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1. Inleiding

Natura 2000 is het samenhangende Europees ecolo-
gisch netwerk bestaande uit de gebieden aangewezen 
onder de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Dit 
netwerk moet de natuurlijke habitattypen en de ha-
bitats van soorten binnen hun natuurlijke versprei-
dingsgebied in een gunstige staat van instandhou-
ding behouden of herstellen. Natura 2000-gebied 
Veluwe is met ruim 100.000 hectare één van de 
grootste natuurgebieden van Nederland. De provin-
cie Gelderland staat samen met terreineigenaren - de 
terreinbeherende organisaties (TBO’s), gemeentes 
en particulieren – en de recreatiesector voor de op-
gave om Natura 2000-doelstellingen voor de Veluwe 
te halen. Voor zeven kenmerkende vogelsoorten van 
het droge zandlandschap is op de Veluwe onzeker of 
deze doelstellingen worden gehaald. Deze soorten 
gaan ofwel 1) achteruit, 2) kunnen achteruit gaan 
als beheermaatregelen voor andere doelen niet goed 
worden afgestemd, 3) de instandhoudingsdoelstel-
lingen worden momenteel niet gehaald of 4) een 
combinatie van genoemde problemen is er van 
toepassing (tabel 1.1). Op volgorde van afnemende 
openheid van het landschap betreft het de soorten 
Duinpieper, Tapuit, Boomleeuwerik, Draaihals, 
Nachtzwaluw, Zwarte Specht en Wespendief. De 
provincie Gelderland laat voor deze soorten een 
soortenherstelprogramma met concrete maatregelen 
opstellen voor de periode 2018-2023. Dit soorten-
herstelprogramma is een concretisering van het 
Natura 2000-beheerplan Veluwe en sluit aan op de 
opzet daarvan. De provincie hecht groot belang aan 
een soortenherstelprogramma dat concreet uitge-

voerd gaat worden door de partijen op de Veluwe. 
Hiervoor moeten de maatregelen ecologisch goed 
zijn onderbouwd en zoveel mogelijk SMART zijn 
beschreven (waar, wie, wat, wanneer, hoe vaak, hoe 
duur) op een manier die bij de Veluwse partijen 
draagvlak, betrokkenheid en mede-eigenaarschap 
creëert voor de (keuze van) te treffen maatregelen.

Dit document geeft een ecologische onderbouwing 
voor door Veluwse partijen te treffen beheermaat-
regelen door de ecologie van de soorten en mo-
gelijke knelpunten te analyseren aan de hand van 
bestaande kennis. In hoofdstuk 2 is aangegeven via 
welke methode is gewerkt. Hoofdstuk 3 geeft een 
overzicht van de drukfactoren voor vogels die op de 
Veluwe een rol spelen in relatie tot de natuurkwa-
liteit. Vervolgens is in hoofdstuk 4 aan de hand van 
(inter-)nationale literatuur voor elk van de zeven 
aandachtsoorten een ecologisch profiel geschetst 
met betrekking tot 4 V’s: voorkomen, voortplanting, 
voedsel en verstoring. Op basis hiervan is per soort 
geanalyseerd welke knelpunten binnen het Natura 
2000-gebied Veluwe spelen (en dus handelings-
perspectief voor beheer- en inrichtingsmaatregelen 
bieden) en welke knelpunten buiten het Natura 
2000-gebied spelen. Vervolgens is voor elke soort 
aangegeven welke maatregelen de specifieke knel-
punten op kunnen lossen en hoeveel wetenschap-
pelijk bewijs er voor is dat deze maatregelen werken. 
Hierbij is veelal een onderscheid gemaakt in maat-
regelen die de structuur van het habitat beïnvloeden 
en maatregelen die de ‘onzichtbare’ kwaliteit van 

Tabel 1.1 Schatting van aantal territoria in 1998-2000 en 2013-2015 (Nederland) en rond 1990 en 2015 (Veluwe), 
populatietrend in de periode 1990 tot 2018 en Natura 2000-doelstelling van het aantal broedparen van de 7 vogel-
richtlijnsoorten die in dit rapport worden behandeld. Met uitzondering van Nachtzwaluw vertonen alle soorten op de 
Veluwe een afname en/of worden de doelen niet gehaald. 

Nederland Veluwe N2000 doel
Trend periode ‘98-‘00 ‘13-‘15 ‘90-’18 * ca. 1990 ca. 2015 ‘90-‘18 Veluwe

Duinpieper 25-30 0 verdwenen ±50 0 verdwenen Hervestiging
Tapuit 600-800 210-310 sterke afname ±110 +9** verdwenen 100
Boomleeuwerik 5000-6000 4300-5300 toename ±2500 ±1700 afname 2400
Draaihals > 50-65 35-75 afname ±180 ±40 sterke afname ‘Hervestiging’***
Nachtzwaluw 950-1150 2500-3100 sterke toename ±400 ±1000 sterke toename 610
Zwarte Specht 1100-1600 700-1000 afname ±450-500 ±390 stab/afname**** 400
Wespendief 500-650 360-440 afname ±100-120 ±90-100 afname 100

* Deze trend is gebaseerd op een langjarige telreeksen geïndexeerd in 1990 en kan afwijken van de periodeschattingen’98-’00 en ’13-

‘15

** Getallen op basis van broedvogelmonitoring; bij gericht onderzoek in 2018 werden geen broedgevallen gevonden op de Veluwe.

*** Het hervestigingsdoel van de Draaihals is de facto onhaalbaar omdat de soort nooit is verdwenen van de Veluwe.

**** De BMP-trend toont geen significante afname, maar andere bronnen (grootschalige karteringen, vogelatlas) duiden op afname.
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het habitat voor vogelsoorten beïnvloeden. Voorts is 
per vogelsoort aangegeven welke kennislacunes nog 
opgelost moeten worden om tot een verdere optima-
lisatie van beheermaatregelen te komen.

Een samenvattend overzicht van de beheermaatrege-
len voor de 7 vogelsoorten is opgenomen in bijlage 1 
Maatregeltabel. In bijlage 2 zijn ten slotte beknopte 
factsheets van de 7 vogelsoorten opgenomen.
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2. Werkwijze

2.1. Basisgegevens

Dit document is gebaseerd op het rapport 
‘Factsheets van broedvogels in de Natura 2000-ge-
bieden van Gelderland’ (Sierdsema et al. 2008) 
waarin voor alle broedvogelsoorten van de 
Vogelrichtlijn waarvoor in Gelderland instandhou-
dingsdoelen zijn geformuleerd de literatuur tot en 
met 2008 is samengevat. Uit dit rapport zijn de 
teksten en literatuurbronnen overgenomen als ba-
sis voor de zeven aandachtsoorten in dit project. 
De structuur van de bestaande teksten is aangepast 
naar een nieuwe indeling waarin de vier V’s centraal 
staan: voorkomen, voortplanting, voedsel en versto-
ring. Met deze indeling is duidelijker aan te geven 
waar specifieke knelpunten liggen en hoe deze opge-
lost kunnen worden.

In de eerdere factsheets van broedvogels in 
Gelderland (Sierdsema et al. 2018) is gekozen om 
geen literatuurverwijzingen in de teksten te zetten. 
Hierdoor zijn de teksten makkelijker leesbaar gewor-
den, maar kan niet achterhaald worden waar welke 
informatie vandaan komt. In het onderhavige rap-
port is besloten om wel bronverwijzingen op te ne-
men. Literatuuropgaven uit Sierdsema et al. (2008) 
die te herleiden zijn naar een referentie in de tekst 
zijn behouden. Voor alle soortteksten geldt dat de 
basis wordt gevormd door de samenvattende hand-
boeken ‘Handbuch der Vögel Mitteleuropas (HBV)’ 
(Glutz von Blotzheim 1987-1997) en ‘The Birds of 
the Western Palearctic (BWP)’ deel 1-9 (Cramp & 
Perrins 1977-1994) met updates. Daarnaast is voor 
de algemene (niet soortspecifieke) teksten in de oor-
spronkelijke profieldocumenten gebruik gemaakt 
van bronnen die opgenomen zijn onder de kop 
‘Algemene literatuur’ achteraan in dit rapport. De 
studie is aangevuld met relevante nationale en inter-
nationale literatuur uit de periode 2008-2018 (via 
Web of Science en Google Scholar). Daarnaast zijn er 
nieuwe kaarten en trendberekeningen gemaakt voor 
de Veluwe.

2.2. Bewerking naar factsheets

Om de kennisoverdracht naar beheerders en terrein-
eigenaren te bevorderen zijn per soort samenvatten-
de factsheets gemaakt. Op deze factsheets van 2 A4 
staat een korte beschrijving van de betreffende soort 
en haar habitat, alsook de belangrijkste knelpunten 
voor de soort en maatregelen om deze op te lossen. 
Voor de onderbouwing wordt verwezen naar de pro-
fielen in dit rapport. Deze factsheets zijn als bijlage 
opgenomen achter in dit rapport.

2.3. Expertbeoordeling

De basisteksten en factsheets met conclusies over 
knelpunten en mogelijke oplossingen in het natuur-
beheer zijn in conceptversie tijdens groepssessies 
voorgelegd aan en besproken met soortexperts en 
ecologen met specifieke systeemkennis over heide en 
bossen op droge zandbodems. Het commentaar uit 
deze sessies en nadere informatie die door de experts 
is aangeleverd zijn in de eindversie van dit document 
verwerkt. De volgende experts hebben de concept-
teksten beoordeeld: Arnold van den Burg, Jan ten 
Hoopen, Herman van Oosten, Stef van Rijn, Chris 
van Turnhout, Rob Vogel, Joost Vogels en Pieter 
Wouters.

2.4. Mate van bewijs

In de teksten is bij de vertaling naar de specifieke 
knelpunten voor broedvogels op de Veluwe en naar 
mogelijke beheer- en inrichtingsmaatregelen telkens 
vermeld in hoeverre deze door literatuur worden 
onderbouwd (en dus zijn bewezen), zeer aanneme-
lijk zijn of als hypothese gelden. In relatie tot de 
zichtbare habitatstructuur zijn de meeste knelpun-
ten en maatregelen bewezen, voor de onzichtbare 
kwaliteits aspecten als voedselaanbod en voedselkwa-
liteit is de bewijslast veelal minder sterk.



Sovon-rapport 2019/76

6



Soortenherstel-programma beheerplan Natura 2000 Veluwe: Ecologisch profiel en analyse knelpunten vogelsoorten

7

3. Drukfactoren voor vogels op de Veluwe

Voor broedvogels op de Veluwe spelen verschillende 
drukfactoren. Voor de zeven soorten waarvoor nu 
een soortenherstelprogramma wordt opgesteld, wor-
den deze factoren in dit rapport uitgewerkt. Daarbij 
komen twee factoren vaak terug in de analyse van 
knelpunten voor de soorten: (1) de effecten van ver-
zuring en verhoogde stikstofdepositie en (2) versto-
ring door menselijke activiteit.

3.1. Verzuring en vermesting

Verzuring en vermesting treden al enkele decennia 
in sterke mate op. In de vorige eeuw was zwavel-
depositie de belangrijkste oorzaak voor verzuring, 
op dit moment is stikstof (N), in de vorm van am-
moniak en ammonium (NHy), de belangrijkste ver-
oorzaker van verzuring van de bodem. Daarnaast 
is stikstofdepositie, in de vorm van ammonium en 
stikstofoxiden (NOx), de belangrijkste oorzaak van 
vermesting op droge zandgronden. Dat verzuring 
calciumgebrek kan veroorzaken voor vogels is al in 
de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw aangetoond 
voor mezen (Drent & Woldendorp 1989, Graveland 
1995). Door een afname van calcium-rijke ongewer-
velden (huisjesslakken, pissebedden en miljoenpo-
ten) daalt de totale hoeveelheid opgenomen en aan-
geleverde calcium in de ei-leg en nestfase tot onder 
de drempelwaarde. Calciumgebrek leidt tot een hoog 
percentage niet-uitkomen van eieren, botbreuken en 
verhoogde sterfte bij nestjongen. Op dit moment lijkt 
calciumgebrek bij mezen door verzuring nog steeds 
(of opnieuw) op te treden in de meest arme bossen 
op de Noord-Ginkel (Van den Burg 2017). Hoe alge-
meen dit probleem optreedt, is nog onduidelijk. In 

een analyse met bestaande nestkastgegevens bleken 
broedvogels op verzuringgevoelige bodems geen 
geringer broedsucces te hebben dan op minder ver-
zuringgevoelige bodems (Alefs–de Bakker & Borst 
2018). In Engeland werd vastgesteld dat verzuring 
zowel in kalkarme als in kalkrijke bodems een signi-
ficant effect had op de beschikbaarheid van kalk in 
de bodem en op de dikte van eischalen van mezen 
(Gosler & Wilkin 2017), overigens zonder een effect 
te hebben op het broedsucces van de mezen. 
Het is bewezen dat de zandbodems onder invloed 
van decennia van verzuring zeer sterk zijn uitgeloogd 
en dat als gevolg hiervan tekorten kunnen ontstaan 
in macro- en/of micronutriënten. De uitspoeling 
van basische kationen door verdringing van deze 
kationen door H+ en vrij oplosbaar aluminium (Al3+) 
is sterk versneld door toegenomen zuurdepositie 
(Blume et al. 2016). Dit heeft geleid tot het wegval-
len van het zuurbufferend vermogen van de bodem 
(Roelofs 1986), tekorten en veranderingen in de 
opneembaarheid van macronutriënten (afname van 
fosfor en kalium, toename van stikstof; de Vries et 
al. 1995) en tot directe schade aan plantenwortels 
door optreden van Al- en NH4-toxiciteit (Van den 
Berg et al. 2005). Dit heeft zowel voor bossen als 
voor heiden grote gevolgen voor de samenstelling en 
de chemische kwaliteit van de vegetatie (Bobbink et 
al. 2018) en de ongewervelde planteneters die van 
deze vegetatie leven (Vogels et al. 2017; Van den 
Burg & Vogels 2018). Herstel van het zuurbufferend 
vermogen is in arme zandgronden een moeizaam 
proces, aangezien de aanvoer van uitwisselbare basi-
sche kationen door verwering van bodemmineralen 
plaats moet vinden. De zandgronden in Nederland 
zijn van nature al arm aan bodemmineralen. 

Grootschalige vermossing 
met de invasieve exoot Grijs 
Kronkelsteeltje treedt op als 
gevolg van vermesting door hoge 
stikstofdepositie. Vermossing 
vermindert de dichtheid en be-
reikbaarheid van prooien voor 
op de grond foeragerende vogels 
als Duinpieper, Boomleeuwerik, 
Tapuit en Draaihals.
(Kootwijkerzand. Foto Marijn 
Nijssen – Stichting Bargerveen)
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Bovendien is ook het gehalte aan verweerbare bo-
demmineralen door verzuring aangetast: de verwe-
ring is de afgelopen decennia onder invloed van zure 
depositie een factor 100x sneller opgetreden dan van 
nature het geval is (Mol et al. 2003; Bergsma et al. 
2016 & 2018).
Naast verzuring leidt een hoge stikstofdepositie ook 
tot een verhoogde beschikbaarheid van stikstof voor 
de vegetatie. Hiervoor is aangetoond dat de effec-
ten via verschillende routes doorwerken op fauna 
(Nijssen et al. 2017): 1) afname nestgelegenheid 
grondbroeders (zowel vogels als ongewervelden), 
2) koel en vochtig microklimaat, 3) afname van ge-
schikte voedselplanten, 4) afname van de voedsel-
kwaliteit van planten voor herbivoren en 5) een af-
name van de dichtheid en bereikbaarheid van prooi-
dieren voor insectivoren. De uiteindelijke effecten op 
broedvogels zijn verlies aan broedgelegenheid voor 
grondbroeders en voor alle soorten een mogelijke af-
name van de dichtheid, grootte, bereikbaarheid en/
of kwaliteit van prooien. 

Al jarenlang worden er maatregelen genomen om 
stikstof af te voeren (bijvoorbeeld plaggen, maaien, 
begrazen) en om de effecten van verzuring tegen te 
gaan (bekalken, experimenten met steenmeel). Een 
probleem van deze maatregelen is dat de beschik-
baarheid van fosfor (P) daalt doordat dit element 
te veel wordt afgevoerd (door plaggen; Vogels et al. 
2017) óf te sterk wordt gebonden aan bufferende 
stoffen zoals calcium (Haynes 1982). Doordat de 
hoeveelheid stikstof via de lucht wel weer snel wordt 
aangevuld, ontstaat er een onbalans tussen N en P 
voor de vegetatie, wat vervolgens de voedselkwaliteit 
van planten voor herbivoren vermindert (o.a. Sorth 
et al. 2017, Vogels et al. 2017, Siepel et al. 2018). 
Bekalken heeft een sterk direct effect op de buffering 
van de bodem, maar zorgt daarmee ook voor grote 
(schok)effecten op de gehele bodemchemie en vege-
tatiesamenstelling (Holland et al. 2018). Momenteel 
wordt daarom op kleine experimentele schaal de 
werking van verschillende soorten steenmeel in hei-
de en bossen onderzocht, een ‘slow release’ materiaal 
dat in theorie minder risicovol is met betrekking tot 
P-vastlegging en/of schokeffecten. Steenmeel bestaat 
in feite uit verweerbare bodemmineralen en toedie-
ning verhoogt het gehalte verweerbare mineralen 
in de bovenlaag van de bodem. Door verwering van 
deze mineralen wordt beoogd het zuurbufferend ver-
mogen van de bodem te herstellen via oplading van 
het kation-uitwisselingscomplex. De eerste onder-
zoeksresultaten van steenmeeltoediening laten een 
significante toename zien van uitwisselbare kationen 
in de bodem en eerste tekenen van een positief effect 
op herbivore ongewervelden (Weijters et al. 2018) 
maar het is te vroeg om te kunnen concluderen of 
dit effect groot genoeg is om een wezenlijke bijdrage 

te leveren aan bodembuffering. Ook is nog te weinig 
kennis voorhanden om te mogen concluderen dat 
de negatieve effecten van bekalken op fauna niet op-
treden bij steenmeeltoediening. Een opschaling van 
deze maatregel is daarom op dit moment nog niet 
wenselijk. Een belangrijke vuistregel is dat maat-
regelen die de organische stof in de bodem niet of 
beperkter afvoeren of vernielen (begrazen, branden, 
chopperen) de voorkeur hebben boven maatregelen 
die de dit wel sterk beïnvloeden (plaggen, afgraven).
De exacte effecten van verzuring en vermesting op 
het voedselweb en hoe deze effecten doorwerken 
op broedvogels is veelal onbekend en staat in dit 
rapport dan ook telkens als belangrijke kennisla-
cune vermeld. Het is echter duidelijk dat een sterke 
reductie van de stikstofdepositie nodig is om het 
ecosysteem op de droge, arme zandgronden weer na-
tuurlijk te laten functioneren. Bergsma et al. (2018) 
plaatsen daarbij wel een belangrijke kanttekening: 
een verlaging van de stikstofdepositie tot op het ni-
veau van de kritische depositiewaarden zal zich op 
de arme zandgronden niet vertalen in herstel van 
bodembuffering en –vruchtbaarheid, enkel de ver-
dere aantasting zal trager verlopen. Een definitieve 
rem op verdere aantasting is pas in zicht bij een nog 
verdere reductie van de zuurlast. Bij doorgaande ver-
zuring zal herstel van de al ontstane en voortgaande 
aantasting van het mineralogische kapitaal in de bo-
dem en van biodiversiteit steeds trager verlopen en 
in sommige gevallen niet meer optreden.

3.2. Verstoring

Verstoring van broedvogels kan optreden door recre-
atie, beheermaatregelen, een zeer hoge wildstand en 
(mede)gebruik van het landschap, bijvoorbeeld voor 
militaire activiteiten. De mogelijke effecten van ver-
storing worden in de paragrafen per soort behandeld 
(zie hoofdstuk 4). In de regel geldt dat soorten van 
open terrein (Duinpieper, Tapuit, Boomleeuwerik) 
gevoeliger zijn voor verstoring dan soorten van 
bossen (Zwarte Specht, Wespendief). Daarnaast is 
voorspelbare verstoring, zoals recreatie op wegen en 
paden en frequent militair gebruik, minder versto-
rend dan onvoorspelbare recreatie door bijvoorbeeld 
zwervende recreanten en loslopende honden. Deze 
twee factoren versterken elkaar, aangezien in stuif-
zanden en heideterreinen mensen eerder van paden 
afwijken dan in bossen.
Beheermaatregelen kunnen ook verstoring ople-
veren, zoals is aangetoond voor het grazen met 
schaapskuddes bij Boomleeuwerik en zomervel-
lingen bij Wespendief. Voor alle beheermaatregelen 
geldt dat deze het beste buiten het broedseizoen 
uitgevoerd kunnen worden. Maatregelen die enkel 
binnen het broedseizoen uitgevoerd kunnen worden 
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moeten in ruimte en tijd gefaseerd worden zodat er 
nooit ernstige of grootschalige verstoring van bezette 
habitats van broedvogels optreedt.
In de bijeenkomsten met soortenexperts en terrein-
eigenaren werd gesteld dat wildbeheer op de Veluwe 
een belangrijke factor is, vooral voor de ontwikkeling 
van bossen en boszomen. Over de directe verstoring 
van broedvogels door zwijnen, edelherten en geïn-
troduceerde grote grazers op droge zandgronden 
zijn geen effecten op populatieniveau bekend. In dit 
rapport is wildbeheer dan ook niet opgenomen bij 
eventuele maatregelen, maar deze factor moet bij het 
concreet uitwerken van plannen per gebied wel tel-
kens worden meegenomen.

3.3. Neveneffecten van beheermaatrege-
len

In sommige gevallen zal een maatregel die gunstig 
is voor de ene vogelsoort (of die wordt uitgevoerd 
voor het behalen van andere doelen, zoals herstel 
of kwaliteitsverbetering van habitattypen), negatief 
uitpakken voor een andere vogelsoort. Dit kan bij-
voorbeeld het geval zijn bij het kappen van bos voor 
uitbreiding van het leefgebied van Duinpieper en 
Tapuit, die tegelijkertijd het functioneel leefgebied 
voor Wespendief of Zwarte Specht kan verkleinen. 
In het algemeen geldt dat uitbreiding van leefge-
bied voor soorten of habitats van open terrein leidt 
tot een afname in leefgebied voor bossoorten. Per 
terrein zal daarom een keuze moeten worden ge-
maakt voor welke soortgroep maatregelen worden 
uitgevoerd. Verlies aan functioneel leefgebied als 
gevolg van maatregelen kan deels worden voorko-
men of verzacht door de keuze voor maatregelen 
Veluwebreed af te stemmen (dit project) en door 
lokaal maatregelen slim uit te voeren, bijvoorbeeld 
door zeer selectief te kappen en in het resterende 
bosareaal structuurverbeteringen aan te brengen. 
Wanneer een stuk naaldbos wordt gekapt als cor-
ridor, waarbij er een rafelige bosrand ontstaat 
met hoge stobben en dood hout, dan zal dit het ef-
fectief foerageergebied voor de Zwarte Specht en 
Wespendief vergroten in plaats van verkleinen. Ook 
zal het kappen in een perceel met Douglas minder 
negatieve effecten hebben voor Zwarte Specht dan 
het kappen van Grove Den, omdat in Grove Den veel 
meer prooien zijn te vinden. Deze afwegingen moe-
ten in elk gebied goed worden gemaakt om een zo 
groot mogelijke efficiëntie te waarborgen.
Het spreekt voor zich dat beheermaatregelen alleen 
functioneel zullen zijn wanneer de schaal, intensiteit, 
frequentie en fasering zijn aangepast op de lokale 
situatie. Dit maatwerk is niet in dit rapport verwerkt, 
maar waar mogelijk zijn er per soort wel richtlijnen 
gegeven voor de uitvoering. 

Beheermaatregelen die de kwaliteit van een leefge-
bied voor broedvogels verbeteren hebben alleen zin 
wanneer de mate van verstoring op die plek in het 
broedseizoen gering of afwezig is. Een afstemming 
tussen recreatiezonering, (mede)gebruik van het 
gebied en de concrete maatregelen is dan ook essen-
tieel om tot een effectief beheer te komen. 
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4. Soortprofielen

4.1. Duinpieper

4.1.1. Soort en habitat

Beschrijving
De Duinpieper (Anthus campestris) is een grote, 
slanke pieper (15,5-18 cm) met een egaal zandkleurig 
verenkleed en een vrijwel ongestreepte borst, waar-
door de lichte oogstreep en de donkere baan van 
dekveertjes op de schouder extra opvallen. De roep, 
een eenvoudig huismus-achtig tsirlieh tsirlieh tsir-
lieh wordt vaak tijdens een golvende zangvlucht ten 
gehore gebracht. Het gedrag is kwikstaartachtig, met 
veel lopen over de grond. 

Habitat
Duinpiepers zijn in hun gehele Europese broedare-
aal, van Spanje (Calero-Riestra et al. 2013) tot aan 
Polen (Grzybeket et al. 2008) en Zweden (Högstedt 
1978) gebonden aan open, droge landschappen. De 
Duinpieper is in Nederland gebonden aan stuifzan-
den, met tot de jaren ’40 enkele spaarzame broed-
gevallen langs de vastelandskust (Vlek 2005, Vlek & 
Jansen 2013) en tot in de jaren ’70 ook vestigingen 
op grote kaalkappen en brandvlaktes op de Veluwe. 
De Nederlandse broedplaatsen bestonden in de jaren 
’80 en ’90 van de vorige eeuw uit geaccidenteerde 
stuifzandgebieden met grote en kleine hoogtever-
schillen op korte afstand (Van Turnhout et al. 2003). 
Alleen terreinen met een aaneengesloten open bo-
dem en/of schrale vegetatie van minimaal 30 tot 50 
ha lijken in Nederland geschikt voor vestiging van 
Duinpiepers. Antropogene milieus, die in andere de-
len van Europa regelmatig bezet worden, zoals grote 
afgravingen en zandige akkers, zijn in Nederland 
nooit bezet geweest. Op het Planken Wambuis (peri-
ode 1975-2005) broedden Duinpiepers uitsluitend in 
voor publiek afgesloten terreindelen (Bijlsma 2006), 
waarbij het territorium zich bevond in de meest open 
delen, op minimaal 100 m van de dichtstbijzijnde 
bosrand (Bijlsma 1978 & 1990). Het oppervlak van 
een territorium loopt sterk uiteen met uitersten van 
3,5 tot 12,1 ha op het Kootwijkerzand tot 17 tot 77 ha 
op Planken Wambuis. Territoriale mannetjes leg-
gen bij lage dichtheden afstanden tot 1.500 meter af, 
waarbij ook bos wordt gepasseerd.

4.1.2. Voorkomen en aantalsontwikkeling

Internationaal en landelijk beeld
De Duinpieper komt in Europa tot broeden in 
twee banden: een zuidelijke over Spanje via Zuid-
Frankrijk en Italië naar Griekenland, en een noor-
delijke van Oost-Duitsland tot de Kaspische Zee. 

De verspreiding is vooral in de noordwestelijke 
delen erg verbrokkeld. Het Nederlandse (voorma-
lige) broedareaal ligt geïsoleerd ten opzichte van de 
kerngebieden in het oosten en zuiden van Europa. 
De dichtstbijzijnde populaties zijn die in Midden-
Frankrijk, Duitsland, Polen en Zuid-Zweden, maar 
ook deze zijn de laatste decennia in omvang afgeno-
men (o.a. Fonderflick et al. 2010, Witt & Steiof 2003, 
Grzybek et al. 2008),
De overwinteringsgebieden van de West- en 
Midden-Europese broedvogels liggen waarschijnlijk 
in de westelijke Sahel (voor broedvogels in Tsjechië 
aangetoond door Briedis et al. 2016). De trend voor 
Duinpieper in Europa is negatief, met een afname 
van 31% tussen 2006-2015 en een afname van 75% 
voor de periode 1991-2015 (ebcc.birdlife.cz/trends-
of-common-birds-in-europe-2017). 
De Duinpieper is waarschijnlijk nooit een zeer al-
gemene broedvogel geweest in Nederland, maar 
kwam vroeger verspreid over de hoge zandgronden 
voor. In de jaren ’70 kwamen er nog naar schatting 
75-90 broedparen voor, vanaf de jaren ’90 nog ± 40 
broedparen, vrijwel allemaal op de Veluwe. Rond de 
eeuwwisseling waren dit er nog zo’n 25-30 (Bijlsma 
2002). In de laatste jaren van zijn broedvoorko-
men in Nederland werden vrijwel uitsluitend het 
Kootwijkerzand en Harskamperzand bewoond. De 
Duinpieper is sinds 2004 verdwenen als regelmatige 
broedvogel en staat nu te boek als verdwenen uit 
Nederland.

Voorkomen in Natura 2000-gebied Veluwe 
De trend op de Veluwe in de periode 1990-2006 
is uiterst negatief. Na een serie jaren met aantal-
len die schommelden tussen 31-37 paren, zette in 
1998 een scherpe daling in. Sinds 2004 is de soort 
verdwenen als regelmatige broedvogel. Het laatste 
territoriale paartje Duinpiepers verbleef in 2007 op 

Foto: Saxifraga - Mark Zekhuis
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Figuur 4.1. 
• Boven links: Verspreiding van Duinpieper in Nederland 

in de periode 2013-2015 (Vogelatlas.nl), 
• Boven rechts: verspreiding van potentieel habitat 

voor Duinpieper op de Veluwe (geel ongeschikt → 
blauw meest geschikt).

• Onder links: Landelijke trend in de periode 1984-2018 
(Sovon.nl; index 1990 = 100)

het Hulshorsterzand, Noord-Veluwe, maar de laatste 
nestvondst stamt uit 1999. In de laatste atlas van 
Nederlandse broedvogels (telperiode 2013-2015) 
is geen enkel zeker broedgeval vastgesteld (Van 
Turnhout 2018). 

4.1.3. Voortplanting en demografie
De Duinpieper arriveert vanaf half april in 
Nederland om te broeden en heeft de broedgebieden 
eind juli/begin augustus weer verlaten. De trektijd 
van de Duinpieper duurt ook ongeveer 3 maanden, 
de andere helft van het jaar verblijft de soort in de 
overwinteringsgebieden. 
Duinpiepers beginnen snel na het arriveren uit de 
wintergebieden aan de nestbouw. Het eenvoudige 
nest wordt vrijwel geheel door het vrouwtje gebouwd 

op de grond, meestal tegen vegetatie aan zoals een 
hogere pol gras of soms heide. Het nest is hierdoor 
deels overdekt, met de opening veelal op het noor-
den of oosten geëxponeerd (Bijlsma 1978, Högstedt 
1978). Als nestplaats werden op de Veluwe pionier-
vegetaties met Haarmos en Buntgras in de randzone 
van het actieve stuifzand geprefereerd, ook lagen er 
nesten in open zandige heide. Niet of nauwelijks ge-
stabiliseerd onbegroeid zand wordt niet gebruikt als 
nestplek.
De Duinpieper legt meestal één legsel van 4 tot 6 
eieren, waarbij in vroege nesten meer eieren worden 
gelegd dan in latere nesten (Bijlsma 1978, Calero-
Riestra et al. 2013). Tweede legsels komen voor, 
maar zijn betrekkelijk zeldzaam. In de jaren ’70 op 
de Zuidwest-Veluwe kwam nog 29% van de broed-
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paren tot een tweede legsel. In de jaren tachtig en 
negentig bleken op het Mosselse Zand vervolg- en 
vervangingslegsels (na mislukking van het eerste 
legsel) niet voor te komen (Bijlsma 2006), omdat 
de broedparen later in het seizoen arriveerden. Dit 
leidde daarnaast tot een latere start van de eileg, 
gemiddeld minder eieren in het nest en een lager 
nestsucces. In de Spaanse studie werd bij 235 leg-
sels geen enkel tweede legsel aangetroffen, met als 
meest waarschijnlijke reden dat in de droge mediter-
rane steppes het voedselaanbod later in het seizoen 
al te ver is gedaald en vrouwtjes na predatie geen 
tijd meer hebben voor meer dan één succesvol nest 
(Calero-Riestra et al. 2013).
Het broedsucces van de Nederlandse vogels in de vo-
rige eeuw was relatief hoog. Op de Zuidwest-Veluwe 
leverden in de jaren zeventig 13 van 17 nesten uitvlie-
gende jongen op (76%), en op het Kootwijkerzand 
waren in 1989 11 van 17 paren succesvol (65%). 
Overleving van uitgevlogen jongen op de Zuidwest-
Veluwe in de eerste drie weken was echter laag, met 
een sterfte van 64% van de jonge vogels (Bijlsma 
1978). Elders in Europa is een nestsucces van 23-
58% vastgesteld. Vooral in neerslagrijke zomers of 
bij extreem hoge temperaturen blijkt het nestsucces 
erg laag te zijn. Suarez et al. (1993) melden in Spanje 
72% mortaliteit voor alle nesten, waarbij 50% in de 
eifase mislukte en 43% van de overgebleven nesten 
alsnog in de fase met nestjongen. In 1991-2010 mis-
lukte in Spanje 76% van alle gelegde eieren: 47% in 
de eifase (40% door predatie, 6% door verlaten van 
het nest door het vrouwtje door verstoring of preda-
tie, 1% onbekende oorzaak) en nog eens 56% van de 
nesten na het uitkomen van de eieren, vrijwel geheel 
als gevolg van predatie. (Calero-Riestra et al. 2013). 
Volwassen Duinpiepers kunnen uitermate plaats-
trouw zijn, zo blijkt uit territoria die meerdere jaren 
door dezelfde geringde exemplaren bezet werden. 
Ook juvenielen keren waarschijnlijk naar het ge-
boortegebied of de nabije omgeving terug. Dit wijst 
op een geringe dispersiecapaciteit, alhoewel de 
vestiging en succesvolle broedpoging op het Drents-
Friese Aekingerzand in 1997 (Bijlsma 1997) aangeeft 
dat herkolonisatie over een afstand van meer dan 80 
km afstand mogelijk is. De mate waarin herkoloni-
satie van eenmaal verlaten gebieden optreedt, blijkt 
echter zeer klein te zijn. Over de overleving van jon-
gen en adulten buiten het broedseizoen en rekrute-
ring (aantal jongen dat in latere jaren actief bijdraagt 
aan de populatie) is niets bekend.

4.1.4. Voedsel
De soort zoekt binnen het territorium, afwisselend 
rennend en stilstaand, naar ongewervelden. Deze 
worden opgepikt van de kale grond of in de spaar-
zame vegetatie tot op 150 m (in een matig habitat 
verder weg) van het nest. Het voedsel bestaat vooral 

uit insecten, verder uit andere kleine ongewervelden, 
waarbij de exacte samenstelling van het dieet sterk 
gestuurd wordt door de lokale beschikbaarheid. Op 
het Kootwijkerzand werden vooral vliegen, (loop)
kevers en sprinkhanen gevangen. In andere studies 
worden ook vlinders en rupsen (ook uit bomen, zoals 
bladrollers) genoemd als belangrijke prooien. Voorts 
zijn in Nederland waarschijnlijk ook mieren, spinnen 
en oorwormen van belang (Van Turnhout 2003).
In stuifzanden verspreid over Nederland is aange-
toond dat zowel de dichtheid als variatie aan po-
tentiele prooidieren hoger is in goed ontwikkelde 
kortsmosvegetaties dan in verruigde of vermoste 
vegetaties. Daarnaast is de gemiddelde dichtheid 
van prooien in pionier buntgrasvegetaties laag, 
maar aangezien deze prooien allemaal geconcen-
treerd aanwezig zijn rondom graspollen en de 
zichtbaarheid van prooien heel hoog is, is het voor 
Duinpiepers waarschijnlijk wel efficiënt om hier te 
foerageren (Nijssen et al. 2011).

4.1.5. Verstoring
De soort is gevoelig voor betreding van het terrein 
door recreanten, mede omdat recreanten op zand-
verstuivingen breed kunnen uitwaaieren en langer 
kunnen verblijven in de omgeving van nestlocaties 
(bijv. bij picknicken of uitlaten van loslopende hon-
den). Indien Duinpiepers tijdens de fase met nest-
jongen worden verstoord, gaan oudervogels niet met 
voedsel naar hun nestjongen als mensen op minder 
dan 150 meter afstand van het nest aanwezig zijn 
(Bijlsma 2006) en zij keren op kleinere terreinen pas 
terug wanneer bezoekers geheel uit het oog zijn ver-
dwenen. Duinpiepers mijden gebieden die druk be-
zocht worden dan ook geheel. De opengestelde delen 
van het Mosselse Zand werden in de periode 1974-
2005 als broed- noch als foerageergebied gebruikt 
(Bijlsma et al. 2006), maar in het afgesloten deel 
werd wel gebroed door Duinpiepers. Ongestuurde 
recreatie tijdens het broedseizoen zal in op zichzelf 
geschikte grote stuifzandgebieden (her)vestiging 
waarschijnlijk in de weg staan, temeer omdat het 
vrij korte broedseizoen grotendeels samenvalt met 
(voor)zomerse drukte in de periode mei-half juli. 
Reino et al. (2018) stelden in Portugal vast dat 
Duinpiepers een voorkeur hebben voor kortgrazige, 
zandige habitats, maar (in tegenstelling tot de daar 
broedende Kortteenleeuwerik) agrarische velden 
met een hoog verstorings- en predatierisico mijden. 
In Spanje had het aantal bezoeken en de frequentie 
van bezoeken door onderzoekers geen effect op het 
nestsucces, maar de totale bezoektijd (aantal x duur) 
had een kleine, maar significante verhoging van pre-
datie tot gevolg (Calero-Riestra et al. 2013).
Predatie van nesten met eieren vond plaats op de 
Veluwe (op het Mosselse Zand door Vos en Wild 
zwijn; Bijlsma 2006), maar speelde geen belangrijke 
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rol in het populatieverloop gezien het relatief hoge 
nestsucces in de jaren ’70 en ‘80. De jongen verlaten 
het nest echter voordat ze goed vliegen, waardoor 
de kans op predatie na het uitvliegen hoger ligt dan 
in de nestfase (Bijlsma 1978). Open terreinen met 
veel microreliëf (bijvoorbeeld door activiteit van 
konijnen) zijn veiliger dan terreinen met weinig 
reliëf, maar de aanwezigheid van konijnen is niet es-
sentieel. Het is niet bekend of de huidige stand van 
potentiele nestpredatoren (Vos, Wild Zwijn, roofvo-
gels) voor Duinpieper op de Veluwe zodanig hoog is 
dat dit een negatief effect heeft op vestiging of nest-
succes na vestiging.

4.1.6. Knelpunten
Voor de Duinpieper is hervestiging van de soort op 
de Veluwe het doel, maar dit doel is nog niet be-
haald. Mogelijke knelpunten voor de Duinpieper zijn 
hieronder opgenomen. De mate van bewijs voor deze 
knelpunten is telkens vermeld; in de begeleidende 
tekst wordt aangegeven of het waarschijnlijk is dat 
het betreffende knelpunt ook op de Veluwe speelt:

Voorkomen
• Ontbreken van voldoende oppervlakte (minstens 50ha, 

liefst >100ha) rustig, aaneengesloten open stuifzand 
met gradiënten in de begroeiing van de bodem (status: 
Bewezen).

• Afname van de populaties in omliggende landen 
waardoor de kans op hervestiging klein is (status: 
Aannemelijk). 

Duinpiepers zijn in Nederland gebonden aan 
grote stuifzandgebieden die deels actief stui-
ven, deels schaars begroeid zijn met korte 
vegetatie en die niet grootschalig met het mos 
Grijs Kronkelsteeltje of door algen bedekt zijn 
dan wel vergrast zijn. Op de Veluwe is op en-
kele terreinen nog voldoende oppervlak open 
stuifzand aanwezig, maar in totaal veel minder 
dan 50 tot 100 jaar geleden. De kwaliteit van 
de open stuifzanden is afgenomen door een 
afname van verstuiving (als gevolg van snellere 
groei algen, groenwieren en grassen door hoge 
N-depositie in combinatie met een afname van 
windwerking door verkleining van gebieden 
en een gunstiger klimaat voor plantengroei), 
een toename van het adventieve mos Grijs 
Kronkelsteeltje (ten koste van soortenrijke 
korstmosvegetaties) en boomopslag, en ver-
ruiging van korte, open graslanden en hei-
devegetaties. Daarnaast zijn de overgebleven 
stuifzandgebieden op de Veluwe in het broed-
seizoen niet wekenlang rustig (zie ‘verstoring’).
Omdat de Duinpieper ook in de omliggende 
landen is afgenomen is de kans op hervestiging 
kleiner geworden, maar jaarlijks trekken er wel 
Duinpiepers door en een onverwachte vestiging 

is niet onmogelijk (zie Bijlsma 1997). Dit knel-
punt speelt ook op de Veluwe, maar om dit op 
te lossen is er binnen het gebied zelf geen han-
delingsperspectief. 

Voortplanting
Op het gebied van voortplanting lijken er geen knel-
punten op te treden, anders dan het mislukken van 
nesten door voedselgebrek (zie: ‘Voedsel’) of een te 
grote mate van verstoring (zie: ‘Verstoring’). 

Voedsel
• Afname van oppervlak optimaal foerageerhabitat: pi-

oniervegetaties van Buntgras, Ruig Haarmos en korst-
mossen met verspreid graspollen (status: Bewezen).

• Afname van dichtheid en grootte van prooien door 
verandering in voedselkwaliteit van planten (sta-
tus: Kennislacune)

De meeste prooien worden door de Duinpieper 
verzameld in en op de bodem van zeer open 
vegetaties. Verruiging en vermossing door Grijs 
Kronkelsteeltje en de afname van inwaaiend 
zand heeft op de Veluwe vrijwel zeker geleid 
tot een lagere dichtheid en waarschijnlijk tot 
een slechtere bereikbaarheid van ongewervelde 
prooien. Wellicht speelt in deze van oorsprong 
voedselarme en zwakgebufferde tot zure bo-
dems ook een indirect effect van verzuring op 
de plantkwaliteit en daarmee op de afname 
van dichtheden en lichaamsgrootte van prooi-
dieren; hiervoor bestaan aanwijzingen uit een 
grootschalig OBN-onderzoek (Nijssen et al. 
2011), maar onbekend is of dit in de praktijk op 
de Veluwe optreedt en in hoeverre overstuiving 
deze effecten voldoende kan mitigeren.

Verstoring
• Hoge recreatiedruk in het broedseizoen (status: 

Bewezen)
• Hoge predatiedruk in de nestfase en de periode direct 

na uitvliegen (status: Aannemelijk)
De hoge recreatiedruk op open stuifzandter-
reinen in het broedseizoen (half april t/m juli) 
heeft vrijwel zeker een negatief effect op de 
kans dat Duinpiepers het gebied weer herkolo-
niseren en geeft een grote kans op het misluk-
ken van een legsel wanneer er een vestiging 
plaatsvindt. Hoewel predatie van nesten en 
uitgevlogen jongen in buitenlandse populaties 
soms een flinke invloed heeft op de reproduc-
tie, zijn er op de Veluwe geen aanwijzingen dat 
dit een belangrijke factor was voor de achter-
uitgang of een actueel knelpunt vormt voor de 
hervestiging van de Duinpieper.

4.1.7. Beheer en inrichting
Duinpiepers zijn op de Veluwe aangewezen op grote 
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open stuifzandgebieden, zoals Kootwijkerzand, 
Harskampse Zand, Wekeromse zand, Mosselse zand 
en Hulshorsterzand. Deze gebieden zijn als gevolg 
van intensief militair gebruik en herstel- en beheer-
maatregelen nog steeds voldoende groot en (deels) 
dynamisch. In 1997 leidde een sterke uitbreiding van 
open stuifzandgebied op het Aekingerzand (Drenthe) 
tot een nieuwe vestiging en succesvolle voortplan-
ting van de Duinpieper (Bijlsma 1997). Nijssen et 
al. (2011) hebben aangetoond dat de plantkwaliteit 
van Buntgras afneemt onder hoge stikstofdepositie 
en dat dit gecorreleerd is met een afname in bio-
massa van de sprinkhaansoort Knopsprietje die van 
Buntgras eet. Lichte overstuiving van Buntgras deed 
de voedselkwaliteit van de plant weer stijgen, ook 
onder hoge stikstofdepositie, met een positief effect 
op overleving en biomassa van Knopsprietjes. In het 
Mosselse zand waren jarenlang de afgesloten delen 
wél bezet door Duinpiepers, maar de voor recreatie 
opengestelde delen niet (Bijlsma et al. 2006). Deze 
voorbeelden geven aan dat het vergroten en acti-
veren van stuifzanden door beheermaatregelen in 
combinatie met het afsluiten van deze gebieden voor 
recreatie in het broedseizoen de kwaliteit van het 
leefgebied voor de Duinpieper kunnen verhogen.
Maatregelen voor het verbeteren of herstellen van 
geschikt leefgebied voor de Duinpieper moeten 
gericht zijn op herstel of behoud van grootschalige 
open stuifzandlandschappen met daarin grote op-
pervlaktes met overgangen tussen kaal zand, pi-
oniervegetaties en stuifzandheide, met verspreid 
staande boompjes. Kaal, stuivend zand moet aanwe-
zig zijn om deze gradiënten te behouden en om reeds 
begroeide delen weer terug te zetten in successie, 
maar is zelf ongeschikt voor Duinpieper. Deze land-
schappen moeten in het broedseizoen zeer rustig 
zijn. Of ook de ‘onzichtbare’ kwaliteit van het leef-
gebied moet worden verbeterd (aanbod voedsel in 
relatie tot chemische kwaliteit bodem en vegetatie) is 

grotendeels onbekend, maar kan in ieder geval deels 
gemitigeerd worden door het subtiel laten overstui-
ven van vegetaties.
Een recente evaluatie van de effectiviteit van de 
maatregelen om stuifzanden te herstellen geeft ove-
rigens geen rooskleurig beeld (Riksen & Sparrius, 
schrift. med.). Het kappen van bos, plaggen van Grijs 
Kronkelsteeltje en eggen leveren wel kaal zand op, 
maar dit is vaak veel rijker aan organische stof dan 
op natuurlijke wijze opgestoven zand. In combinatie 
met de nog steeds hoge stikstofdepositie treedt Grijs 
Kronkelsteeltje weer snel als probleem op. Per saldo 
neemt door het beheer het oppervlak onbegroeid 
stuifzand juist af en komen de gewenste pionier- en 
korstmosbegroeiingen nauwelijks tot ontwikke-
ling. Al met al moet de beheerder steeds intensiever 
beheren, terwijl de kwaliteit, die zit in korstmosbe-
groeiingen en kleinschalige mozaïeken, steeds ver-
der achteruit gaat en karakteristieke soorten steeds 
moeilijker overeind zijn te houden. Het zeer secuur 
en kleinschalig intensief uitvoeren van maatregelen 
(verwijdering van vrijwel al het organisch stof) in 
combinatie met het terugbrengen van de stikstofde-
positie is nodig voor behoud van dit landschapstype.
 
Concrete maatregelen
In tabel 4.1 zijn de maatregelen samengevat die in-
vloed hebben op het leefgebied van de Duinpieper. 
Positieve effecten worden verwacht van het openen 
van de bodem om actieve verstuiving te krijgen 
(plag gen van bodem bij dichte vegetatie, dan wel 
eggen en zeven van pioniervegetaties), het openen 
van het landschap (kappen van bossen aan randen 
stuif zand en verwijderen van opslag) en het afsluiten 
van gebieden tijdens het broedseizoen om verstoring 
tegen te gaan. Chopperen van verruigde vegetaties 
en begrazing hebben mogelijk een positief effect. Het 
is onbekend of het verbeteren van de bodemkwaliteit 
met bekalking of steenmeel een effect heeft op de 

Tabel 4.1. Beheer- en inrichtingsmaatregelen in relatie tot beheerdoelen voor verbetering en uitbreiding leefgebied 
van de Duinpieper. Verwachte effecten van de maatregelen: + = positief effect verwacht, (+) mogelijk positief effect, ? 
= effect onbekend. De exacte effecten hangen uiteraard af van de vorm, intensiteit en frequentie waarmee de maat-
regelen worden uitgevoerd.

maatregel Onderdeel habitat  Effect op Duinpieper

plaggen open bodem +
chopperen / omwerken bodem open bodem (+)
eggen / zeven open bodem +
bekalken / belemen herstellen bodemkwaliteit ? 
opbrengen steenmeel herstellen bodemkwaliteit ?
gescheperde begrazing open vegetatie (+)
drukbegrazing open vegetatie (+)
branden open vegetatie (+)
opslag verwijderen open vegetatie +
bos verwijderen voor corridors open vegetatie +
bos kappen voor windwerking open vegetatie +
afsluiten gebieden in broedseizoen zeer lage recreatiedruk +
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Duinpieper.
Voor al deze maatregelen geldt 1) dat ze gefaseerd 
in tijd en ruimte uitgevoerd moeten worden om zo 
effectief mogelijk uit te pakken: grootschalige, in-
tensieve uitvoering kan op korte termijn negatieve 
effecten hebben op Duinpieper en op andere soorten, 
en 2) ze alleen nut hebben als het (deel)gebied in het 
broedseizoen is afgesloten voor recreatie. Enkel het 
omlaag brengen van recreatiedruk door zonering 
(dus niet geheel afsluiten) heeft waarschijnlijk onvol-
doende effect, omdat ook een lage verstoringsdruk 
in het broedseizoen al funest is voor de soort. Er zijn 
geen herstel- of beheermaatregelen in het Natura 
2000-beheerplan opgenomen voor stuifzanden die 
per definitie negatief uitpakken voor de Duinpieper.

4.1.8. Kennislacunes
1) Zolang er geen broedpogingen zijn van de Duinpieper 

in Nederland betreft de grootste kennislacune de 
vraag of herkolonisatie vanuit de huidige buitenlandse 
populaties nog mogelijk is. Dit neemt echter niet de 
verantwoordelijkheid van de beheerders weg om te 
zorgen voor voldoende areaal geschikt leefgebied, zodat 
hervestiging plaats kan vinden wanneer Duinpiepers de 
weg naar de Veluwe weer weten te vinden.

2) Hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat de beschikbaar-
heid van voedsel voor Duinpieper als gevolg van 
vermesting, verstarring van het stuifzandland-
schap en vermossing door Grijs Kronkelsteeltje 
sterk is afgenomen (Nijssen et al. 2011), is nog 
onbekend of en zo ja met welke beheermaatrege-
len dit voedselaanbod onder de huidige, te hoge 
stikstofdepositie zo goed mogelijk verbeterd kan 
worden. Dit betreft zowel vragen over de optimali-
satie van schaal en intensiteit van (een combinatie 
van) maatregelen, als over een mogelijke invloed 
van verzuring en vermesting op de chemische ba-
siskwaliteit van bodem en vegetatie die doorwerkt 
in het voedselweb.

Door deze kennislacunes is het onbekend of het 
verbeteren van de bodemkwaliteit in verzuurde stuif-
zanden en droge heiden (verhogen prooiaanbod door 
verbeteren voedselkwaliteit van de vegetatie) een ef-
fectieve maatregel is voor de Duinpieper.
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4.2. Tapuit 

4.2.1. Soort en habitat

Beschrijving
De Tapuit (17-30 g, 15cm) behoort tot de familie van 
de vliegenvangers. Het mannetje heeft een grijze 
bovenzijde, witte onderzijde, zwarte vleugels en 
een brede zwarte oorstreek die contrasteert met de 
witte wenkbrauwstreep. Het vrouwtje is minder con-
trastrijk getekend en de donkere oorstreek is vaak 
amper ontwikkeld. Het meest opvallend zijn de witte 
stuit en de beweeglijke staart met een omgekeerde 
zwarte T en witte zijvlaggen. De snavel is dun, ge-
schikt om insecten mee te pakken. De zang, kras-
serig en knerpend met een snel fluitriedeltje aan het 
eind, vindt plaats vanaf een kleine verhoging in het 
terrein of in een baltsvluchtje. De Tapuit zit meestal 
op de grond, waar hij zijn voedsel zoekt en hij dank-
zij zijn relatief lange poten snel kan lopen. De vogel 
zit vaak rechtop op een kleine verhoging, waarbij de 
staart langzaam op en neer bewogen wordt.

Habitat
In Nederland broeden Tapuiten in twee typen land-
schap: langs de kust in de duinen en in het binnen-
land op droge heiden en stuifzanden. Het zijn open 
landschappen met een afwisseling van korte vegeta-
ties en open, zandige plekken. In het verleden broed-
den Tapuiten in Nederland ook in agrarisch cultuur-
land (in het buitenland nog steeds), maar daar is de 
soort al enkele decennia verdwenen. Tegenwoordig 
zijn maar weinig vogelsoorten zo afhankelijk van 
de zogenaamde ‘grijze’ duinen (duingraslanden), 
heidevelden en stuifzanden (met naastgelegen 
kapvlaktes) als de Tapuit. Op kleinere schaal kan 
de soort (tijdelijk) broeden op brandvlakten, open 
industrieterreinen en dijken. Het voorkomen van 
Tapuiten is in Nederland sterk gebonden aan de 
aanwezigheid van konijnen, die de vegetatie kort 
grazen en met hun gegraaf zorgen voor plekken met 
open zand. Bovendien nestelen Tapuiten vaak in ko-
nijnenholen. In heideterreinen nestelt een groot deel 
van de Tapuiten echter in ingerotte boomstobben 
die na kapwerkzaamheden zijn achtergebleven. In 
veel binnenlandse natuurgebieden is dit tegenwoor-
dig het enige alternatief, omdat konijnen schaars 
zijn geworden. Ook bijzondere nestplaatsen komen 
voor, zoals in tanks op militaire oefenterreinen zoals 
het Harskampse Zand (pers. med. Niels Gillessen 
& Menno Hornman). Het nest kan een ingangstun-
nel hebben van 30 cm tot meer dan een meter. Het 
vrouwtje vervaardigt het nest, dat uit gras, wortel-
materiaal en mos bestaat, met een voering van veren 
of haren van konijnen of schapen.
Tapuiten hebben een zeer karakteristieke manier 
van voedsel zoeken, die het beste kan worden om-

schreven als ‘rennen-stoppen-pikken’. Op deze ma-
nier bemachtigen ze allerlei ongewervelde prooien 
op of in de bodem. Voor deze foerageertechniek is 
open grond of een terrein met zeer lage vegetaties 
nodig; in hoog gras kunnen Tapuiten letterlijk niet 
uit de voeten. Een klein aandeel hoog gras in het 
territorium, waar het aantal geschikte prooien talrij-
ker is, is gunstig. Prooien kunnen van daaruit meer 
open terreindelen intrekken, waar ze voor Tapuiten 
beschikbaar komen (Van Oosten et al. 2014). Verder 
gebruiken Tapuiten ook geïsoleerde struikjes als uit-
kijkpost, om vliegende of rustende kevers in de hoge 
vegetatie te vangen (van Turnhout & van Beusekom 
2014).
Een territorium is ongeveer één tot twee hectaren 
groot en bestaat voor het grootste deel uit een moza-
iek van korte vegetaties met mossen, korte grassen 
en kruiden. Daarnaast is er in de regel open zand, 
wat hoog gras (duinen) of heide (binnenland) en een 
enkele boom of struik aanwezig. De meeste tapuiten-
territoria worden verder gekenmerkt door de aanwe-
zigheid van een sterk reliëf. Reliëf geeft kleinschalige 
variatie in het leefgebied en biedt de Tapuit ook veel 
uitkijkpunten. Ook in de ons omringende landen is 
reliëf belangrijk. De territoria waarin de meeste jon-
gen succesvol worden grootgebracht bestaan vooral 
uit kortgrazige vegetaties, die gedurende het hele 
broedseizoen begraasd worden (Van Turnhout et al. 
2007). Ook in het buitenland blijken de meest suc-
cesvolle territoria te bestaan uit een groot aandeel 
korte vegetaties (in plaats van kaal zand of hooggra-
zige vegetaties) met kleinschalig reliëf, die het hele 
broedseizoen kort blijven onder invloed van begra-
zing (Brooke 1979, Tye 1992, Ollivier et al. 1999).

4.2.2. Voorkomen en aantalsontwikkeling

Internationaal en landelijk beeld 
De Tapuit heeft een enorm verspreidingsgebied dat 

Foto: Saxifraga - Mark Zekhuis
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zich uitstrekt van Zuid-Europa tot Noord-Europa 
(inclusief IJsland) en rondom de poolcirkel, van 
Siberië tot Alaska, Noord-Canada en Groenland. 
Binnen Europa ligt de nadruk op boreale en alpiene 
streken. Naast duinen en heiden is de Tapuit in het 
buitenland ook een soort van droge graslanden, 
hoogvenen, rotsige hellingen en toendra’s. Dicht 
beboste en zwaar gecultiveerde gebieden worden 
gemeden. Vrijwel alle Europese Tapuiten overwinte-
ren in Afrika ten zuiden van de Sahara. Onze broed-
vogels overwinteren vooral in West-Afrika, in de 
Sahel (Van Oosten et al. 2014b, Schmaljohann et al. 
2015). De Nederlandse broedpopulatie behoort tot 
de nominaatvorm Oenanthe oenanthe oenanthe. De 
Nederlandse broedvogels arriveren doorgaans vanaf 
begin april en hebben eind september het land ver-

laten. Het aandeel Tapuiten dat jaarlijks terugkeert 
uit de overwinteringsgebieden is vergelijkbaar met 
buitenlandse populaties en wijkt niet af van andere 
zangvogels van tapuitformaat. In de Afrikaanse over-
winteringsgebieden lijken dus geen belangrijke pro-
blemen op te treden die de afname bij ons verklaren.
De Europese broedpopulatie wordt geschat op 
5.280.000 – 15.800.000 paren in de periode 2008-
2012 (Birdlife International 2017). Vanwege zijn 
extreem grote verspreidingsgebied en algemene 
voorkomen is de Tapuit wereldwijd niet bedreigd en 
staat op de Europese Rode Lijst als Least Concern 
(Birdlife International 2015). Desondanks neemt de 
Tapuit ook in grote delen van Europa als broedvogel 
af. De trend van de broedpopulatie binnen de EU is 
op de korte termijn afnemend (2000-2012) en op 

Figuur 4.2. 
• Boven links: Verspreiding van Tapuit in Nederland in 

de periode 2013-2015 (Vogelatlas.nl)
• Boven rechts: Verspreiding van potentieel habitat 

voor Tapuit op de Veluwe (geel ongeschikt → blauw 
meest geschikt).

• Onder links: landelijke trend in de periode 1990-2018 
(Sovon.nl; index 1990 = 100) 
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de lange termijn onbekend (1980-2012) (bd.eionet.
europa.eu). De Europese trend (inclusief niet EU-
landen) vertoont zowel op de korte (2006-2015) als 
lange termijn (1980-2015) een afname (www.ebcc.
info). Ook in Nederland is de Tapuit als broedvogel 
sinds 1980 sterk in aantal afgenomen. Van de enkele 
duizenden paren in de jaren ’70 waren er hooguit 
600-800 over in 1998-2000 en 250-320 in 2005. 
Daarna fluctueerde de populatie rond dit niveau 
(2013-2015: 210-310, 2016: 280-320, gemeld in Van 
Turnhout et al. 2018a, Boele et al. 2018).
Het Nederlandse verspreidingsgebied is de afgelopen 
decennia gekrompen en steeds verder in noordelijke 
richting opgeschoven, zowel in de binnenlandse 
heidegebieden als in de kustduinen. De resterende 
kerngebieden liggen in de duinen in de Kop van 
Noord-Holland, op de Waddeneilanden en in het 
Aekingerzand op de grens van Drenthe en Friesland. 
Daarbuiten komen alleen onregelmatige broedgeval-
len voor, vooral in de Noord-Hollandse en Zeeuwse 
duinen en in enkele heide- en stuifzandgebieden op 
de hoge zandgronden (van Kleunen et al. 2017). In 
2016 lag het zwaartepunt van de verspreiding op 
de Waddeneilanden (156 territoria, de meeste in de 
duinen van Texel en Terschelling), de duinen van 
Noord-Holland (59, vooral tussen Den Helder en 
Groote Keeten) en het Drents-Friese Wold (47, met 
name op het Aekingerzand). Deze waren samen goed 
voor bijna 95% van alle broedgevallen. 

Voorkomen in Natura 2000-gebied Veluwe 
In het Natura 2000-gebied de Veluwe is het voor-
komen van de Tapuit vlakdekkend onderzocht in de 
periode 1998-2000 in het kader van het landelijk 
atlasproject broedvogels van Sovon. In deze periode 
waren naar schatting rond de 66 broedparen aan-
wezig. In het voorjaar van 2005 werden bijna alle 
grotere Veluwse heidegebieden onderzocht op het 
voorkomen van Tapuiten in het kader van ‘Het jaar 
van de Tapuit’ (Sovon). Nu werden slechts 19 paren 
vastgesteld. In 2016 werd nog maar één territorium 
op de Veluwe aangetroffen, waarbij echter maar een 
deel van de geschikte gebieden is bezocht (Boele et 
al. 2018). Bij een gericht bezoek aan alle potentieel 
geschikte terreinen van de Veluwe in 2018 werd één 
solitaire man en geen enkel broedgeval vastgesteld 
(Van Oosten 2019). De komende jaren zal uit de 
gestandaardiseerde broedvogeltellingen blijken of 
de populatie op de Veluwe inderdaad (vrijwel) is ver-
dwenen. De doelstelling van 100 broedparen wordt 
momenteel in ieder geval niet gehaald.

4.2.3. Voortplanting en demografie
Het gros van de broedvogels komt de eerste helft van 
april aan. De meeste Tapuiten beginnen in de eerste 
week van mei met de eileg. De eerste jongen vliegen 
eind mei uit, de laatste begin juli. In juli verlaten ook 

al de eerste jongen de broedgebieden (Van Oosten et 
al. 2016), maar de echte najaarstrek is later, vooral 
in augustus (van Turnhout & van Beusekom 2014). 
Tapuiten broeden vanaf hun eerste levensjaar, leg-
gen meestal vier of vijf eieren en broeden eenmaal, 
soms tweemaal per seizoen. Bij de populatie in het 
Noord-Hollands Duinreservaat werd in de periode 
2007-2014 bij 76% van de vrouwen met een mislukt 
1e legsel een vervolglegsel vastgesteld en bij 50% van 
de vrouwen met een geslaagd 1e legsel een tweede 
legsel (Van Oosten 2016, 2018). Het broedsucces 
lijkt binnen Nederland sterk te variëren, met in 
kustduinen een hoger aandeel succesvolle paren dan 
in binnenlandse heideterreinen. Landelijk gezien 
werden in 2005 en 2006 in 56% resp. 46% van de 
territoria uitgevlogen jongen gezien (van Turnhout 
et al. 2007). 
Uit recent onderzoek in de Noordduinen tussen 
Callantsoog en Den Helder blijkt dat het gemiddeld 
aantal uitgevlogen jongen per broedpaar (incl. twee-
de broedsels; in sommige jaren brengt tot 20% van 
de paren met succes een tweede broedsel groot) per 
jaar in 2007-2011 veel hoger was dan in 2012-2017: 
3,9 in de eerste periode versus 2,6 in de tweede pe-
riode. Hier ligt een afname van het aandeel succes-
volle nesten (nesten met minimaal één uitgevlogen 
jong) aan ten grondslag, welke ten opzichte van de 
jaren voor 2012 met ongeveer 40% afgenomen zijn. 
Een steeds groter deel van de nesten leverde dus 
geen uitgevlogen jongen op. De belangrijkste facto-
ren die het afgenomen broedsucces verklaren zijn de 
afname van geschikt habitat door vergrassing (waar-
door potentiele broedparen niet meer gaan nestelen) 
en vooral predatie. Belangrijkste nestpredator was 
aanvankelijk de vos, die waarschijnlijk als gevolg 
van de sterk afgenomen konijnenstand op andere 
prooien moest overschakelen; vanaf 2015 trad er in 
toenemende mate predatie op door een kleiner roof-
dier, waarschijnlijk een kleine marterachtige (van 
Turnhout et al. 2018a). Op de Eierlandse duinen op 
Texel kwamen in 2016 en 2017 respectievelijk 3,3 
en 4,1 nestjongen per aanwezig broedpaar uit (van 
Turnhout & Majoor 2017). In vergelijking met het 
buitenland blijkt in Nederland het aantal jongen dat 
uitvliegt vrij laag te zijn (van Oosten 2015). 
Van Oosten et al. (2016) voerden een analyse uit van 
terugmeldingen van als jong gekleurringde Tapuiten 
in drie populaties in Nederland in de periode 2007-
2010 (Aekingerzand, Castricum en Den Helder). De 
overleving van jonge Tapuiten net na het uitvliegen 
in de broedgebieden verschilt weinig van die tijdens 
de trek en in de winter. De sterfte van jongen die uit 
late broedsels komen blijkt hoger te zijn dan die uit 
vroege legsels, zowel in de broedgebieden in de trek-
periode en de winter. Waarschijnlijk speelt competi-
tie met eerder uitgevlogen jongen en adulten hierbij 
een rol, naast een geringere voorbereidingstijd op de 



Soortenherstel-programma beheerplan Natura 2000 Veluwe: Ecologisch profiel en analyse knelpunten vogelsoorten

21

trek.
Op basis van het langjarig populatieonderzoek in 
de Noordduinen bedraagt de jaarlijkse overleving 
voor adulte vogels 53% en voor eerstejaars vogels 
26%. Ter vergelijking: in een kleine geïsoleerde 
populatie in Normandië, Frankrijk werd een jaar-
lijkse overleving voor adulten van 46% (n=157) en 
voor juvenielen van 21% (n=363) berekend (Henry 
& Ollivier 2013). Zonder immigratie vanuit andere 
gebieden zijn met deze percentages minimaal 3,6 
uitgevlogen jongen per paar nodig om de populatie 
stabiel te houden (van Turnhout & Majoor 2015). In 
de Noordduinen is dit broedsucces sinds 2012 niet 
meer gehaald. De populatie aldaar neemt echter niet 
verder af, wat waarschijnlijk het gevolg is van im-
migratie, bijvoorbeeld vanuit Texel of Terschelling 
waar de populaties het beter doen (van Turnhout et 
al. 2018b). 
Tapuiten zijn trouw aan hun broedgebied. Volwassen 
vogels keren bijna altijd naar hetzelfde gebied terug. 
Ook jonge vogels vestigen zich slechts mondjesmaat 
in naburige gebieden. Het betekent dat eenmaal 
verlaten broedlocaties alleen gekoloniseerd kunnen 
worden als bronpopulaties in de nabijheid aanwezig 
zijn.

4.2.4. Voedsel
Het dieet van de tapuit bestaat uit een breed palet 
aan ongewervelde prooien die worden verzameld 
door afwisselend korte afstanden te rennen (soms 
springen of laag vliegen) en stil te staan om een 
prooi van de grond of - op gehoor - uit de bovenste 
bodemlaag te pikken. Prooien worden ook geloka-
liseerd vanaf lage uitkijkposten, een steen of struik, 
en na een korte vlucht in de lucht of op de bodem 
verschalkt. Met camera’s bij het nest is onder-
zocht waaruit het menu van jonge Tapuiten in de 
Nederlandse duinen bestaat. Op gewichtsbasis gaat 
het om een beperkt aantal groepen, vooral blad-
sprietkevers (Rozenkever en Kleine Junikevers), lar-
ven van kniptorren (‘ritnaalden’), rupsen van (nacht)
vlinders, vliegen, spinnen en sprinkhanen (van 
Turnhout et al. 2007, van Oosten et al. 2014, van 
Oosten 2016). Deze prooien leven deels in de boven-
ste bodemlaag of de strooisellaag en zijn vaak soor-
ten van droge, zandige bodems met een ijle vegetatie 
en een warm microklimaat (Wouters & van Oosten 
2013). Het aandeel van de verschillende prooien in 
het dieet van Tapuiten varieert in de loop van het 
broedseizoen en gedurende de dag, afhankelijk van 
de beschikbaarheid als gevolg van verschillende pie-
ken in de activiteit van insecten. 
Hoewel onvoldoende beschikbaarheid van geschikt 
foerageerhabitat (en dus van voldoende voedsel) in 
de vorm van lage, open vegetaties tot een lagere ves-
tiging van Tapuiten leidt, treedt substantiële sterfte 
van nestjongen als gevolg van voedselgebrek slechts 

zelden op, dan bijvoorbeeld als gevolg van slecht 
voorjaarsweer. Opvallend is dat vooral van de laat 
geboren jongen er veel sterven in de eerste weken 
na uitvliegen (Van Oosten 2015). Dit wijst op voed-
selgebrek in de tweede helft van het broedseizoen. 
Deze afname is in binnenlandse heide- en stuifzand-
gebieden groter dan in duingraslanden aan de kust 
(Nijssen et al. 2011).

4.2.5. Verstoring
In een langlopend onderzoek naar de effecten van 
menselijke verstoring op grondbroedende vogels op 
de Veluwe wordt de Tapuit als relatief verstoringsge-
voelig aangemerkt. Na verstoring keren oudervogels 
pas terug naar het nest als de recreanten op een af-
stand van 80-100 meter van het nest verwijderd zijn. 
Dat duurt zo’n één tot zes minuten (Bijlsma 2006). 
De wijze waarop recreanten zich verplaatsen, zal 
hierbij echter een belangrijke rol spelen. De effecten 
van deze verstoring op populatieniveau zijn boven-
dien onbekend, en zullen afhangen van o.a. het aan-
tal verstoringen per tijdseenheid (Gill 2007). Voor 
de Tapuit is aangetoond dat de dichtheid aan broed-
vogels afneemt langs paden en wegen (Pauwels & 
Vos 2001) en in de open duinen tussen Callantsoog 
en Den Helder zijn dichtheden van Tapuiten in afge-
sloten gebieden duidelijk hoger dan in opengestelde 
gebieden met veel wandelpaden (van Turnhout 
2009). Het broedsucces per paar verschilt echter 
niet tussen afgesloten en opengestelde gebieden; 
waarschijnlijk spelen Tapuiten hier al tijdens de ves-
tiging van de territoria op in en mijden ze de delen 
van het duin met veel mensen. Overigens vinden 
succesvolle broedgevallen ook wel in drukbezochte 
gebiedsdelen plaats, tot op enkele meters van drukke 
fiets- of wandelpaden. Zo bracht in Castricum een 
paartje met succes twee nesten groot onder een steen 
op een kruispunt van twee drukke wandelpaden Het 
lijkt er op dat Tapuiten minder last hebben als recre-
atie ‘voorspelbaar’ is, bijvoorbeeld als wandelaars 
of fietsers zich over vaste paden bewegen, zonder 
stil te staan of rond te hangen (van Turnhout & van 
Beusekom 2014). 
Predatie van nesten (door vossen en marters) wis-
selde sterk tussen jaren en gebieden. Sterfte van vol-
wassen Tapuiten varieert nauwelijks (met uitzonde-
ring van een zeer hoge sterfte onder vrouwtjes door 
predatie op het nest onder boomstronken op het 
Aekingerzand), maar die van jonge Tapuiten varieert 
behoorlijk van jaar op jaar.

4.2.6. Knelpunten
De instandhoudingsdoelstelling van 100 broedparen 
voor de Tapuit op de Veluwe wordt momenteel niet 
gehaald en de populatietrend in de afgelopen jaren 
is negatief. Het afgelopen decennium is veel onder-
zoek gedaan naar broedende Tapuiten in Nederland 
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met als doel om de knelpunten voor de Tapuit in 
kaart te brengen, in zowel de duinen als de droge 
heidegebieden in het binnenland. Hieruit blijkt dat 
de oorzaken voor de afname, zoals nestpredatie, 
laag broedsucces of sterfte van de jongen na uitvlie-
gen, per leefgebied kunnen verschillen. Een aantal 
belangrijke processen speelt al decennia op grotere 
schaal, terwijl andere knelpunten vooral in kleine 
populaties belangrijk zijn. De mogelijke knelpunten 
voor de Tapuit zijn hieronder opgenomen. De mate 
van bewijs voor deze knelpunten is telkens vermeld; 
in de begeleidende tekst wordt aangegeven of het 
waarschijnlijk is dat het betreffende knelpunt ook op 
de Veluwe speelt:

Voorkomen
• Afname van (oppervlakte van) schrale open vege-

taties als optimaal leefgebied (status: Bewezen).
• Afname en versnippering van deelpopulaties (sta-

tus: Bewezen)
• Afname van de populaties in de kustduinen en 

omliggende landen waardoor de kans op hervesti-
ging klein is (status: Bewezen). 

De binnenlandse heide- en stuifzandgebieden 
zijn als gevolg van vermesting (stikstofdepo-
sitie), veranderd landgebruik (minder scha-
penbegrazing) en afname van konijnenpopu-
laties verruigd, waarbij open en kruidenrijke 
vegetaties zijn vervangen door hoge, gesloten 
vegetaties van grassen als Pijpenstrootje en 
Bochtige Smele, dan wel het invasieve mos 
Grijs Kronkelsteeltje en door opslag van stru-
weel en bomen. Hierdoor is het areaal aan 
kortgrazige heide- en stuifzandvegetaties afge-
nomen. Hierbij speelt ook het verdwijnen van 
winddynamiek in stuifzanden, die de vegetatie-
successie plaatselijk terug kan zetten, een be-
langrijke rol. Hoewel het totale oppervlak aan 
open heide- en stuifzandgebied op de Veluwe 
(als gevolg van beheeringrepen) de afgelopen 
decennia niet zeer sterk is afgenomen, is het 
oppervlak geschikt leefgebied waarschijnlijk 
wel sterk verkleind.
De restpopulaties in Nederland staan onder 
druk doordat ze geïsoleerd van elkaar bestaan 
en amper uitwisseling kennen (van Oosten et 
al. 2015, 2016). Naarmate tapuitpopulaties 
kleiner worden en geïsoleerd raken, worden 
ze gevoeliger voor andere, lokale factoren. 
Incidenten, zoals nestpredatie door vossen, 
kunnen dan leiden tot het verdwijnen van 
Tapuiten uit een gebied. Gezien de plaatstrouw 
van de soort zal herkolonisatie en uitwisseling 
slechts mogelijk zijn wanneer de resterende 
populaties weer gaan groeien, bijvoorbeeld 
door nestbeschermende maatregelen, en vo-
gels gedwongen worden naburige terreinen te 

bezetten (van Oosten 2018). Eenmaal verlaten 
broedgebieden worden moeilijk geherkoloni-
seerd, omdat de dispersiekracht van de Tapuit 
beperkt is (van Oosten 2015). Aanwezigheid 
van brongebieden in de directe omgeving en in 
omliggende landen is daarom van groot belang. 

Voortplanting
• Afname van broedsucces door het minder vaak 

uitkomen van eieren (status: Bewezen)
• Afname broedgelegenheid door afname konijnen-

holen (status: Aannemelijk) 
In sommige populaties blijkt tot een derde 
van de gelegde eieren van de Tapuit niet uit te 
komen. Nadere analyse heeft uitgewezen dat 
deze - bevruchte - eieren zich niet normaal 
ontwikkelen en dat er embryonale afwijkingen 
optreden. In deze eieren werden hoge concen-
traties dioxines aangetroffen. Dioxine is gif, dat 
neerslaat uit de lucht en ophoopt in de toplaag 
van de bodem. Hier wordt het opgenomen door 
bodemdieren, die vervolgens worden gegeten 
door de Tapuit. Tapuiten slaan dioxine op in 
hun lichaamsvet, waarna het in de eieren te-
recht komt. Een recente studie (Van Oosten et 
al. 2019) toont echter aan dat Tapuiten geen 
gevoelige receptoren hebben voor dioxines en 
dat het onzeker is of de aangetroffen dioxine-
concentraties in de eieren de problemen kun-
nen verklaren. Het niet uitkomen van een aan-
zienlijk deel van de eieren blijft hiermee voor-
lopig onopgelost. Aangezien er op de Veluwe 
geen onderzoek is uitgevoerd naar de eieren 
van Tapuiten is het niet bekend of dit een rol 
speelt in het gebied.
De sterke achteruitgang van konijnen heeft 
naast de afname van kortgrazige vegetaties om 
in te foerageren ook geleid tot een afname van 
konijnenholen, en daarmee van geschikte nest-
plaatsen. Regionale en lokale trends in aantal-
len Tapuiten en konijnen komen in kustduinen 
sterk overeen, waarbij de afname van de Tapuit 
steeds vijf tot tien jaar inzet na het crashen 
van de konijnenpopulatie (van Turnhout et al. 
2007, Versluijs et al. 2008). Tapuiten kunnen 
ook in allerlei andere holtes broeden, in het 
binnenland vaak onder boomstronken en stob-
bes op kapvlaktes, zoals op het Aekingerzand. 
Deze nestplekken zijn echter ondiep en kennen 
slechts één in- en uitgang, waardoor deze min-
der veilig zijn dan konijnenholen. Bovendien 
ontstaan er bij een gezonde konijnenpopulatie 
steeds nieuwe nestholtes, terwijl het aanbod 
van geschikte nestplekken op kapvlaktes bin-
nen een jaar of tien à vijftien verdwijnt. Hoewel 
data ontbreken over de mate waarin Tapuiten 
op de Veluwe van konijnenholen gebruik maak-
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ten (ten opzichte van andere holen), is het weg-
vallen van konijnen ook op de Veluwe vrijwel 
zeker een belangrijke factor voor de achteruit-
gang van de Tapuit.

Voedsel
• Afname van oppervlak optimaal foerageerhabitat: 

pioniervegetaties van Buntgras, Ruig Haarmos 
en korstmosvegetaties en (hei)schrale graslanden 
(status: Bewezen).

• Afname van dichtheid en grootte van prooien 
door verandering in voedselkwaliteit van planten 
(status: Kennislacune)

Tapuiten zijn door hun manier van foerageren 
afhankelijk van korte, open vegetaties. Zowel 
de geschiktheid om te kunnen foerageren als 
de dichtheid en bereikbaarheid van prooien 
is door verruiging van het habitat afgenomen. 
Deze verruiging is een gevolg van een hoge 
stikstofdepositie, een verandering van het 
landgebruik, het instorten van konijnenpo-
pulaties en de afname van winddynamiek (zie 
ook ‘voorkomen’). Wellicht speelt in deze van 
oorsprong voedselarme en zwakgebufferde tot 
zure bodems ook een indirect effect van ver-
zuring op de plantkwaliteit en daarmee op de 
afname van dichtheden en lichaamsgrootte van 
prooidieren; hiervoor zijn aanwijzingen uit een 
grootschalig OBN-onderzoek (Nijssen et al. 
2011, Vogels et al. 2011), maar onbekend is of 
dit in de praktijk op de Veluwe optreedt en in 
hoeverre overstuiving deze effecten voldoende 
kan mitigeren.

Verstoring
• Hoge recreatiedruk in het broedseizoen (status: 

Bewezen)
• Hoge predatiedruk in de nestfase en de periode 

direct na uitvliegen (status: Aannemelijk)
Als recreatie een onvoorspelbaar karakter 
heeft, als mensen buiten paden komen of lan-
gere tijd stilstaan, dan ondervinden Tapuiten 
veel hinder. Tapuiten stoppen dan vaak met 
foerageren en gaan alarmeren. Ook niet-aan-
gelijnde honden vormen een belangrijke vorm 
van verstoring. Intensieve recreatie verhindert 
waarschijnlijk de vestiging in op zichzelf ge-
schikte terreinen. Het is zeer waarschijnlijk dat 
een deel van de potentieel geschikte heide- en 
stuifzandterreinen op de Veluwe als gevolg van 
een te hoge recreatiedruk momenteel onge-
schikt zijn.
Lokaal en incidenteel kan predatie (door vooral 
vossen, eventueel marters) van grote betekenis 
zijn, bijvoorbeeld als ander belangrijk voed-
sel (konijnen!) schaars wordt. Als Tapuiten 
bovendien in ondiepe holtes in boomstobben 

zonder vluchtroute broeden, zoals in sommige 
stuifzanden na grootschalige boskap, kunnen 
vossen ook broedende tapuitvrouwtjes van 
het nest pakken. En dat telt zwaar op popula-
tieniveau. Alhoewel nestpredatie in een grote, 
gezonde populatie geen probleem is, kan het 
in kleine geïsoleerde populaties wel degelijk 
tot een sterke afname leiden. Het is echter niet 
bekend of dit op de Veluwe een rol speelde bij 
de sterke afname dan wel het verdwijnen van 
de populatie.

4.2.7. Beheer en inrichting
Tapuiten zijn op de Veluwe aangewezen op open 
heide- en stuifzandgebieden. Deze gebieden zijn als 
gevolg van herstel- en beheermaatregelen en door 
militair gebruik nog steeds aanwezig. Aangezien het 
oppervlak open terrein sinds de jaren ’90 niet zeer 
sterk is afgenomen, is het aannemelijk dat de voor de 
Tapuit benodigde kwaliteit van deze open terreinen 
de afgelopen decennia te sterk achteruit is gegaan. 
Maatregelen voor het verbeteren of herstellen van 
geschikt leefgebied voor Tapuit moeten gericht zijn 
op herstel (en daarna behoud) van heide- en stuif-
zandlandschappen met daarin lokaal zandige plek-
ken en zeer korte grasland- of pioniervegetaties. 
Anders dan bij de Duinpieper hoeven dit niet per se 
grootschalige landschappen met geleidelijke gradi-
enten te zijn: ook kleinere heides en kapvlaktes van 
enkele hectares groot kunnen voldoen. Belangrijk is 
dat er nestgelegenheid is (boomstobben, konijnen-
holen, evt. ingegraven nestkasten).
Opvallend is dat lokaal herstel van Tapuiten popu-
laties in de afgelopen decennia vrijwel altijd het ge-
volg is van een sterke intensivering van het beheer, 
op een moment dat er nog een redelijke populatie 
van de soort (in de omgeving) aanwezig is. Op het 
Aekingerzand betreft het grootschalige boskap ge-
combineerd met schapenbegrazing voor de uitbrei-
ding van (windwerking voor) stuifzanden. Op de 
meeste plekken waar Tapuiten nog broeden of recent 
gebroed hebben, is sprake van (sterke) graasdruk 
van konijnen of geïntroduceerde grazers. In de dui-
nen van Terschelling is een kortdurende en in ruimte 
gefaseerde, intensieve begrazing met schapen, paar-
den of geiten om verruigde vegetaties in korte tijd 
terug te zetten (‘terreurbegrazing’) gevolgd door een 
meer extensieve winterbegrazing, een succesvolle 
strategie gebleken om Tapuiten te bedienen (van 
Turnhout & van Beusekom 2014). Schapenbegrazing 
en chopperen in delen van de Noordduinen met snel 
vergraste duinroosvegetaties lijken (in ieder geval 
tijdelijk) effectief te zijn voor de hervestiging van 
Tapuiten. Wat hierbij helpt, is dat konijnen deze ge-
biedsdelen snel konden herkoloniseren vanuit aan-
grenzende gebiedsdelen (van Turnhout et al. 2018b). 
In een heidegebied in Cumbria, Noord Engeland, 
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bleek een afname van de begrazingsintensiteit met 
schapen significant gecorreleerd aan een afname van 
de dichtheid aan Tapuiten (Douglas et al. 2017). Een 
belangrijk effect van begrazing is dat het ook konij-
nen faciliteert, die minder goed in staat zijn om zelf 
sterk verruigde vegetaties af te grazen. Wanneer de 
konijnenpopulatie is hersteld en de vergrassing is te-
ruggedrongen, is begrazing als beheermaatregel vaak 
niet meer nodig of kan sterk teruggebracht worden 
(van Turnhout & van Beusekom 2014).
Tapuiten en recreatie kunnen samen gaan, mits 
er sprake is van een goede sturing, zodat de recre-
atie een voorspelbaar karakter heeft. Als fietsen 
en wandelen, wordt beperkt tot de paden en het 
padennetwerk niet te dicht is, kunnen Tapuiten 
(ook vlakbij paden) succesvol jongen grootbrengen. 
Wandelen buiten de paden, niet-aangelijnde honden 
en piekbelasting door evenementen dienen in de 
broedtijd (april-juli) echter voorkomen te worden. 
Handhaving is hierbij belangrijk.
Een belangrijk knelpunt blijft dat er inmiddels geen 
goede restpopulatie van de Tapuit op de Veluwe en 
in de omgeving aanwezig is. Het is dan ook de vraag 
of en hoe snel de Tapuit op de maatregelen kan rea-
geren.

Concrete maatregelen
In tabel 4.2 zijn de maatregelen samengevat die 
invloed hebben op het leefgebied van de Tapuit. 
Positieve effecten worden verwacht van het openen 
van de bodem om actieve verstuiving te krijgen 
(plaggen van bodem bij dichte vegetatie, dan wel eg-
gen en zeven van pioniervegetaties), het openen van 
het landschap (kappen van bossen aan randen stuif-

zand en verwijderen van opslag) en het openen van 
de gesloten vegetatielagen in heide- en stuifzandge-
bieden. Waarschijnlijk is het tijdelijk en lokaal sterk 
overbegrazen van vegetaties zeer geschikt om leef-
gebied te herstellen, gevolgd door een extensievere 
vorm van schapenbegrazing om de vegetatie open 
te houden. Ook het chopperen en branden van ver-
ruigde vegetaties hebben waarschijnlijk een positief 
effect, mits gevolgd door begrazing. Het is onbekend 
of het verbeteren van de bodemkwaliteit met be-
kalking of steenmeel een effect heeft op de Tapuit. 
Waarschijnlijk zal de Tapuit wel gebruik maken van 
(verlaten) heideakkertjes die veel voedsel op kunnen 
leveren. Voor al deze maatregelen geldt 1) dat ze ge-
faseerd in tijd en ruimte uitgevoerd moeten worden 
om zo effectief mogelijk uit te pakken en 2) ze alleen 
nut hebben als het (deel)gebied in het broedseizoen 
is afgesloten voor recreatie. Er zijn geen maatregelen 
in het Natura 2000-beheerplan opgenomen voor 
stuifzanden of heiden die per definitie negatief uit-
pakken voor de Tapuit.

Nestbescherming en nestkasten
Zolang Tapuitenpopulaties zeer klein en dus kwets-
baar zijn, kan het noodzakelijk zijn om soortge-
richte beschermingsmaatregelen uit te voeren. Deze 
maatregelen zijn tijdelijk en kunnen gestopt worden 
wanneer de populatie is gegroeid en minder gevoelig 
voor stochastische factoren. 
In het Aekingerzand (rond 2010) en de jaren daarna 
in het Vogelduin en in de Noordduinen, wordt met 
nestbescherming predatie tegen gegaan, om zo de 
kwetsbare populatie op korte termijn voor lokaal 
uitsterven te behoeden. Door een breed stuk kip-

Tabel 4.2. Beheer- en inrichtingsmaatregelen in relatie tot beheerdoelen voor verbetering en uitbreiding leefgebied 
van de Tapuit. Verwachte effecten van de maatregelen: + = positief effect verwacht, (+) mogelijk positief effect, ? = 
effect onbekend. De exacte effecten hangen uiteraard af van de vorm, intensiteit en frequentie waarmee de maatre-
gelen worden uitgevoerd.

Maatregel Onderdeel habitat  Effect op Tapuit

plaggen open bodem +
chopperen/omwerken open bodem (+)
eggen / zeven open bodem +
bekalken / belemen Herstellen bodemkwaliteit ?
steenmeel Herstellen bodemkwaliteit ?
integrale begrazing open vegetatie +
gescheperde begrazing open vegetatie +
drukbegrazing open vegetatie +
branden open vegetatie (+)
opslag verwijderen open vegetatie +
bos verwijderen voor corridors open vegetatie +
bos kappen voor windwerking open vegetatie +
stobben laten staan nestgelegenheid +
aanleggen akkertjes voedsel +
handhaven recreatie lage recreatiedruk +
afsluiten gebieden lage recreatiedruk (+)
recreatieluw maken gebieden lage recreatiedruk (+)
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pengaas met een ingeknipte uitsparing strak over de 
nestingang en aangrenzende vegetatie te spannen, 
kan uitgraven van het nest door vossen worden voor-
komen, terwijl de broedende en voerende Tapuiten 
er geen hinder van ondervinden. De maatregel lijkt 
effectief, aangezien het aandeel succesvolle nesten 
binnen de groep van nesten voorzien van gaas in de 
meeste jaren hoger was dan binnen de groep van 
onbeschermde nesten. Echter, kippengaas over het 
nest biedt geen bescherming tegen marters, welke 
afgelopen jaren zijn toegenomen, en het gebruik van 
fijnmaziger gaas hindert de Tapuiten (van Turnhout 
et al. 2018b).
Op locaties waar grootschalig habitatherstel heeft 
plaatsgevonden, maar waar konijnen(holen) ontbre-
ken of nauwelijks aanwezig zijn, kunnen nestkasten 
voor Tapuiten worden ingegraven. Nestkasten kun-
nen ook uitkomst bieden in gebieden waar Tapuiten 
nestelen in wortelkluiten of achtergebleven boom-
stobben. Deze nestplekken blijken namelijk erg pre-
datiegevoelig, terwijl de nestkasten voor de meeste 
predatoren niet toegankelijk zijn. In gebieden waar 
geen Tapuiten broeden, helpen nestkasten meestal 
niet om Tapuiten aan te trekken (van Turnhout & 
van Beusekom 2014).

4.2.8. Kennislacunes
1) Voor de Tapuit is een belangrijke vraag in hoe-

verre gerichte drukbegrazing (wat op Terschelling 
zijn vruchten heeft afgeworpen) ook op de schra-
lere gronden op de Veluwe effectief is. Deze druk-
begrazing moet verstandig worden toegepast: 
kortdurend en gefaseerd in ruimte en tijd en niet 
in grote, aaneengesloten oppervlakten tegelijker-
tijd. Een wisselende begrazingsintensiteit tussen 
deelgebieden van een terrein verdient aanbeve-
ling.

2) In de kustduinen wordt momenteel onderzoek 
uitgevoerd naar het bijplaatsen van konijnen in 
gebieden waar ze niet of nauwelijks meer aanwe-
zig zijn, in relatie tot terreineigenschappen en het 
al. dan niet opbouwen van resistentie tegen ziek-
tes. Indien bijplaatsingen zinvol blijken, kan dit 
ook voor de Veluwe worden uitgeprobeerd.

3) De mogelijke doorwerking van verzuring en 
vermesting op de chemische basiskwaliteit van 
bodem en vegetatiekwaliteit is in relatie tot de 
Tapuit een belangrijke kennislacune. 

Door deze kennislacunes kan nog niet concreet wor-
den gemaakt of drukbegrazing en het verbeteren 
van de bodemkwaliteit in verzuurde droge heide en 
stuifzand (verhogen prooiaanbod door verbeteren 
voedselkwaliteit vegetatie) effectieve maatregelen 
zijn voor de Tapuit op de Veluwe.
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4.3. Boomleeuwerik

4.3.1. Soort en habitat

Beschrijving
De Boomleeuwerik (Lullula arborea) is een vrij 
kleine zangvogel (13,5-16 cm) met gedrongen for-
maat, wat in de vlucht wordt benadrukt door de zeer 
korte staart en brede vleugels. De bruine bovendelen 
zijn vrij contrastrijk doorspekt met zwarte en gelige 
accenten. De onderdelen zijn wit, met zwarte lengte-
streepjes op de borst. Opvallend zijn de brede witte 
wenkbrauw-strepen die op het achterhoofd samen-
komen in een V. Karakteristiek is de fraaie jodelende 
zang die meestal in de zangvlucht of zittend in een 
boomtop ten gehore wordt gebracht.

Habitat
Boomleeuweriken broeden in Nederland nagenoeg 
uitsluitend op zandgronden, zowel in Oost- en 
Midden-Nederland als in de kustduinen. Ze neste-
len hier op halfopen heidevelden met wat opslag en 
boomgroei, in door haarmossen vastgelegde randen 
van zandverstuivingen, niet te kleine kapvlakten 
(minimaal enkele hectares) met bosaanplant tot 5 à 6 
jaar oud (optimaal is 3 tot 4 jaar), recente brandvlak-
tes en zandige duinheiden en duingraslanden. Enige 
landschappelijke structuur is gewenst; aaneengeslo-
ten eenvormige lage vegetaties, waaronder boomloze 
heidevelden, zijn ongeschikt (Bijlsma 2006). In 
veel mindere mate en heel lokaal wordt, vooral in 
Zuidoost-Nederland, bouwland bezet in kleinschalig 
landschap met boomsingels, zandwegen en schrale 
bermen. Het kan gaan om tijdelijke vestigingen op 
braakliggende akkers in het vroege voorjaar, maar 
ook om akkers met cultures (liefst zomergraan, te-
genwoordig meestal asperges, hennep of maïs), vaak 
nabij primair broedbiotoop. Bomen dienen als zang- 
en uitkijkpost.
Het territorium is relatief groot voor een zangvogel 
en zelden kleiner dan 3 ha. Dit hangt vermoedelijk 
samen met de heterogene vegetatiesamenstelling, 
waardoor maar een deel van het oppervlak effectief 
benut kan worden. Voedsel, wat overwegend uit in-
secten bestaat, wordt gezocht in korte vegetaties en 
op onbegroeide plekken tot 200 m van de nestplaats. 
In landbouwgebieden en heideterreinen kunnen 
(ook) brede zandpaden dienen als voedselbiotoop. 

4.3.2. Voorkomen en aantalsontwikkeling

Internationaal en landelijk beeld
De Boomleeuwerik broedt in grote delen van Europa 
met uitzondering van de meest westelijke (IJsland, 
Ierland) en noordelijke delen (in Fenno-Scandinavië 
beperkt tot het uiterste zuiden van Zweden en 

Finland). De Nederlandse broedpopulatie behoort 
tot de ondersoort Lullula arborea arborea en over-
wintert in Zuidwest-Europa. De vogels arriveren 
vanaf half februari in de Nederlandse broedgebieden 
en verlaten deze uiterlijk in oktober. De herkomst 
van de weinige overwinteraars in Nederland is on-
duidelijk.
De Europese broedvogelpopulatie omvatte 
1.890.000-3.890.000 paren in de periode 2008-
2012 (Birdlife International 2017). De Nederlandse 
broedpopulatie omvatte in de periode 2013-2015 
4.300-5.300 broedparen (Sovon Vogelonderzoek 
Nederland 2018). Het verspreidingsgebied in 
Nederland beperkt zich vrijwel tot de hogere zand-
gronden en de duinstreek, lokaal wordt in hoogveen 
gebroed. In de duinstreek gaat de voorkeur uit 
naar kalkrijke duinen. De meeste paren broeden 
hier op heide en in schrale duingraslanden in het 
middenduin. Op de oostelijke zandgronden vormt 
de Veluwe het belangrijkste bolwerk. Kleinere 
concentraties vinden we in de grotere bos- en hei-
degebieden in Drenthe, de Sallandse en Utrechtse 
Heuvelrug, Limburg en Noord-Brabant. Hier huizen 
Boomleeuweriken op heidevelden met zandige plek-
ken en op zandverstuivingen, vooral op overgangen 
van vegetatiezones. In Noord-Brabant en Limburg 
huizen Boomleeuweriken hier en daar ook in boe-
renland nabij bosranden, bijvoorbeeld in boomkwe-
kerijen of op stoppelvelden langs zandwegen (Vogel 
2018). 
De gemiddelde dichtheid is het hoogst op heide 
en hoogveen op de zuidelijke zandgronden (4,9 
paar/100 ha) en de Veluwe (4,5). De dichtheid in 
bos ligt hier een stuk lager (resp. 0,8 en 1,5); alleen 
bosranden en open plekken leveren geschikt habitat 
op. Op de noordelijke en oostelijke zandgronden ligt 
de gemiddelde dichtheid zowel in bos als op heide 
en hoogveen tussen de 1 à 2 paar per 100 ha. De 
duinen van vasteland en Delta herbergen gemiddeld 
4,5 paren per 100 ha; op de Wadden neemt de soort 
recent toe, maar haalt daar nog minder hoge dicht-

Foto: Saxifraga - Kees van Berkel
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heden dan in de vastelandsduinen. De meeste tot 
agrarisch gebied gerekende territoria zijn gesitueerd 
in kleine heide- en open bosterreinen te midden van 
bouw- of grasland en bijna altijd nabij grotere voor 
de Boomleeuwerik geschikte gebieden (Boele et al. 
2018).

Landelijk nam de populatie decennialang toe, bleef 
daarna stabiel in 1995-2010, waarna een nieuwe 
toename leek in te zetten (Vogel 2018). Zowel vanaf 
1990 als over de periode 2007-2016 is de landelijke 
trend positief (Boele et al. 2018). Lokale toe- of af-
names hangen vaak samen met het terreinbeheer 
ter plaatse. Met name in de duinen, waar de soort in 
1990 nog schaars was, wordt de aanwezigheid nu in 
tientallen telgebieden gemeld. Deze opwaartse trend 
is nog volop gaande, getuige de nieuwe maxima in 
bijv. Meijendel bij Wassenaar in 2016 (Hooijmans 
2017). Ongetwijfeld heeft de soort in de duinen 
geprofiteerd van het op behoud van openheid, ver-
stuiving en kortgrazige vegetaties gerichte beheer. 
De sterk opwaartse trend in agrarisch gebied op 
zandgrond (vooral in het noorden) is een bijproduct 
van de toename van bos, heide en hoogveen in deze 
regio. Heide en hoogveen in het noorden en oosten, 
evenals bos op de Veluwe en in het oosten, laten tus-
sen 1990 en 2000 een forse stijging zien, gevolgd 
door stabilisatie of een lichte afname. De bossen in 
Noord- en Oost-Nederland beleefden een langdu-
riger opwaartse trend, maar ook hier treedt nu een 
stabilisatie op. Heidevelden en venen op de Veluwe 
en de zuidelijke zandgronden gaven een geringe 
stijging te zien, die de laatste jaren weer grotendeels 
teniet is gedaan (Boele et al.  2018).

Voorkomen in Natura 2000-gebied Veluwe 
De Boomleeuwerik is met naar schatting ruim 
1.200 broedparen een vrij algemene broedvogel op 
de Veluwe. De soort profiteerde van grootschalige 
kapvlaktes (Deuzeman 2017) en op de grote mili-
taire oefenterreinen van de Veluwe broeden meer 
dan 100 paren per atlasblok; brede zandbanen door 
dennenbos vormen daar een geliefde habitat (Vogel 
2018). Echter, de aantallen zijn maar de helft van 
de doelstelling van 2.400 broedparen en de trend 
vanaf de eeuwwisseling tot heden is licht negatief, in 
tegenstelling tot de landelijke trend. Een eenduidige 
reden is hiervoor niet te geven, waarschijnlijk is het 
een gevolg van een combinatie van de verzuring en 
vermesting door hoge stikstofdepositie, een toename 
van de recreatiedruk en een veranderd bosbeheer 
met kleinere kapvlaktes (Vogel 2018).

4.3.3. Voorplanting en demografie
Het broedseizoen loopt van eind maart tot in sep-
tember, een periode waarbinnen 2 tot 3 (soms 
slechts 1) broedsels kunnen worden grootgebracht. 

Het nest wordt op de bodem in een kuiltje gemaakt, 
vaak tegen een vegetatiepol aan en doorgaans hoog-
uit enkele tientallen meters van de meest nabije 
boom. De legselgrootte bedraagt 3-5 eieren. Op de 
Zuidwest-Veluwe vlogen gemiddeld 2,9 jongen per 
legsel uit.

Bij een broedbiologische studie op het Mosselsche 
Zand bleek het nestsucces in opengestelde terrein-
delen lager te liggen dan in afgesloten terreindelen 
(42,2% en 59,9% respectievelijk; Mayfield-methode: 
Bijlsma 2006). Op het Aekingerzand werd een nest-
succes van 22% gevonden (Mayfield-methode, n=22, 
Praus et al. 2014). Wright et al. (2007) vonden geen 
verschil in legselgrootte en nestsucces tussen heide- 
en bosrijke habitats in Engeland (o.a. kapvlakten), 
echter legselgroottes op landbouwgrond waren lager. 
Zij concluderen dat landbouwgronden waarschijnlijk 
suboptimaal habitat zijn ten opzichte van heide- en 
bosrijke habitats. Echter, aangezien het beschikbare 
oppervlak aan landbouwgrond vele malen groter is 
dan heide- en bosrijke habitats, kunnen deze toch 
een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van 
de boomleeuwerikpopulatie. Doorgaans vormen zich 
na het broeden familiegroepen die in de buurt (< 4 
km) van de broedplaats op akkers of plekken met 
een natuurlijke korte vegetatie verblijven.

Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op 
de reproductie. Zo toont langjarig populatieonder-
zoek in Engeland aan dat hoge temperaturen en lage 
regenval tijdens en net voor de legfase in grotere leg-
sels resulteren, het nestsucces toeneemt bij hogere 
temperaturen in de nestfase en in succesvolle nesten 
het aantal uitgevlogen jongen toeneemt bij droger 
weer in de broedfase (Wright et al. 2009).
Boomleeuweriken broeden vanaf hun eerste jaar. 
De soort kan nieuw ontstane habitat vlot koloni-
seren, wat op een grote dispersiecapaciteit wijst. 
Wintersterfte bleek in de jaren tachtig van de afge-
lopen eeuw sterk regulerend te kunnen zijn (sterke 
populatie-afname na enkele strenge winters in 
Zuid-Europese overwinteringsgebieden) (Bijlsma 
et al. 1988). De populatie herstelde zich binnen 
enkele jaren, waarbij de hoge reproductiecapaciteit 
meespeelde evenals gunstig heidebeheer. Wright et 
al.  (2009) vonden een positieve relatie tussen eer-
stejaarsoverleving en hogere wintertemperaturen 
bij een populatie in Engeland. Ook hier geldt dat de 
situatie in Nederland afwijkt aangezien onze broed-
vogels (vrijwel) niet in eigen land overwinteren. 

4.3.4. Voedsel
In het broedseizoen eten Boomleeuweriken overwe-
gend insecten (vooral rupsen, snuitkevers, miljoen-
poten, vliegen) en spinnen. Daarbuiten eten ze ook 
zaden. De jongen worden grootgebracht met vooral 



Soortenherstel-programma beheerplan Natura 2000 Veluwe: Ecologisch profiel en analyse knelpunten vogelsoorten

31

rupsen, snuitkevers en sprinkhanen. Een groot deel 
van het leefgebied van de Boomleeuwerik als broed-
vogel is gevoelig voor stikstofdepositie, doordat 
verruiging van korte, open graslanden en heidevege-
taties zowel kan leiden tot een afname van het aantal 
aanwezige prooien als een verminderde zichtbaar-
heid of bereikbaarheid van deze prooien. Wellicht 
speelt ook het indirecte effect van verzuring op de 
plantkwaliteit en daarmee de afname van dichtheden 
en lichaamsgrootte van prooidieren een rol, vooral 
op de van oorsprong meest voedselarme en zwakge-
bufferde bodems.

4.3.5. Verstoring
Hoewel niet schuw, en soms broedend in drukbe-
zochte gebieden, is de soort aantoonbaar gevoelig 

voor recreatie, waaronder ook wandelen en fietsen 
op paden. Voor Boomleeuweriken is aangetoond dat 
het nestsucces in opengestelde gebieden aanmerke-
lijk lager is dan in afgesloten gebieden. Op de Veluwe 
bleken Boomleeuweriken in gebieden met veel recre-
atie jaarlijks slechts één broedsel groot te brengen 
(Bijlsma 2006). De verspreiding van recreanten over 
het terrein (dus het oppervlak waarin ze zich bege-
ven) lijkt over het algemeen belangrijker dan het 
aantal recreanten (Mallard et al. 2006). Hoe langer 
een verstoring aanhoudt hoe langer het duurt voor-
dat de broedvogel terugkeert naar het nest. Zeker in 
open gebieden, waar de verstoringsafstand relatief 
groot is, kan de reikwijdte van recreatie enorm zijn 
en zullen nesten relatief snel mislukken, omdat de 
jongen te lang verstoken blijven van voedsel of om-

Figuur 4.3. 
• Boven links: Verspreiding van Boomleeuwerik in 

Nederland in de periode 2013-2017 (Vogelatlas.nl).
• Boven rechts: Verspreiding van potentieel habitat 

voor Boomleeuwerik op de Veluwe (geel ongeschikt → 
blauw meest geschikt).

• Onder links: Landelijke trend in de periode 1984-2018 
(Sovon.nl; index 1990 = 100).
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dat de kans op nestpredatie toeneemt. Een toename 
van recreatie in gebieden waar al een grote recrea-
tiedruk bestaat, heeft minder negatieve invloed dan 
herverdeling van de recreatiedruk over een groter 
gebied (Bijlsma 2006). Modellering van broedvo-
gelmonitoringsdata en bezoekersaantallen voor de 
Veluwe laten zien dat de impact van recreatie op een 
regionaal niveau kan resulteren in een afname tot 28 
procent van de boomleeuwerikpopulatie (Pouwels et 
al. 2017).

Mallord et al. (2007) vonden dat hoge recreatiedruk 
op Britse heidevelden weliswaar een negatief effect 
had op de populatie-omvang van de Boomleeuwerik, 
maar dat zonering een belangrijke rol kan spelen bij 
het beperken van negatieve effecten. De meest fre-
quent voorkomende vorm van verstoring hier waren 
wandelaars met hond. Opvallend was dat de dicht-
heid van Boomleeuwerik afnam, maar het broed-
succes juist toenam bij toenemende verstoring. Dit 
kan zowel worden veroorzaakt door een lagere con-
currentie binnen de populatie en wellicht doordat 
er door verstoring van recreanten ook predatoren 
worden verjaagd. Er werd berekend dat zonder ver-
storing het aantal territoria Boomleeuweriken 13% 
hoger kon liggen (Mallord et al. 2007 in Krijgsveld 
et al. 2008). Autoverkeer op rijkswegen heeft een 
merkbaar negatief effect op de vestiging (niet bekend 
waardoor, waarschijnlijk door geluidsbelasting). 
Effecten van kunstlicht zijn niet bekend.
Het aandeel nesten dat verloren ging, nam in een 
Engelse studie (Wright et al. 2009) significant toe 
tussen 1975 en 2004 van 36% naar 76%, waarbij pre-
datie voor 97% verantwoordelijk was voor de nest-
verliezen. Ondanks deze flinke nestpredatie nam de 
populatie toe gedurende de studieperiode. Predatie 
werd veroorzaakt door zowel vogelsoorten (Zwarte 
Kraai, Ekster) als zoogdieren en reptielen (Adder). 
In Nederland lijkt de mate van predatie veel lager 
te zijn dan in deze Engelse studie. Van 40 gevolgde 
nesten op het Aekingerzand werden er twee door 
Zwarte Kraai gepredeerd, één door Gaai en één door 
Vos (Praus et al. 2014). Voor de Veluwe zijn er geen 
aanwijzingen dat er een hoge predatiedruk heerst.

4.3.6. Knelpunten
De instandhoudingsdoelstelling voor de 
Boomleeuwerik op de Veluwe (2.400 broedpaar) 
wordt momenteel niet gehaald en de populatietrend 
in de afgelopen jaren is licht negatief. De mogelijke 
knelpunten voor de Boomleeuwerik zijn hieronder 
opgenomen. De mate van bewijs voor deze knel-
punten (in algemene zin) is telkens vermeld; in de 
begeleidende tekst wordt aangegeven of het waar-
schijnlijk is dat het betreffende knelpunt ook op de 
Veluwe speelt:

Voorkomen
• Afname van (oppervlakte van) schrale open vege-

taties en kapvlaktes als optimaal leefgebied (sta-
tus: Bewezen).

De Boomleeuwerik is als pioniersoort afhan-
kelijk van open zandige of schaars begroeide 
plekken op heidevelden, jonge stuifzanden die 
deels door haarmos zijn vastgelegd. In bosge-
bieden is de aanwezigheid van grote open plek-
ken in de vorm van storm- of kapvlaktes van 
belang. Zowel veranderingen in bosbeheer die 
leiden tot een afname van grote open vlaktes 
als het dichtgroeien van halfopen heideter-
reinen en stuifzanden, voornamelijk als gevolg 
van het wegvallen van schapen- en konijnen-
begrazing en een overmaat aan stikstofdepo-
sitie, zijn daarom een belangrijk knelpunt. 
Waarschijnlijk neemt ook het aanbod en/of de 
beschikbaarheid van geschikt voedsel af waar 
verruiging optreedt of wanneer er een sterke 
dominantie is van het invasieve mos Grijs 
Kronkelsteeltje (zie ook ‘Voedsel’). Het patroon 
is vergelijkbaar met dat van de andere soorten 
van (half)open terrein, Duinpieper en Tapuit, 
waarbij de Boomleeuwerik in het droge heide- 
en stuifzandlandschap van een wat breder palet 
aan habitats gebruik maakt, inclusief kapvlak-
tes in bossen.

Voortplanting
Op het gebied van voortplanting lijken er geen knel-
punten op te treden, anders dan het mislukken van 
nesten door voedselgebrek (zie: ‘Voedsel’) of een te 
grote mate van verstoring (zie: ‘Verstoring’). 

Voedsel
• Afname van oppervlak optimaal foerageerhabitat: 

pioniervegetaties van Buntgras, Ruig Haarmos 
en korstmosvegetaties en (hei)schrale graslanden 
(status: Bewezen).

• Afname van dichtheid en grootte van prooien 
door verandering in voedselkwaliteit van planten 
(status: Kennislacune)

Boomleeuweriken zijn voor het foerageren 
afhankelijk van korte, open vegetaties. Zowel 
de geschiktheid om te foerageren als de dicht-
heid en bereikbaarheid van prooien is door 
verruiging afgenomen. Deze verruiging is een 
gevolg van een hoge stikstofdepositie, een 
afname van landgebruik, het instorten van 
konijnenpopulaties en de afname van winddy-
namiek in stuifzanden. Wellicht speelt in deze 
van oorsprong voedselarme en zwakgebufferde 
tot zure bodems ook een indirect effect van 
verzuring op de plantkwaliteit en daarmee op 
de afname van dichtheden en lichaamsgrootte 
van prooidieren; hiervoor zijn aanwijzingen uit 
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een grootschalig OBN-onderzoek (Nijssen et al.  
2011, Vogels et al.  2011), maar onbekend is of 
dit in de praktijk op de Veluwe optreedt en in 
hoeverre overstuiving deze effecten voldoende 
kan mitigeren.

Verstoring
• Hoge recreatiedruk in het broedseizoen (status: 

Bewezen)
• Hoge predatiedruk in nestfase en de periode di-

rect na uitvliegen (status: Hypothese)
Van recreatie, zowel op wegen en paden, 
maar sterker als mensen buiten paden ko-
men, en vooral van lange tijd stilstaan of 
loslopende honden meenemen, ondervinden 
Boomleeuweriken hinder. Recreatie verhindert 
waarschijnlijk vestiging in sommige, geschikte 
terreinen. Het is zeer waarschijnlijk dat een 
deel van de potentieel geschikte heide- en stuif-
zandterreinen op de Veluwe als gevolg van een 
te hoge recreatiedruk momenteel ongeschikt 
zijn of minder Boomleeuweriken huisvesten 
dan dat zonder recreatie mogelijk is. 
In het buitenland is aangetoond dat een toe-
name van nestpredatie een bepalende rol 
kan spelen bij het populatieverloop van de 
Boomleeuwerik; op de Veluwe zijn hiervoor 
nog geen aanwijzingen, maar er zijn onvol-
doende nestgegevens om deze factor uit te 
sluiten.

4.3.7. Beheer en inrichting
De Boomleeuwerik is aangewezen op de halfopen 
mozaïek heide- en stuifzandgebieden met bossen, 

kleine bosjes en solitaire bomen Maatregelen voor 
het verbeteren of herstellen van geschikt leefgebied 
moeten gericht zijn op herstel (en daarna behoud) 
van een gevarieerd droog heide- en stuifzandland-
schap. Dit kan zowel in grote als in kleinere terrei-
nen.

Concrete maatregelen
In tabel 4.3 zijn de maatregelen samengevat die 
invloed hebben op het leefgebied van de Boomleeu-
we rik. Positieve effecten worden verwacht van het 
openen van de bodem om actieve verstuiving te krij-
gen (plaggen van bodem bij dichte vegetatie, dan wel 
eggen en zeven van pioniervegetaties), het openen 
van het landschap (kappen van bossen aan randen 
stuifzand en verwijderen van opslag) en het openen 
van gesloten vegetatielagen in heide- en stuifzandge-
bieden. 
Ook het chopperen en branden van verruigde vege-
taties hebben waarschijnlijk een positief effect, mits 
gevolgd door begrazing. De verwachting is dat de 
Boomleeuwerik gebruik zal maken van (verlaten) 
heideakkertjes. Ook wordt verwacht dat minder re-
creatie tijdens het broedseizoen om verstoring tegen 
te gaan gunstig zal uitwerken. 

Vlaams meerjarig onderzoek heeft uitgewezen dat 
Boomleeuweriken in door schapenkuddes begraasde 
heiden minder jongen grootbrengen dan in niet-
begraasde stukken. De soort komt wel tot broeden, 
maar vanaf begin mei – wanneer de schapen op het 
terrein worden gebracht – is het broedsucces signifi-
cant lager dan in niet-begraasde delen. Na introduc-
tie van de schapen mislukten de meeste legsels bij 

Tabel 4.3. Beheer- en inrichtingsmaatregelen in relatie tot beheerdoelen voor verbetering en uitbreiding leefgebied 
van de Boomleeuwerik. Verwachte effecten van de maatregelen: + = positief effect verwacht, (+) mogelijk positief ef-
fect, ? = effect onbekend. De exacte effecten hangen uiteraard af van de vorm, intensiteit en frequentie waarmee de 
maatregelen worden uitgevoerd.

Maatregel Onderdeel habitat  Effect op Boomleeuwerik

plaggen open bodem +
chopperen/omwerken open bodem (+)
eggen / zeven open bodem (+)
bekalken / belemen herstellen bodemkwaliteit ?
steenmeel herstellen bodemkwaliteit ?
integrale begrazing open vegetatie +
gescheperde begrazing open vegetatie +
drukbegrazing open vegetatie +
branden open vegetatie (+)
opslag verwijderen open vegetatie +
bos verwijderen voor corridors open vegetatie +
bos kappen voor windwerking open vegetatie +
kleine kapvlaktes maken open vegetatie (+)
aanleggen akkertjes voedsel +
handhaving recreatie op wegen en paden lage recreatiedruk (+)
afsluiten gebieden lage recreatiedruk +
recreatieluw maken gebieden lage recreatiedruk +
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daglicht waar dit in de periode voorafgaand aan in-
troductie van de schapen nog voornamelijk ’s nachts 
gebeurde. Voor de grote meerderheid van de nesten 
wordt vermoed dat de verschuiving in predatie-
timing te wijten is aan de aanwezigheid van schapen. 
Ook de vertrapping van vegetatie kan nesten beter 
zichtbaar en dus ook gevoeliger maken voor preda-
tie door zichtjagers, die voornamelijk dagactief zijn 
(Vermeersch et al. 2012, Slootmaekers 2012). Een 
toename van predatie van grondbroeders door be-
grazing is met kunstnesten ook vastgesteld in heide-
terreinen in Noord-Brabant (Wallis de Vries 2018). 
In andere gebieden zijn echter ook positieve effecten 
van begrazing gemeten. In de vastelandsduinen en 
op de Waddeneilanden verruimt het broedareaal 
en neemt de dichtheid toe, mogelijk als gevolg van 
voor deze soort gunstig terreinbeheer (van Oosten 
et al. 2012). Uit onderzoek in kustduinen blijkt dat 
vrij extensieve begrazing met gemengde kuddes op 
de wadden positief uitwerkt voor broedvogels van 
open duin en laag struweel. Een nog extensievere 
begrazing met veelal alleen runderen in kalkrijke 
duinen had dit effect vrijwel niet (Nijssen et al. 
2014), maar hier hebben konijnen zich tussen 2010 
en 2016 (vanaf dat jaar uitbraak van nieuw virus 
RHD2) goed hersteld, waardoor de vegetatie wel veel 
opener is geworden. Kmecl & Denac (2017) vonden 
ook een positief effect van begrazingsintensiteit op 
de aanwezigheid van Boomleeuweriken in Slovenië. 
Het betrof een extensieve begrazing (0,1-0,3 dieren/
ha) met verschillende soorten, waarbij paarden, ge-
volgd door rundvee en ezels het meest talrijk waren. 
Ook in de Toscaanse Apennijnen bleek een toename 
van grazend vee in combinatie met het verwijderen 
van struiken een positieve invloed te hebben op de 
broedpopulatie (Campedelli et al. 2016) evenals in 
Bulgarije waar de soort een voorkeur toonde voor 
begraasde weilanden (Nikolov 2010). Positieve ef-
fecten van begrazing hangen vermoedelijk samen 
met het open maken van het habitat en het creëren 
van kale plekken op de grond, terwijl er tegelijkertijd 
korte afstanden tot de bosrand worden gecreëerd 
(Kmecl & Denac 2017).

In bossen voorzien natuurlijke ‘rampen’ en kunstma-
tige ingrepen in de behoeften van Boomleeuweriken. 
De soort broedt op storm-, brand- en kapvlakten, in 
jonge bosaanplant (tot 5-6 m hoogte) en op kleine 
heideveldjes en wildweitjes en –akkers (soms klei-
ner dan 1 ha). De soort profiteert dus o.a. van het 
cyclisch kappen voor houtproductie. Onderzoek op 
de Kalmthoutse heide in Vlaanderen laat zien dat 
Boomleeuwerik zeer positief reageerde op een zware 
brand in 2011 in het gebied. Voor de brand liet het 
aantal territoria een stabiele trend zien, na de heide-
brand kende het aantal territoria een sterk stijgende 
trend (Jacobs 2014). Het is onbekend of het verbe-

teren van de bodemkwaliteit met bekalking of steen-
meel een effect heeft op het voedselaanbod voor de 
Boomleeuwerik.

Voor al deze maatregelen geldt 1) dat ze gefaseerd 
in tijd en ruimte uitgevoerd moeten worden om zo 
effectief mogelijk uit te pakken en 2) ze alleen nut 
hebben als het (deel)gebied in het broedseizoen is 
afgesloten voor recreatie. Er zijn geen maatregelen 
in het Natura 2000-beheerplan opgenomen voor 
stuifzanden die per definitie negatief uitpakken voor 
de Boomleeuwerik.

Aanleg van heideakkers
Uit onderzoek op heideterreinen in Noord-
Brabant en Drenthe (Vogels et al. 2013) blijkt dat 
Boomleeuweriken gebruik maken van akkertjes die 
worden aangelegd in heideterreinen. De dichtheid 
aan territoria en aantal nestvondsten in de onder-
zoeksterreinen was te klein om een uitspraak te doen 
over de precieze mate van gebruik van akkers en het 
effect van deze akkers op het broedsucces en de over-
leving van adulten en jongen. Veldleeuwerik, Kneu 
en Geelgors blijken de akkers duidelijk te prefereren 
boven de heide. Voor de Veldleeuwerik werd in ver-
gelijking met het agrarisch gebied een uitzonderlijk 
hoog uitloopsucces van de nesten vastgesteld. Van 
het aanleggen van akkers in de droge heide wordt 
verwacht dat dit ook voor de Boomleeuwerik de kwa-
liteit van het leefgebied verbeterd.

4.3.8. Kennislacunes
1) Voor de Boomleeuwerik op de Veluwe is het on-

duidelijk waarom de soort hier licht achteruit 
gaat, terwijl deze in veel andere gebieden vooruit 
gaat. Onderzoek naar broedsucces, reproductie-
succes, overleving - in het eerste jaar en bij adul-
ten - en dispersie kan duidelijk maken in welke 
fase het misgaat.

2) Hieraan gekoppeld zijn er kennislacunes over de 
(neven)effecten van de maatregelen die worden 
ingezet om het heide- en stuifzandlandschap 
open te houden. De effecten van afzonderlijke 
maatregelen voor heideherstel (plaggen, bran-
den, begrazen, kaalkap) op het voorkomen van 
Boomleeuweriken zijn nog niet goed bekend. 
Hetzelfde geldt voor welke vormen van begra-
zing negatief en welke positief uitpakken op de 
Boomleeuwerik.

3) De mogelijke doorwerking van verzuring en 
vermesting op de chemische basiskwaliteit van 
bodem en de vegetatiekwaliteit in relatie tot de 
Boomleeuwerik is een belangrijke kennislacune.

Door deze kennislacunes kan nog niet concreet 
worden gemaakt of het verbeteren van de bodem-
kwaliteit in verzuurde droge heide en stuifzand 
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(verhogen prooiaanbod door verbeteren voedselkwa-
liteit vegetatie) effectieve maatregelen zijn voor de 
Boomleeuwerik op de Veluwe.
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4.4. Draaihals

4.4.1. Soort en habitat

Beschrijving
De Draaihals (16-18 cm) is iets groter dan een 
Huismus en heeft een fraai bruin, grijs, zwart en wit 
gemêleerd camouflagekleed op de bovenzijde en een 
lichte kaneelkleurige onderzijde. De donkere oog-
streep loopt door op de hals, de kruinstreep tot op de 
rug. In tegenstelling tot spechten klimt de Draaihals 
niet tegen boomstammen en is de vlucht minder 
golvend. Hij zit vaak dwars op horizontale takken en 
hipt onopvallend op de grond op zoek naar mieren. 
Kort na aankomst in het broedgebied brengen man-
netjes een slepend ‘tjuw-tjuw-tjuw-tje-tjuw-tjuw-
tjuw-tje’ ten gehore; het geluid van vrouwtjes klinkt 
rauwer.

Habitat
Hoewel in het buitenland Draaihalzen vaak broe-
den in antropogene habitats als boomgaarden (o.a. 
Mermod et al. 2009) en extensief begraasde graslan-
den (Pärt & Söderström 1999), zijn ze in Nederland 
aangewezen op heidevelden of open bossen op 
schrale zandbodems, vooral niet of weinig vergraste 
duinvaaggronden (Bijlsma 2001 & 2014). Het broed-
biotoop omvat soms ook kapvlakten, afgeplagde 
heide, zandverstuivingen, vennen, boomheiden of 
zeer open bos van Zomereik en Berk met dood hout. 
In alle gevallen geldt dat potentiële nestbomen (liefst 
Berken) met veel spechtengaten aanwezig moeten 
zijn: de soort hakt zelf geen gaten uit. Tot in de jaren 
’70 van de vorige eeuw, en nog steeds in het bui-
tenland, wordt ook in nestkasten gebroed, maar dit 
komt sinds enkele decennia in Nederland bijna niet 
meer voor (Bijlsma 2001; maar in 2014 en 2015 was 
er een broedgeval in een nestkast bij Radio Kootwijk: 
Deuzeman & Vogel 2017). Foerageren vindt plaats 
in schrale vegetaties langs zandpaden, door scha-
pen zeer kort gegraasde heidevegetaties afgewisseld 
met Buntgras, Schapezuring en kaal zand. Tobalkse 
& Tobalske (1999) stelde voor de Jura vast dat de 
Draaihals veel meer dan andere spechtensoorten 
afhankelijk is van een open en kleinschalig gevari-
eerd landschap. Optimale habitats - met een groot 
aandeel open bodem en/of lage vegetatie en een 
hoge dichtheid aan mierennesten – werden jaarlijks 
als eerste bezet en kenden een hoger reproductie-
succes dan dichter begroeide, suboptimale habitats 
(Mermod et al. 2009). Coudrain et al. (2010) stelde 
vast dat beschikbaarheid van mieren én van nest-
gelegenheid in even grote mate limiterend kunnen 
zijn bij de keuze van een territorium. Hierbij was de 
beschikbaarheid van mieren gecorreleerd aan een 
oppervlakte van tenminste 50% kale bodem of zeer 
schrale vegetatie (Weisshaupt et al. 2011).

De Draaihals is uitgesproken territoriaal en kan 
een groot territorium bezetten (>10ha), al kunnen 
in gunstige situaties (of voedselrijke jaren) soms 
zelfs meerdere paren per ha broeden (niet meer van 
toepassing op Nederland). Voedsel wordt meestal 
gezocht binnen een straal van 300 m van het nest, 
in marginale habitat ook verder weg. Bijlsma (2014) 
stelde in Drenthe vast dat van de beschikbare 45,5 
ha open heide en kaalkap Draaihalzen uiteindelijk 
slechts 4,4 ha als foerageergebied (9,7% van het be-
schikbare areaal) gebruikten.

4.4.2. Voorkomen

Internationaal en landelijk beeld
De Draaihals broedt van Noord-Afrika tot in 
Noord-Scandinavië, waarbij Nederland aan de 
noordwestrand de grens van het areaal vormt. De 
kerngebieden liggen in Centraal- en Oost-Europa en 
Finland. Over de periode 1991-2015 is er Europees 
een afname van 51%, maar in de laatste 10 jaar vindt 
er een kleine maar doorzettende groei plaats van 
de populatie van 8%. Dit beeld is ook in Nederland 
zichtbaar, met een toename van de dichtheid aan 
broedparen en (her)kolonisatie van gebieden.

Voorkomen in Natura 2000-gebied Veluwe 
Binnen Nederland vormt de Veluwe verreweg het 
belangrijkste broedgebied. In de periode 2014-2016 
werd de populatie geschat op ruim 40 broedparen. 
Na de eeuwwisseling is de Draaihals eerst sterk 
achteruit gegaan op de Veluwe en als ‘verdwenen’ 
beschouwd, waarna de Natura 2000-doelstelling op 
‘hervestiging’ is gezet. De Draaihals is in de afgelo-
pen 10 jaar duidelijk toegenomen en broedt met ze-
kerheid op de Veluwe (Vogel 2018) en daarmee kan 
men zeggen dat het Natura 2000-doel behaald is. De 
soort is echter steeds in lage aantallen aanwezig ge-
weest op de Veluwe, waardoor naar de letter het doel 
‘hervestiging’ niet haalbaar is. 

Foto: Mark Zekhuis - Saxifraga
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4.4.3. Voorplanting en demografie
De Draaihals is een trekvogel die vanaf half april 
arriveert in de broedgebieden, die tot ver in mei 
bezet kunnen worden. De territoria worden in de 
loop van de zomer verlaten. Tussen half september 
en begin oktober worden de laatste Draaihalzen 
waargenomen, vermoedelijk Scandinavische trek-
kers. Overwintering van (een deel van) de Midden-
Europese populatie vindt plaats op het Iberisch 
Schiereiland of Noord-Afrika, niet (meer) ten zuiden 
van de Sahara (Van Wijk et al. 2013). Op grond van 
zijn najaarsgewicht is de Draaihals in staat om in 
één vlucht van onze contreien naar het Middellandse 
Zeegebied te trekken.

Broeden is vastgesteld vanaf het eerste jaar. 
Draaihalzen broeden van mei tot ver in juli. Het leg-
sel bevat 7-10 eieren die 12-14 dagen bebroed wor-
den; na nog eens drie weken vliegen de jongen uit. 
Elk type holte kan worden gebruikt om te nestelen; 
reeds door bijv. mezen in gebruik zijnde holtes of 
nestkasten worden simpelweg leeggehaald. In West-
Duitsland werden bij 78 gevolgde nesten gemiddeld 
3,3 uitgevlogen jongen vastgesteld. Het broedsucces 
wordt mede bepaald door weersomstandigheden, 
waarbij lage temperaturen in combinatie met re-
gen zorgen voor een lager broedsucces, maar hoe 

groot dit effect is hangt mede af van de duur van het 
slechte weer en de leeftijd van de jongen tijdens deze 
ongunstige periode (Geiser et al. 2008). 
In principe kunnen Draaihalzen twee broedsels per 
jaar grootbrengen. In vergelijking met het begin van 
de vorige eeuw broedden Draaihalzen eind vorige 
eeuw later, legden ze minder eieren (6-8 in plaats 
van 9-10 eieren) en lukte het Draaihalzen niet meer 
een tweede broedsel groot te brengen (Bijlsma 
2001). Recent komen Draaihalzen echter weer vroe-
ger aan (soms al begin april) en vinden er wel tweede 
legsels plaats (pers. comm. R. Vogel).
Er is vrijwel niets bekend over overleving, maar uit 
de hoge reproductiecapaciteit is af te leiden dat de 
verliezen in de regel hoog en de jaarlijkse overle-
ving gering zal zijn. De soort kan echter relatief oud 
worden. Als maximum leeftijd is 10 jaar vastgesteld. 
Over plaatstrouw en dispersie is in de Nederlandse 
situatie weinig bekend, al zijn er aanwijzingen dat in 
ieder geval sommige individuen terugkeren naar de 
geboorteplaats.

4.4.4. Voedsel
De Draaihals foerageert op kale bodem en in schrale 
vegetatie – zelden ook in vermolmd hout - waarbij 
met de snavel mierennesten worden geopend en de 
prooien worden opgepikt of indien nodig met de lan-

Figuur 4.4 Links: Verspreiding van Draaihals in Nederland in de periode 2013-2015 (Vogelatlas.nl). Rechts: 
Verspreiding van potentieel habitat voor Draaihals op de Veluwe (geel ongeschikt → blauw meest geschikt). Er is geen 
landelijke trend voor de periode 1990-2017 berekend omdat hiervoor te weinig gegevens voorhanden zijn (Sovon.nl)
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ge kleverige tong worden bemachtigd. Mierennesten 
worden waarschijnlijk getraceerd vanuit uitkijkpos-
ten; verspreid staande opslag is daarom van belang 
voor de soort. Mieren zijn te allen tijde het hoofd-
voedsel van de Draaihals. Vaak kleine schubmieren 
met ondergrondse nesten van het geslacht Lasius - 
zoals de Wegmier Lasius niger - waarvan met name 
poppen (belangrijk voor kleine nestjongen) maar ook 
imago’s en eieren worden gegeten. Bijlsma (2014) 
meldt echter predatie op koepelnesten en grond-
nesten van Grauwzwarte Renmier Formica fusca, 
Gewone Satermier F. exsecta, Zwarte Zaadmier 
Tetramorium caespitum, Gewone Steekmier 
Myrmica rubra en Humusmier Lasius platythorax.  
De exacte samenstelling van het dieet lijkt dus sterk 
afhankelijk van het lokale aanbod. Afhankelijk van 
dit aanbod eten Draaihalzen aanvullend ook kleine 
insecten als bladluizen, eendagsvliegen, kevers en 
spinnen, maar nooit als hoofdvoedsel.

De voederfrequentie is vrij hoog: gemiddeld werd 
in Zwitserland 1 keer (Geiser et al. 2008) tot 2 keer 
(Freitag et al. 2001) per jong per uur gevoerd. Dit 
komt neer op 8 tot 14 voederingen per uur, zodat 
er gemiddeld elke 4 tot 8 minuten een snavel vol 
mieren(broed) wordt aangevoerd. Deze frequentie 
is alleen mogelijk bij een hoge dichtheid van mieren 
in de directe omgeving van het nest, bij voorkeur 
meer dan 5 nesten/100 m2. De frequentie van voede-
ringen is het hoogste bij een luchttemperatuur van 
23-25 graden, wat overeenkomt met de temperatuur 
waarop Lasius-mieren hun broed dicht naar de op-
pervlakte van hun ondergrondse nest verplaatsen; 
bij koelere en warmere temperaturen wordt het 
mierenbroed dieper in het nest verplaatst. Regen 
had geen invloed op het aantal voederingen per uur, 
maar bij neerslag wordt per voedering slechts 61% 
van het aantal prooien bij mooi weer aangevoerd 
(Geiser et al. 2008). Dit is overigens in tegenspraak 
met Freitag et al. (2001) die vond dat de hoeveel-
heid aangevoerde prooien min of meer constant is 
en alleen bij een verminderd aanbod van mieren 
afneemt. Zwijnen kunnen tijdens populatiepieken 
(na enkele goede mastjaren) de voedselsituatie voor 
Draaihalzen nadelig beïnvloeden als voedselconcur-
renten op mierennesten.

4.4.5. Verstoring
Draaihalzen zijn gevoelig voor recreatie. Bij nest-
controles te Planken Wambuis werd (bij 8 nesten in 
de periode 1974-2005) vastgesteld dat broedvogels 
langzaam terugkeren naar het nest, ook indien de 
verstoringsbron zich op betrekkelijk grote afstand 
bevindt (Bijlsma 2006). Autoverkeer van rijkswe-
gen heeft een merkbaar negatief effect op vestiging 
(niet bekend waardoor, waarschijnlijk door geluids-
belasting), terwijl de soort door zijn gewoonte om 

op de grond te gaan zitten (ook verharde wegen) 
bovendien extra kwetsbaar is (verkeersslachtoffers). 
Effecten van kunstlicht zijn niet bekend.

Concurrentie om nestholten met andere holenbroe-
ders lijkt niet voor de hand te liggen (soort is goed 
in staat om holen te veroveren op mezen). Toch zou 
dit een factor van betekenis kunnen zijn door de 
afname van Berken (belangrijkste nestleverancier) 
en toename van Grote Bonte Spechten (die eveneens 
graag in Berken broeden, en bij conflicten dominant 
zullen zijn). Voedselconcurrentie treedt lokaal op 
met Wilde Zwijnen, die eveneens wegmiernesten 
leeg eten. Een hoge stand van Wilde Zwijnen in 
draaihalsbroedgebieden is vermoedelijk nadelig, net 
als hoge begrazingsdruk door herten of runderen 
(waardoor nieuwe berkenopslag wordt tegengegaan 
en nestgelegenheid op den duur wegvalt). De rol van 
predatie is onbekend.

4.4.6. Knelpunten
De Natura 2000-doelstelling ‘hervestiging’ is voor de 
Draaihals op de Veluwe behaald, al is de soort nooit 
weggeweest. De mogelijke knelpunten voor de ont-
wikkeling van een grotere, duurzame populatie van 
de Draaihals zijn hieronder opgenomen. De mate 
van bewijs voor deze knelpunten (in algemene zin) is 
telkens vermeld; in de begeleidende tekst wordt aan-
gegeven of het waarschijnlijk is dat het betreffende 
knelpunt ook op de Veluwe speelt

Voorkomen
• Afname van (oppervlakte van) schrale open vege-

taties en kapvlaktes als optimaal leefgebied (sta-
tus: Bewezen).

• Winteroverleving in relatie tot hoeveelheid regen-
val in overwinteringsgebied (status: Bewezen)

De mate van vergrassing en vermossing (Grijs 
kronkelsteeltje) van stuifzanden, heiden, open 
bossen en kapvlaktes beperkt de beschikbaar-
heid van open plekken om te foerageren en 
daarmee in belangrijke mate de geschiktheid 
van het habitat. Wanneer er te weinig schrale 
vegetatie aanwezig is, vindt er geen vestiging 
van Draaihalzen plaats. Op de Veluwe is dit 
zeer waarschijnlijk op veel locaties een belang-
rijk knelpunt, wat een verdere toename van de 
populatie beperkt.
Zwart et al. (2009) melden dat populatietoe-
namen in Europa veelal samen vallen met ver-
hoogde regenval in de Sahel, terwijl afnames 
samen vallen met droogteperiodes in die regio. 
Volgens Bijlsma (2014) is een serie gunstige 
winters de hoofdreden voor de recente opleving 
van de populatie in Nederland. De Europese 
populatie blijkt echter (tegenwoordig?) rond de 
Middellandse Zee te overwinteren (Van Wijk 
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et al. 2013) en lijkt daarmee niet afhankelijk 
van weersomstandigheden in de Sahel. Of de 
weersomstandigheden in de wintergebieden 
er toe doen of niet: het ontslaat de terreinei-
genaren in Nederland niet van hun plicht om 
voldoende geschikt leefgebied te herstellen en 
behouden voor de Draaihals voor de jaren dat 
de soort wél terugkeert om te broeden.

Voortplanting
• Gebrek aan geschikte nestlocaties (status: 

Bewezen)
Beschikbaarheid van nestplaatsen - oude 
loofbomen, met name Berken, veelal in de 
vorm van berkensingels met spechtengaten, 
grenzend aan structuurrijke schrale heideve-
getaties – is op de Veluwe vaak beperkend in 
landschappen waar ook voldoende geschikt 
foerageerhabitat aanwezig is. Terreinbeheer 
met verwijdering van opslag en oudere Berken 
(ook in het aangrenzende bos) kan zeer nadelig 
zijn (zie figuur 4.5). Zo zijn er ook op de Veluwe 
voorbeelden bekend waar kernvestigingen 
meteen werden verlaten nadat Berken werden 
verwijderd. Ook tijdelijk opslaan en pas in 
het broedseizoen verwijderen van takhout in 
geschikt leefgebied lijkt verstorend te kunnen 
werken.

 
Voedsel
• Afname van oppervlak optimaal foerageerhabitat: 

open schrale vegetaties met hoge dichtheden aan 
schubmiernesten (status: Bewezen).

De mate van vergrassing van stuifzand- en 
heidehabitat bepaalt de beschikbaarheid van 
open plekken om te foerageren en de kwaliteit 
van het leefgebied voor mieren, voornamelijk 
Wegmier (Lasius niger), het hoofdvoedsel van 
de Draaihals, en Humusmier (Lasius platytho-
rax), die meer aan bos met vermolmd hout en 
aan vochtige heide gebonden is. Het dichtgroei-
en van open plekken is grotendeels een effect 
van verhoogde stikstofdepositie en waarschijn-
lijk ook van de sterke afname van het agrarisch 
gebruik van droge heide in de tweede helft van 
de vorige eeuw. Een andere belangrijke reden 
is het verharden van zandpaden in bosranden, 
met nadelige gevolgen voor de insectenfauna, 
waaronder mieren.
Onbekend is of vermesting en/of verzuring ook 
het voedselweb van droge heide en stuifzanden 
zodanig heeft aangetast dat ook voor mieren 
minder voedsel beschikbaar is en er dus min-
der en/of kleinere nesten zijn in vergelijking 
met vroeger. 

Verstoring
• Hoge recreatiedruk in het broedseizoen (status: 

Bewezen)
Recreatie, zowel op wegen en paden als daar-
buiten, brengt verstoring met zich mee in de 
nestfase. Waarschijnlijk zijn verschillende 
gebieden op de Veluwe als gevolg van een te 
hoge recreatiedruk momenteel ongeschikt voor 
Draaihals. Ook het plaatsen van bankjes op 
kwetsbare plaatsen komt voor (pers. comm. R. 
Vogel).  

4.4.7. Beheer en inrichting
Beheer van droge heide en stuifzanden – inclusief 
natuurlijke, halfopen naaldbossen op de droge 
zandgronden – moet gericht zijn op het herstellen 
van een kleinschalige gevarieerd leefgebied met veel 
open bodem. Essentieel daarbij is om afname van 
nestgelegenheid te vermijden; de soort heeft oude 
Berken (en eventueel andere loofbomen) nodig 
en gedijt het best in randmilieus of boomheides. 
Bosbeheer gericht op de ontwikkeling van de huidige 
dennenbossen (sparren- en lariksbossen worden 
niet door Draaihals bewoond) met open structuren 
tot oud bos met natuurlijke verjonging (‘niets doen’-
beheer) zal de draagkracht van de Veluwe voor de 
Draaihals vermoedelijk doen afnemen. De soort lijkt 
juist eerder te profiteren van dynamiek zoals (klein-
schalige) kaalkap die halfopen landschappen herstelt 
en in stand houdt.

Concrete maatregelen
In tabel 4.4 zijn de maatregelen samengevat die 
invloed hebben op het leefgebied van de Draaihals. 
Positieve effecten worden verwacht van (een com-
binatie van) begrazing en chopperen, branden en 
kleinschalig plaggen/afgraven voor herstel van 
verstuiving, evenals het lokaal verwijderen van 
boomopslag. Dit laatste kan - zeker op de langere 
duur - ook funest zijn omdat oude nestgelegenheid 
verdwijnt en er geen nieuwe nestgelegenheid bij 
komt. Zowel bij verwijdering van opslag als bij in-
tensievere begrazing moet oud loofhout – met name 
Berk -  blijven staan en moet jonge opslag  lokaal en/
of langs randen de kans krijgen om door te groeien. 
Verharding van zandpaden in de broedhabitat kan 
nadelig zijn: zandpaden vormen geschikt foerageer-
habitat. Verwacht wordt dat kapvlaktes waar stob-
ben blijven staan en (verlaten) heideakkertjes zullen 
leiden tot een hogere dichtheid aan mierennesten en 
daarmee een toename van het voedselaanbod voor 
de Draaihals. Daarnaast speelt verstoring door ver-
keer een rol, evenals recreatie in heide- en stuifzand-
terreinen. Het is van belang om bekende broedgebie-
den in de zomermaanden af te sluiten voor recreatie 
en potentiele broed- en foerageergebieden recreatie-
luw te maken en hierop te handhaven.
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4.4.8. Kennislacunes
1) De grootste kennislacune betreft de factoren die 

de dichtheid en nestgrootte van Lasius-mieren 
beïnvloeden en het ontwikkelen/aanpassen van 
herstelmaatregelen die leiden tot een toename 
van deze mierennesten. Dit betreft ook de door-
werkende invloed van verzuring en vermesting op 
het voedselweb en de vraag of herstel van de bo-
demchemie met bekalking of steenmeel zinvol is.

2) Mieren zijn zeer arm aan kalk. Het is niet bekend 

waar de Draaihals kalk vandaan haalt en of een 
afname van kalkrijkere prooien een knelpunt kan 
vormen op de arme zandgronden.

3) Het is onduidelijk of het ophangen van speciale 
nestkasten voor Draaihalzen een (tijdelijke) op-
lossing is voor het gebrek aan natuurlijke nest-
gelegenheid. Er wordt al jaren nagedacht over 
proeven met speciale nestkasten voor Draaihals 
op plekken waar Berken zijn weggehaald.

Figuur 4.5. Voorbeelden van recent ongunstig beheer (voorjaar 2017-2019) in potentieel leefgebied van de Draaihals 
op de Veluwe. In veel potentiele broedgebieden is broedgelegenheid limiterend. In de praktijk zijn alleen berken 
geschikt; het omliggende dennenbos is doorgaans te jong en te homogeen. Het vellen van berken in deze percelen 
(foto’s onder) kan leiden tot het verdwijnen van de soort, ook als de overige condities gunstig zijn. Het opslaan en 
pas tijdens het broedseizoen afvoeren van takhout in broedgebieden van Draaihals (foto boven) lijkt ongunstig te zijn 
en kan leiden tot verlaten van territoria (foto’s: R. Vogel). 
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4.5. Nachtzwaluw

4.5.1. Soort en habitat

Beschrijving
De Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) is iets 
groter dan een Merel, maar komt in vlucht veel 
groter over door zijn lange vleugels en staart. Met 
de grijsbruine grondkleur met lichte vlekjes en don-
kere schachtstreepjes lijkt hij op een stuk schors. 
In vlucht vallen bij het mannetje de witte vlekken 
op vleugel- en staartpunten op. De Nachtzwaluw is 
een nachtactieve vogel – overdag rust de vogel vlak 
boven de grond op een tak – en heeft een droge ra-
telende of snorrende, langgerekte zang. Tijdens de 
balts slaat het mannetje de vleugels rugwaarts tegen 
elkaar, klinkend als het tegen elkaar slaan van een 
paar slippers. Nachtzwaluwen kunnen in lethargie 
(schijndood) gaan om perioden met koel en nat 
weer, wanneer er nauwelijks vliegende insecten zijn, 
energiezuinig te overbruggen. 

Habitat
De Nachtzwaluw komt voor in halfopen terreinen 
op schrale, zandige, goed vochtdoorlatende bodems 
met onbegroeide, snel opwarmende plekken. De 
hoogste dichtheden worden in Nederland gevonden 
in deels dichtgegroeide zandverstuivingen, heidevel-
den met boomgroepen of vliegdennen, kapvlakten 
en brandvlakten. In dennenbossen op duinvaag-
gronden wordt gebroed langs brandgangen, brede 
zandpaden en open plekken in het bos. Ook bezetten 
Nachtzwaluwen zandopduikingen of andere drogere 
delen van hoogveengebieden, mits de vegetatie niet 
te hoog is. 
De Nachtzwaluw foerageert op nachtactieve insec-
ten, rondvliegend of opvliegend vanaf een uitkijk-
post, tot enkele kilometers buiten de nestplek en 
gebruikt daarbij het hele landschap: boven bossen, 
langs bosranden, heide, vennen en omliggend agra-
risch en bebouwd gebied. De foerageeractiviteit 
hangt daarbij sterk af van het voorkomen van insec-
tenrijke plekken. Deze zijn vaak te vinden in (contra-
strijke) overgangssituaties tussen twee of meer be-
groeiingstypen, waar fysieke barrières en verschillen 
in microklimaat zorgen voor een hogere dichtheid 
aan vliegende insecten. Zulke situaties komen voor 
langs bosranden met brede zandpaden, op heide 
met stuifzand, boven paden of kale plekken, boven 
oevers en lage struiken of erosiehellingen en richels. 
Zo werden langs bosranden op de Veluwezoom ge-
middeld twee keer zoveel soorten en drie keer zoveel 
individuen van nachtvlinders gevangen als op de 
open heide (Van Kleunen et al. 2007). Dichte bos-
sen, intensief agrarisch landschap en de bebouwde 
kom worden gemeden (Alexander & Cresswell 1990, 
Sierro et al. 2001, Evens et al. 2017), maar sommige 

antropogene habitats zijn geschikt om te jagen, zoals 
boven wegen en vuilstorten. In Vlaanderen bleken 
extensieve cultuurgraslanden en recreatiegebieden 
zelfs geprefereerde foerageerlocaties binnen de terri-
toria (Evens et al. 2017). Ook in het agrarisch gebied 
vertonen nachtzwaluwen een voorkeur voor ver-
spreid staand struweel en bosranden (Bartollomei et 
al. 2013). 
De afstanden voor foerageren bedragen maximaal 
6 km van de broedplek, meestal wordt er echter 
dichter bij, binnen 1 tot 3 km van het nest, gefoura-
geerd (Alexander & Cresswell 1990, Van Kleunen et 
al. 2007 & 2012) en in Thetford Forest (Engeland) 
veelal binnen 750 meter van het nest (Sharps et al. 
2015). Met een veel grotere gemiddelde foerageeraf-
stand vanaf het nest (2600 ± 1100 meter) waren 
homeranges in Vlaanderen maximaal 691ha groot 
(Evens et al. 2017), waarbij echter 50% van de ac-
tiviteit plaats vond binnen een gebied van 44 ± 31 
ha. In Nationaal Park Veluwezoom (2007) bleken 
Nachtzwaluwen in een gebied van 15-100 ha voedsel 
te zoeken. Het zangterritorium van een mannetje in 
2007 op de Posbank was met 16-29 ha veel kleiner. 
In Wales (Cross et al. 2012) was er 28,4 tot 53,4 ha 
(half)open habitat per zingende man beschikbaar.
In het broedseizoen blijft het vrouwtje op het nest en 
hebben de mannetjes een (vaak zonbeschenen) dag-
rustplaats in een boompje of liggende stam op de hei 
of in een bosrand (Van Kleunen et al. 2007).

4.5.2. Voorkomen Nachtzwaluw

Internationaal en landelijk beeld 
De Nachtzwaluw komt in grote delen van Europa 
voor en mijdt alleen de koelste delen zoals Noord-
Scandinavië, Schotland en de hoge Alpen. De 
Europese populatie wordt geschat op 614.000 tot 

Foto: Saxifraga - Mark Zekhuis
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1.100.000 broedparen en de trend is stabiel. 
In Nederland kent de Nachtzwaluw, na een sterke 
terugval van de populatie in de vorige eeuw, een op-
vallend herstel vanaf de jaren ’90. Dit vond het eerst 
plaats in de overgebleven kerngebieden (Veluwe, 
Noord-Brabant), gevolgd door herkolonisatie van 
historische broedgebieden (Vogel & Sierdsema 
2018). De landelijke broedpopulatie wordt in 
Nederland in 2013–2015 wordt geschat op 2500–
3100 paren, wat overeenkomt met de aantallen in 
het midden van de 20e eeuw.

Voorkomen in Natura 2000-gebied Veluwe
In Natura 2000-gebied Veluwe is het voorkomen 
van de Nachtzwaluw onderzocht in 2007 in het ka-

der van het ‘Jaar van de Nachtzwaluw’ georganiseerd 
door Sovon en Vogelbescherming Nederland. De 
verspreiding is in beeld gebracht op kilometerhok-
niveau. Van de hokken die in 2007 niet onderzocht 
werden, zijn aantallen geschat gebruikmakend van 
tellingen na 2000 of een computermodel. De totale 
populatie op de Veluwe werd anno 2007 geschat op 
650-680 broedparen, maar is in de periode 2013-
2015 al verder gegroeid naar ±860 broedparen, een 
verdubbeling ten opzichte van de eeuwwisseling 
(Vogel & Sierdsema 2018). 
De toename manifesteert zich zeer duidelijk op hei-
deterreinen en in mindere mate ook in open vlieg-
dennenbossen en langs brandgangen in dichtere 
bospercelen (pers. comm. R. Vogel). De doelstelling 

Figuur 4.5. 
• Boven links: Verspreiding van Nachtzwaluw in 

Nederland in de periode 2013-2015 (Vogelatlas.nl).
• Boven rechts: Verspreiding van potentieel habitat 

voor Nachtzwaluw op de Veluwe (geel ongeschikt 
→ blauw meest geschikt).

• Onder links: Landelijke trend in de periode 1990-
2018 (Sovon.nl; index 1990 = 100).
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van 610 paar wordt ruim gehaald en de trend is stij-
gend.

4.5.3. Voorplanting en demografie
De Nachtzwaluw is een trekvogel die ruim vier 
maanden per jaar in het broedgebied verblijft. Ze 
overwinteren voornamelijk in Centraal-Afrika. 
Voor Engelse en Scandinavische Nachtzwaluwen 
is vastgesteld dat deze hoofdzakelijk in zuidelijk 
Congo, Zambia, Angola en Namibië, overwinteren 
(Cresswell & Edwards 2012, Norevik et al. 2016). 
Vanaf eind april arriveren ze in de broedgebieden, 
eerst de mannetjes en enkele weken later de wijfjes. 
De vroegste vogels starten bij gunstig weer half mei 
met broeden, de laatste ver in juni. Late en tweede 
broedsels lopen door tot in augustus. In september 
worden de laatste broedplaatsen verlaten. Vogels 
kunnen na hun eerste overwintering tot broeden 
komen. Nachtzwaluwen zijn trouw aan hun broed-
plaats of geboortegrond (in Noord-Brabant worden 
geringde Nachtzwaluwen nooit ver weg gevangen 
van de plek in het voorgaande jaar; pers. comm. P 
Wouters). Nieuw ontstane habitat, bijvoorbeeld kap-
vlaktes en stormvlakten (Fuller et al. 2007), brand-
vlakten of geregenereerd stuifzand, kunnen snel be-
zet raken, mits er al broedpopulaties in de omgeving 
zijn. Vestigingen in geïsoleerde habitat komen ook 
voor maar zijn zeldzamer.

Het nest is amper meer dan een krabplekje op de 
kale grond of in de strooisellaag van dennennaalden. 
De twee eieren worden door het vrouwtje in 17 dagen 
uitgebroed, in de schemerperiode lost het mannetje 
haar af. Na nog eens 17 dagen vliegen de jongen uit. 
Soms worden twee broedsels in elkaar geschoven: 
het vrouwtje start een tweede legsel terwijl het man-
netje zorg draagt voor het eerste broedsel (o.a. Berry 
& Bibby 1981). Tweede legsels worden zelden later 
dan begin juli gestart.
Nachtzwaluwen kunnen vrij oud worden (oudste 
vogel 11 jaar en 11 maanden). Van 26 individuen die 
in 2017 zijn gevangen in Noord-Brabant waren er 
8 (31%) minimaal één jaar oud, 9 (35%) minimaal 
twee jaar oud, 4 (15%) minstens drie jaar oud en 
respectievelijk 2, 2 en 1 individu(en) minimaal vier, 
vijf of zes jaar oud. Op basis van >350 tussen 2012 
en 2018 gevangen vogels in Noord-Brabant lijkt de 
jaarlijkse overleving rond de 60% te liggen, maar 
deze gegevens moeten nog beter geanalyseerd wor-
den (pers. comm. P. Wouters). In Noord-Italië is een 
jaarlijkse overleving van adulten op basis van 157 
individuen geschat op 0,70 ± 0.05 (Silvano & Boano 
2012). 
Informatie over broedsucces en reproductiesucces is 
schaars en dus op een relatief klein aantal waarne-
mingen gebaseerd. Van 77 nesten die tussen 1975-
2005 op een voor recreatie afgesloten deel van het 

Planken Wambuis werden gevonden was 60% suc-
cesvol. Ook Berry & Bibby (1981) melden een succes 
van ±60% (16 van 26 nesten) tussen 1976-1979 in 
Suffolk (Engeland), waarbij gemiddeld 1,35 jong per 
nest uitvloog (inclusief mislukte nesten). In Wales 
werd voor 11 nesten een succes van 69% vastgesteld 
(Cross et al. 2012) en in hetzelfde rapport wordt voor 
vier andere Engelse gebieden een broedsucces ge-
meld tussen 40 en 92%, met een reproductiesucces 
tussen 0,61 en 1,83 jong per nest. 

4.5.4. Voedsel
Het voedsel bestaat uit vliegende, nachtactieve insec-
ten die in de vlucht (rondvliegend of opvliegend van-
af een zitpost) worden buitgemaakt. De prooidier-
grootte varieert van mug tot grote vlinder. Onder alle 
omstandigheden worden nachtvlinders, zoals uiltjes, 
wortelboorders, en spinners, het meest gegeten, 
maar de samenstelling van het dieet wordt verder 
bepaald door het habitat-gerelateerde aanbod en is 
bovendien afhankelijk van weer en temperatuur. Dit 
menu wordt aangevuld met vliegen, muggen, schiet-
motten, netvleugeligen (gaasvliegen en mierenleeu-
wen) en kleine kevers. Zeer jonge Nachtzwaluwen 
krijgen meer kleine insecten met een zachte huid, 
zoals vliegen en muggen, maar al na enkele da-
gen worden grote nachtvlinders en kevers gevoerd 
(Van Kleunen et al. 2012). Uitwerpselen van adulte 
Nachtzwaluwen verzameld in NP Veluwezoom (Van 
Kleunen et al. 2007) bestonden voor een groot 
deel uit vlinderresten, vooral van uiltjes, daarnaast 
kleine mestkevers en een kniptor. Bij jongen in 
Noord-Brabant werd met behulp van halsringen een 
meer divers dieet vastgesteld, met o.a. gaasvliegen 
en schietmotten (Van Kleunen et al. 2012). Sharps 
(2013) vond in 81% van de uitwerpselen sporen 
van kevers, meestal boktorren en bladsprietkevers. 
Grote mestkevers die in het terrein rondvliegen in 
de avondschemering lijken – in ieder geval bij het 
verzamelen van voedsel voor de jongen - gemeden 
te worden, waarschijnlijk omdat deze te veel harde 
delen hebben (Van Kleunen et al. 2007).
Groenendijk & Ellis (2011) melden een gemiddelde 
afname van ± 37% voor grotere nachtvlinders, 
met daarbij de opmerking dat een aantal soorten 
(voornamelijk die als volwassen dier overwinteren 
en reeds algemene soorten) juist toeneemt. Van 
Kleunen et al. (2007) melden voor de Veluwe dat 
de stijgende trend van Nachtzwaluw sinds 1990 
sterk correleert met de toename van het aantal in-
dividuen van algemene nachtvlinders dat op licht 
wordt gevangen. In de Kempen (Noord-Brabant) 
kende het aandeel nachtvlindersoorten in het dieet 
van nachtzwaluwen (verzameld bij jongen met hals-
ringen) een stabiele tot licht stijgende trend tussen 
1980 en 2010, in tegenstelling tot de gemiddelde 
trend van alle Nederlandse nachtvinders samen die 
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juist afnam in deze periode. De gemiddelde abun-
dantie van nachtvlindersoorten die in het dieet van 
Nachtzwaluwen voorkomen lag tweemaal hoger 
dan van andere nachtvlindersoorten die in hetzelfde 
gebied voorkomen: Nachtzwaluwen foerageren dus 
vooral op de meest algemene soorten nachtvlinders 
die de afgelopen decennia juist niet toegenomen 
(Van Kleunen et al. 2012). Recentere analyses van de 
Vlinderstichting wijzen op een meer variabel beeld 
voor verschillende soorten nachtvlinders. Het is dan 
ook onduidelijk of er sprake is van een toename van 
de cumulatieve biomassa van nachtvlinders, en dus 
van voedsel voor de Nachtzwaluw.
Nachtzwaluwen jagen op zicht (vliegend en vanaf 
zitposten) en hebben contrast nodig tussen de prooi 
en de achtergrond. Foerageeractiviteit beperkt zich 
veelal tot de avond- en ochtendschemering en is 
midden in de nacht juist laag. Het meest effectief 
jagen Nachtzwaluwen bij onbewolkt weer en volle 
maan. In Engeland werd vastgesteld dat de dichtheid 
aan nachtvlinders in bossen hoger is dan in bosran-
den en omliggende heide, maar dat Nachtzwaluwen 
niet in bossen jagen omdat de zichtbaarheid of 
bereikbaarheid van de vlinders te laag is. Ook in 
Zwitserland mijden ze dichte naaldbossen (Sierro et 
al. 2001). De zichtbaarheid (beschikbaarheid) van 
prooien is dus belangrijker dan de absolute dicht-
heid van de prooien (Sharps et al. 2015). In Noord-
Brabant werd vastgesteld dat het omliggende (vrij 
extensieve) agrarische landschap meer prooidieren 
opleverde dan de heide en het bos waarin werd ge-
broed en de Nachtzwaluwen gingen dan ook vaak in 
het agrarische landschap jagen. Dit zelfde fenomeen 
wordt ook in België gevonden (Evens et al. 2017b) 

4.5.5. Verstoring
De Nachtzwaluw is aantoonbaar gevoelig voor re-
creatie buiten paden waarbij nesten verstoord kun-
nen worden, bijvoorbeeld door loslopende honden. 
Ook nachtelijke recreatie (‘dropping’) is risicovol. 
Voorspelbare recreatie op wegen en paden zelf is 
weinig verstorend en soms wordt er succesvol ge-
broed op slechts enkele meters van een fietspad. 
Het negatieve effect van bebouwd gebied rondom 
geschikte habitats op de populatiegrootte van 
Nachtzwaluw is groter dan dat alleen met ‘verlies 
aan habitat‘ kan worden verklaard (Liley & Clarck 
2003), wat suggereert dat er ook een uitstralend 
effect van verstoring is. Pas wanneer de dichtheid 
van een lokale populatie toeneemt worden plekken 
dichter bij bebouwing bezet, wat er op wijst dat dit 
de minst geschikte delen van het gebied zijn (Liley 
et al. 2006). Whitfield et al. (2008) schatten de ver-
storingsafstand (van een lopend persoon) op basis 
van expert judgement tussen de 10-50 m tijdens 
broeden en tussen de 10-100 meter tijdens de kui-
kenfase. Langston et al. (2007a) vonden effecten van 

wandelaars met loslopende honden op 50 tot 500 
meter van paden af, waarbij de verstoring dicht bij 
drukke paden het grootste was. Predatie van volwas-
sen dieren is uitzonderlijk en predatie van eieren en 
kuikens door honden heeft waarschijnlijk slechts een 
klein effect op de populatieomvang. Verstoring lijkt 
vooral te leiden tot het voor kortere of langere tijd 
verlaten van het nest, waardoor de kans op predatie 
van eieren of jongen (bijvoorbeeld door kraaiach-
tigen) toeneemt. Lowe et al. (2014) vonden in de 
bossen bij Sherwood een veel lagere dichtheid van 
Nachtzwaluw in het druk bezochte deel van het ge-
bied (0,16/ha) dan in het rustige zuiden (0,27/ha). 
Hierbij is er geen verschil in dichtheid van (deels 
solitaire) roepende mannen, maar wel van broe-
dende vrouwen die waarschijnlijk verstoord worden 
tijdens de vestigingsfase. Hoewel het broedsucces in 
het druk bezochte deel lager was dan in het rustige 
deel (resp. 51% en 61%), alsook het aantal jongen 
dat per gelegd ei uitvloog (resp. 47% en 58%), waren 
deze verschillen over de onderzoeksperiode van 10 
jaar niet significant tussen drukke en rustige delen 
van het gebied. Het aandeel geslaagde nesten tussen 
1975-2005 op het Planken Wambuis bedroeg 60,2% 
in terreinen zonder recreatie (46 van de 77 nesten); 
in opengesteld terrein was slechts 12,6% succesvol (1 
van 6 nesten) (Bijlsma 2006). 
Autoverkeer van rijkswegen heeft een merkbaar 
negatief effect op vestiging (niet bekend waardoor, 
waarschijnlijk door geluidsbelasting). Raab (2007) 
noemt een verstoringsafstand van geluid en licht van 
500 meter voor de Nachtzwaluw. Autoverkeer op as-
faltwegen in broedgebieden kan een verhoogde (mo-
gelijk toegevoegde) mortaliteit tot gevolg hebben. 
Nachtzwaluwen hebben de neiging om ’s avonds en 
’s nachts op het relatief warme asfalt te gaan zitten of 
er laag boven te foerageren, wat een serieus risico op 
aanvaring met voertuigen inhoudt.

4.5.6. Knelpunten
De instandhoudingsdoelstelling van 610 broedparen 
wordt momenteel ruimschoots gehaald. Aangezien 
de Nachtzwaluw de laatste decennia op de Veluwe 
(net als in de rest van Nederland én in omliggende 
landen) sterk is toegenomen, spelen eventuele knel-
punten alleen lokaal en zijn er grootschalige facto-
ren die de soort juist stimuleren. De belangrijkste 
daarvan lijkt de opwarming van het klimaat te zijn, 
waardoor er in voorjaar en vroege zomer meer nach-
ten met een hoge nachtvlinderactiviteit zijn (Vogel & 
Sierdsema 2018). Daarnaast hebben beheermaatre-
gelen om vergrassing van heide en bos tegen te gaan 
waarschijnlijk ook een positief effect gehad op de 
populatie. Op de Veluwe (en ook in andere provin-
cies) herbergen militaire oefenterreinen de grootste 
concentraties, vooral het Harskampse Zand en de 
Doornspijkse en Oldenbroekse Heide, waarschijn-
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lijk door de combinatie van voedselarme, langzaam 
dichtgroeiende zandbodems, de afwezigheid van 
recreatie en decennia van onveranderd dynamisch 
gebruik en beheer van deze terreinen. 
Op dit moment is er dus geen concreet knelpunt 
voor de Nachtzwaluw dat geldt voor de hele Veluwe. 
Om in de toekomst een duurzame populatie te kun-
nen herbergen moet uiteraard voorkomen worden 
dat er knelpunten op gaan treden. Daarnaast kan het 
leefgebied lokaal nog worden verbeterd waardoor de 
populatie wat meer gebufferd is.
De mogelijke knelpunten voor de ontwikke-
ling van een grotere, duurzame populatie van de 
Nachtzwaluw zijn hieronder opgenomen. De mate 
van bewijs voor deze knelpunten (in algemene zin) is 
telkens vermeld; in de begeleidende tekst wordt aan-
gegeven of het waarschijnlijk is dat het betreffende 
knelpunt ook op de Veluwe speelt:

Voorkomen
• Afname van open bossen, kapvlaktes en geva-

rieerde heide als optimaal leefgebied (status: 
Bewezen).

Voor de Nachtzwaluw kan verlies aan (kwa-
liteit van) leefgebied optreden wanneer het 
landschap homogener wordt en daarmee de 
combinatie van broed- en foerageerlocaties 
verdwijnt. Dit kan zowel plaatsvinden door 
het dichtgroeien van open plekken in het bos, 
vergrassing van kale bodem in bos en op heide 
en veranderingen in bosbouw (verkleinen kap-
vlaktes en extensivering dunningen), maar ook 
door een té intensief herstelbeheer van heide- 
en stuifzandgebieden.

Voortplanting
Op het gebied van voortplanting lijken er geen 
knelpunten op te treden, anders dan het op zeer 
grote schaal dichtgroeien van de vegetatie (zie: 
‘Voorkomen’) of een te grote mate van verstoring 
(zie: ‘Verstoring’). 

Voedsel
Op het gebied van voedsel lijken er op dit moment 
geen knelpunten op te treden. Dit is opvallend, aan-
gezien er voor vrijwel alle andere insectenetende 
vogelsoorten wel problemen met de beschikbaarheid 
van voedsel bestaan of worden vermoed. Het voed-
selaanbod voor Nachtzwaluwen wordt zeer sterk 
gestuurd door de weersomstandigheden; zowel de 
absolute dichtheden van nachtactieve insecten als 
de activiteit én de zichtbaarheid in de avond worden 
door warmte, neerslag, bewolking, etc. bepaald. Het 
is nog niet bekend of klimaatveranderingen op den 
duur kunnen leiden tot aaneengesloten periodes met 
ongunstig weer, waardoor de voedselbeschikbaar-
heid voor Nachtzwaluwen afneemt.

Verstoring
• Hoge recreatiedruk in het broedseizoen, voorna-

melijk buiten wegen en paden (status: Bewezen)
• Hoge begrazingsdruk (grote kuddes, hoge fre-

quentie) tijdens het broedseizoen leidt tot ver-
trapping en verstoring (status: Bewezen)

Onvoorspelbare recreatie buiten wegen en 
paden, met loslopende honden en eventueel 
nachtelijke droppings zijn verstorend voor 
nachtzwaluwen. Het is niet uitgesloten dat 
recreatie vestiging of uitbreiding in sommige 
geschikte terreinen op de Veluwe verhindert, 
zoals op de Ginkelse heide. Voorspelbare re-
creatie op wegen en paden brengt nauwelijks 
verstoring teweeg, mits het netwerk aan paden 
niet te dicht is. In België is aangetoond dat in-
tensieve schapenbegrazing op heideterreinen 
in het broedseizoen verstorend werkt voor 
Nachtzwaluw en een negatief effect heeft op de 
populatie. Lokaal kan dit op de Veluwe een rol 
spelen, maar hiervan zijn momenteel geen con-
crete voorbeelden bekend.

4.5.7. Beheer en inrichting
Nachtzwaluwen leven in gevarieerde droge milieus 
met deels spaarzame vegetatie en onbegroeide plek-
ken. Dit werd voorheen in stand gehouden door 
gebruik van het bos en heidelandschap (nu nog op 
militaire oefenterreinen) en door grootschalige na-
tuurlijke processen als verstuiving en het ontstaan 
van stormvlaktes. Op dit moment is actief (cyclisch) 
beheer nodig voor het duurzaam in stand houden 
van leefgebied voor de Nachtzwaluw. Optimaal is 
de continue aanwezigheid van (stuifzand)heide met 
boomopslag en boomgroepen en geleidelijke over-
gangszones naar bos met een gekartelde bosrand. 
Het rigide verwijderen van opslag op bestaande 
heideterreinen en stuifzanden kan leiden tot habitat-
verlies. In Suffolk (Engeland) vond een toename van 
8 naar 23 broedparen binnen 10 jaar plaats na de 
start van kleinschalig bos- en heidebeheer (aanleg-
gen kapvlaktes, rafelige bosranden, plagplekjes op de 
heide); deze toename vond niet plaats in het naast-
gelegen gebied zonder aangepast beheer (Burgess 
et al. 1990). Ook Scott et al. (1998), Langston et al. 
(2007b) en Verstraeten et al. (2011) wijzen op het 
belang van (grote) kapvlaktes en stormvlaktes in 
gesloten naaldbos. Voor ‘bospopulaties’ is een open 
structuur van (dennen)bossen van belang. Van na-
ture kunnen storm en brand hiervoor zorgen, in de 
praktijk is dat een zeldzaamheid. Gunstig is de aan-
leg of het in stand houden van brede, zandige brand-
gangen of kapvlaktes, het openhouden van bestaan-
de heideveldjes en het ontsnipperen van geïsoleerde 
heideveldjes door ze te verbinden met niet te smalle 
(100-200 m) corridors. Als alternatief voor kaalslag 
zou coulissen- of schermkap kunnen dienen, waar-
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bij op een te kappen kavel stroken of rijen bomen 
gehandhaafd worden. Dergelijke structuren blijken 
(tijdelijk) door Nachtzwaluwen te worden bezet.
Regulier beheer dat de heide open en gevarieerd 
houdt (begrazing, branden, opslag verwijderen, etc.) 
is naar verwachting positief voor de Nachtzwaluw, 
zolang de combinatie met bosranden, bosjes en so-
litaire bomen blijft bestaan. Bij heide- en stuifzand-
beheer gericht op het ontwikkelen van grootschalige, 
open schrale heide of stuifzandvegetaties kan de 
draagkracht van de Veluwe voor de Nachtzwaluw 
afnemen. Ook bosbeheer gericht op de ontwikkeling 
van oud bos met natuurlijke verjonging (‘niets doen’-
beheer) is waarschijnlijk ongunstig voor deze soort. 
De draagkracht van de Veluwe zou daarentegen ver-
der kunnen toenemen door heide- en stuifzanduit-
breiding ten koste van bos, waarbij zich min of meer 
blijvend (maar ruimtelijk ‘wandelend’) een randzone 
met opgaande vegetaties ontwikkelt.

Concrete maatregelen
In tabel 4.5 zijn de maatregelen samengevat die in-
vloed hebben op het leefgebied van de Nachtzwaluw. 
Positieve effecten worden verwacht van beheermaat-
regelen die structuurvariatie in stuifzanden, droge en 
natte heiden en naaldbossen versterken en behou-
den. Het spreekt voor zich dat juist het kleinschalig 
uitvoeren van deze maatregelen positief uitwerkt 
voor de Nachtzwaluw: grootschalige maatregelen 
kunnen een gebied homogeniseren, wat negatief uit-
pakt voor de soort. Voorkomen dat recreanten zich 
buiten wegen en paden begeven in het broedseizoen 
door toezicht en handhaving is nuttig. Het (gedeelte-

lijk) afsluiten van gebieden tijdens het broedseizoen 
om verstoring door recreatie tegen te gaan is alleen 
gunstig wanneer dit in verder optimaal leefgebied 
plaatsvindt. 

4.5.8. Kennislacunes
1) Het gaat goed met de Nachtzwaluw op de 

Veluwe, maar de reden hiervoor is onbekend. 
Waarschijnlijk gaat het om een combinatie van 
klimaatverandering en gunstig beheer, maar de 
effecten van verschillende typen herstelmaatre-
gelen (plaggen, branden, begrazing) zijn nog niet 
geëvalueerd in relatie tot aanbod van voedsel of 
broedgelegenheid voor Nachtzwaluw. 

Door deze kennislacune is het niet goed mogelijk om 
beheermaatregelen op de Nachtzwaluw af te stem-
men. Hierdoor hangt de toekomst van de Nacht zwa-
luw voor een groot deel af van de verdere verande-
ringen in klimaat en van ‘trial and error’ van maat-
regelen. Een analyse van het terreingebruik van de 
soort (heide, bossen én het omliggende landschap op 
de Veluwe) in combinatie met dieet en broedbiolo gie 
(broedsucces, effect van tweede broedsels op popula-
tieniveau) is wenselijk.

4.5.9. Literatuur Nachtzwaluw
N.B. In deze literatuurlijst staan ook publicaties die 
gebruikt zijn in het rapport uit 2008 (Sierdsema 
et al. 2008) waarop de huidige rapportage is ge-
baseerd, maar waar in de tekst niet concreet wordt 
verwezen.

Tabel 4.5. Beheer- en inrichtingsmaatregelen in relatie tot beheerdoelen voor verbetering en uitbreiding leefgebied 
van de Nachtzwaluw. Verwachte effecten van de maatregelen: + = positief effect verwacht, (+) mogelijk positief ef-
fect, ? = effect onbekend. De exacte effecten hangen uiteraard af van de vorm, intensiteit en frequentie waarmee de 
maatregelen worden uitgevoerd.

Maatregel Onderdeel habitat  Effect op Nachtzwaluw

plaggen open bodem (+)
chopperen/omwerken open bodem (+)
bekalken / belemen herstellen bodemkwaliteit ?
steenmeel herstellen bodemkwaliteit ?
integrale begrazing open vegetatie +
gescheperde begrazing open vegetatie +
drukbegrazing open vegetatie +
branden open vegetatie (+)
opslag verwijderen open vegetatie +
bos verwijderen voor corridors open vegetatie +
bos kappen voo rwindwerking open vegetatie +
bos dunnen open vegetatie +
kleine kapvlaktes open vegetatie (+)
ringen dood hout / prooiaanbod (+)
stobben laten staan dood hout / prooiaanbod (+)
geen biomassa afvoeren dood hout / prooiaanbod (+)
handhaving recreatie op wegen en paden lage recreatiedruk +
afsluiten gebieden lage recreatiedruk +
recreatieluw maken gebieden lage recreatiedruk +



Sovon-rapport 2019/76

50

Alexander I. & Cresswell B. 1990. Foraging by 
Nightjars Caprimulgus europaeus Away from Their 
Nesting Areas. Ibis 132, 568-574.

Barbaro L. & Battisti A. 2011. Birds as preda-
tors of the pine processionary moth (Lepidoptera: 
Notodontidae). Biological control, 56(2), 107-114.

Bartolommei P., Mortelliti A., Pezzo F. & Puglisi 
L. 2013. Distribution of nocturnal birds (Strigiformes 
and Caprimulgidae) in relation to land-use types, 
extent and configuration in agricultural landscapes of 
Central Italy. Rendiconti Lincei, 24(1), 13-21.

Bright J.A., Langston R. & Bierman S. 2007. 
Habitat associations of nightjar Caprimulgus euro-
paeus breeding on heathland in England. RSPB.

Bijlsma R.G. 2006. Effecten van menselijke verstoring 
op grondbroedende vogels van Planken Wambuis. De 
Levende Natuur 107, 191-198.

Bontadina F., Schofield H. & Naef-Daenzer B. 
2002. Radio-tracking reveals that lesser horseshoe 
bats (Rhinolophus hipposideros) forage in woodland. 
Journal of Zoology 258, 281-290.

Collyer A.A., Beadman J. & Hill T.H. 1982. Voice-
Printing of the Nightjar, Caprimulgus europaeus. 
Journal of Zoology 198, 177-181. 

Cresswell B. & Edwards D. 2013. Geolocators reveal 
wintering areas of European Nightjar (Caprimulgus 
europaeus). Bird study, 60(1), 77-86.

Cross T., Lewis J., Lloyd J., Morgan C. & Rees D. 
2012. Science for conservation management: European 
Nightjar Caprimulgus europaeus breeding success and 
foraging behaviour in upland coniferous forests in mid-
Wales. Countryside Council for Wales (CCW).

Cuadrado M. & Dominguez F. 1996. Phenology and 
breeding success of Red-necked Nightjar Caprimulgus 
ruficollis in southern Spain. Journal fur Ornithologie 
137, 249-253.

Evens R., Conway G.J., Henderson,I.G., Cresswell 
B., Jiguet F., Moussy C. & Artois T. 2017a. 
Migratory pathways, stopover zones and wintering des-
tinations of Western European Nightjars Caprimulgus 
europaeus. Ibis, 159(3), 680-686.

Evens R., Beenaerts N., Witters N. & Artois T. 
2017b. Study on the foraging behaviour of the European 
Nightjar Caprimulgus europaeus reveals the need for a 
change in conservation strategy in Belgium. Journal of 
Avian Biology, 48(9), 1238-1245

Fuller R.J., Smith K.W., Grice P.V., Currie F.A. & 
Quine C.P. 2007. Habitat change and woodland birds 
in Britain: implications for management and future re-
search. Ibis, 149, 261-268.

Groenendijk D. & Ellis W.N. 2011. The state 
of the Dutch larger moth fauna. Journal of Insect 
Conservation, 15(1-2), 95-101.

Jiguet F. & Williamson T. 2010. Estimating local po-
pulation size of the European Nightjar Caprimulgus 
europaeus using territory capture–recapture models. 
Bird Study, 57(4), 509-514.

van Kleunen A., Sierdsema H., Nijssen M., 
Lipman V. & Groenendijk D. 2007. Jaar van 
de Nachtzwaluw 2007. Sovon-onderzoeksrapport 
2007/10, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-
Ubbergen.

van Kleunen A., Sierdsema H., Nijssen M., 
Huigens T. & Wouters P. 2012. Ecologische mo-
nitoring Nachtzwaluw in Noord-Brabant in 2008-
2010. Sovon-rapport 2012/43. Sovon vogelonderzoek 
Nederland, Nijmegen.

Langston R.H.W., Liley D., Murison G., 
Woodfield E., Clarke R.T. 2007a. What effects 
do walkers and dogs have on the distribution and pro-
ductivity of breeding European Nightjar Caprimulgus 
europaeus? Ibis 149, 27-36.

Langston R.H.W., Wotton S.R., Conway G.J., 
Wright L.J., Mallord J.W., Currie F.A. & 
Symes N. 2007b. Nightjar Caprimulgus europaeus 
and Woodlark Lullula arborea–recovering species in 
Britain? Ibis, 149, 250-260.

Liley D. & Clarke R.T. 2003. The impact of urban 
development and human disturbance on the numbers 
of nightjar Caprimulgus europaeus on heathlands in 
Dorset, England. Biological Conservation 114, 219-230.

Liley D., Clarke R.T., Mallord J.W. & Bullock 
J.M. 2006. The effect of urban development and re-
creational access on the distribution and abundance 
of nightjars on the Thames Basin and Dorset Heaths. 
Report Commissioned by Natural England. 

Lowe A., Rogers A. & Durrant K. 2014. Effect of hu-
man disturbance on long-term habitat use and breeding 
success of the European Nightjar, Caprimulgus euro-
paeus. Avian Conservation and Ecology, 9(2).

Morris A., Burges D., Fuller R.J., Evans A.D. 
& Smith K.W. 1994. The Status and Distribution of 
Nightjars Caprimulgus europaeus in Britain in 1992 - a 
Report to the British-Trust-for-Ornithology. Bird Study 
41, 181-191.

Owen K.M. & Marrs R.H. 2000. Creation of heathland 
on former arable land at Minsmere, Suffolk, UK: the 
effects of soil acidification on the establishment of 
Calluna and ruderal species. Biological Conservation 
93, 9-18.

Perrins C.M. & Crick H.Q.P. 1996. Influence of 
lunar cycle on laying dates of European Nightjars 
(Caprimulgus europaeus). Auk 113, 705-708.

Ravenscroft N.O.M. 1989. The Status and Habitat 
of the Nightjar Caprimulgus-Europaeus in Coastal 
Suffolk. Bird Study 36, 161-169.

Rebbeck M., Corrick R., Eaglestone B. & 
Stainton C. 2001. Recognition of individual 
European Nightjars Caprimulgus europaeus from their 
song. Ibis 143, 468-475.

Sharps K. 2013. The conservation ecology of the 
European nightjar (Caprimulgus europaeus) in a com-
plex heathland-plantation landscape (Doctoral disserta-
tion, University of East Anglia).



Soortenherstel-programma beheerplan Natura 2000 Veluwe: Ecologisch profiel en analyse knelpunten vogelsoorten

51

Sharps K., Henderson I., Conway G., Armour-Chelu N. 
& Dolman P.M. 2015. Home-range size and habitat use 
of E uropean Nightjars Caprimulgus europaeus nesting 
in a complex plantation-forest landscape. Ibis, 157(2), 
260-272.

Scott G.W., Jardine D.C., Hills G. & Sweeney B. 
1998. Changes in Nightjar Caprimulgus europaeus po-
pulations in upland forests in Yorkshire. Bird Study 45, 
219-225.

Sierro A., Arlettaz R., Naef-Daenzer B., Strebel 
S. & Zbinden N. 2001. Habitat use and foraging eco-
logy of the nightjar (Caprimulgus europaeus) in the 
Swiss Alps: towards a conservation scheme. Biological 
Conservation 98, 325-331.

Silvano F. & Boano G. 2012. Survival rates of adult 
European Nightjars Caprimulgus europaeus breeding 

in northwestern Italy. Ringing & Migration, 27(1), 13-
19.

Spina F., Massi A. & Montemaggiori A. 1994. Back 
from Africa – Who’s Running Ahead - Differential 
Migration of Sex and Age Classes in Palearctic-African 
Spring Migrants. Ostrich 65, 137-150.

Verstraeten G., Baeten L. & Verheyen K. 
2011. Habitat preferences of European Nightjars 
Caprimulgus europaeus in forests on sandy soils. Bird 
Study, 58(2), 120-129.

Vogel R. & Sierdsema H. 2018. Nachtzwaluw. In: 
Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018, Vogelatlas van 
Nederland. Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen.

Wichmann G. 2004. Habitat use of nightjar 
(Caprimulgus europaeus) in an Austrian pine forest. 
Journal of Ornithology 145, 69-73.



Sovon-rapport 2019/76

52

4.6. Wespendief

4.6.1. Soort en habitat

Beschrijving
De Wespendief (Pernis apivorus) heeft het formaat 
van een Buizerd, maar is lichter gebouwd, met een 
langere staart en hals en een kleinere kop. De onder-
zijde varieert van bijna wit tot geheel chocoladebruin 
met alle denkbare vlek-, band- en blokpatronen 
daartussen. Mannetjes zijn meestal lichter gekleurd 
dan vrouwtjes en hebben een duifachtige, grijze kop 
(vrouwtjes een bruine) met een fel goudgeel oog. Bij 
zonnig weer lijken de vleugels in vlucht haast trans-
parant en vallen de twee smalle staartbanden en bre-
de eindband van de staart op. Om naar wespenbroed 
te graven hebben de dikke graafpoten zwak gekrom-
de klauwen en ter bescherming tegen wespensteken 
is het neusgat smal ovaal en de bevedering van de 
kop schubachtig sluitend. 

Habitat
De Wespendief broedt in bos, variërend van uitge-
strekt gesloten bos tot bosfragmenten in halfopen 
landschap. In het buitenland, en vroeger waarschijn-
lijk ook in Nederland, wordt ook rivierbegeleidend 
bos door Wespendief bewoond. In halfopen land-
schap worden de meest bosrijke delen verkozen als 
territorium, maar dat geldt niet per definitie voor 
de nestplek: bij onderzoek in drie bosrijke gebieden 
(twee op de Veluwe en een in de Achterhoek) was 
er geen correlatie tussen nestplaatskeuze en de op-
pervlakte bos binnen een straal van een kilometer 
rondom het nest (Van Manen 2011). De soort nestelt 
zowel in lanen, singels of bosfragmenten als in grote-
re bossen, doorgaans in hoge, oudere bomen boven 
de 15 meter. Het type bos en de boomsoort zijn van 
ondergeschikt belang bij de nestplaatskeuze, maar 
er is een voorkeur voor bomen met dichte kronen, 
waarin nesten geen direct zonlicht krijgen en weinig 
opvallen. Bezette territoria van Havik en Buizerd, die 
al jongen hebben op het moment dat de Wespendief 
arriveert uit de overwinteringsgebieden, worden 
vaak gemeden. Oude nesten van roofvogels en kraai-
en worden echter soms gebruikt als nestplek. 
Uit telemetrisch onderzoek bij Wespendieven op de 
Veluwe (Van Manen et al. 2011), Finland (Byholm 
2018) en Sleeswijk-Holstein (Duitsland) (Gamauf 
1999) bleek dat het merendeel van de vluchten van 
man én vrouw binnen 5 km van het nest plaatsvon-
den (activiteitsgebied van ±30 km2), soms tot 10 km 
en zelden een uitschieter naar 63 km. Bij dit soort 
vliegafstanden is er uiteraard overlap in activiteits-
gebieden van verschillende paren (Ziesemer 1997). 
Het activiteitsgebied van individuen, gemeten in 
verschillende studies en met verschillende metho-
den, varieert van 8-45 km2. In het slechte wespen-

jaar 2010 foerageerden mannen én vrouwen op de 
Veluwe relatief verder van het nest en meer gefrag-
menteerd in het landschap (Van Manen et al. 2011) 
en ook in Oostenrijks Burgenland werd een verschil 
in activiteitsgebied gevonden van 8-16 km2 in goede 
wespenjaren en 16-25 km2 in slechte wespenjaren. 
In alle studies hebben de vrouwtjes een groter acti-
viteitsgebied dan de mannetjes (o.a. Ziesemer 1997, 
Meyburg et al. 2010, Van Diermen et al. 2016). Op 
de Veluwe blijkt het oppervlak waarop de dieren foe-
rageren gescheiden tussen de partners. Mannen ge-
bruiken een iets groter gebied om te foerageren (572 
tot 1307 ha) in de nabijheid van het nest. Vrouwen 
vliegen verder van het nest, maar concentreren zich 
op wat kleinere foerageerkernen (449 tot 1082 ha) 
(Van Manen et al. 2011). Dit patroon is ook in Zuid-
Nederland gevonden (Van Diermen et al. 2016).
In het territorium wordt voor 91% gebruik gemaakt 
van bossen en bosranden (tot 10 meter uit de rand) 
en daarnaast vooral van heide met verspreide bo-
men. Op de Veluwe was er geen sprake van een voor-
keur voor naald- of loofbos, maar buiten de Veluwe 
– op iets rijkere gronden - worden loofbossen gepre-
fereerd. De bebouwde kom (zie ook verstoring) is 
niet van belang voor deze soort. Het agrarisch gebied 
wordt op de Veluwe weinig gebruikt (Van Manen et 
al. 2011), maar in Noord-Brabant en Limburg wer-
den ook wespennesten in kleinschalig, vrij extensief 
agrarisch gebied geplunderd, zowel langs onverhar-
de wegen als in extensieve graslanden (Van Diermen 
et al. 2016).
Van Manen et al. (2011) melden voor de Veluwe en 
Achterhoek (2008-2010) een gemiddelde bezetting 
van 0,12 paren per km2. Bij een studie in Polen (pe-
riode 2003-2006) werd een dichtheid vastgesteld 
van 0,17 paren per km2 (Van Manen 2013).

Foto: Saxifraga - Mark Zekhuis
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4.6.2. Voorkomen Wespendief 

Internationaal en landelijk beeld
De Wespendief broedt in Europa van de Middel-
land se Zee tot Noord-Zweden en oostelijk tot diep 
in Rusland. Het voorkomen in het noordwesten 
blijft beperkt tot de warmere en bosrijke streken, 
met leemtes in de open landschappen van de Lage 
Landen, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk 
(alleen zuidwesten en Schotland). De Europese po-
pulatie overwintert in Afrika. De Europese populatie 
wordt geschat op 118.000 tot 171.000 broedparen, 
maar de trend is negatief.
In Nederland wordt de populatie in de periode van 
de laatste vogelatlas (2013–2015) op 360–440 paren 
geschat en lijken er weliswaar schommelingen en 
verschuivingen te zijn, maar geen (sterke) neergaan-
de trend (Van Manen 2018). De landelijke Natura 
2000-doelstelling van 400 broedparen wordt waar-
schijnlijk net gehaald.

Voorkomen in Natura 2000-gebied Veluwe
De Wespendief is een zeer lastige soort om goed 
te inventariseren, zowel het compleet missen van 
broedparen als het onterecht toekennen van terri-
toria aan ver van het nest foeragerende vogels komt 

voor; eigenlijk is alleen intensief onderzoek naar 
nestlocaties een geschikte methode om aantallen 
goed vast te stellen (Van Manen 2018). In Natura 
2000-gebied de Veluwe is het voorkomen van de 
Wespendief vlakdekkend onderzocht in de periode 
1998-2000 in het kader van het landelijk atlaspro-
ject broedvogels van Sovon. Dit heeft een versprei-
dingsbeeld op 5x5 km-niveau en een geschat aantal 
paren per 5x5 km-blok opgeleverd. Daarnaast is het 
voorkomen onderzocht in kleinere deelgebieden, 
vaak in opdracht van terreinbeheerders en overhe-
den, deels met intensievere methoden (in 2007 in 
een reeks steekproeven in opdracht van de provin-
cie). De totale populatie op de Veluwe werd rond de 
eeuwwisseling op ruim 150 paar geschat, anno 2007 
op slechts 70-90 broedparen. De laatste schattingen 
(2013-2015) liggen op een kleine 100 broedparen, 
wat een stabiel beeld of een lichte toename betekent, 
maar de trend op langere termijn is nog steeds nega-
tief. Voor het gebied is een behoudsdoelstelling van 
tenminste 100 broedparen opgesteld, dit wordt mo-
menteel waarschijnlijk bijna gehaald.

4.6.3. Voorplanting en demografie
Wespendieven zijn ruim vier maanden van het jaar 
in hun broedareaal. De rest van de tijd verblijven ze 

Figuur 4.6 Links: Verspreiding van Wespendief in Nederland in de periode 2013-2015 (Vogelatlas.nl). rechts: Versprei-
ding van potentieel habitat voor Wespendief op de Veluwe (geel ongeschikt → blauw meest geschikt). Er is geen lan-
delijke trend voor de periode 1990-2017 berekend omdat hiervoor te weinig gegevens voorhanden zijn (Sovon.nl).
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in de bosrijke gebieden rond de evenaar in West- en 
Centraal Afrika. De Noordwest-Europese broedvo-
gels verlaten Europa via het Iberisch Schiereiland, 
de Scandinavische en Oost-Europese broedvogels via 
Italië. De oude vogels vertrekken 2-3 weken (augus-
tus) eerder dan de jongen (september) (Hake et al. 
2003, Agostini et al. 2004). Waarschijnlijk blijven 
de meeste jonge vogels 2 á 3 jaar in Afrika voordat ze 
als (potentiële) broedvogel terugkeren naar Europa. 
De afstand tussen geboorteplaats en broedplaats 
varieert, maar ervaren broedvogels blijken vaak zeer 
plaatstrouw.
Wespendieven arriveren in Nederland rond eind 
april/ begin mei en bouwen meestal zelf een nieuw 
nest, wat in de loop van het broedseizoen wordt 
onderhouden met nieuw aangevoerde takken 
met groen blad en/of naalden. Een deel van de 
Wespendieven broedt in oude nesten van Havik, 
Buizerd of Zwarte Kraai. Van Manen et al.  (2011) 
vonden voor de Veluwe en Achterhoek dat van de 
64 nesten ongeveer twee derde door Wespendieven 
zelf werden gebouwd en dat van alle nesten ongeveer 
60% slechts één jaar werd gebruikt.

Drie tot vier weken na aankomst in het broedgebied 
start de eileg. De aankomstdatum bepaalt daarmee 
in grote mate de startdatum van eileg, maar volgens 
sommige bronnen spelen ook het vetgehalte en de 
fitness van het vrouwtje (Kostrzewa 1998) en de tem-
peratuur in mei - die sturend werkt op de ontwikke-
ling van wespenlarven (Bijlsma 2008) – mee bij het 
bepalen van het legbegin. Van Manen et al.  (2011) 
vonden in de periode 2008-2010 een gemiddelde 
start van de leg op 25 mei, waarbij het vroegste paar 
op 15 mei startte, het laatste op 9 juni. Vroege star-
ters brengen vaker en gemiddeld meer jongen groot 
dan late starters (Van Manen et al. 2011).
Het legsel telt twee eieren, soms één, zeer zelden 
drie. De termijn tussen de leg van twee eieren is drie 
dagen, de broedduur 34 dagen en het opgroeien van 
de kuikens duurt tenminste 42 dagen. De broed-
zorg wordt gelijk gedeeld tussen de partners die elk 
hun eigen kostje opscharrelen. Ze broeden zeer ef-
ficiënt en de eieren worden vrijwel continu bebroed. 
Jaarlijks komt een wisselend (en in sommige gebie-
den en/of jaren opvallend laag) deel van de popula-
tie tot broeden. 
De Wespendief heeft een lage reproductie bij een 
lange levensduur; de gemiddeld lage reproductie 
wordt vooral veroorzaakt door een sterk wisselend 
reproductiesucces tussen gebieden en tussen jaren, 
van 0 tot 1,88 jongen per nest (Bijlsma et al. 2014). 
De reproductie in de praktijk bedraagt 1 of 2 jongen 
per geslaagd nest, waarbij gemiddeld 45% (variërend 
van 30-70% tussen uiteenlopende jaren) van de 
broedparen succesvol is. Factoren die een rol spelen 
bij dit succes zijn voedselaanbod, competitie en pre-

datie van ouders of nestjongen. Van Diermen et al. 
(2015) vonden een nestsucces van 47% in een gebied 
waar de Wespendief meer voorkwam dan de (be-
langrijkste predator) Havik, 14%, 25% en 28% succes 
in drie gebieden waar beide soorten evenveel voor-
kwamen en 0%, 7% en 33% in drie gebieden waar 
de Havik algemener is dan de Wespendief. Bijlsma 
et al. (2012) berekenden op basis van nestdata en 
terugmeldingen van in Europa geringde dieren 
(overleving jonge dieren 62,6%; volwassen dieren 
80-82%), dat er per paar 1,16 jong moet uitvliegen 
om een populatie stabiel te houden, wat veel hoger 
is dan de 0,53 tot 0,88 jongen per paar die gemid-
deld uitvliegen in Nederland. Voor de Veluwe en de 
Achterhoek varieerde de reproductie in de periode 
2008-2010 tussen de 0,46 en 0,90 (Van Manen et al. 
2011), met de laagste reproductie in een jaar met een 
zeer laag voedselaanbod.

4.6.4. Voedsel
Het hoofdvoedsel van de Wespendief bestaat uit 
larven en poppen van sociaal levende wespen; de 
Gewone en de Duitse wesp (Vespula vulgaris, V. 
germanica) en in grotere bosgebieden ook de Rode 
Wesp (V. rufa). Het voedselbiotoop bestaat uit bos 
en bosranden, randen van kapvlakten en heide, 
bermen, taluds en vrijwel alle denkbare andere plek-
ken waar nesten van sociaal levende en in de grond 
nestelende wespen voorkomen. Vooral randzones en 
reliëfrijke stukken zijn geschikt. De nesten worden 
gelokaliseerd door te spieden naar voedseldragende 
werksters. Eenmaal gevonden, worden de nesten 
met de poten uitgegraven en met de snavel geopend, 
waarna de raten er worden uitgetrokken. Bij foerage 
is de kop-poot coördinatie opvallend, verwant aan 
het insecten eten “uit-het-vuistje” door Boomvalk en 
Roodpootvalk. De weersomstandigheden in de voor-
afgaande winter en het voorjaar kunnen bepalend 
zijn voor het wespenaanbod. In warme winterperi-
oden kunnen koninginnen voortijdig actief worden, 
met fatale afloop. Natte en koude lentes (nachtvorst) 
kunnen eveneens het wespenaanbod verkleinen. Bij 
een ruim aanbod van wespennesten bestaat vrijwel 
het gehele dieet voor de jongen hieruit, zoals vast-
gesteld door Van Manen (2013) in Polen met 96,8% 
wespenraten van 1924 prooien tussen 2003-2006. 
Op de Veluwe en in de Achterhoek (2008-2010) lag 
dit op 90,8 tot 92,7% (Van Manen et al. 2011).
Indien er weinig wespen voorhanden zijn, wordt het 
dieet aangevuld met kikkers (voorjaar, koele zomers) 
en - liefst kale - nestjongen van kleine tot middelgro-
te vogels (vooral lijsters en houtduif, zelden kleinere 
zangvogels), verder reptielen, hommelbroed en an-
dere insecten (zoals kevers en sprinkhanen). Jonge 
wespendieven kunnen een tijdelijk gebrek aan voed-
sel overleven door hun gewichtsgroei en vleugelgroei 
vrijwel stop te zetten (Bijlsma et al. 1997), waarbij 
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voedselgebrek snel doorwerkt in het gewicht, maar 
wat minder snel in de vleugelgroei (Van Manen et al. 
2011). Bij langdurig voedselgebrek sterven de jongen 
op het nest. Indien er in het begin van het seizoen 
naast weinig wespen ook te weinig alternatieve 
prooien voorhanden zijn, komt een (groot) deel van 
de populatie niet tot broeden (geen eileg of verlaten 
nest tijdens eileg) en brengen de resterende paren 
slechts 1 of 2 jongen groot (Bijlsma 1998). Opvallend 
is dat de adulten in zomers met weinig voedselaan-
bod - in tegenstelling tot andere jaren - ook geen rui 
vertonen in het broedseizoen.

4.6.5. Verstoring
Predatie van Havik op zowel volwassen als 
jonge Wespendieven komt regelmatig voor (o.a. 
Van Diermen et al, 2016). Predatie van jonge 
Wespendieven is hoger in de buurt van haviksnesten 
en bij de nestplaatskeuze worden havikterritoria ge-
meden (Gamauf et al. 2013). Ook op de Veluwe werd 
predatie door Havik vastgesteld, voornamelijk van 
nestjongen vlak voor of vlak na het uitvliegen. Het 
lijkt erop dat predatie door Havik toeneemt, wan-
neer er minder andere prooien als Houtduif, lijsters, 
spreeuwen en kraaiachtigen voorkomen (Bijlsma 
2004). In gebieden waar Oehoes voorkomen, staan 
alle roofvogels en dus ook de Wespendief op de me-
nulijst. Predatie van eieren en in mindere mate jon-
gen vindt ook plaats door de Boommarter (o.a. Van 
Manen 2011).
Bosbeheer leidt tot verstoring (zomervellingen) of 
verdwijnen van geschikte nestgelegenheid (jaar-
rond), maar data ontbreken over de schaal waarop 
dit plaatsvindt en hoe groot het effect op populatie-
niveau is. In Nederland heeft de Wespendief weinig 
last van illegale vervolging, nestverstoring of vergif-
tiging (1,3% (2013) tot maximaal 5,1% (2011) van de 
nesten volgens Bijlsma & Van Tulden 2012 & 2014). 
Wespendieven kunnen succesvol broeden op korte 
afstand van wandelpaden of nabij drukke verkeers-
wegen. Menselijke activiteit leidt er echter wel toe 
dat beschikbaar voedsel in de vorm van wespennes-
ten niet geëxploiteerd kan worden: Wespendieven 
moeten in alle rust de raten uit kunnen graven en 
komen vele malen (2-9) terug bij een wespennest 
voordat alle oogstbare raten zijn meegenomen naar 
het nest.
Uit het onderzoek op de Veluwe (Van Manen et al. 
2011) blijkt dat Wespendieven bebouwde gebieden 
mijden: locaties met meer dan 4 woonhuizen per 
hectare zijn ongeschikt; twee of meer woonhuizen 
per hectare maakt het gebied al sterk verminderd 
geschikt. Voor recreatiewoningen in bossen blijkt dat 
percelen met extensieve recreatie (tot ± 100 slaap-
plaatsen per hectare) wel worden gebruikt, maar die 
met intensievere recreatie (>100 slaapplaatsen per 
hectare) worden gemeden. Wegen en doorgaande 

fietspaden in bossen lijken geen verstoring teweeg 
te brengen, mits de bedekking van bomen redelijk 
dicht is (kroonlaag tenminste 60% gesloten) (Van 
Manen et al. 2011).
In Afrika en het Middellandse Zeegebied leidt jacht 
tot substantiële sterfte. Bij een langlevende soort 
met geringe reproductiecapaciteit, kan dit op po-
pulatieniveau van betekenis zijn. Vermoedelijk 
worden echter de (afnemende) Scandinavische 
populaties (waarvan de jonge vogels via Italië naar 
Tunesië trekken, en onderweg op Malta zwaar be-
laagd worden), heviger door jacht getroffen dan de 
Nederlandse (trek overwegend langs Gibraltar). Een 
ernstiger bedreiging vormt vermoedelijk de snelle 
verdwijning en aftakeling van tropische bossen 
waarmee de overwinteringshabitat en het leefgebied 
van jonge vogels die nog niet broedrijp zijn, ernstig 
wordt aangetast. 
Recent zijn (lage) concentraties van neonicotinoide-
residuen (voornamelijk thiacloprid) aangetroffen 
in het bloed van 7 van de 8 onderzochte nestjongen 
en 1 van 2 onderzochte oudervogels, verdeeld over 5 
onderzochte nesten (Byholm et al. 2018). De meeste 
residuen werden aangetroffen bij nesten met be-
handelde koolzaad- en raapzaadvelden binnen 2-5 
kilometer afstand. Het is nog niet bekend of deze 
residuen schadelijk zijn voor wespendieven.

4.6.6. Knelpunten
De instandhoudingsdoelstelling van 100 broedparen 
wordt momenteel waarschijnlijk net gehaald. Om 
in de toekomst een duurzame populatie te kunnen 
herbergen moet uiteraard voorkomen worden dat er 
knelpunten op gaan treden. Daarnaast kan het leef-
gebied lokaal nog worden verbeterd waardoor de po-
pulatie wat meer gebufferd is tegen schommelingen.
De mogelijke knelpunten voor de ontwikkeling van 
een grotere, duurzame populatie van de Wespendief 
zijn hieronder opgenomen. De mate van bewijs voor 
deze knelpunten (in algemene zin) is telkens ver-
meld; in de begeleidende tekst wordt aangegeven of 
het waarschijnlijk is dat het betreffende knelpunt 
ook op de Veluwe speelt:

Voorkomen
Op het gebied van het voorkomen lijken er 
geen knelpunten op te treden op de Veluwe. De 
Wespendief leeft in halfopen landschappen met een 
groot aandeel loof- en naaldbos, heide en extensief 
cultuurland. Een extensivering van agrarisch gebruik 
in droge en vochtige graslanden rondom bosgebie-
den, zeker waar het de armere naaldbossen betreft, 
heeft waarschijnlijk een positief effect op de foera-
geermogelijkheden voor Wespendief.
 
Voortplanting
Op het gebied van voortplanting lijken er geen knel-
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punten op te treden op de Veluwe, anders dan een 
lage reproductie door gebrek aan prooidieren (zie: 
‘Voedsel’) of door een hoge predatiedruk op de jon-
gen (zie: ‘Verstoring en predatie’).

Voedsel
• Te laag aanbod van voedsel, zowel van wespen 

(hoofdvoedsel), als van kikkers, reptielen en nest-
jongen van andere vogels (status: Bewezen)

Afname van voedsel voor volwassen en jonge 
Wespendieven is vrijwel zeker een knelpunt 
dat zorgt voor relatief lage dichtheden van 
de soort. Voor de volwassen vogels zijn op de 
droge Veluwe naast wespen vooral nestjongen 
van duiven en lijsters belangrijk, omdat kik-
kers hier sowieso schaars zijn (Van Manen et 
al. 2011). Daarnaast is de beschikbaarheid van 
voedsel voor kuikens (hoofdzakelijk wespen-
broed) onderhevig aan grote jaarfluctuaties, 
vooral gerelateerd aan de weersituatie geduren-
de het seizoen. Van Manen et al. (2011) melden 
dat er geen aanwijzingen zijn dat de wespen-
stand als geheel is gedaald op de Veluwe, maar 
wel dat koninginnen sinds de jaren ’70 ruim 
een maand eerder actief worden, waarna de 
activiteit van de nesten vanaf hun piek in juli 
weer snel daalt. Hierdoor lijkt er zowel aan het 
begin van het seizoen (jonge vogels, kikkers) 
als aan het einde van het broedseizoen (wes-
pen) te weinig voedsel voorhanden.

Verstoring en predatie
• Hoge recreatiedruk in het broedseizoen, voorna-

melijk buiten wegen en paden (status: Bewezen)
• Omvormen en kappen van bos, vooral zomervel-

lingen in het broedseizoen (status: Bewezen)
• Hoge predatiedruk, voornamelijk door Havik (sta-

tus: Bewezen)
Onvoorspelbare recreatie buiten wegen en 
paden en loslopende honden zijn – ook op 
de Veluwe - verstorend voor de Wespendief 
tijdens het foerageren. Ook worden parken 
met recreatiewoningen en dichtere bebouwing 
vermeden als foerageerplekken. Op de broed-
locaties zelf heeft de soort weinig last van ver-
storing.
Wespendieven zijn gebonden aan bos om in te 
broeden en deels om in te foerageren. Dit hoe-
ven geen grote aaneengesloten bossen te zijn. 
Op de Veluwe worden vooral oude dennenbos-
sen die via natuurlijke successie overgaan in 
eiken-berkenbos gebruikt om in te foerageren. 
Omvormen van naaldbossen door sterke dun-
ning of kaalkap betekent habitatverlies voor 
Wespendieven (Van Manen et al. 2011), waar-
bij zomervellingen direct verstorend zijn. Het 
van nature laten verouderen van dennenbossen 

of omvorming van relatief jong naaldhout door 
extensieve dunning naar gemengd bos kan een 
verbetering in habitatkwaliteit opleveren.
De Wespendief is een langlevende soort, waar-
bij veranderingen in de populaties als gevolg 
van veranderingen in reproductietekort ver-
traagd optreden (Morris et al. 2008), terwijl 
verandering in de overleving van volwassen 
dieren wel meteen effect sorteert. Bijlsma et 
al.  (2014) vonden dat in populatiemodellen 
de verschillen in ouderoverleving de grootste 
fluctuaties in populatiegrootte veroorzaakt, 
maar van deze adultenoverleving zijn weinig 
veldgegevens. Voor reproductiesucces zijn wél 
goede gegevens. Daaruit blijkt dat het aandeel 
adulten in de Veluwse populatie dat jongen 
grootbrengt, is gereduceerd van twee derde in 
de periode 1970-85 naar nog geen twee vijfde 
nu (Van Manen et al. 2011). Naast een toename 
van predatie door Havik en Boommarter is een 
tekort aan voedsel waarschijnlijk een belangrij-
ke oorzaak (zie: ‘Voedsel’): in een gezond eco-
systeem met voldoende reproductie is predatie 
waarschijnlijk geen probleem. 

4.6.7. Beheer en inrichting
Beheermaatregelen voor de Wespendief op de voed-
selarme Veluwe moeten gericht zijn op het herstel en 
behoud van een gevarieerd, halfopen tot vrij gesloten 
landschap met oude bossen. Nestgelegenheid vormt 
geen probleem maar voedsel des te meer. Het land-
schap moet voldoende aanbod hebben van prooien: 
gewervelden vroeg in de zomer, sociale wespen later 
in de zomer. Probleem hierbij is dat de dichtheid van 
deze prooien met name op de arme zandgronden de 
laatste decennia is afgenomen (lijsters en duiven, 
kikkers) of veel onvoorspelbaarder is geworden 
(wespen). Onduidelijk is wat hiervoor de oorzaak is, 
maar waarschijnlijk een combinatie van een hoge 
stikstofdepositie, klimaatverandering en een ander 
gebruik van het landschap. Van Manen et al.  (2011) 
noemen voor de Veluwe de volgende aandachtspun-
ten voor beheer en inrichting: 1) Zo weinig mogelijk 
ingrijpen in de natuurlijke successie van vooral grove 
dennenbos (wel extensief dunnen), 2) oppassen met 
herstel van open, voedselarme ecosystemen door 
op grote schaal bos te kappen en 3) geen bosareaal 
opofferen aan het vergroten van recreatieterreinen 
en daar waar dat wel gebeurt de recreatiedruk laag 
te houden en de rust in de bosomgeving waarborgen: 
geen loslopende honden en geen concentratie van 
activiteiten aan randen en op overgangen.

Concrete maatregelen
In tabel 4.6 zijn de maatregelen samengevat die in-
vloed hebben op het leefgebied van de Wespendief. 
Er worden positieve effecten verwacht van het deels 
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openhouden van de vegetatie door opslag te ver-
wijderen (vooral behoud van boomheide) en het op 
kleine schaal (!) terugzetten van bos voor corridors 
en windwerking, vooral wanneer dit leidt tot rafelige 
bosranden op het zuiden waar wespen zich kunnen 
vestigen. Bos dunnen is alleen effectief wanneer dit 
extensief plaatsvindt om oude dennenbossen om te 
vormen tot een vrij open gemengd bos met Eik en 
Berk, waarbij oude ‘veteranenbomen’ blijven staan. 
Hetzelfde geldt voor kapvlaktes: wanneer deze klein 
zijn en de variatie in bosstructuur vergroten kan 
het voedselaanbod voor de soort toenemen, grotere 
kapvlaktes zullen het oppervlak functioneel leefge-
bied doen afnemen. Voorkomen dat recreanten zich 
buiten wegen en paden begeven in het broedseizoen 
door toezicht en handhaving is nuttig. Het (gedeelte-
lijk) afsluiten van gebieden tijdens het broedseizoen 
om verstoring door recreatie tegen te gaan, is alleen 
gunstig wanneer dit in verder optimaal foerageer-
gebied plaatsvindt. Herstel van bodemkwaliteit met 
bekalking of steenmeel kan misschien via een betere 
plantkwaliteit leiden tot een hoger prooiaanbod 
(wespen) maar dit is nog niet zeker.
 
4.6.8. Kennislacunes
1) Wespendieven zijn notoir lastig te inventariseren, 

waarbij niet zozeer het vaststellen van aanwezig-
heid een probleem is, maar wel of het paar tot 
broeden komt en/of het nest met eieren of jongen 
niet in de steek wordt gelaten. Hoewel al veel 
bekend is over de broedbiologie en ook het ruim-
tegebruik dankzij zenderonderzoek steeds meer 
ontraadseld wordt, is nog onvoldoende bekend 
over limiterende voedselfactoren (zowel bij aan-
vang van de broedcyclus als tijdens het verdere 
verloop). De lokaal sterk verschillende popula-
tiebiologische parameters (aandeel vogels dat tot 
broeden overgaat, broedsucces) verdienen een 
nader onderzoek en analyse.

2) De Wespendief heeft in Nederland een voorkeur 

voor rijkere, vochtige loofbossen. Het relatieve 
belang van de Veluwse populatie lijkt recent sterk 
te zijn gedaald, mogelijk als gevolg van afgeno-
men voedselbronnen. Over de ecologie van sociale 
wespen, het opgroeivoedsel bij uitstek voor jonge 
Wespendieven, is onvoldoende bekend. Ook zijn 
de eisen van in de grond levende sociale wespen 
onduidelijk, alsook de rol die bosbeheer op deze 
populaties heeft.

3) Er is nog nauwelijks iets bekend over de directe 
effecten (ziekte, dood) en indirecte effecten (ver-
minderd voedselaanbod) van neonicotinoiden die 
in het dieet van Wespendief worden vastgesteld 
(Byholm et al. 2018).

Door deze kennislacunes is het vrijwel niet mogelijk 
om concrete maatregelen voor de Wespendief te 
formuleren, anders dan het verlagen van de kans op 
verstoring.

4.6.9. Literatuur Wespendief
N.B. In deze literatuurlijst staan ook publicaties die 
gebruikt zijn in het rapport uit 2008 (Sierdsema 
et al. 2008) waarop de huidige rapportage is ge-
baseerd, maar waar in de tekst niet concreet wordt 
verwezen.
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4.7. Zwarte Specht

4.7.1. Soort en habitat

Beschrijving 
De Zwarte Specht (Dryocopus martius) is de groot-
ste spechtensoort van Europa, formaat kraai (40-46 
cm lengte, ca. 300 g) met een stevige kop-snavelpar-
tij. Het verenkleed is geheel zwart met een geheel 
rode kopkap (man) of een rood achterhoofd (vrouw). 
De snavel is ivoorkleurig en tot 6 cm lang. Het is 
een vrij luidruchtige vogel, waarbij de mannetjes en 
vrouwtjes niet op geluid te onderscheiden zijn, maar 
mannen vaker roffelen. De roffel op resonerend hout 
is over meer dan 1 km te horen. Vooral in maart tot 
mei klinkt een luid ‘krrüürrrüürrrü’ als vluchtroep 
en vanuit zit een gerekt ‘klieieh’, een meer tweelet-
tergrepig ‘klijuuh’ of een opgewekt ‘kluklukluklu’. De 
vlucht is onregelmatig, vrij vlak en vaak onder boom-
topniveau, en wijkt af van de typisch golvende vlucht 
van de andere spechten.

Habitat
De Zwarte Specht is een echte bossoort. De 
Nederlandse habitat omvat altijd (percelen met) 
naaldhout of gemengd bos met voldoende naaldbo-
men (foerageren: liefst Grove Den of Fijnspar) als 
ook dikke, gladde bomen (nestplaats: in Nederland 
vooral Beuk). Optimaal leefgebied bestaat uit grote 
oppervlaktes vrijwel aaneengesloten opgaand bos 
met kleinere onderbrekingen (open plekken, kaal-
slagen, jonge aanplant) en randen waar de zon op de 
bodem kan vallen. Een eenmaal gevestigd individu 
verblijft jaarrond in hetzelfde gebied en gebruikt 
daarbij veel ruimte (>100 ha, meestal 300-400 ha) 
met in de winter een groter leefgebied dan in de zo-
mer. De meeste paren gebruiken binnen dit habitat 
enkele clusters van holen om in te overnachten en te 
broeden. Het volume aan staand dood hout en stob-
ben van naaldbomen bepaalt mede de omvang van 
het territorium. Het territorium omvat tenminste 
75 ha, vaak meer, functioneel foerageergebied. De 
soort ontbreekt in de meeste bossen kleiner dan 100 
ha, ook wanneer deze ogenschijnlijk geschikt zijn. In 
Tsjechië bleek bij een vergelijkende studie tussen 29 
vogelsoorten van bossen de Zwarte Specht het meest 
gebonden aan grote, aaneengesloten bosgebieden 
(Hofmeister et al. 2017). Daarnaast werken grote 
bosgebieden als ‘stepping stones’ voor kolonisatie en 
uitwisseling tussen leefgebieden; in Spanje is een ho-
gere connectiviteit tussen geschikte bosgebieden po-
sitief gecorreleerd met de uitbreiding van de Zwarte 
Specht (Gil-Tena et al. 2013, Saura et al. 2014).
In Nederland is de Zwarte Specht een typische vogel 
van grote boswachterijen op zandgronden en veel 
minder van landgoederen in halfopen landschap 
(voorkeurshabitat Groene Specht), waarschijnlijk 

zowel vanwege het voedselaanbod (aanwezigheid 
naaldhout) als de verschillen in bos- en landschaps-
structuur. In het zuidoosten van het verspreidings-
gebied (Roemenië, Iran) is het voorkomen van 
de Zwarte Specht positief gecorreleerd met een 
complexe bosstructuur, een hoge diversiteit aan 
boomsoorten en open bodem, en negatief met een 
hoge bodembedekking (Khanaposhtani et al. 2012, 
Domokos & Cristea 2014). Hier komt de soort ook 
voor in oude, natuurlijke loofbossen met nauwelijks 
naaldhout, maar wel in lage dichtheden. In Polen en 
Scandinavië komt de soort hoofdzakelijk voor in na-
tuurlijke en aangeplante naaldbossen (Zawadzka & 
Zawadzki 2017). De Zwarte Specht is een belangrijke 
sleutelsoort voor de biodiversiteit in bossen, aange-
zien hun holen groter zijn dan van andere spechten 
en veel langer intact blijven aangezien ze in harde, 
vaak levende bomen worden uitgehakt (Wesołowski 
2011). Holen van de Zwarte Specht vormen dan ook 
voor tientallen soorten vogels, zoogdieren en onge-
wervelden een geschikte leefruimte.

4.7.2. Voorkomen Zwarte specht

Internationaal en landelijk beeld
De Zwarte Specht broedt in geheel Europa met 
uitzondering van het uiterste noorden (Lapland), 
westen (IJsland, Britse Eilanden) en zuiden (groot-
ste delen Spanje, Zuidwest-Frankrijk en Italië). Het 
voorkomen in de laaggelegen delen van West-Europa 
(Frankrijk, Nederland, Vlaanderen, Denemarken) is 
in de 20e eeuw sterk uitgebreid (mogelijk hervesti-
ging na eeuwenlange absentie) en hangt samen met 
de toenemende ouderdom van (aangeplante) naald-
bossen (Mikusiński & Angelstam 1997). Overal is de 
Zwarte Specht een standvogel. Dispersiebewegingen 
vinden voornamelijk plaats door jonge vogels op 

Foto: Saxifraga - Bart Vastenhouw
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zoek naar een eigen leefgebied die incidenteel in 
afwijkend habitat belanden, vooral in de periode 
augustus-oktober.
De Europese broedpopulatie van de Zwarte Specht 
omvat 1.110.000 – 1.820.000 broedparen en de 
trend is stabiel. De Nederlandse populatie werd in 
1998-2000 geschat op 2.380 broedparen. De meest 
recente schatting op basis van landelijke tellingen 
voor de nieuwe broedvogelatlas (periode 2013-2015) 
geven een aantal van 700-1000 broedparen (Van 
Manen 2018). Over een langere termijn (1990-2015) 
is de Zwarte Specht in Nederland in aantal afgeno-
men.

Voorkomen in Natura 2000-gebied Veluwe 
In Natura 2000-gebied de Veluwe is het voorkomen 
van de Zwarte Specht vlakdekkend onderzocht in 
1998-2000 in het kader van het landelijk atlaspro-
ject broedvogels van Sovon. Dit heeft, naast een 
verspreidingsbeeld op 5x5 km-niveau en een ge-
schat aantal broedparen per 5x5 km-blok, ook een 
maat voor de relatieve dichtheid opgeleverd. Dat 
laatste is door middel van een model afgeleid uit 
registraties in een vast grid van kilometerhokken. 
Validatie door toetsing aan de hand van bijvoorbeeld 
nesttellingen heeft niet plaatsgevonden. Voor een 
soort als de Zwarte Specht, waarvan het voorkomen 
gemakkelijk wordt overschat door het grote acti-
viteitsgebied, vormt dit een beperking van de zeg-
gingskracht van de gegevens. Het voorkomen is ook 
onderzocht in deelgebieden, vaak in opdracht van 
terreinbeheerders en deels met intensievere metho-
den. De totale populatie op de Veluwe werd anno 
2005 geschat op 350-400 broedparen (Sierdsema 
et al. 2008), in de periode 2003-2014 op 384-402 
broedparen (Sierdsema 2015). Daarmee wordt de 
instandhoudingsdoelstelling van 400 broedparen 
zeer waarschijnlijk niet gehaald. Hierbij moet wor-
den opgemerkt dat de laatste twee inschattingen 
van het aantal broedparen op basis van de huidige 
kennis van het gedrag en ruimtegebruik van Zwarte 
Spechten (Van Manen 2018) voorzichtiger is dan de 
aantalsopgaven in de jaren ’90.
De huidige trend van de Zwarte Specht op de Veluwe 
is - mede door de lastige inventarisatie en interpreta-
tie van de data – moeilijk te beoordelen, maar waar-
schijnlijk licht negatief. Gegevens over reproductie 
zijn voornamelijk van de Noord-Veluwe bekend en 
bewerkt in combinatie met gegevens uit Drenthe. 
Daaruit blijkt geen trend in legbegin, broedselgroot-
te of uitvliegsucces in de periode 1995-2007 (n=144). 

4.7.3. Voortplanting en demografie
Het nest wordt uitgehakt in een forse en onderin 
weinig vertakte boom (stamdiameter tenminste 35 
cm, vaak veel dikker) met gladde stam. Verschillende 

boomsoorten kunnen worden gebruikt, maar in 
Nederland (net als in Duitsland en Roemenië) 
wordt Beuk sterk geprefereerd (Van Manen 2012). 
In veel mindere mate worden in Nederland andere 
boomsoorten gebruikt, waarvan sommige in het bui-
tenland juist als preferente nestboom dienen, zoals 
Grove Den, Ruwe Berk, Amerikaanse Eik, Fijnspar, 
Larix en Ratelpopulier (Angelstam & Mikusiński 
1994, Domokos & Cristea 2014, Pirovano & Zecca 
2014, Zahnen et al. 2011, Zawadzka & Zawadzki 
2017). Nesten in levende Beuken worden in 
Nederland vaak meerdere jaren achtereen gebruikt, 
nesten in andere (levende of dode) boomsoorten 
worden meestal eenmalig gebruikt (Van Manen 
2012). De nestboom kan in een beukenlaan of op-
gaand bos staan, maar ook een eenzame overstaan-
der midden in jonger bos betreffen. Zwarte Spechten 
hebben een voorkeur voor harde bomen met ‘hartrot’ 
die minder energie kosten om uit te hakken (Zahner 
et al. 2012). De nestholte zit veelal aan de noord-
west- tot oostzijde van de stam (vrijwel nooit zuid-
west), waarschijnlijk om regeninslag en scherpe zon 
te vermijden (Zawadzka & Zawadzki 2017)

In Nederland begint de eileg in de laatste week van 
maart of de eerste week van april; de meeste nesten 
worden gestart tussen 10 en 15 april (Van Manen 
2012). Soms wordt na het mislukken van een eerste 
broedpoging (door predatie, instromen van regen-
water of het af moeten staan van de nestholte aan 
andere holenbroeders als Kauw en Holenduif) een 
tweede broedpoging gedaan. Alle nesten met een 
legbegin laat in april of in mei betreffen zeer waar-
schijnlijk herlegsels (Van Manen 2012). 
De 2-5 (gemiddeld 3,8) eieren worden 12 dagen 
bebroed en de jongen blijven daarna ongeveer vier 
weken in het nest. Succesvolle broedsels leveren in 
Nederland gemiddeld 2,9 jongen op (1-4, n=144; 
Van Manen 2012). Zowel legselgrootte, aantal uit-
gevlogen jongen als conditie van de jongen is hoger 
in vroege nesten dan in late nesten (waaronder veel 
herlegsels). Tussen 1995 en 2010 was 78% van de 
broedsels succesvol (n=176; Van Manen 2012) wat 
een gemiddeld broedsucces van 2,3 jongen per nest 
opleverde. 
Adulte vogels verblijven gewoonlijk hun hele leven 
in hetzelfde territorium of verplaatsen zich hooguit 
naar een buurtterritorium. Partnertrouw lijkt de re-
gel te zijn. Over dispersie van jonge vogels is weinig 
bekend; ze lijken zich meestal binnen enkele tien-
tallen kilometers van de geboorteplek te vestigen. 
De soort kent een potentieel lange levensduur (een 
vrouwtje in de kustduinen werd minimaal 12 jaren 
oud). De hoogste sterfte buiten de nestfase treedt 
vermoedelijk op in het eerste halfjaar na uitvliegen, 
wanneer de jonge dieren op zoek gaan naar een ei-
gen plek.
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4.7.4. Voedsel
De Zwarte Specht leeft van ongewervelden die 
voornamelijk onder schors en in dood of afstervend 
naaldhout leven en die met een lange (5 cm ver uit-
stekende), sensitieve kleeftong met weerhaakjes aan 
het eind worden verzameld, meestal nadat met de 
stevige snavel het omringende schors en hout is ver-
wijderd. De Zwarte Specht ‘inventariseert’ zeer waar-
schijnlijk in de herfst- en winterperiode systematisch 
alle stobben en stompen in een gebied op keverlar-
ven en mierennesten en kan daardoor, wanneer er 
jongen in het nest zitten en de voedselbehoefte hoog 
is, zeer gericht en effectief foerageren.
In de literatuur worden vooral mieren (zowel eieren, 

larven, poppen als werksters) en houtbewonende 
larven van boktorren (Cerambycidae) en schorske-
vers (Scolytidae) genoemd als belangrijkste voedsel-
bronnen. In Nederland bestaat het dieet van nestjon-
gen voor het grootste deel uit larven van boktorren 
(70-80% in biomassa). Het dieet van de nestjongen 
bestaat voor een veel kleiner deel uit wegmieren 
(20-25%; vooral Humusmier Lasius platythorax) 
en grotere bosmieren (5%) (ongepubliceerde ge-
gevens Sovon/Stichting Bargerveen/Stichting 
Biosfeer). De keverlarven betreffen vrijwel allemaal 
soorten die in naaldhout leven en achteruit gaan. 
Een vermindering van voedselaanbod in de vorm 
van houtbewonende keverlarven door verandering 

Figuur 4.7.
• Boven links: Verspreiding van Zwarte specht in 

Nederland in de periode 2013-2017 (Vogelatlas.nl)
• Boven rechts: Verspreiding van potentieel habitat 

voor Zwarte specht op de Veluwe (geel ongeschikt → 
blauw meest geschikt).

• Onder links: Landelijke trend in de periode 1990-2018 
(Sovon.nl; index 1990 = 100).
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in bosbeheer is zeer aannemelijk, ondanks de toe-
name van dood hout in bossen (pers. comm. Jan ten 
Hoopen). Algemene boktorsoorten die op de lage de-
len van Grove Den voorkomen, zoals Timmerboktor 
(Acanthocinus aedilus), Kortsprietboktor (Asemum 
striatum) en Wortelboktor (Spondylis buprestoi-
des) zijn zeldzamer geworden en op de Veluwe meer 
teruggedrongen naar de delen rond heidegebieden 
(Teunissen 2009). Eenzelfde trend geldt voor soor-
ten als de Grote Dennensnuitkever (Hylobius abie-
tis) en schorskevers als de Gewone Dennescheerder 
(Tomicus piniperda) (Ten Hoopen et al. 2015, Vorst 
2010). Dit is waarschijnlijk te wijten aan het dichter 
worden van het bos en het verdwijnen van (grote) 
kapvlaktes, waardoor zonbeschenen, dode dennen 
veel zeldzamer zijn geworden. Daarnaast neemt het 
areaal naaldbos gestaag af (Schelhaas et al.  2014, 
Ten Hoopen et al. 2015). De huidige (lokale) toena-
me van Letterzetter (Ips typographus) op Fijnspar is 
waarschijnlijk een gevolg van de verminderde vitali-
teit van Fijnspar als gevolg van klimaatverandering. 
Deze soort is echter te klein om als belangrijke prooi 
te dienen en op de Veluwe is het areaal Fijnspar ge-
ring ten opzichte van ander naaldhout.
De Zwarte Specht foerageert vaak laag op stammen 
en stronken (< 1,5 meter) omdat dit deel pas als 
laatste uitdroogt en er daarom de meeste prooien 
zijn te vinden. Bij bomen met ‘vers’ dood hout en 
bomen die in een dicht bos staan (en dus minder 
snel uitdrogen) zijn over de gehele stam keverlarven 
te vinden; omdat foerageersporen hoog in de bomen 
minder opvallen worden deze wellicht onderschat. 
Soms worden keverlarven en mieren in de wortels 
van dode stobben uitgegraven. In de winter wordt 
sneeuw soms verwijderd om bij dood hout te komen. 
De Zwarte Specht foerageert in de zomer niet op 
actieve nestkoepels van bosmieren (wel op winter-
nesten in de bodem wanneer de mieren in rust zijn) 
en vrij zelden op grondnesten van kleinere mieren-
soorten als Zwarte Wegmier en Gele Weidemier. 
Bosmieren worden in voorjaar en zomer wel los op-
gepikt als deze zich buiten het nest bevinden, maar 
eieren of poppen worden niet gevoerd.
In de meeste buitenlandse literatuur wordt beweert 
dat de Zwarte Specht vooral op mieren foerageert. 
Zo delen Mikusiński & Angelstam (1997) de Zwarte 
Specht in bij de ‘miereneters’ met een specialisatie 
op reuzenmieren en als alternatieven bosmieren 
(Formica sp.) en wegmieren (Lasius sp.), waarbij 
ze opmerken dat de soort - in tegenstelling tot de 
Draaihals - kan overstappen op houtbewonende 
larven van ongewervelden. In veel buitenlandse 
studies wordt gemeld dat mieren 80% tot 90% uit-
maken van het dieet en voor de overige 10% tot 18% 
uit keverlarven bestaat (o.a. Marques 2011, Bocca et 
al. 2007). Voor zover te achterhalen valt betreft het 
hier echter altijd het aantal prooi-individuen en niet 

de biomassa daarvan: aangezien mieren (3-12 mm) 
gemiddeld veel kleiner zijn dan keverlarven (10-60 
mm), zijn deze keverlarven in het dieet waarschijn-
lijk veel belangrijker dan mieren. Het is onbekend of 
mieren voedingsstoffen bevatten die in keverlarven 
ontbreken, en hierdoor een essentieel onderdeel 
vormen van het dieet, of eventueel noodzakelijk zijn 
als alternatieve voedselbron wanneer er tijdelijk een 
laag aanbod is van keverlarven.
De Zwarte Specht wordt ook in buitenlandse studies 
gezien als naaldhoutspecialist (o.a. Walankiewicz et 
al. 2002), maar niet elk type naaldhout levert veel 
voedsel op: zowel in Nederland (ongepubliceerde 
gegevens Sovon/Stichting Bargerveen/Stichting 
Biosfeer van onderzoek in provincie Noord-Brabant, 
Drenthe en Gelderland) als in het buitenland worden 
percelen met Grove Den (Pinus sylvestris), Gewone 
Zilverspar (Abies alba) en Fijnspar (Picea abies) 
geprefereerd als foerageergebied, waarschijnlijk 
omdat de dichtheid en/of bereikbaarheid aan hout-
bewonende keverlarven en mieren hoger is dan in 
percelen met loofbos, Douglas of (in Italië) Bergden 
(Pinus mugo). In de Spaanse Pyreneeën was er in 
een gemengd bos bij het foerageren voorkeur voor 
Oostenrijkse den (Pinus nigra) en Amerikaanse Eik 
(Quercus rubra) en werd er ook gefoerageerd in 
Beuk (Fagus sylvatica), de meest algemene boom-
soort daar. De Montereyden (Pinus radiata) werd 
gemeden.
De hoeveelheid dood hout in een perceel heeft een 
positief effect op het gebruik als foerageergebied, 
terwijl de dichtheid van de ondergroei een nega-
tief effect heeft op de keuze voor foerageerplekken 
(Pirovano & Zecca 2014). In Nederland is de hoe-
veelheid staand dood hout tussen 2001 en 2013 toe-
genomen tot 6,4 m3/ha (Schelhaas et al. 2014), maar 
omdat dood hout als doel niet meer is opgenomen 
in de subsidieregeling SNL is deze trend de laat-
ste jaren waarschijnlijk gestagneerd of omgekeerd 
(pers. comm. R. Jans). De hoeveelheid dood hout in 
Nederlandse bossen is klein: in natuurlijke loof- en 
naaldbossen staat en ligt veelal enkele tientallen tot 
honderden m3 dood hout per hectare (Christensen et 
al. 2005, Bujoczek et al. 2018).

4.7.5. Verstoring
Over de verstoringsgevoeligheid van Zwarte 
Spechten door recreatie is niets bekend in de lite-
ratuur; de soort is dan ook niet opgenomen in het 
overzicht van Krijgsveld et al. (2008). Henkens et al. 
(2006) hebben de soort ingedeeld als ‘weinig kwets-
baar voor recreatie’ met betrekking tot de nestloca-
tie, maar zonder een enkele bronverwijzing. Hoewel 
Zwarte Spechten nooit het nest bezoeken wanneer er 
mensen direct in de buurt zijn, broeden ze geregeld 
succesvol in beukenlanen waar enige recreatie plaats 
vindt (bijv. het gebied Zoomland op de Brabantse 
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Wal). Terreindelen met veel menselijke activiteit, 
zoals recreatieterreinen en concentraties van bebou-
wing, worden echter gemeden, waarschijnlijk omdat 
de soort tijdens het foerageren laag bij de grond zit 
en op deze momenten zeer alert is. Op basis van ex-
pert judgement moet de Zwarte Specht in ieder geval 
in het broedseizoen (wanneer er veel voer voor de 
jongen moet worden verzameld) worden beoordeeld 
als ‘gemiddeld gevoelig’ voor recreatie met betrek-
king tot de foerageerlocaties.
Indirect en zeer lokaal speelt het rigide verwijde-
ren van voor recreanten ‘gevaarlijk’ dood hout een 
negatieve rol. Autoverkeer van snelwegen heeft een 
merkbaar negatief effect op de vestiging (Sierdsema 
2008; niet bekend waardoor, waarschijnlijk het per-
manente geraas). Effecten van kunstlicht en hoge 
windturbines boven bos (geluid, slagschaduw, be-
weging) op de Zwarte Specht zijn niet bekend maar 
vormen potentiële risicofactoren.
Predatie van jongen in de nestholte treedt op, maar 
voor de Veluwe is niet bekend hoe groot de kans op 
predatie is en welke invloed dit heeft op de popu-
latie. De Boommarter (Martes martes) wordt vaak 
genoemd als belangrijkste predator, waarbij de 
predatiedruk afneemt vanaf 12 á 15 meter hoogte en 
bij een gladde stam zonder (lage) zijtakken (Zahner 
& Bauer 2013). Dat predatie ook een grote toevals-
factor kent, tonen Zahner et al. (2017) aan met een 
studie met cameravallen, waarin geen significante 
correlatie is gevonden tussen eigenschappen van de 
boom en nestholte en het aantal bezoeken van pre-
datoren. Naast Boommarter vindt predatie plaats 
door Grote Bonte Specht (Dendrocopos major; al-
leen eieren en kleine jongen in tijdelijk verlaten nes-
ten), Gaai (Garullus glandarius) en roofvogels als 
Havik (Accipiter gentilis) en Buizerd (Buteo buteo) 
die echter niet helemaal in de nestholte binnendrin-
gen en vaak slechts een deel van de jongen te pakken 
krijgen (Zahner & Bauer 2013). Predatie door de 
Havik treedt vaker op bij adulten en in de periode 
dat jongen zelfstandig worden en in de nawinter 
(februari-maart) als er algemene voedselschaarste 
kan heersen en de Havik onvoldoende hoofdprooien 
kan bemachtigen (lijsters, spreeuwen, duiven, kraai-
achtigen, konijnen).

4.7.6. Knelpunten
De instandhoudingsdoelstelling van 400 broedparen 
voor de Zwarte Specht op de Veluwe wordt momen-
teel niet gehaald en de trend lijkt (licht) negatief te 
zijn. Mogelijke knelpunten voor de Zwarte Specht 
zijn hieronder opgenomen. De mate van bewijs voor 
deze knelpunten (in algemene zin) is telkens ver-
meld; in de begeleidende tekst wordt aangegeven of 
het waarschijnlijk is dat het betreffende knelpunt 
ook op de Veluwe speelt:

Voorkomen
• Ontbreken van voldoende oppervlakte (minstens 

100 ha, liefst 300-400 ha) min of meer aaneenge-
sloten bos met een groot aandeel naaldhout (sta-
tus: Bewezen). 

Voor de Veluwe is het oppervlak aaneengeslo-
ten bos momenteel geen knelpunt, maar na-
tuurlijke successie en/of bewuste omvorming 
van naaldbos naar gemengd bos of loofbos zal 
leiden tot een afname van geschikt leefgebied 
(zie ook knelpunt ‘voedsel’).

Voortplanting
• Ontbreken van voldoende, in het gebied verspreid 

staande, veilige nestenbomen met gladde stam 
(voornamelijk oude Beuken) (status: Bewezen).

Voor de Veluwe is het aanbod van geschikte 
nestbomen momenteel waarschijnlijk geen 
knelpunt (exacte gegevens ontbreken). In het 
beheer van bossen en beukenlanen (o.a. verwij-
deren van voor recreatie gevaarlijke bomen en 
oogsten van biomassa) moet echter wel reke-
ning worden gehouden met het behouden van 
huidige nestbomen (‘veteranenbomen’) en het 
laten ontwikkelen van toekomstige nestbomen 
(bijplanten beukenlanen). Hierbij moet zowel 
het totaal aantal geschikte nestbomen als de 
verspreiding over de Veluwe in acht worden 
genomen.

Voedsel
• Afname van (afstervend en dood) naaldhout - 

vooral Grove Den en Fijnspar - en in mindere 
mate van loofhout (status: Bewezen)

• Dichtgroeien van bossen met (laag) struweel 
waardoor percelen als foerageerplek worden ge-
meden (status: Aannemelijk)

• Dichtgroeien van bosbodems met hoge grassen 
waardoor de dichtheid en/of bereikbaarheid van 
mierennesten afneemt (status: Aannemelijk) 

Het is niet bekend of de hoeveelheid afstervend 
en dood naaldhout op de Veluwe momenteel 
beperkend is voor de doelstelling voor de 
Zwarte Specht, maar de trend is negatief: zowel 
de ontwikkelingen in bosbouw als natuurlijke 
successie zorgen voor een afname van naald-
hout in het algemeen en van zonbeschenen 
dode dennen het bijzonder. Het percentage 
dood hout in bossen is weliswaar toegenomen 
maar dit lijkt te stagneren, en is nog steeds een 
factor 3 tot 20 lager dan in natuurlijke bossen. 
Fijnspar is op dit moment wel aan het verzwak-
ken wat leidt tot toename van Letterzetter. Op 
de Veluwe is het areaal Fijnspar echter vrij ge-
ring. Wanneer de komende decennia Fijnspar 
plaats maakt voor Grove Den dan blijft het 
voedselaanbod voor Zwarte specht waarschijn-
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lijk min of meer gelijk, wanneer het wordt 
vervangen door loofhout of Douglas dan zal dat 
een (lichte) afname van prooien betekenen. Het 
is vrijwel zeker dan het voedselaanbod voor 
Zwarte Specht in de vorm van houtbewonende 
keverlarven de laatste tijd is afgenomen en nog 
verder af zal nemen. In hoeverre het dicht-
groeien van foerageerlocaties met hoge grassen 
en struweel echt een knelpunt is op de Veluwe 
is onbekend; vanwege de hoge wildstand blij-
ven veel bospercelen open.

Verstoring en predatie
• Hoge recreatiedruk in het broedseizoen, voorna-

melijk in foerageergebied (status: Aannemelijk)
• Hoge predatiedruk door met name Boommarter 

en Havik (status: Aannemelijk)
Het is onbekend in welke mate recreatiedruk 
op dit moment een knelpunt vormt voor de 
Zwarte Specht op de Veluwe, echter wanneer 
de algehele recreatiedruk toeneemt, zal de 
geschiktheid van het leefgebied voor Zwarte 
Specht waarschijnlijk afnemen, vooral door 
toenemende verstoring van Zwarte Spechten 
die op of bij de bosbodem naar voedsel zoeken. 
Dit betreft vooral naaldbossen en gemengd bos 
met naaldhout waarin gefoerageerd wordt en 
in mindere mate loofbossen en lanen van land-
goederen die als broedlocatie dienen. Hoewel 
predatie door Boommarter en Havik – evenals 
concurrentie met andere holenbroeders - op de 
Veluwe ongetwijfeld plaatsvindt, is het onwaar-
schijnlijk dat dit een knelpunt vormt voor de 
populatie van de Zwarte Specht zolang er vol-
doende veilige nestlocaties aanwezig zijn.

4.7.7. Beheer en inrichting
Zwarte Spechten zijn aangewezen op grootschalige, 
aaneengesloten bossen met veel naaldhout waarvan 
er nog veel op de Veluwe aanwezig zijn. Het belang-
rijkste knelpunt is waarschijnlijk een afname in de 
beschikbaarheid van voedsel, zowel van naaldhout-
bewonende keverlarven als van mieren. Maatregelen 
moeten daarom gericht zijn op een verhoging van de 
voedselbeschikbaarheid in de vorm van afstervend 
en dood naaldhout (m.n. Grove Den en Fijnspar) in 
een open bosstructuur, waar mieren in hogere dicht-
heden voor kunnen komen en waar de Zwarte Specht 
veilig en ongestoord kan foerageren. Daarnaast is het 
van belang om geschikte nestbomen te behouden en 
te ontwikkelen. Het ‘niets doen’ in naaldbos en ge-
mengde bossen is waarschijnlijk tijdelijk een gunsti-
ge maatregel die tot meer variatie en dood hout leidt. 
De Zwarte Specht is echter in Nederland ten dele 
ook een cultuurvolger; wanneer de successie richting 
grootschalige ontwikkeling van eiken-beukenbossen 
gaat met een zeer gering aandeel naaldhout dan zal 

de Zwarte Specht waarschijnlijk sterk afnemen. In 
het buitenland zijn slechts enkele populaties bekend 
waar Zwarte Spechten in loofbossen voorkomen.
Vaak lijkt er een conflict op te treden in natuurge-
bieden wanneer zowel voor de Zwarte Specht als 
voor soorten van open terrein leefgebied ontwik-
keld of verbeterd moet worden. Grootschalige kap 
van (naald)bos voor bijvoorbeeld uitbreiding van 
(windwerking voor) stuifzand als leefgebied van 
de Duinpieper is inderdaad nadelig voor de Zwarte 
Specht, maar wanneer maatregelen gefaseerd en op 
een aangepaste wijze worden uitgevoerd, kunnen 
deze zowel voor de Zwarte Specht als voor de Tapuit 
en de Boomleeuwerik positief uitpakken. Hierbij is 
het van belang dat er geen grote kapvlaktes ontstaan, 
maar dat bestaande open gebieden vergroot worden 
(of met elkaar verbonden middels corridors) door 
bosranden gefaseerd terug te zetten, waarbij naald-
houtstobben en stammen (tot enkele meters hoog) in 
het veld en bosrand blijven staan. Dit levert enkele 
jaren een hoog voedselaanbod op voor de Zwarte 
Specht. Dit beheer kan alleen duurzaam worden uit-
gevoerd wanneer op andere plekken kapvlaktes dicht 
mogen groeien, waardoor er continu kale plekken, 
plekken met hergroei en oude bomen aanwezig zijn.

Concrete maatregelen
In tabel 4.7 zijn de maatregelen samengevat die 
invloed hebben op het leefgebied van de Zwarte 
Specht. Positieve effecten worden verwacht van het 
vergroten van het aandeel afstervend en dood naald-
hout (bomen ringen, geen dunningen uitvoeren, 2 
tot 3 meter hoge stobben laten staan, geen biomassa 
en/of gevaarlijke bomen afvoeren). Dit is uiteraard 
alleen duurzaam wanneer er op andere plekken 
nieuw naaldhout wordt aangeplant, zodat ook over 
een tijdspanne van meerdere decennia voldoende 
prooiaanbod aanwezig is. In het vervolg van deze 
paragraaf zijn concrete beheeradviezen opgenomen 
om staand dood hout te laten toenemen. Ook van het 
afsluiten of recreatieluw maken van gebieden tijdens 
het broedseizoen wordt een positief effect verwacht, 
omdat de spechten dan meer rust hebben om laag bij 
de grond te foerageren en effectiever van het foera-
geergebied gebruik kunnen maken.
Het is onbekend of het verbeteren van de bodem-
kwaliteit met bekalking of steenmeel een effect 
heeft op het voedselaanbod voor de Zwarte Specht. 
Hetzelfde geldt voor het openen van de ondergroei 
(hoog gras) in bosvegetaties door middel van begra-
zing en het verwijderen van opslag op kapvlaktes 
waar nog veel foerageermogelijkheden zijn. In het 
beheerplan is alleen het terugdringen van Beuk in 
eikenbossen een potentieel ongunstige maatregel 
voor Zwarte Specht. Wanneer echter voldoende oude 
Beuken (‘veteranenbomen’) en jonge opslag (toe-
komstige nestlocaties) gespaard blijven, hoeft deze 
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maatregel geen probleem te vormen.

Gezien het habitatgebruik en de huidige verspreiding 
op de Veluwe kan de Zwarte Specht goed gedijen bij 
het verweven van de doelstellingen houtproductie 
en climaxbos (natuurlijk bos). Verstrael et al. (2018) 
geven een aantal ‘no regret’-maatregelen voor bos-
sen, waarvan verwacht wordt dat deze de kwaliteit 
van het leefgebied van de Zwarte Specht sterk kun-
nen verbeteren, maar niet of nauwelijks een (nega-
tief) effect zullen hebben op andere soorten van dit 
leefgebied. Hieronder zijn deze samengevat en waar 
mogelijk aangescherpt op basis van de expertsessie 
over broedvogels van bossen in dit project:
• Handhaven van onderstandige naaldbomen 

(vooral Grove Den en Fijnspar) die dan op na-
tuurlijke wijze kunnen sterven. Wegkwijnende 
naaldbomen – ook kleiner dan twee decimeter 
doorsnede - onder een gesloten kroonlaag vormen 
geschikt foerageergebied voor de Zwarte Specht 
vanwege een hoge dichtheid aan houtbewonende 
keverlarven;

• Laten liggen van door storm, ziekte, concurrentie 
of andere (natuurlijke) oorzaken omgewaaide bo-
men;

• Laten staan van dood hout;
• Creëren van staand dood hout door het (deels) 

ringen van naaldbomen. Door op borsthoogte 
schors weg te halen en ondiep in te zagen gaat 
het afsterf- en afbraakproces langzaam en blijven 
deze bomen langer geschikt als foerageerplek voor 
Zwarte Specht. Ringen geclusterd uitvoeren (5-10 
tot 10-20 bomen per ha) in dicht bos of aan ran-

den van kapvlaktes. Het resultaat van het ringen 
is een korte sterfteperiode van een à twee jaar met 
daarna een relatief korte periode van staand dood 
hout boven borsthoogte. Het wortel- en stamhout 
onder de zaagsnede blijft nog lang in trek voor 
boktorlarven.

• Bij oogst van bomen een aantal bomen (5-10%, 
waar mogelijk 20%) niet bij de grond afzagen 
maar op borsthoogte of hoger, zodat zich in de 
stobbe boktorlarven kunnen ontwikkelen en de 
stobbe ook nog lang geschikt blijft als potentiële 
vestigingsplaats voor mieren;

• Het maken van kleine kapvlaktes (minimaal 20-
30 meter, maximaal 50 in doorsnede c.q. 2 à 3 
maal de boomhoogte) waar veel dood hout blijft 
liggen en zon op de bodem en in de bosrand komt. 
Dit is zowel gunstig voor veel keverlarven als voor 
de vestiging van bos- en renmieren Een ‘rafelige’, 
op het zuiden geëxponeerde bosrand is gunstig. 
Voor het creëren van open plekken in een gesloten 
bosopstand biedt de ‘mozaïekmethode’ perspec-
tieven;

• Bij bosbeheer rekening houden met de aanwe-
zigheid van voor de Zwarte Specht belangrijke 
(potentiële) voedselbronnen zoals dode stobben, 
nestkoepels van bosmieren en bomen in de nabij-
heid van die nesten (daarin foerageren de mieren) 
is essentieel. Uitgesproken voedselbomen voor 
mieren moeten worden gespaard. Het klepelen of 
frezen van de bodem is uit den boze.

Deze maatregelen kunnen het best geclusterd wor-
den uitgevoerd op oppervlaktes van 5 tot 10 ha, met 

Tabel 4.7. Beheer- en inrichtingsmaatregelen in relatie tot beheerdoelen voor verbetering en uitbreiding leefgebied 
Zwarte specht. Verwachte effecten van de maatregelen: + = positief effect verwacht, (+) mogelijk positief effect, ? = 
effect onbekend; -- negatief effect verwacht. De exacte effecten hangen uiteraard af van de vorm, intensiteit en fre-
quentie waarmee de maatregelen worden uitgevoerd.

Maatregel Onderdeel habitat  Effect op Zwarte specht

bekalken / belemen herstellen bodemkwaliteit ?
steenmeel herstellen bodemkwaliteit ?
integrale begrazing open vegetatie ?
gescheperde begrazing open vegetatie ?
drukbegrazing open vegetatie ?
opslag verwijderen open vegetatie (+)
bos verwijderen voor corridors open bodem / dood hout (+)
bos kappen voor windwerking open bodem / dood hout (+)
ringen dood hout +
stobben laten staan dood hout +
kleine kapvlaktes maken dood hout (+)
geen dunning uitvoeren dood hout +
geen biomassa afvoeren dood hout +
beuk terugdringen in eikenbos nestgelegenheid --
omzetten naaldbos naar loofbos foerageer habitat --
handhaving recreatie op wegen en paden lage recreatiedruk +
afsluiten gebieden zeer lage recreatiedruk +
recreatieluw maken gebieden lage recreatiedruk +
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gemiddeld 1 kapvlakte en 2 ringlocaties per ha; zo-
wel voor de vogels goed te vinden en dus efficiënt als 
voor de beheerder mooi te volgen.

4.7.8. Kennislacunes
1. De Zwarte Specht is lastig te inventariseren van-

wege de grote actieradius, waarbij de methode 
van de territoriumkartering vooral een indicatief 
beeld geeft van de dichtheid en het terreinge-
bruik. Gericht onderzoek in grote steekproeven 
(>1.000ha) op de Veluwe is wenselijk om een 
beter beeld van het broedsucces en de (variatie in) 
dichtheid en trend te krijgen.

2. Over het precieze terreingebruik in relatie tot 
voedselaanbod en geschikte nestlocaties is nog 
weinig bekend, maar hieraan wordt momenteel 
gewerkt met zenderonderzoek in Noord-Brabant 
(Brabantse Wal) en Drenthe. De komende jaren 
zal duidelijk worden of dit ook voldoende kennis 
oplevert voor de Veluwe

3. Jonge Zwarte Spechten zijn in sterke mate afhan-
kelijk van keverlarven, vooral boktorlarven uit 
naaldhout. Het is onbekend in hoeverre de hoge 
N-depositie een (negatieve of positieve) invloed 
heeft op de houtkwaliteit en daarmee op dichthe-
den of bereikbaarheid van larven als voedsel voor 
de Zwarte Specht.

4. Conform kennislacune 3: wat is de invloed van 
veroudering (dichtere structuur, natuurlijke suc-
cessie naar gemengd en loofbos) van naaldbossen 
op het voedselaanbod voor Zwarte Specht? 

5. Het is onbekend hoe groot het belang is van bos-
mieren (Formica sp. s.l.) en schubmieren (Lasius 
sp.) voor de Zwarte Specht als alternatief voedsel 
(binnen en buiten het broedseizoen) of om es-
sentiële voedingsstoffen binnen te krijgen die in 
keverlarven ontbreken.

Door deze kennislacunes kan ook nog niet concreet 
worden gemaakt of het openen van de bodem en lage 
vegetatie (verhogen dichtheid en beschikbaarheid 
van mieren) en het verbeteren van de bodemkwa-
liteit in verzuurde bossen (verhogen prooiaanbod 
door verbeteren voedselkwaliteit bomen) effectieve 
maatregelen zijn voor de Zwarte Specht.
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Bijlagen

Bijlage 1. Maatregelentabel

Deze maatregelentabel hoort bij het Soortenherstelprogramma beheerplan Natura 2000 Veluwe

Legenda maatregelen en effecten

+ bij doel oppervlak en doel kwaliteit: toename oppervlakte en 
verbetering kwaliteit van het habitat (biotoop) van de soort getal gepland oppervlak (ha) voor deze maatregel in dit habitattype in be-

heerplan

+ positief effect verwacht op kwaliteit habitat voor deze soort >> gepland in dit habitattype, maar oppervlak niet bepaald

(+) mogelijk positief effect op kwaliteit habitat voor deze soort oo uitgevoerd in niet kwalificerend type, ten behoeve van dit habitattype

-- negatief effect verwacht op kwaliteit habitat voor deze soort xx niet gepland in dit habitattype, maar waarschijnlijk wel een goede 
maatregel

(-) mogelijk negatief effect op kwaliteit habitat voor deze soort

? effect onbekend

* soortspecifieke maatregelen betreffen ophangen van nestkasten voor Draaihals
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Bijlage 2: Factsheet van de vogelsoorten
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