopus minor  1 4     5 

Kleine Karekiet (z) Acrocephalus scirp. 1   8  20  29 
Kleine Plevier (z) Charadrius dubius      1  1 
Kneu (z) Carduelis cannabina 47 8 11 2 21 12 4 105 
Knobbelzwaan (z) Cygnus olor    1  1  2 
Koekoek (z) Cuculus canorus 11 3 2  2 1 4 23 
Koolmees (z) Parus major 54 35 95 1 51 1 41 278 
Kuifeend (z) Aythia fuligula    1  1  2 
Kuifleeuwerik (z) Galerida cristata 3    3   6 
Kuifmees (w) Parus cristatus     1   1 
Kwartel (w) Coturnix coturnix      1  1 
Mandarijneend (z) Aix galericulata 1  1 1    3 
Meerkoet (z) Fulica atra    6  7  13 
Merel (z) Turdus merula 43 56 69 2 64 3 49 284 
Middelste Bonte 
Specht  (m) 

Dendrocopos medius   1     1 

Nachtegaal (z) Luscinia 
megarhynchos 

77 14 27  1 2 9 130 

Nachtzwaluw (w) Caprimulgus 
europaeus 

(1)       1 

Nijlgans (z) Alopochen aegypticus    2    2 
Orpheusspotvogel (z) Hippolais polyglotta 2       2 
Paapje (z) Saxicola rubetra 1       1 
Patrijs (z) Perdix perdix    3  5 3 11 
Pimpelmees (z) Parus caeruleus 31 32 79 1 18  28 189 
Putter (z) Carduelis carduelis      4 2 6 
Ransuil (z) Asio otus 5 2 3  1 1 2 14 
Rietgors (z) Emberiza schoeniclus 7   4  6  17 
Rietzanger (z) Acrocephalus 

schoenb. 
   5  4  9 

Ringmus (w) Passer montanus    1  4  5 
Roodborst (z) Erithacus rubecula 25 23 47  8  24 128 
Roodborsttapuit (z) Saxicola torquata 15 1   2 7 1 26 
Roodmus (w) Carpodacus 

erythrinus 
2       2 

Scholekster (z) Haematopus 
ostralegus 

     1  1 

Sijs (w) Carduelis spinus      1   1 
Soepeend (z) Anas pl. Forma 

Domes. 
     3  3 

Soepgans (z) Anser an. Forma 
Dom. 

     1  1 

Sperwer (z) Accipiter nisus 1 2 2    1 6 
Spotvogel (z) Hippolais icterina 8 1    4  13 
Spreeuw (z) Sturnus vulgaris  2 4 4  8 3  21 
Sprinkhaanrietzanger 
(z) 

Locustella naevia 14 8 1  2  4 33 
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Staartmees (z) Aegithalos caudatus 31 23 40  15  8 118 
Steenuil (z) Athena noctua    1    1 
Tapuit (m) Oenanthe oenanthe 1       1 
Tjiftjaf (z) Phylloscopus collybita 88 29 48  23 1 13 196 
Torenvalk (z) Falcus tinnunculus 1 1 2    2 6 
Tortel (z) Streptopelia turtur 15 7 5    1 28 
Tuinfluiter (z) Sylvia borin 17 11 9  2  4 43 
Turkse Tortel (z) Streptopelia turtur   9 2 20 3 1 33 
Veldleeuwerik (z) Alauda arvensis      9  9 
Vink (z) Fringilla coelebs 1 1 9  3 2 4 20 
Vlaamse Gaai (z) Garrulus glandarius 4 5 11    4 23 
Waterhoen (z) Gallinula chloropus 1  1 9  11 1 24 
Wielewaal (z) Oriolus oriolus 1 2 10  1  5 19 
Waterral (w) Rallus aquaticus      1  1 
Wilde Eend (z) Anas platyrchynchos 6 1 1 7  14 1 30 
Winterkoning (z) Troglodytes 

troglodytes 
103 49 85 1 36 3 35 312 

Witte Kwikstaart (z) Motacilla alba      3  3 
Zanglijster (z) Turdus philomelos 12 10 14  9 1 4 50 
Zwarte Kraai (z) Corvus corone 10 7 16 1 3 1 6 44 
Zwarte Mees (m) Parus ater     1   1 
Zwarte Roodstaart (z) Phoenicuros ochruros     5 1 1 7 
Zwartkop (z) Sylvia atricapilla  50 35 45   19 2 27 178 
Totaal         4.405 

 
 

6.2. Bespreking 
 
Tabel 3. Rode Lijstsoorten (naar Vermeersch et. al., 2004) aangetroffen te De Panne, periode 2003-2007. 
 

Soort 
 

Categorie 

Kuifleeuwerik Met uitst. Bedreigd 
Paapje “ 
Tapuit “ 
Boompieper Bedreigd 
Goudvink “ 
Graspieper “ 
Rietgors “ 
Rietzanger “ 
Tortel “ 
Wielewaal “ 
Boomleeuwerik Kwetsbaar 
Gekraagde 
Roodstaart 

“ 

Huiszwaluw “ 
Nachtegaal “ 
Nachtzwaluw “ 
Patrijs “ 
Veldleeuwerik “ 
Wielewaal “ 
Bontbekplevier Zeldzaam 
Cetti’s Zanger “ 
Graszanger “ 
Sijs “ 
Boerenzwaluw Achteruitgaand 
Gele Kwikstaart “ 
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Huismus “ 
Kneu “ 
Koekoek “ 
Ringmus “ 

 
 
In totaal werden 105 soorten broedvogels, waarvan 87 zekere, 12 waarschijnlijke en 6 mogelijke,  
vastgesteld (zie tabel 1). Hiervan zijn er 27 soorten (zie tabel 3) die momenteel op de nieuwe Rode 
Lijst (Vermeersch et. al., 2004) staan als zijnde respectievelijk met uitsterven bedreigd, bedreigd, 
kwetsbaar, zeldzaam of achteruitgaand (= circa 25 % van het totaal aantal broedvogels in het 
getelde gebied). Van de overige soorten is de status momenteel niet bedreigd, betreft het 
onregelmatige broedvogels of is er sprake van exoten. 
 
Een aantal soorten kan momenteel nog enkel broedend worden waargenomen aan de kust. Dit is 
het geval voor onder meer de Kuifleeuwerik en de Tapuit hoewel deze laatste enkel als mogelijke 
broedende soort werd waargenomen in het Westhoekreservaat. Het betreft een algemene tendens 
dat vogels van open duin en hoogstrand in een negatieve spiraal zijn terecht gekomen onder meer 
vanwege de hoge recreatieve druk. Om deze te behouden wordt daarom de begroeiing kort 
gehouden met behulp van begrazing en/of kappen of jaarlijks maaien van overtollige begroeiing. Om 
de verstoring te minimaliseren worden tevens grote stukken (onder meer in het Westhoekreservaat) 
duinen voor het grote publiek afgesloten. 
 
Een andere negatieve tendens is de vastgestelde sterke afname van hygrofiele soorten (gevolg van 
onder meer de waterwinning) terwijl struweel- en bossoorten dan weer (sterk) zijn toegenomen door 
een grotere variatie in de vegetatiesuccessie (Bonte D. & Hoffmann M., 2001; Bonte D. 2004). Dit 
kan worden verklaard door het gevoerde beheer. Voor bepaalde percelen wordt het beheer gedaan 
met behulp van grote grazers (ezels, runderen, paarden,…) wat voor broedvogels van bos(randen) 
positieve effecten heeft. We willen nog opmerken dat ook wij een toename van de struweel- en 
bossoorten hebben vastgesteld (zie infra). 
 
Een aantal soorten (15) broeden niet-jaarlijks: Appelvink, Barmsijs, Boomleeuwerik, Bontbekplevier, 
Gierzwaluw, Goudhaantje, Kleine Plevier, Kuifmees, Kwartel, Nachtzwaluw, Orpheusspotvogel, 
Paapje, Sijs, Tapuit en Zwarte Mees.  
 
Voor wat een soort als de Boompieper betreft kunnen we stellen dat het binnenduingebied van 
Cabour geldt als het laatste bolwerk aan de Vlaamse kust. In 2006 waren er 6 zangposten en in 
2007 telden we 7 koppels. 
 
Een nieuwe broedvogel in De Panne is de Goudvink die met verschillende koppels aanwezig is in 
onder meer het Westhoekreservaat en de Houtsaegerduinen. Een andere nieuwkomer, die 
waarschijnlijk een blijver zal worden, betreft de Graszanger. Ook de Bosuil is waarschijnlijk een 
jaarlijkse broedvogel geworden terwijl voor de Middelste Bonte Specht nader onderzoek noodzakelijk 
is om de exacte status te kunnen bepalen.  
 
Verder komen een aantal exoten tot broeden in het onderzochte gebied. Het gaat om de volgende 
soorten: Canadese Gans, Nijlgans, Carolinaeend, Fazant en Mandarijneend. Het zijn soorten die 
verwilderd zijn of afkomstig uit vogelcollecties in de omgeving (o.a. Plopsaland) en zich hebben 
kunnen aanpassen aan het overleven in een natuurlijk milieu.  
 
Een recente evolutie is het oprukken van Mediterrane broedvogelsoorten naar het Noorden toe. Het 
betreft soorten als Cetti’s Zanger, Graszanger en Orpheusspotvogel. Ook de Kleine Zilverreiger 
Egretta garzetta, die (nog) niet in het onderzochte gebied maar wel in het Hannecartbos en in de 
Zwinbosjes (Vermeersch G. et al. 2006; Burggraeve G. et al. 2004) heeft  gebroed is een zuidelijke 
soort die zijn areaal gestadig in noordelijke richting uitbreidt. 
 
Benevens zeldzame soorten zijn er ook een aantal algemene soorten die weergegeven worden in 
tabel 4.  
 
De top 10 geeft als geheel 2.836 koppels (= 64,4 %) op een totaal van 4.401 koppels.   
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Ten opzichte van de periode 1997-1998 (zie Bonte D. et al., 2001) is de top 10 weinig veranderd. De 
top 3 is hetzelfde gebleven doch de volgorde verschilt. Opmerkelijk is de achteruitgang van de Fitis. 
Vermoedelijk spelen externe factoren (negatieve condities in het overwinteringsgebied) een 
bijzondere rol om een dergelijke afname te kunnen verklaren. Nieuwkomers zijn twee mezensoorten: 
Koolmees en Pimpelmees. Onze mening is dat het toegenomen voedselaanbod (meer insecten door 
het gewijzigd beheer), een bepalende rol heeft gespeeld bij de toename van deze mezensoorten.  
Door het veelvuldig voorkomen van zachte winters hebben we ook kunnen vaststellen dat bepaalde 
soorten (bijvoorbeeld Waterhoen, Cetti’s Zanger, Kool- en Pimpelmees,…) hun broedvogelaantallen 
op peil houden of zelfs verhogen. 
 
Tabel 4. Top 10 van de algemeenste soorten van alle getelde gebieden te De Panne, periode 2003-2007. 
 

Soort Totaal 
Houtduif 535 
Winterkoning 497 
Heggenmus 312 
Merel 284 
Koolmees 278 
Grasmus 237 
Tjiftjaf 196 
Pimpelmees 189 
Zwartkop 178 
Nachtegaal 130 

 2.836 
 

6.3. Broedvogelgemeenschappen 
 
Voor de studie van de broedvogelgemeenschappen hebben we ons gebaseerd op het werk van de 
Nederlandse ornitholoog Sierdsema H. Hij werkte een systeem uit waarbij soorten die in een 
bepaald biotoop voorkomen worden geclusterd.  Als voorbeeld kunnen we het biotoop ‘natte 
rietvegetaties’ nemen waarin onder meer soorten als Bruine Kiekendief, Rietgors, Rietzanger en 
Kleine Karekiet samen kunnen voorkomen. Aan de hand van de voorkomende soorten kan men 
achterhalen welke landschapstypes in het bestudeerde gebied voorkomen. Omgekeerd kan men ook 
aan de hand van een  biotoop een controle verrichten op welke soorten er effectief zouden moeten 
of kunnen voorkomen. 
 
Hierna geven we een overzicht en korte bespreking van welke gemeenschappen met hun 
broedvogels we hebben kunnen vaststellen. 
 
De broedvogelgemeenschappen (voor een overzicht zie tabel 6) van open, voedselrijk water (groep 
100) kunnen vooral worden aangetroffen in de gebieden ‘De Duinzoom’ en de ‘Drie Vijvers’ waar de 
laatste jaren het Vlaamse Gewest 2 nieuwe reservaten heeft aangekocht en natuurvriendelijk(er) 
heeft ingericht. De soorten die er tot broeden komen stellen meestal geen al te hoge eisen aan hun 
biotoop. Voorbeelden hiervan zijn de Canadese Gans, de Knobbelzwaan,  de Wilde Eend en de 
Kuifeend. In de knotwilgen van de Duinzoom kwam de exoot het Mandarijneendje tot broeden. Iets 
kritischer soorten als Dodaars en Slobeend vinden in afwateringsloten als het ‘Langgeleed’ de 
mogelijkheid om eveneens hun kroost groot te brengen. 
 
In de rietkragen en verlande situaties (o.a. Westhoekreservaat, Langgeleed en de 3 Vijvers) komen 
de broedvogels van groep 200 tot broeden. Karakteristieke soorten zijn hier de Kleine Karekiet, de 
Rietgors, de Rietzanger, de Blauwborst en de Bosrietzanger. Mits een grotere oppervlakte aan 
dergelijke biotopen zou een soort als de Bruine Kiekendief Circus aeruginosus zich hier ook zeker 
kunnen vestigen. De Sprinkhaanrietzanger vindt men vooral terug in het Westhoekreservaat, de 
Houtsaegerduinen en Cabour. 
 
Groepen die grotendeels op het appel ontbreken zijn de Strandplevier- (nr. 301) en de Scholekster- 
(nr. 303) groep. Dit zijn in de Strandplevier-groep soorten van schaars begroeide zandplaten in een 
zout tot brak watermilieu. Typische soorten zijn onder meer de Kluut Recurvirostra avosetta, 
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Strandplevier Charadrius alexandrinus, Grote Stern Sterna sandvicencis, Visdief Sterna hirundo en 
Dwergstern Sterna albifrons. Van deze groep kon enkel de Bontbekplevier broedend worden 
aangetroffen in het Westhoekreservaat. De Strandplevier en de Dwergstern waren tot en met de 
jaren zestig van de vorige eeuw aan de Westkust (onder meer te De Panne en Oostduinkerke) nog 
regelmatige broedvogels maar door verhoogde recreatieve druk verdwenen beide soorten. Thans 
kan de Strandplevier enkel nog als onregelmatige broedvogel worden aangetroffen in het 
Westhoekreservaat, te Oostduinkerke en in het reservaat ‘De IJzermonding te Nieuwpoort. De 
Dwergstern is momenteel uitgestorven aan de Westkust. 
 
Wat betreft de Scholekster-groep (de Scholekster zelf werd als broedvogel enkel op akkers in de 
polders vastgesteld) hebben we te maken met vogels van open pioniervegetaties in kustduinen 
(zand en mossen, helm en dwergstruiken). Typische soorten voor wat de kust betreft zijn onder meer 
de Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus, de Zilvermeeuw Larus argentatus en de Grote Mantelmeeuw 
Larus marinus. 
 
Misschien kan er ooit eens aan worden gedacht om voor deze kustvogels gunstige 
broedvoorwaarden te voorzien naar analogie met wat werd verwezenlijkt te Zeebrugge 
(sterneneiland), te Heist (Baai van Heist) en de IJzermonding te Nieuwpoort (slufter) of het 
aanleggen van een lagune (naar het voorbeeld van Het Zwin of de Marquenterre (Noord-Frankrijk) 
waar biotopen als hoogstrand, kale zandplaten, slikken en schorren werden gecreëerd. Op deze 
plaatsen zien we dan bijvoorbeeld sternen- en meeuwenkolonies ontstaan.  
 
In het onderzochte gebied komen echte heidevegetaties uit de groep 400 niet voor alhoewel een 
aantal soorten ervan wel in de duinen tot broeden komen. We denken hier bijvoorbeeld aan de 
Patrijs, de Bergeend, de Veldleeuwerik, de Graspieper en de kritische soort het Paapje. In het 
cultuurland bij de 3 Vijvers troffen we de Kwartel aan.  
 
Hetzelfde kan gezegd worden van de groep 502: dat biotoop van drassig, structuurrijk grasland komt 
omzeggens niet voor. Op enkele locaties hebben we wel een goede vertegenwoordiging van groep 
503, zijnde nat tot droog grasland. Dit is bijvoorbeeld het geval aan de Duinzoom te De Panne en 
aan de 3 Vijvers te Adinkerke. We zien dan ook dat heel wat vogelsoorten (Patrijs, Scholekster, 
Kievit, Veldleeuwerik) van deze groep er vertegenwoordigd zijn doch ze stellen in dit desbetreffend 
biotoop geen al te hoge eisen. 
 
In de ecologische groep 600 komt een avifauna voor die het moet hebben van opgaande begroeiing 
zoals struiken, struwelen en heggen tot jong bos, soms afgewisseld met open stukken ertussen. 
Typische vertegenwoordigers hiervan zijn de Roodborsttapuit en het kritische Paapje. Vooral in het 
Westhoekreservaat kunnen we nog fraaie vogelgemeenschappen aantreffen. Dit is het geval voor 
bijvoorbeeld de Grasmus-groep met soorten als Nachtegaal, Bosrietzanger, Spotvogel, Grasmus, 
Tuinfluiter en Fitis. Een zeldzame vertegenwoordiger die we hier aantreffen is de Orpheusspotvogel. 
De Winterkoning-groep heeft soorten (Fazant, Tortel, Winterkoning, Merel, Staartmees) die 
kenmerkend zijn voor jong bos en struiklagen in bossen. In deze laatste groep is de Goudvink een 
nieuwe, regelmatige broedvogel geworden. Vermoedelijk is deze mooie vinkensoort er in geslaagd 
om in enkele jaren tijd via de Noord-Franse duin- en bosgebieden, waar ze soms vrij algemeen 
voorkomt, de duinen te De Panne (Westhoek, Krakeelduinen, Houtsaegerduinen, Oosthoek) te 
koloniseren. In het Westhoekreservaat stellen we bij de Grasmus-groep tussen 1997 en 2003 een 
toename vast van het aantal broedkoppels met 51 % en binnen de Winterkoning-groep met 66 %. 
Dit betekent dat de struweelsoorten en vogels van jong bos opmerkelijk zijn toegenomen. Wellicht 
speelt door het gevoerde beheer de grotere diversificatie in het landschap hier een bepalende rol. 
 
In groep 700 treffen we vogelgroepen van boomgroepen, open bos en bosranden en ook van 
opgaande lijnvormige begroeiingen aan. We komen hier zeldzame soorten tegen zoals de Roodmus 
(invasiejaar 2004), de Nachtzwaluw, de Boomleeuwerik, de Boompieper, de Barmsijs, de 
Orpheusspotvogel en de Gekraagde Roodstaart. Het zijn soorten die zich vestigen bij bosranden en 
bosjes voorzien van kale stroken op een zandige bodem. Op een aantal plaatsen in het 
Westhoekreservaat is dat biotoop aanwezig. De desbetreffende soorten werden telkens aangetroffen 
in begraasde gedeelten. De begrazing gebeurt hier door Heckrunderen, Konikpaarden, 
Shetlandpony’s en ezels. In 1997 en 1998 troffen we in het Oosthoekreservaat ook de Europese 
Kanarie Serinus serinus aan maar deze zangvogel is gekend voor zijn invasief en erratisch karakter 
zodat hij als een onregelmatige broedvogel kan worden beschouwd. Meer algemene soorten zijn 
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onder meer de Groene Specht, de Heggenmus en de Nachtegaal. Opvallend is dat de Putter-groep 
(bomen en boomgroepen met struwelen, bosranden) in de Westhoek tussen 1997 en 2003 met 
soorten als Ekster (88 %) en Zwarte Kraai (20 %) in aantal is achteruitgegaan. Dit kan worden 
verklaard door het kappen van hoog opgaand hout de laatste jaren in het reservaat waardoor deze 
kraaiachtigen hun nestboom verloren. 
 
Groep 800 is te situeren binnen het laatste stadium van de vegetatiesuccessie: opgaand, gesloten 
bos. Heel wat, dikwijls weinig kritische, soorten vinden hier hun gading. Algemene en/of typische 
soorten zijn onder meer de Houtduif, de Koolmees, de Pimpelmees en de Wielewaal. Niettemin zijn 
er ook vogels die (iets) hogere eisen stellen aan het milieu waarin ze voorkomen. We denken hier 
bijvoorbeeld aan holenbroeders zoals de Holenduif, de Boomklever of aan de spechtensoorten, met 
name de Kleine Bonte Specht, de Groene Specht en de Middelste Bonte Specht, hoewel van deze 
laatste niet met zekerheid is geweten of ze in de getelde regio als waarschijnlijke of zekere 
broedvogel mag worden aanzien. De bossoorten van opgaand bos doen het goed in het 
Westhoekreservaat met toenames van 38 % voor de Vink-groep (vooral Koolmees) en 67 % voor de 
Appelvink-groep (vooral Tjiftjaf) tussen 1997 en 2009.  
 
Voor de dagroofvogels is opgaand bos belangrijk. Alle aangetroffen soorten (Buizerd, Boom- en 
Torenvalk, Sperwer) broeden er. Van de Kerkuil werd op een boerderij in de polders van Adinkerke 
een mislukt broedgeval vastgesteld in 2006 doch een geslaagd in 2007 (5 grootgebrachte pulli). Van 
de Steenuil was er een geslaagd broedgeval in de knotwilgen van de Duinzoom te De Panne. 
 
Ten slotte hebben we de specifieke groep 900 die soorten herbergen die de aanwezigheid van de 
mens op prijs stellen of prefereren. Het betreft hier onder meer de Huismus, de Turkse Tortel, de 
zwaluwssoorten en de Zwarte Roodstaart. Deze soorten werden vooral aangetroffen in de 
residentiële villawijk en in of rond boerderijen bij de 3 Vijvers. 
 

6.4. Broedvogeldichtheden 
 
Tabel 5. Dichtheden per 10 hectare van diverse soorten in de verschillende deelgebieden te De Panne, periode 
2003-2007. 
 
Soort Wetenschappelijke 

naam 
WH HS CB DZ RV DV CA 

Boomkruiper (z) Certhia brachydactyla 0.2 0.7 1.5 0.2 0.6  1.3 
Bosrietzanger (w) Acrocephalus palustris 0.3 0.1  0.3  0.3  
Braamsluiper (z) Sylvia curraca 0.7 1.0 0.5 0.7 0.2 0.1  
Ekster (z) Pica pica 0.5 1.1 1.1 0.7 1.7 0.1 0.8 
Fazant (z) Phasianus colchicus 1.1 1.9 0.7    1.4 
Fitis (z) Phylloscopus trochilus 1.8 1.3 0.7  0.8  0.5 
Goudvink (z) Pyrrhulla pyrrhula 0.2 0.5 0.2    0.1 
Grasmus (z) Sylvia communis 4.4 3.5 1.8  1.1  1.5 
Groene Specht (z) Picus virides 0.1 0.4 0.5  0.2  0.6 
Groenling (z) Carduelis chloris 0.03 0.5 0.5  2.8  0.2 
Grote Bonte Specht 
(z) 

Dendrocopos major  0.2 1.0 1.5  0.6  0.7 

Grote Lijster (z) Turdus viscivorus 0.1 0.2 0.2    0.7 
Heggenmus (z) Prunella modularis 4.4 5.2 1.9  7.4 0.3 1.3 
Holenduif (z) Columba oenas 0.2 0.7 1.7 0.7 0.2  2.0 
Houtduif (z) Columba palumbus 1.8 9.8 12.2 1.3 10.0 0.4 11.8 
Huismus (z) Passer domesticus 0.1 0.3 0.5  6.3 1.5 0.2 
Kauw (z) Corvus monedula 0.03 0.1 1.2  0.9 0.1 2.1 
Kneu (z) Carduelis cannabina 2.0 0.7 0.7 1.3 3.2 0.8 0.5 
Koekoek (z) Cuculus canorus 0.3 0.3 0.1  0.3 0.1 0.5 
Koolmees (z) Parus major 1.6 3.2 5.6 0.7 7.9 0.1 4.7 
Merel (z) Turdus merula 1.3 5.5 4.1 1.3 9.8 0.2 5. 
Nachtegaal (z) Luscinia 2.3 1.3 1.6   0.1 1.0 
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megarhynchos 
Pimpelmees (z) Parus caeruleus 0.9 2.9 4.6 0.7 2.8  3.2 
Ransuil (z) Asio otus 0.2 0.2 0.2  0.2 0.1 0.2 
Roodborst (z) Erithacus rubecula 0.7 2.1 2.8  1.2  2.8 
Roodborsttapuit (z) Saxicola torquata 0.5 0.1    0.5 0.1 
Sperwer (z) Accipiter nisus 0.03 0.2 0.1    0.1 
Spreeuw (z) Sturnus vulgaris  0.1 0.4 0.2  1.2 0.2  
Sprinkhaanrietzanger 
(z) 

Locustella naevia 0.4 0.7 0.1  0.3  0.5 

Staartmees (z) Aegithalos caudatus 0.9 2.1 2.4  2.3 0.1 0.9 
Tjiftjaf (z) Phylloscopus collybita 2.6 2.6 2.8   0.1 1.5 
Torenvalk (z) Falcus tinnunculus 0.03 0.1 0.1    0.2 
Tortel (z) Streptopelia turtur 0.5 0.6 0.3    0.1 
Tuinfluiter (z) Sylvia borin 0.5 1.0 0.5  0.3  0.5 
Turkse Tortel (z) Streptopelia turtur   0.5 1.3 3.1 0.2 0.1 
Vink (z) Fringilla coelebs 0.03 1.0 0.5  0.5 0.1 0.5 
Vlaamse Gaai (z) Garrulus glandarius 0.1 0.5 0.7    0.5 
Wielewaal (z) Oriolus oriolus 0.03 0.2 0.6  0.2  0.6 
Wilde Eend (z) Anas platyrchynchos 0.2 0.1 0.1 4.7  0.9 0.1 
Winterkoning (z) Troglodytes 

troglodytes 
3.1 4.4 5.0 0.7 5.5  4.0 

Zanglijster (z) Turdus philomelos 0.4 1.0 0.8  1.4 0.1 0.5 
Zwarte Kraai (z) Corvus corone 0.3 0.7 0.9 0.7 0.5 0.1 0.7 
Zwartkop (z) Sylvia atricapilla  1.5 3.2 2.7  2.9 0.1 3.1 

 

6.5. Ecologische groepen. 
 
Tabel 6.Overzicht en nummering van de ecologische vogelgroepen8

 

, hun belangrijkste biotoopeisen en de 
samenstelling qua soorten. De onderstreepte soorten zijn deze die in het studiegebied voorkomen. 

Nr Groepsnaam Soort en veileisendheid (1,2,3,4 en 5) 9 Biotoop  
100   Open water 
101 Dodaars-groep Dodaars Voedselarm-matig 

voedselrijk open-water 
 (2) Geoorde Fuut (3) Wintertaling 

(2) Zwarte Stern (3) 
102 Slobeend-groep Roodhalsfuut (2) Grauwe Gans (2) Smient 

(3) Krakeend (2) Pijlstaart (3) Zomertaling 
(3) Slobeend

Kleinschalig, ondiep 
(matig) voedselrijk 
open water  (2) Krooneend (3) Tafeleend 

(2) Kokmeeuw (1) Visdief (2) IJsvogel (3) 
103 Kuifeend-groep Fuut (1) Knobbelzwaan (1) Canadese 

Gans (1) Brandgans (1) Nijlgans (1) 
Bergeend (1) Mandarijneend (1) Wilde 
Eend (1) Kuifeend (1) Meerkoet (1) 
Carolinaeend (?)10

Voedselrijk, open 
water (met of zonder 
waterplanten) 

 
104  IJsvogel-groep IJsvogel (3) Oeverzwaluw (2) Grote Gele 

Kwikstaart (3) Waterspreeuw (4) 
Carolinaeend (111

Beken 

) 
200   Vogelgroepen van riet- 

en andere 
verlandingssituaties 

                                                 
 
8 Indeling naar Sierdsema H. (1995). 
9 Hoe hoger het cijfer, hoe meer eisen de soort in dat specifieke biotoop stelt. Merk ook op dat een soort 
naargelang de groep een andere quotering kan hebben. 
10 Indeling in deze groep na schriftelijke mededeling van de Hr. H. Sierdsema. 
11 Voor de Carolina-eend hebben we zelf het nummer 1 gegeven. De verwante soort de Mandarijneend  werd 
door Sierdsema ook met quotering 1 bedacht. 
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201 Roerdomp-groep Roerdomp (3) Woudaapje (4) Grote 
Zilverreiger (4) Purperreiger (3) Lepelaar 
(3) Snor (2) Kleine Karekiet

Nat, voornamelijk 
overjarig rietland 

 (1) Grote 
Karekiet (3) Baardmannetje (3) 

202 Rietzanger-groep Bruine Kiekendief (3) Waterral (2) 
Kraanvogel (5) Rietzanger (2) Rietgors

Zegge-riet, nat tot 
verlandend. Vnl. 
overjarig 

 (1) 

203 Porseleinhoen-groep Porseleinhoen (3) Klein Waterhoen (3) 
Kleinst Waterhoen (3) Kwartelkoning (4) 
Waterhoen

Natte, lage vegetaties 
(vnl. zeggen; incl. 
gemaaid riet) met 
ondiep water 

 (1) Watersnip (3) 
Waterrietzanger (5) 

204 Blauwborst-groep Blauwborst (2) Sprinkhaanrietzanger Verlande 
rietvegetaties met 
struiken 

 (2) 
Krekelzanger (2) 

211 Waterrietvogels Roerdomp (3) Woudaapje (4) Grote 
Zilverreiger (4) Purperreiger (3) Lepelaar 
(3) Bruine Kiekendief (3) Waterral (2) 
Porseleinhoen (3) Klein Waterhoen (3) 
Kleinst Waterhoen (3) Kwartelkoning (4) 
Waterhoen (1) Kraanvogel (5) Watersnip 
(3) Snor (2) Waterrietzanger (5) 
Rietzanger (2) Kleine Karekiet (1) Grote 
Karekiet (3) Baardmannetje (3) Rietgors

Natte rietvegetaties 

 
(1) 

300   Vogelgroepen van 
pioniervegetaties, 
ruigten en akkers 

301 Strandplevier-groep Flamingo (2) Scholekster (1) Kluut (2) 
Bontbekplevier

Schaars begroeide 
zandplaten, zout tot 
brak 

 (2) Strandplevier (3) Bonte 
Strandloper (4) Lachstern (5) Grote Stern 
(3) Visdief (2) Noordse Stern (3) 
Dwergstern (3) 

302 Kleine Plevier-groep Kluut (2) Kleine Plevier Zandplaten en 
zandstranden bij zoet 
water (rivieren) 

 (2) Oeverloper (3) 
Visdief (2) Dwergstern (3) Witwangstern 
(5) Oeverzwaluw (2) 

303  Scholekster-groep Bergeend (1) Eidereend (2) Blauwe 
Kiekendief (3) Patrijs (3) Scholekster (1) 
Griel (4) Wulp (2) Stormmeeuw (2) Kleine 
Mantelmeeuw (2) Zilvermeeuw (2) Grote 
Mantelmeeuw (2) Holenduif (1) Velduil (3) 
Veldleeuwerik (2) Graspieper (1) Tapuit 
(2) Kauw

Open 
pioniervegetaties in 
kustduinen (van zand 
en mossen, helm en 
dwergstruiken) 

 (1) 
304 Tapuit-groep Steenuil (3) Kuifleeuwerik (4) 

Boomleeuwerik (2) Duinpieper (3) Witte 
Kwikstaart (1) Tapuit

Open zandige plekken 
en zeer korte, schrale 
vegetaties (heide, 
stuifzand) 

 (2) 

305 Fazant-groep Blauwe Kiekendief (3) Grauwe Kiekendief 
(4) Patrijs (2) Fazant (1) Watersnip (3) 
Wulp (2) Velduil (3) Graspieper (1) Paapje 
(3) Graszanger

Ruigten, vochtig tot 
nat 

 (2) 
306 Kievit-groep Patrijs (2) Kwartel (2) Kwartelkoning (4) 

Scholekster (1) Kievit (1) Wulp (2) 
Veldleeuwerik (1) Gele Kwikstaart

Akkers 

 (2) 
Grauwe Gors (3) 

    
400   Vogelgroepen en 

heidevegetaties 
401 Korhoen-groep Bergeend (1) Korhoen (4) Patrijs (2) 

Scholekster (1) Kievit
Open, structuurrijke 
heide en hoogveen 
grenzend aan 

 (2) Grutto (2)  
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cultuurland 
402 Wulp-groep Blauwe Kiekendief (3) Grauwe Kiekendief 

(4) Kwartel (2) Goudplevier (5) Kemphaan 
(4) Watersnip (3) Wulp (2) Tureluur (3) 
Bosruiter (5) Velduil (3) Veldleeuwerik (1) 
Graspieper (1) Gele Kwikstaart (3) Paapje

Open heide, al dan 
niet grenzend aan 
cultuurland. 

 
(3) 

500   Vogelgroepen van 
grazige vegetaties 

501 Zomertaling-groep Purperreiger (3) Ooievaar (3) Wintertaling 
(2) Zomertaling (3) Slobeend (2) 
Kemphaan (3) Watersnip (3) 
Dwergmeeuw (3) Visdief (2) Zwarte Stern 
(3) Velduil (3) Gele Kwikstaart

Drassig, structuurrijk 
grasland. Plaatselijk 
open water. 

 (2) 
502 Grutto-groep Krakeend (2) Wilde Eend (1) 

Kwartelkoning (4) Grutto (2) Tureluur (2) 
Paapje

Vochtig tot drassig 
grasland. 

 (3) 
503 Veldleeuwerik-groep Patrijs (2) Kwartel (2) Scholekster (1) 

Kievit (2) Wulp (2) Veldleeuwerik (1) 
Graspieper 

Nat tot droog 
grasland. 

(1) Grauwe Gors (3) 
600   Vogelgroepen van 

struiken, struwelen en 
heggen. 

601  Rietgors-groep Blauwborst (2) Paapje (3) 
Sprinkhaanrietzanger (2) Krekelzanger (2) 
Rietgors

Ruigtes en lage 
struwelen, veelal nat 
tot vochtig  (1) 

602 Roodborsttapuit-groep Roodborsttapuit (2) Grasmus (2) Fitis (1) 
Grauwe Klauwier (3) Kneu

Lage struwelen en 
heggen, hoge ruigten 
(heide, stuifzand en 
hoogveen) 

 (2) 

603 Grasmus-groep Heggenmus (1) Nachtegaal (2) 
Roodborsttapuit (2) Bosrietzanger (2) 
Spotvogel (2) Orpheusspotvogel (2) 
Braamsluiper (2) Grasmus (2) Tuinfluiter 
(1)  Fitis (1) Grauwe Klauwier (3) Kneu

Struwelen, opslag en 
zeer jong bos, 
bosranden met 
struiken 

 (2) 
604 Winterkoning-groep Fazant (1) Tortel (2) Winterkoning (1) 

Roodborst (1) Merel (1) Zanglijster (2) 
Zwartkop (1) Staartmees (1) Matkop (1) 
Goudvink

Jong bos, struiklaag in 
bossen 

 (2) 
700   Vogelgroepen van 

boomgroepen,open 
bos en bosranden, 
opgaande lijnvormige 
begroeiingen 

701 Buidelmees-groep Aalscholver (2) Kwak (4) Kleine 
Zilverreiger (2) Blauwe Reiger (2) Zwarte 
Ooievaar (5) Zwarte Wouw (2) Zeearend 
(5) Visarend (5) Boompieper (1)  
Buidelmees (2) Roodmus

Boomgroepen in 
rietland, 
rivierbegeleidend bos 

 (3) 
702 Geelgors-groep Nachtzwaluw (3) Scharrelaar (5) Hop (5) 

Draaihals (3) Groene Specht (2) 
Boomleeuwerik (2) Boompieper (1) 
Gekraagde Roodstaart

Open bos, bosranden, 
boomgroepen met 
kale, zandige bodem 

 (2) Klapekster (3) 
Geelgors (2) Ortolaan (4) 

703 Putter-groep Kramsvogel (2) Roodkopklauwier (5) 
Ekster (1) Zwarte Kraai (1) Europese 
Kanarie (2) Groenling (2) Putter (2) 
Barmsijs

Bomen en 
boomgroepen met 
struwelen, bosranden, 
(vrij) voedselrijk  (2) 

704 Bosrandstruweel-
vogels 

Nachtzwaluw (3) Scharrelaar (5) Hop (5) 
Draaihals (3) Groene Specht

Bosranden en 
boomgroepen met  (2) 
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Boomleeuwerik (2) Boompieper (1) 
Heggenmus (1) Nachtegaal (2) 
Roodborsttapuit (2) Kramsvogel (2) Cetti’s 
Zanger (2) Bosrietzanger (2) Spotvogel 
(2) Orpheusspotvogel (2) Braamsluiper (2) 
Grasmus (2) Tuinfluiter (1)  Fitis (1) 
Grauwe Klauwier (3) Klapekster (3) 
Roodkopklauwier (5) Ekster (1) Zwarte 
Kraai (1) Europese Kanarie (2) Groenling 
(2) Putter (2) Kneu (2) Barmsijs (2) 
Roodmus

struwelen 

 (3) Geelgors (2) Ortolaan (4) 
800   Vogelgroepen van 

opgaand gesloten bos 
801 Vink-groep Houtduif (1) Ransuil (2) Koolmees (1) 

Gaai (1) Vink
Opgaand bos 

 (1) 
802 Kruisbek-groep Ruigpootuil (2) Goudhaantje (1) 

Vuurgoudhaantje (2) Kuifmees (1) Zwarte 
Mees (1) Keep (2) Sijs

Opgaand bos met 
naaldbomen 

 (2) Kruisbek (2) 
Grote Kruisbek (2) 

803 Appelvink-groep Houtsnip (2) Grote Lijster (2) Bergfluiter 
(2) Fluiter (2) Tjiftjaf (1) Wielewaal (2) 
Appelvink

Opgaand bos met 
loofbomen 

 (2) 
804 Grote Bonte Specht-

groep 
Oehoe (4) Groene Specht (2) Zwarte 
Specht (2) Grote Bonte Specht (2) 
Gekraagde Roodstaart (2) 
Taigaboomkruiper (2) Boomkruiper (2) 
Spreeuw (1) Ringmus 

Oud opgaand bos, 
dood hout 
(holenbroeders) 

(2) 
805 Kleine Bonte Specht-

groep 
Kleine Bonte Specht (3) Grauwe 
Vliegenvanger (2) Glanskop (2) 
Pimpelmees 

Oud bos met 
loofbomen 

(1) 
806 Boomklever-groep Holenduif (2) Halsbandparkiet (2) Bosuil 

(2) Middelste Bonte Specht (5) Kleine 
Vliegenvanger (3) Boomklever (2) Kauw 
(3) 

Zwaar loofhout 
(holenbroeders) 

Carolinaeend (?) 
807 Havik-groep Wespendief (3) Havik (2) Sperwer (2) 

Buizerd 
Roofvogels van 
bossen (2) Raaf (3) 

808 Torenvalk-groep Rode Wouw (4) Torenvalk (2) Boomvalk Roofvogels van open 
gebied met bos (2) Slechtvalk (4) Roek (3) 

811 Loofboomvogels Houtsnip (2) Holenduif (2) Bosuil (2) 
Middelste Bonte Specht (5) Kleine Bonte 
Specht (3) Grote Lijster (2) Bergfluiter (2) 
Fluiter (2) Tjiftjaf (1) Grauwe 
Vliegenvanger (2) Kleine Vliegenvanger 
(3) Glanskop (2) Pimpelmees (1) 
Boomklever (2) Wielewaal (2) Kauw (3) 
Appelvink

Bos met loofbomen 

 (2) 
812 Holenbroeders Holenduif (2) Oehoe (4) Bosuil (2) Groene 

Specht (2) Zwarte Specht (2) Grote Bonte 
Specht (2) Middelste Bonte Specht (5) 
Kleine Bonte Specht (3) Kleine 
Vliegenvanger (3) Boomklever (2) Kauw 
(3) Gekraagde Roodstaart (2) Grauwe 
Vliegenvanger (2) Kleine Vliegenvanger 
(3) Glanskop (2) Pimpelmees (1) 
Boomklever (2) Taigaboomkruiper (2) 
Boomkruiper (2) Wielewaal (2) Spreeuw 
(1) Ringmus (2) Appelvink

Oud bos, dode bomen 

 (2) 
813 Vogels van oud bos Houtsnip (2) Holenduif (2) Oehoe (4) 

Bosuil (2) Groene Specht (2) Zwarte 
Specht (2) Grote Bonte Specht

Structuurrijk, oud bos 

 (2) 
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Middelste Bonte Specht (5) Kleine Bonte 
Specht (3) Gekraagde Roodstaart (2) 
Grote Lijster (2) Bergfluiter (2) Fluiter (2) 
Tjiftjaf (1) Grauwe Vliegenvanger (2) 
Kleine Vliegenvanger (3) Glanskop (2) 
Pimpelmees (1) Boomklever (2) 
Taigaboomkruiper (2) Boomkruiper (2) 
Wielewaal (2) Kauw (3) Spreeuw (1) 
Ringmus (2) Appelvink

814 
 (2) 

Houtduif-groep Holenduif (2) Houtduif (1) Grote Lijster (2) 
Kauw (3) Spreeuw (1) Ringmus 

Opgaand bos nabij 
cultuurland (2)  

900   Vogelgroepen van 
bebouwing en overige 
vogelgroepen 

901 Zwarte Roodstaart-
groep  

Holenduif (2) Turkse Tortel (2) Kerkuil (3) 
Steenuil (2) Gierzwaluw (2) 
Boerenzwaluw (2) Huiszwaluw (2) Witte 
Kwikstaart (1) Zwarte Roodstaart (2) 
Kauw (3) Spreeuw (1) Huismus (1) 
Ringmus 

Erven, bebouwing in 
cultuurland 

(2)  
999 Overige soorten Koekoek   (2) Bonte Vliegenvanger (1) 
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