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  Voorwoord 

De afgelopen decennia is het aantal uitheemse vogelsoorten dat in Nederland tot 
broeden komt, toegenomen. Onder soorten die jaarlijks tot broeden komen (en zich hier 
definitief hebben gevestigd) neemt bij de meeste het aantal toe en wordt de verspreiding 
ruimer. Het laatste volledige overzicht van exoten in Nederland stamt uit de jaren 
negentig. Het werd tijd voor een nieuw overzicht, want de ontwikkelingen gaan snel. 
 
Dit rapport valt in twee delen uiteen. In het tweede deel (hoofdstuk 4) is alle beschikbare 
informatie per soort gerangschikt. Vanuit dit overzicht per soort is een samenvatting 
gemaakt; deze is verwoord in het eerste deel (hoofdstuk 1 t/m 3) en zal ook verschijnen 
als artikel in Limosa. 
 
Lieuwe Anema, Theo Boudewijn en Peter van Horssen droegen feiten aan over het 
voorkomen van exoten en deden suggesties voor verbeteringen van de tekst. De 
redactieleden van Limosa Raymond Klaassen, Ruud Vlek en Kees Koffijberg hebben 
meegedacht over de opzet en inhoud van de bijdrage in Limosa. Van het Ministerie van 
EL&I werd een bijdrage ontvangen in de kosten van het compileren van dit overzicht. 
Allen worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. 
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 1 Inleiding 

In de jaren negentig van de vorige eeuw is door de IUCN (World Conservation Union, 
1999) het vergroten van kennis over het voorkomen van exoten hoog op de agenda 
gezet, omdat exoten een belangrijke bedreiging kunnen vormen voor de biodiversiteit. 
Van afgelegen eilanden zijn inmiddels talrijke voorbeelden bekend van introducties van 
uitheemse soorten die het uitsterven van inheemse vogelsoorten tot gevolg hadden. 
Sinds 2007 wordt door de Nederlandse overheid serieus aandacht besteed aan exoten 
(Verburg 2007), onder meer door het instellen van het Team Invasieve Exoten. Dit team 
brengt risico’s voor biodiversiteit en andere belangen in beeld. In Nederland zijn we 
sinds de jaren negentig goed geïnformeerd over het voorkomen van exoten in de 
vogelbevolking. Het is gebleken dat de populatie van menige soort hoge groeisnelheden 
kan bereiken. Ontwikkelingen in ruimte en tijd kunnen daardoor snel gaan. In dit artikel 
wordt de huidige kennis over aantallen en verspreiding van vogelexoten in Nederland 
op een rij gezet. 
 
Veel organismen zijn door menselijk handelen buiten hun oorspronkelijke verspreidings-
gebied terechtgekomen. Een deel van de verhuizingen naar den vreemde heeft geleid tot 
een succesvolle vestiging en uitbreiding van de betrokken soort aldaar. Bekende 
voorbeelden zijn de introductie van Europese vogelsoorten als Spreeuw Sturnus vulgaris 
en Huismus Passer domesticus in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland 
(Lever 1987, 2005). Ook zijn vogelsoorten van heinde en verre naar Europa gebracht. 
Het waren vooral de Portugezen, Nederlanders en Britten die vanaf de zestiende eeuw 
vanuit alle hoeken van hun wereldrijken vogelsoorten levend naar Europa meenamen, 
om te dienen als siervogels op landgoederen, voor private en publieke dierentuinen en 
ten behoeve van de jacht (Stresemann 1951, Haupt et al. 1990, Kear 1990, Gibbons et 
al. 1993, Smit 1994). Ook heden ten dage worden in de hele wereld op ruime schaal 
uitheemse soorten vogels gehouden, als hobby of als aankleding van parken, tuinen en 
buitens. Ook worden uitheemse vogels uitgezet ten behoeve van de jacht. In het 
verlengde hiervan bestaat een omvangrijke handel in vogelsoorten. Allemaal vormen ze 
een bron van introductie van soorten in het vrije veld buiten hun natuurlijke 
verspreidingsgebied (Lever 2005, Blackburn et al. 2009).  
 
In Nederland komt een groot aantal exoten voor. De Fazant Phasanius colchicus werd al 
door de Romeinen naar West-Europa gebracht (Glutz von Blotheim et al. 1973) en komt 
al eeuwen in Nederland voor (Merula 1605, van Heenvliet c. 1635). Gebruik van 
gedomesticeerde soorten voor productie van voedsel en grondstoffen is ook al van 
eeuwen her (Kear 1990).  Vanaf de jaren vijftig vestigden diverse uitheemse soorten zich 
als broedvogel in het vrije veld, met name ganzen- en eendensoorten uit 
waterwildcollecties zoals Grote Canadese Gans Branta canadensis, Indische Gans Anser 
indicus, Nijlgans Alopochen aegyptiacus, Mandarijneend Aix galericulata (Teixeira 1979, 
Van den Berg & Bosman 1999). In de decennia daarna ging het snel met nieuwe soorten 
door nieuwe ontsnappingen en vrijlatingen. Tot begin de jaren negentig is het 
voorkomen van exoten als broedvogel in Nederland integraal in beeld gebracht, alsook 
de oorsprong en de ontwikkeling tot dan toe (Lensink 1996a, 1996b). In dit artikel gaan 
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we in op de vraag hoe aantallen en de verspreiding van exoten zich sindsdien ontwikkeld 
hebben, waarbij we de stand van zaken tot en met 2011 weergeven. We bespreken 
algemene patronen in veranderingen in aantallen en verspreiding voor vier verschillende 
categorieën exoten, ‘niet-invasieve exoten’, ‘invasieve exoten’, ‘geïntroduceerde ganzen 
en eenden’ en ‘gedomesticeerde soorten’ (zie materiaal & methode voor definities). 
Details over vestiging, uitbreiding en toename van afzonderlijke soorten zijn vermeld in 
het rapport van waaruit deze bijdrage is opgesteld (Lensink et al. 2013). Hierin zijn ook 
trend-figuren van afzonderlijke soorten gegeven.  
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 2 Materiaal & methode 

Voor deze bijdrage delen we de exoten in vier verschillende groepen. Een exoot is een 
uitheemse vogelsoort die Nederland niet op eigen kracht kan bereiken, maar door 
menselijk handelen (transport, infrastructuur) in Nederland terecht is gekomen; 
bijvoorbeeld de Valkparkiet Nymphycus hollandicus uit Australië. Zodra er sprake is van 
geregelde voortplanting die gepaard gaat met toename en uitbreiding, spreken we van 
een invasieve exoot (Hengeveld 1989, Richardson et al. 2001). Een goed voorbeeld is de 
Nijlgans Alopochen aegyptiacus die sinds 1967 vrijwel geheel Nederland heeft 
gekoloniseerd (Lensink 1996a, Gyimesi & Lensink 2010). Een niet-invasieve exoot is dus 
een soort die zich (nog) niet regelmatig voortplant of (nog) niet in aantallen toegenomen 
is of zich heeft uitgebreid. Een voorbeeld is de Lady Amherstfazant Chrysolophus 
amherstiae die wel min of meer regelmatig in Nederland wordt gezien, maar waarvan 
nog geen zekere broedgevallen bekend zijn (Vergeer 2002). Een derde categorie exoten, 
de geïntroduceerde watervogels (Lemaire & Wiersma 2011), omvat ganzen- en 
eendensoorten die van oudsher in Nederland uitsluitend overwinteren. Door 
ontsnapping of uitzetting vanuit gevangenschap broedt een aantal van deze soorten 
inmiddels ook in Nederland. Een voorbeeld is de Kolgans Anser albifrons die tot voor 
kort alleen in de Arctis broedde, maar door uitzetting van lokvogels sinds 1988 ook in 
Nederland in toenemend aantal tot broeden komt (Lensink 1996b). Een vierde categorie 
exoten bestaat uit verwilderde vormen van gedomesticeerde soorten, met als voorbeeld 
‘Soepgans’ of ‘Boerengans’ Anser anser forma domesticus. De betrokken vogels hebben 
door selectie en kruising andere eigenschappen (uiterlijk, genetica, gedrag) dan hun 
wilde verwanten (Kear 1990).  
 
Om zicht te krijgen op de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van de 
verschillende exoten in de afgelopen jaren is een groot aantal gepubliceerde bronnen 
geraadpleegd (zie verder in de tekst). Hierbij is gekeken naar het voorkomen als 
broedvogel en, waar mogelijk, ook naar het voorkomen als niet-broedvogel. 
Veranderingen in aantallen zijn uitgedrukt als percentage (%) toe- of afname per jaar. 
Waar mogelijk is de jaarlijkse toename berekend vanaf het moment van vestiging, 
zonodig is daarbinnen onderscheid gemaakt in verschillende perioden. 
 
Om de ontwikkelingen buiten het broedseizoen te duiden voor talrijke soorten gebruikt 
gemaakt van bestanden met indices van watervogels (diverse watervogeltellingen) en 
wintervogels (ptt-tellingen; www.sovon.nl). Voor de minder algemene watervogels zijn 
opgaven gedestilleerd uit de opeenvolgende rapporten van ganzen- en zwanentellingen 
(Sovon ganzen- en zwanenwerkgroep 1995, 1996, 1997, 1998, 19999, 2000, 2001), 
midwintertellingen (van Roomen et al. 1994, 1995, Boele et al. 1996, Voslamber et al. 
1997, 1998, 1999, 2000, 2001), Watervogels in de Zoute Delta (Meininger et al. 1995, 
Berrevoets et al. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002), Watervogels in de 
Nederlandse Waddenzee (de Boer et al. 2001, Kleefstra et al. 2002), Watervogels in de 
Zoete Rijkswateren (Van Roomen & van Winden 1994, Voslamber et al. 1996, 1997, 
1998, 1999, 2001a, 2001b) en vanaf 2001/02 de geïntegreerde watervogelrapportages 
voor alle soorten in heel Nederland (van Roomen et al. 2004a, 2004b, 2005, 2006, 
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2007, Hustings et al. 2008, 2009, Hornman et al. 2011, 2012a). Deze reeksen zijn 
samengevoegd met het materiaal dat verzameld was voor de duiding van de 
ontwikkelingen tot en met 1993 (Lensink 1996a, 1996b). Het materiaal van de minder 
algemene soorten is per seizoen samengevat tot een seizoensom. Op basis van of indices 
of seizoensommen is een jaarlijkse toename berekend (aantal (ln getransformeerd) tegen 
seizoen). 
  
Om de ontwikkelingen in het broedseizoen te duiden is voor algemene soorten gebruik 
gemaakt van de het bestand met broedvogelindices (www.sovon.nl) in combinatie met 
de opgaven van talrijkheid in Lensink (1996a, 1996b) en in 1998-2000 (Vergeer & 
Hustings 2002), alsook de jaarlijkse rapportages van broedvogels in Nederland (van Dijk 
et al. 2006, 2007, 2008, 209, 2010, Boele et al. 2011, 2012). Voor minder talrijke 
soorten zijn geen indices beschikbaar, Voor deze soorten is gebruik gemaakt van de 
reeds genoemde geschreven bronnen, aangevuld met specifieke rapportages (zie verder 
in tekst). Op basis van of indices of opgaven van aantallen broedparen is een jaarlijkse 
toename berekend (aantal (ln getransformeerd) tegen jaar). 
 
Schattingen voor broedvogels in 1998-2000 zijn afkomstig uit Vergeer & Hustings 
(2002). De schatting voor 2008-2010 is gebaseerd op de jaarlijkse rapportages van 
broedvogels in Nederland (van Dijk et al. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, Boele et al. 
2011, 2012), Lemaire & Wiersma (2011, geïntroduceerde watervogels), van Kleunen et 
al. (2010, parkieten) en Slaterus et al. (2009, Huiskraai). Voor een aantal ganzensoorten 
zijn de opgaven in Voslamber et al. (2010) en Lemaire & Wiersma (2011) naar onze idee 
een onderschatting. Onze schattingen zijn afgeleid van opgave voor 1998-2000 in 
combinatie met de jaarlijkse toename volgens de watervogeltellingen. Bijvoorbeeld: 
1.000 paar Canadese ganzen in 1999 resulteren bij een jaarlijkse toename van 21% in 
8.140 paar in 2010.  
 
Om de uitbreiding te duiden is de uitbreidingssnelheid bepaald; dat wil zeggen de 
snelheid waarmee nieuw gebied wordt gekoloniseerd (van den Bosch et al. 1993). Deze 
maat is voor een deel overgenomen uit bestaande publicaties en ten dele voor deze 
bijdrage berekend. In de berekening van de uitbreidingssnelheid wordt de bezette 
oppervlakte (km2) op verschillende momenten (jaren) teruggebracht tot een 
ééndimensionale maat, i.c. km/jaar, zie verder Van den Bosch et al. (1993) en 
Williamson (1996). 
 
Tenslotte is voor alle soorten informatie over eigenschappen als voedselkeuze, 
trekgedrag en het klimaat in het gebied van herkomst achterhaald; hiervoor is vooral 
gebruik gemaakt van het Handbook of the birds of the Western Palearctic (Cramp & 
Simmons 1977, in serie) en het Handbook of the birds of the world (del Hoyo et al. 
1992, in serie). Voor de systematische volgorde is Walters (1997) aangehouden. 
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3 Resultaten 

 3.1 Invasieve exoten 

De afgelopen tien jaar hebben 17 soorten exoten jaarlijks in Nederland gebroed (tabel 
3.1). Daarnaast broeden twee flamingo-soorten al meer dan 15 jaar enkele honderden 
meters over de grens in Duitsland en deze individuen brengen het grootste deel van het 
jaar in Nederland door (Treep 2007). Van deze in totaal 19 soorten vertoonden 14 
soorten een duidelijk positieve trend in aantallen. Van vijf soorten bleef het aantal min of 
meer constant. De hoogste groeicijfers zijn na de eeuwwisseling vastgesteld onder 
Halsbandparkiet Psittacula krameri en Heilige Ibis Threskiornis aethiopicus (van Kleunen 
et al. 2010, Smits et al. 2010). Onder de echte herbivoren zoals ganzen lijkt de groei wat 
te temperen, maar 20% toename per jaar is nog altijd fors (verdubbeling in vier jaar!) 
(Lemaire & Wiersma 2011). 
 
Kijken we naar de afgelopen decennia dan laten 18 van de 19 soorten een toename in 
aantallen zien en vertoont alleen de Fazant een achteruitgang (tabel 3.1). Deze vooral 
positieve ontwikkeling is in de jaren zestig begonnen met de vestigingen van 
Halsbandparkiet en Nijlgans in Den Haag (Lensink 1996a). Pas in de jaren zeventig is 
sprake van jaarlijkse broedgevallen waarbij de aantallen toenamen en de verspreiding 
ruimer werd. Met de kennis van nu kunnen we zeggen dat dit de eerste invasieve exoten 
in ons land waren. In de jaren daarna vestigen zich meer soorten waarvan zich een 
aantal tot invasieve exoot ontwikkelt (figuur 3.1). In de jaren zeventig voegt bijvoorbeeld 
de Grote Canadese Gans zich in de rij, in de jaren tachtig gevolgd door Indische Gans, 
Mandarijneend en Zwarte Zwaan Cygnus atratus (Lensink 1996a). Daarna gaan de 
nieuwe vestigingen onverminderd door met de komst van de Huiskraai Corvus splendens 
in 1994 (Slaterus et al. 2009). Het afgelopen decennium hebben Heilige Ibis, 
Sneeuwgans Anser caerulescens en Grote Alexanderparkiet Psittacula eupatria zich bij 
het gezelschap gevoegd (Smits et al. 2010, Lemaire & Wiersma 2011, van Kleunen et al. 
2010). Door gericht ingrijpen is aan de toename en uitbreiding van de Heilige Ibis na 
2009 een einde gekomen; in de jaren daarvoor heeft de soort wel getoond dat ze zich in 
Nederland kan vestigen en verspreiden (maximum 15 paren in 2007, 30% toename/jaar, 
Smits et al. 2010).  
 
De populatiegroeicijfers van afzonderlijke soorten lopen sinds hun intrede in Nederland 
uiteen van enkele procenten tot meer dan 25% per jaar (tabel 3.1). In het laatste geval is 
het aantal paren in slechts drie jaar of minder verdubbeld! De afgelopen tien jaar lag bij 
de meeste soorten de toename onder het gemiddelde van de gehele periode. Alleen de 
Halsbandparkiet vormt hierop een uitzondering (figuur 3.2).  
 
Het totaal aantal broedparen van invasieve exoten is sinds de jaren zestig exponentieel 
toegenomen, met ongeveer 23% per jaar. In 1973-78 lag het rond de 100 broedparen 
(met daarnaast 50 000-75 000 paar Fazant); tegenwoordig gaat het om 20 000-27 000 
broedparen (met daarnaast 35 000-45 000 paar Fazant) (figuur 3.1). De meest talrijke 
soort is op dit moment de Nijlgans, gevolgd door de Grote Canadese Gans. 
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Laatstgenoemde soort zal op korte termijn eerstgenoemde soort in talrijkheid 
waarschijnlijk voorbij streven gezien het verschil in groeicijfers. De afgelopen tien jaar lag 
de jaarlijkse populatiegroei voor alle soorten tezamen wat lager dan in de decennia 
daarvoor (14% versus 27%). Dit is vooral een gevolg van de geringere groei onder 
Nijlgans en Grote Canadese Gans.  
 

Tabel 3.1 Overzicht van 19 soorten invasieve exoten in Nederland sinds de jaren zestig; met jaartal eerste 
vestiging, schatting van het aantal broedparen in twee perioden (cf. Sovon 2002, Lensink et al. 
2013) en de jaarlijkse populatiegroei (%/jaar) en de uitbreidingsnelheid (km/jaar) sinds de definitieve 
vestiging en het afgelopen decennium. Overview of 19 invasive alien species in The Netherlands 
since the sixties: with year of first settlement, estimated number of breeding pairs in two periods en 
the annual population increase (%/year) and velocity of expansion (km/year) since settlement and 
the past decade. 

 v k eerste   1998-2000 2008-2010 periode % periode % km/jaar bron 
   vestiging 
 f c first 1998-2000 2008-2010 period % perode % km/year source 
   settlement 

Heilige Ibis Threskiornis aethiopicus o t 2001 0 0-1 nvt - 2001-2008 30  ? 1 
Europese Flamingo Phoenicopterus roseus b s 1994 13 ex  9 ex 1986-2010 3 2000-2010 3 ? 2 
Chileense flamingo Phoenicopterus chilensis b s/m 1983 29 ex 29 ex 1982-2010 7 2000-2010 0 ? 2 
Zwarte Zwaan Cygnus atratus h g/s 1978 60-70 60-70 1985-2010 20 2000-2010 0 0,4 3 
Sneeuwgans Anser cearulescens h a/b 2001  1-2  10-15 1994-2010 16 2000-2010 20 ? 4 
Indische Gans Anser indicus h m 1977 70-100 125-200 1984-2010 17 2000-2010 8 0,85 5 
Grote Canadese Gans Branta canadensis ssp. h b/g 1973 1.000-1.400 7.000-11.000 1973-2010 26 2000-2010 14 1,1-2,3 5 
Kleine Canadese Gans Branta hutchinsii ssp. h b/g 1985 >20 >200? 1994-2010 33 2000-2010 19 ? 5 
Nijlgans Alopochen aegyptiacus h s/t 1967 4.500-5.000 10.100-13.900 1967-2010 23 2000-2010 10  5-10 6 
Casarca Tadorna ferruginea hw s <1975  5-20  >7 1975-2010 6 2000-2010 2 ? 7, 8 
Carolinaeend Aix sponsa hw g 1988  1-5  1-5 1988-2010 1,5 2000-2010 0 ? 7,8 
Mandarijneend Aix galericulata hw g 1968 200-260 200-260 1974-2000 13 2000-2010 0  1-2 7,8 
Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis b g 1975  1-5  9-15 1994-2010 17 2000-2010 17 ? 7,12 
Fazant Phasianus colchicus z g <1800 50.000-60.000 35.000-45.000 1990-2000 -2,5 2000-2010 0 nvt 8 
Blauwe pauw Pavo cristatus z g 1974  5-15  10-20 1980-2010 7 2000-2010 5 ? 9 
Monniksparkiet Myiopsitta monachus zf s 1995  5-7 c. 25  1994-2010 25 2000-2010 18 0,26 10 
Grote Alexanderparkiet Psittacula eupatria zf s 1997 0-1  1-5 nvt - 2000-2010 29 ? 10 
Halsbandparkiet Psittacula krameri zf s 1969 225 3.000-3.500 1968-2010 23 2000-2010 30 0,16-0,76 10, 5 
Huiskraai Corvus splendens o s 1997 1 6 1997-2010 20 2000-2010 20 0,22 11 

 voedselgroep (v) feeding guild (f)  klimaatzone (k) climate zone (c)  
h herbivoor herbivorous t tropisch tropical 
hw herbivoor waterplanten herbivorous watervegetation s subtropische sub-tropical 
b bethivoor benthivorous g gematigd moderate 
z granivoor granivorous b boreaal boreal 
zf frugivoor zaden, vruchten, knoppen, frugivore grain, fruits, knots  m montaan montane 
o omnivoor omnivorous a arctisch arctic 
Flamingo’s in aantal examplaren Famingos in number of birds 
Bron source: 1 Smits et al. 2010, 2 Treep 2007, 3 Teixeira 2002, 4 Lemaire & Wiersma 2011, 5 Lensink et al. 2013a, 6 
Gyimesi & Lensink 2010, 2012, 7 Lensink 2002, 8 Boele et al 2011, 2012, 9 Vergeer 2002, 10 van Kleunen et al. 2010, 
11 Slaterus et al. 2009, 12 Hornman 2011. 

 
Onder Nijlganzen vindt vooral na 2001 in toenemende mate afschot plaats en in 
mindere mate ook onder Grote Canadese Ganzen. De omvang van het afschot is groot 
genoeg om de afnemende groei onder Nijlganzen te verklaren (Gyimesi & Lensink 2010, 
2012). Had geen afschot plaatsgevonden, dan was het aantal broedparen hoger 
geweest. Daarnaast lijkt de toename onder Zwarte Zwaan, Carolina-eend Aix sponsa en 
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Mandarijneend ten einde; zonder aanwijsbare reden. De populaties van beide soorten 
flamingo’s zijn ook al tien jaar min of meer constant (Treep 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.1 Trend in totaal aantal broedparen van 19 invasieve exoten sinds de jaren zestig in 

Nederland en het aantal soorten (soorten uit tabel 3.1). Trend in total number of breeding 
pairs of invasive alien species since the sixties in The Netherlands and the cumulative 
number of species. Fazant Coomon Pheasant uitgesloten excluded. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.2 Jaarlijkse populatiegroei (%) van invasieve exoten sinds de definitieve vestiging (in 19xx) 

tegen de toename (%) in het afgelopen decennium (soorten uit tabel 3.1). Rate of increase 
of invasive species since definitive settlement (in 19xx) against the rate of increase in the 
past decade. stippellijn dotted line x=y. 

 
Ook zijn we goed geïnformeerd over de ontwikkelingen onder de uitheemse soorten 
buiten het broedseizoen (tabel 3.2). De meest talrijke soorten in het winterhalfjaar zijn 
Grote Canadese Gans en Nijlgans (Van Roomen et al. in serie, Hornmann et al. in serie, 
2012). De groeicijfers volgens tellingen van niet-broedvogels lopen in de pas met die 
onder broedvogels (figuur 3.3). De betrokken soorten zijn overwegend standvogel en 
voltooien dus hun hele jaarcyclus grotendeels binnen onze landsgrenzen. Afwijkingen 
van een volledige overeenkomst tussen de trend onder broedvogels en niet-broedvogels 
zijn een gevolg van onder meer de volledigheid (nauwkeurigheid) van beide typen 
tellingen en influx van vogels van elders buiten het broedseizoen (bijvoorbeeld Casarca 
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Tadorna ferruginea, Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis, Grote Canadese Gans; 
Lensink et al. 2013) of uitzwerven naar omringende landen. 
 

Tabel 3.2 Getelde maxima van 19 soorten invasieve exoten in Nederland sinds 2005; watervogelsoorten cf. 
watervogeltellingen, parkieten cf. van Kleunen et al. 2010, de jaarlijkse toename (%/jaar) in twee 
perioden op basis van seizoentotalen. Maximum number counted of 19 species invasive alien 
species in The Netherlands and the average annual increase (%/year) according to the census 
(seasonal total). 

 t1 t2 maximum maand periode  % periode  % bron 

 m1 m2 maximum month period % periode % source 

Heilige Ibis Threskiornis aethiopicus s s 35 2008   2000-2008 20 Smits et al. 2010 

Europese Flamingo Phoenicopterus roseus s s 12 2006 1986-1993 11 1994-2010 0 Treep 2007 

Chileense flamingo Phoenicopterus chilensis s s 35 2006 1982-1994 4 1994-2010 3 Treep 2007 

Zwarte Zwaan Cygnus atratus s s 225  jan 2009 1993-2008 13 2000-2008 4 Watervogeltellingen 

Sneeuwgans Anser cearulescens t s 29  jan 2009 1993-2008 6   Watervogeltellingen 

Indische Gans Anser indicus t s 386  jan 2009 1993-2008 13 2000-2008 6 Watervogeltellingen 

Grote Canadese Gans Branta canadensis ssp. t s 17.471  jan 2009 1975-2007 27 2000-2008 21 Watervogeltellingen 

Kleine Canadese Gans Branta hutchinsii ssp. t s 1.097  dec 2008   2003-2008 32 Watervogeltellingen 

Nijlgans Alopochen aegyptiacus s s >20.000  sep 2009 1975-2007 30 2000-2008 9 Watervogeltellingen 

Casarca Tadorna ferruginea s s 221  aug 2007 1993-2008 11 2000-2008 1 Watervogeltellingen 

Carolinaeend Aix sponsa s s 12  jan 2007 1993-2008 7 2000-2008 1 Watervogeltellingen 

Mandarijneend Aix galericulata s s 135  jan 2009 1993-2008 8 2000-2008 1 Watervogeltellingen 

Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis t t 66  nov 2007 1975-2010 28 2000-2008 28 Watervogeltellingen 

Fazant Phasianus colchicus s s ?  1980-2008 -2,5 2000-2010 -2,5 PTT-tellingen 

Blauwe Pauw Pavo cristatus s s ?   ?   

Monniksparkiet Myiopsitta monachus s s >50 2012  ?   waarneming.nl 

Grote Alexanderparkiet Psittacula eupatria s s 68 jan 2011  ?   Klaassen & van Kleunen 2012 

Halsbandparkiet Psitticula krameri  s s >11.000 jan 2011 1978-2009 16 2000-2009 17 Klaassen & van Kleunen 2012 

         van Kleunen et al. 2010 

Huiskraai Corvus splendens s s 27  1997-2009 17   Slaterus et al. 2009 
t1   trekgedrag in oorspronkelijk verspreidingsgebied migration behaviour in native range 

t2   trekgedrag in noordwest-Europa migration behaviour in Northwest-Europe 

s    standvogel resident 

t    korte afstand trekvogel short distance migrant 
 

De uitbreiding van het verspreidingsgebied in Nederland in de afgelopen decennia hangt 
samen met de toename in aantallen. Van negen soorten was voldoende materiaal 
voorhanden (verspreidingsbeelden van opeenvolgende perioden) om een uitbreidings-
snelheid te kunnen berekenen (tabel 3.1). Deze bedroeg voor zeven soorten minder dan 
2 km/jaar. Alleen de Nijlgans haalde een hogere snelheid. In het begin van deze 
vestiging bedroeg deze 3-4 km/jaar (Lensink 1998a). Nadien is deze opgelopen tot rond 
de 7-8 km per jaar (Gyimesi & Lensink 2010). Er bestaat geen direct verband tussen de 
mate van toename en de gemiddelde uitbreidingssnelheid (figuur 3.4). Laatstgenoemde 
wordt in hoge mate bepaald door soortspecifieke dispersieafstanden en in het bijzonder 
de uiterste waarde van de verdeling (Caswell et al. 2001).  
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Figuur 3.3 Jaarlijkse toename (%/jaar) in het aantal broedparen van invasieve exoten sinds de 

definitieve vestiging tegen de toename (%/jaar) in aantallen buiten het broedseizoen 
(soorten uit tabel 3.1 en 3.2). Rate of increase (%/year) in number of breeding pairs of 
invasive alien species since definitive settlement plotted against the rate of increase in 
number of non-breeding birds. stippellijn dotted line x=y. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.4 Jaarlijkse toename (%) onder broedvogels sinds de definitieve vestiging tegen de 

uitbreidingssnelheid (km/jaar) (soorten uit tabel 3.1). Rate of increase among breeding birds 
since definitive settlement against the velocity of expansion (km/year). stippellijn dotted line 
x=y. 

 
 

 3.2 Niet-invasieve exoten  

Naast de 18 soorten die in de periode 2000 - 2010 vaste voet aan de grond reeds 
hadden of hebben gekregen, hebben minimaal 20 soorten in deze jaren één of meer 
malen een (succesvolle) broedpoging gedaan (tabel 3.3). Enkele soorten komen met 
regelmaat voor, maar broedpogingen zijn nog nimmer vastgesteld (zoals Lady 
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Amherstfazant Chrysolophus amherstiae en Australische Koningsparkiet Alisterus 
scapularis). Rode Patrijs Alectoris rufa en Geelvleugelara Ara macao hebben in het 
verleden een periode in Nederland gebroed, maar thans niet meer. De Senegalpapegaai 
Poicephalus senegalus kende halverwege het afgelopen decennium een vestigings-
poging die uiteindelijk is mislukt (van de Reep 2011). De Caribische Flamingo 
Phoenicopterus ruber en Kleine Flamingo Phoeniconaias minor komen al meer dan 10 
jaar voor in ons land en verschijnen ook af en toe in de broedkolonie van flamingo’s juist 
over de grens met Duitsland, maar  voor broeden bestaat tot op heden geen aanwijzing 
(Treep 2007). De Bruinkopdiksnavelmees Paradoxornis webbianus broedt vermoedelijk 
al meer dan 15 jaar onafgebroken in Nederland waarbij het aantal naar onze schatting is 
toegenomen (Hustings et al. 2008, Lensink 2012). Daarmee heeft het voorkomen alle 
kenmerken van een invasieve exoot. Deze soort is echter zo onopvallend dat we geen 
enkel idee hebben hoe talrijk ze werkelijk is en hoe groot het verspreidingsgebied 
momenteel is; wie lost het raadsel op? 
 
Tabel 3.3 Voorkomen van 28 soorten overige exoten (incidentele en onregelmatige broedgevallen) in Nederland 

sinds 1960, zie voor klimaat (k), voedsel (v) tabel 3.1 en voor trekgedrag (t) tabel 3.2. Occurence of 
28 alien species (incidental and irregular breeding) in The Netherlands since 1960, see tabel 3.1 for 
climate (c), feeding (f) and table 3.2 for migration behaviour. 

 k v t1 t2 schatting estimate eerste geval laatste  bron 

 c f m1 m2 1998-2000 2008-2010 first record last source 

Kleine Flamingo Phoenicopterus minor t b s s 0 0 1985 2011 Treep 2007 

Rosse Fluiteend Dendrocygne bicolor t hw s s 0 0-1 2009 2009 Van Dijk et al. 2011 

Keizergans Anser canagicus a/b h  t s 0-1 0-1 1998 2011 Voslamber 2002 

Ross' Gans Anser rossi  a/b h  t s 0 0-1 2004 2010 Lemaire & Wiersma 2010 

Magelhaengans Chloephaga picta m h  t s  1-3 0 1983 1994 Lensink 1996b, Voslamber 2002 

Amerikaanse Smient Anas americana a/b h  t s 0-2 0 1998 2002 Ottens 2002 

Chileense Smient Anas chilensis   a/b h  t s 0 0-1 2009 2009 van Dijk et al. 2011 

Kaapse Taling Anas capensis s hw s s 0-1 0 1999 1999 Voslamber 2002 

Bahamapijlstaart Anas bahamensis s hw s s 0-1 0-1 1998 2006 Voslamber 2002 

Kokardezaagbek Lophodytes cucullatus b/g p t s 0 0-1 2008 2008 van Dijk et al. 2010 

Buffelkopeend Bucephala albeola b/g h t s 0 0-1 2011 2011 Zutt-van der Made 2011 

Rode Patrijs Alectoris rufa s z s s 0-1 0 1960 1999 Teixeira 1979, Bult 2002 

Lady Amherstfazant Chrysolophus amherstiae s z s s 0-1 0 1999 1999 Vergeer 2002 

Helmparelhoen Numida meleagris t z s s 0-3 0 1998 1999 Vergeer 2002 

Kalkoen Meleagris gallopavo g z s s 0-1 0-3 1999 2002 Vergeer 2002 

Valkparkiet Nymphicus hollandicus s zf s s 0-1 0-1 1983 1983 Lensink 1996b, Vergeer 2002 

Geelvleugelara Ara macao t zf s s 0 0 1983 1994 Lensink 1996b, Vergeer 2002 

Senegalpapegaai Poicephalus senegalus t zf s s 0 0 2006 2007 van de Reep 2011 

Koningsparkiet Alisterus scapularis s zf s s 0 0-1 2010 2011  

Roetkopbuulbuul Pycnonotus aurigaster s zf s s 0 0 2004 2005 Russer & de Boer 2009 

Wenkbrauwbuulbuul Pycnonotus goiavier s zf s s 0-1 0 1999 1999 Lensink et al. 2013a 

Japanse Nachtegaal Leiothrix lutea g z s s 0-3 0-3 1999 2011 Ottens 2002 

Bruinkopdiksnavelmees Paradoxornis webbianus b/g/s z s s  2-5  5-15 1997 2011 Hustings et al. 2008 

Chinese Appelvink Eophona migratorius b/g z s s 0-3 0 1999 2001 Ottens 2002 

Zebravink Taeiniopyga castanotis s z s s 0-1 0-1 1984 1984 Lensink 1996b, Vergeer 2002 

Treurmaina Acridotheres tristis s zf s s 0-1 0-2 1984 2009 Ottens 2002 

Oevermaina Acridotheres ginginianus s zf s s 0 0 1985 1985 Vergeer & van Zuylen 1994, Ottens 2002 

Rode Kardinaal Cardinalis cardinalis b/g/s zf s s 0 0 1987 1987 Wolfskeel 1989 

    aantal soorten per tijdvak     16 srt 14 srt   
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Na de Fazant in een vorige eeuw, stammen de eerste serieuze vestigingen van exoten uit 
de jaren zestig. Nadien hebben zich nieuwe soorten en nieuwe vestigingen aangediend. 
Voordat een soort op basis van vertoonde toename en uitbreiding het label invasief 
krijgt, maakt ze een aantal jaren deel uit van de groep ‘niet-invasieve exoten’. Sinds de 
jaren zestig is het aantal soorten dat in een periode van enkele jaren één of meer 
broedpogingen doet, geleidelijk gegroeid van enkele in de jaren zestig tot meer dan 
twintig in de afgelopen jaren (figuur 3.5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.5 Het totaal aantal uitheemse soorten met in een periode van enkele jaren één of meer 

(geslaagde) broedpogingen in Nederland (soorten uit tabel 3.3). The number of species with 
one or more (successful) breeding attempts within a period of some years in The 
Netherlands.  

 
 

 3.3 Geïntroduceerde watervogels 

In Nederland overwinteren tegenwoordig grote groepen ganzen, verdeeld over 
verschillende soorten. Van oudsher broeden deze vogels in de boreale en arctische 
streken van Eurazië. In de jaren tachtig is daar verandering in gekomen. Eerst vestigde de 
Brandgans Branta leucopsis zich als broedvogel (1982); deels vermoedelijk vanuit een 
ontsnapping/vrijlating net over de grens in België en deels uit aangeschoten wilde vogels 
(Meininger & van Swelm 1994, tabel 3.4). In 1988 volgde de Kolgans na een verbod op 
het houden van lokvogels van deze soort ten behoeve van de jacht (Lensink 1996b). 
Nadien hebben Toendrarietgans Anser serrirostris (1993), Dwerggans A. erythropus 
(2002), en Roodhalsgans Branta ruficollis (2009) zich in dit rijtje gevoegd (Lensink 
1996b, Voslamber et al. 2010, Lemaire & Wiersma 2011). Ross’ Gans A. rossii  is alleen 
in 2003 als broedgeval vastgesteld (Lemaire & Wiersma 2011). Ook deze broedgevallen 
zijn waarschijnlijk vooral terug te voeren op ontsnappingen uit collecties. Door de hoge 
groeicijfers van vooral Brandgans en Kolgans is het totale aantal broedparen 
geïntroduceerde ganzen en eenden met meer dan 35% per jaar toegenomen (figuur 
3.6). 
 
In de vestiging van de Brandgans heeft de mens deels een hand gehad. In de jaren na 
vestiging heeft uitwisseling met broedpopulaties in het Baltische gebied en de Arctis 
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plaatsgevonden (van der Jeugd & Litvin 2006). Deze uitwisseling gaat beide kanten op. 
Vogels die in Nederland uit het ei zijn gekropen zijn, zijn in latere jaren als broedvogel in 
beide noordelijke broedgebieden vastgesteld, en vogels met een noordelijke origine zijn 
in de broedtijd in Nederland vastgesteld. Hiermee is de onnatuurlijke uitgangssituatie, 
het broeden buiten het natuurlijke verspreidingsgebied, opgenomen in het natuurlijke 
systeem van deelpopulaties. Kolganzen hebben hun natuurlijke broedgebied in de Arctis. 
Voor zover bekend, zijn arctische kolganzen nog niet in Nederland broedend vastgesteld, 
evenmin als Nederlandse vogels in het hoge noorden. Het is echter niet uitgesloten dat 
dit gaat geschieden of al heeft plaatsgevonden. Uitwisselingen tussen deelpopulaties 
vertroebelt het zicht op de omvang van de geïntroduceerde populatie en bemoeilijkt de 
discussie over mogelijke negatieve effecten op biodiversiteit en andere belangen. 
 

Tabel 3.4 Overzicht van negen inheemse watervogelsoorten van wie het broeden in Nederland (ten dele) een 
gevolg is van introductie; schatting van het aantal broedparen in twee perioden (cf. Sovon 2002, 
Lensink et al. 2013) en de jaarlijkse toename sinds de definitieve vestiging en in het afgelopen 
decennium. Overview of nine native water bird species for which breeding in The Netherlands is 
(partly due) to introductions: estimated number of breeding pairs in two periods en the yearly 
increase since settlement and in the past decade. 

 

 v k t1 t2 eerste  1998-2000 2008-2010 periode % periode % bron  

     vestiging  

 f c m1 m2 first  1998-2000 2008-2010 period % period %  source 

     settlement 

Kolgans Anser albifrons h a m s 1980 200-250 480-760 1988-2010 29 2000-2010 13 1, 2 , 3, 4 

Dwerggans Anser erythropus h a m s 2002 0  3-5  x 2000-2010 12 5, 3 

Toendrarietgans Anser serrirostris h a m s 1993  1-5  3-5 1993-2010 18 2000-2010 14 6, 5, 3 

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus h a m s 2009 0  1-3  x 2000-2010 7 6, 5, 3 

Brandgans Branta leucopsis h a m s 1982 750-1100 7900-20200 1982-2000 46 2000-2010 29 7, 2,  8,  9, 3 

Roodhalsgans Branta rufficollis h a m s 2009 0 1  x  - 5, 3 

Smient Anas penelope h ab m s <1975  1-5  5-8  x   10, 11, 9 

Witoogeend Aythya nyroca hw g/s m ? 1975  3-6  3-6 1975-2010 0 2000-2010 0 10, 12, 9 

Brilduiker Bucephala clanga b b/m m ? 1985 15-20 15-20 1985-2010 10 2000-2010 0 2, 13, 9 

x= geen gegevens 

Bron source: 1 Bekhuis et al. 1987,  2 Lensink 1996a, 3 Voslamber et al. 2010, 4 Lensink et al. 2013, 5 Lemaire & Wiersma 2010, 6 

Voslamber  2002, 7 Meininger & van Swelm 1988, 8 Meininger 2002, 9 van Dijk et al. 2012, 10 Teixeira 1979, 11 Eggenhuizen 2002, 12 

Ottens 2002. 13 Voskamp & Driessen 2003 
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Figuur 3.6 Het cumulatief aantal soorten en aantal broedparen van geïntroduceerde inheemse 

ganzensoorten (soorten uit tabel 3.4). The cumulative number of species and number of 
breeding pairs of introduced native goose species. 

 
De Witoogeend Aythya nyroca wordt al enkele decennia vrijwel jaarlijks als broedvogel 
vastgesteld (Teixeira 1979, Bekhuis et al. 1987, Ottens 2002, Boele & van Winden 2011, 
Boele et al. 2012). Vaak gaat het om mengparen met de nauwverwante Tafeleend of 
Kuifeend. Deze soort komt o.a. voor in Zuidoost-Europa, en van daaruit kunnen 
dwaalgasten ons land bereiken. Daarnaast wordt de soort frequent gehouden in 
watervogelcollecties (van der Laar et al. 1994). De oorsprong van het broeden van deze 
soort heeft daarmee twee mogelijkheden: ontsnapping uit waterwildcollecties en 
dwaalgasten die blijven hangen. Voor de Brilduiker Bucephala clangula geldt een 
vergelijkbaar verhaal. Deze soort broedt in het noorden van Europa om zuidelijk te 
overwinteren; zoals o.a. in Nederland. In 1984 is in het IJsseldal een broedgeval 
vastgesteld, in de nabijheid van een watervogelcollectie (Lensink 1996b). Nadien is het 
aantal broedgevallen in deze streek tot aan de eeuwwisseling toegenomen tot 15-20 
paar (Voskamp 2002). Voskamp & Driessen (2003) beschouwen de vestiging als 
natuurlijk gezien de uitbreiding van de soort vanuit Noord-Europa naar Midden-Europa. 
De afstand tot het reguliere broedgebied in Duitsland (400 km) maakt een natuurlijke 
vestiging gezien deze grote afstand niet direct plausibel; wij houden het op ontsnapping. 
Ook Smienten Anas penelope worden jaarlijks als broedvogel vastgesteld (Eggenhuizen 
2002, Boele et al. 2012). Deze soort wordt ook veelvuldig gehouden. De broedende 
vogels zullen daarmee waarschijnlijk een mengeling van achterblijvers en ontsnapte 
vogels zijn. In welke mate is echter volstrekt onduidelijk.  
 
Genoemde ganzen- en eendensoorten staan al decennia op de lijst met inheemse 
vogelsoorten (oa. Flora- en faunawet 2002). Het voorkomen van deze soorten als 
broedvogel is het gevolg van bewuste en onbewuste menselijke activiteiten; en is 
daarmee onnatuurlijk. Door de wetgever wordt geen onderscheid gemaakt in fase van 
de jaarcyclus; ergo broedtijd en de maanden daarbuiten; waarbij dit voor een ecoloog 
van zelfsprekend is. Daarom spreken we voor deze groep van geïntroduceerde soorten 
ganzen en eenden (cf. Lemaire & Wiersma 2011) in plaats van exoten. Het broeden 
alhier is echter gelijk te stellen aan het broeden van een exoot als halsbandparkiet. Ook 
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in omringde landen wordt deze groep watervogels separaat besproken als het gaat over 
het voorkomen van exoten (o.a. Bauer & Woog 2008).  
 
Ook een soort als de Grauwe Gans heeft wat hulp van de mens gekregen. In de jaren 
zestig en zeventig is de soort op diverse plekken geherintroduceerd nadat de soort in 
Nederland in het wild was uitgestorven (Van den Bergh 1991, Lensink et al. 2012). 
Hierbij is ook de oostelijke ondersoort rubrirostris geïntroduceerd. Van dit taxon is thans 
weinig meer terug te vinden in de huidige broedpopulatie. Ook deze soort gaat het voor 
de wind met een jaarlijkse toename van >20% waarbij inmiddels grote delen van ons 
land zijn gekoloniseerd (Voslamber 2002, Voslamber et al. 2010). 
 
In 1996 is de Krooneend Netta rufina ook als exoot bestempeld. Door Van der Winden 
& Dirksen (2005) is echter beargumenteerd dat het voorkomen van deze soort in 
Nederland als broedvogel onderdeel is van het natuurlijke verspreidingsgebied; in 
onderhavige bijdrage is daarom geen aandacht meer besteed aan deze soort. De soort 
wordt ook in watervogelcollecties gehouden (van der Laar et al. 1994); ontsnapte vogels 
vanuit de omgeving Amsterdam kunnen desondanks een bijdrage hebben geleverd 
(mededeling R. Vlek). 
 
 

 3.4 Gedomesticeerde soorten 

In Nederland komen van zeven vogelsoorten gedomesticeerde vormen in het vrije veld 
voor (tabel 3.5, figuur 3.7). De meest bekende vormen zijn ‘Soepgans’ Anser anser 
forma domesticus, ‘Soepeend’ Anas platyrhynchos forma domestica en in de stedelijke 
omgeving Stadsduif Columba livia. De eerste twee soorten gaat het al enkele decennia 
voor de wind (Lensink 2002), de Stadsduif vertoont een neergaande trend (Bijlsma 
2002). De Zwaangans Anser cygnoides, of eerder de gedomesticeerde vorm van deze 
soort, is de afgelopen twee decennia aan een sterke opmars begonnen, met een 
groeipercentage van >25% dat niet onder doet voor dat van andere ganzensoorten 
(tabel 3.1, 3.3) (Voslamber et al. 2010, Lemaire & Wiersma 2011). De gedomesticeerde 
vorm van de Muskuseend Cairina moschata lijkt eenzelfde trend te ontwikkelen met 
volgens de watervogeltellingen een jaarlijkse toename van 27% (Lensink et al. 2013a). 
Deze soort is minder zichtbaar voor vogelaars omdat ze vooral in de buurt van mensen 
(boerderij, kinderboerderij, plantsoen, dorpsrand) voorkomt en pas laat in de zomer 
jongen heeft (augustus/september) (o.a. Schoppers 1997). De aantalsopgave is daardoor 
grof en onzeker. 
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Tabel 3.5 Overzicht van zeven gedomesticeerde vogelsoorten; schatting van het aantal broedparen in twee 
perioden (cf. SOVON 2002, Lensink et al. 2013) en de jaarlijkse toename sinds de definitieve 
vestiging en in het afgelopen decennium. Overview of seven domesticated bird species: estimated 
number of breeding pairs in two periods en the yearly increase since settlement and in the past 
decade. 

 
 v t2 eerste   1998-2000 2008-2010 periode % periode % bron 

   vestiging 

 f m2 first  1998-2000 2008-2010 period % perode % source 

   established 

Zwaangans Anser cygnoides f. domesticus  h s 1994  10-20 150 1994-2010 27 2000-2010 29 1, 2 

Soepgans Anser anser f. domesticus h s <1975 3.000-4.000 3.700-5.000 1985-2010 9 2000-2008 4 3, 1, 2 

Soepeend Anas platyrhinchos f. domesticus h s <1975 >60.000 >65.000 1990-2010 9 2000-2010 3 1,  

Muskuseend Cairina moschata f. domesticus h s <1990 15-30 15-40 1993-2008 27 2000-2010 30 4 

Kip Gallus gallus f. domesticus z s <1990  1-100  1-100  ?  ? 5 

Stadsduif Colombia livia  z s <1900 ? ? negatief negatief        6 

Lachduif Streptopelia roseogrisae f. domesticus z s 19?? 0-1 0-1  ?  ? 5 

? geen gegevens / no data 

Bron source: 1 Lensink 2002,  2 Voslamber et al. 2010, 3 Lensink 1998, 4 BMP Sovon, 4 Watervogeltellingen, 5 Vergeer 2002, 6 Bijlsma 

2002 

 
De meest gedomesticeerde soort is wel het Bankivahoen c.q. de Kip Gallus gallus, en van 
deze soort is de informatie het meest gebrekkig. Broeden in het vrije veld komt mogelijk 
vaker voor dan we denken; de enkele paren die jaarlijks worden opgegeven lijken ons 
het topje van een ijsberg; hoe groot de populatie werkelijk is, weten we niet; mogelijk 
meer dan 100 paar? 
 
Opgeteld broeden jaarlijks meer en meer gedomesticeerde vogels in het buitengebied. 
Ging het in de jaren zeventig mogelijk om >20.000 paren, tegenwoordig ligt het aantal 
paren rond de 70.000. In de stedelijke omgeving is de trend omgekeerd, waarbij het 
blijft gissen naar de omvang van de populatie Stadsduiven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.7 Het cumulatief aantal soorten en aantal broedparen van gedomesticeerde soorten (soorten 

uit tabel 3.5). The number of species and breeding pairs of domesticated species. 
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 3.5 Discussie 

Tellen en turven 
In het voorgaande is een overzicht gegeven van de populatieontwikkelingen van vier 
groepen vreemde vogels in de Nederlandse avifauna; invasieve exoten, niet-invasieve 
exoten, geïntroduceerde en gedomesticeerde soorten. Hieruit blijkt dat sinds de 
publicaties van Lensink (1996a,b) de toentertijd reeds gevestigde soorten sterk zijn 
toegenomen en dat ten minste vier nieuwe soorten exoten zich in Nederland gevestigd 
hebben (m.a.w. deze soorten zijn een invasieve exoot geworden). Japanse Nachtegaal 
en Bruinkopdiksnalvelmees staan op de nominatie zich in deze rij te voegen. Voor dit 
overzicht zijn zoveel mogelijk gepubliceerde bronnen en een aantal verschillende 
databases gebruikt. Op het niveau van afzonderlijke soorten is het materiaal misschien 
niet altijd helemaal volledig; niet alle tellers en waarnemers zijn even geïnteresseerd in 
exoten, en daarom vaak minder gemotiveerd om hier aandacht aan te besteden. 
Hierdoor is het verkregen beeld vermoedelijk een onderschatting van de werkelijke 
aantallen, bij de ene soort meer dan bij de ander. Voor grote soorten uit open 
landschappen zal het beeld vrijwel volledig zijn (Canadese Gans), van kleine soorten uit 
besloten landschappen onvolledig (Bruinkopdiksnavelmees). Van de nijlgans bedraagt 
het getelde aantal minder dan de helft van het geschatte aantal (Gyimesi & Lensink 
2010, Hornman et al. 2012); verrassingen blijven mogelijk. Dit doet niets af aan de 
vastgestelde trends; de toename onder veel soorten is evident, zelfs voor de 
oppervlakkige waarnemer die zonder kijker en opschrijfboekje het veld in gaat. 
 
De publicaties van Lensink (1996a,b) hebben er toe geleid dat vogelexoten in de 
projecthandleidingen van Sovon) aandacht kregen. Hierdoor bleek het mogelijk om de 
ontwikkelingen beter te volgen. Enkele jaren later zijn ook gedomesticeerde ganzen 
onder de aandacht gebracht (Lensink 1998). Ook deze publicatie heeft er toe 
bijgedragen dat we over ‘Soepeend’ en ‘Soepgans’ nu meer weten dan 15 jaar geleden, 
en dat we grip krijgen op de ontwikkelingen in het veld. Nu ligt er nog de uitdaging om 
ook voor een soort als de Stadsduif de aantalsveranderingen in beeld te brengen (zie 
Bijlsma 2002). 
 
Vestiging van een exoot begint vaak op één locatie met een beperkt aantal vogels. Het 
kan geruime tijd duren voordat een vestiging wordt opgemerkt. Bij grote en opvallende 
soorten is dit minder het geval, bij kleine soorten kan het lang duren (zie 
Bruinkopdiksnavelmees). Discussies over effecten van een invasieve exoot beginnen vaak 
pas als het aantal flink is toegenomen en het gekoloniseerde gebied groot is. Pas dan 
worden effecten zichtbaar en kunnen andere belangen in het geding komen. 
Terugdraaien van een ontwikkeling is dan vaak moeilijk en gaat gepaard met discussies 
over nut en noodzaak. Het is daarom zaak nieuwe vestigingen zo snel mogelijk op te 
merken; ook dat ene broedpaar. Het is eenvoudiger om, indien gewenst, in het eerste 
jaar drie vogels weg te vangen dan een aantal jaren later het duizendvoudige. 
 
Waarom succes? 
Een aantal factoren bepaalt waarom en welke soorten zich als exoot kunnen vestigen en 
verspreiden. Dat zijn ecologie (levenswijze, klimaatovereenkomst), de geïntroduceerde 
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aantallen (‘propagule pressure’) en het ontsnappen aan natuurlijke vijanden (‘enemy 
release’) (Blackburn et al. 2009, Lockwood et al. 2009, Davis 2009).  
 
De afgelopen decennia hebben soorten die vooral op cultuurgraslanden foerageren de 
sterkste toename vertoond (26%/jaar) (tabel 3.1, figuur 3.8). Hierin hebben Grote 
Canadese Gans, Nijlgans, Brandgans en Kolgans een flink aandeel. Voor herbivoren die 
wat selectiever zijn in hun voedselkeuze, en aangewezen zijn op specifieke habitats 
buiten raaigrasweiden, gaat de toename minder snel (Casarca, Carolinaeend) of lijkt te 
stagneren (Mandarijneend). Goede tweede zijn de soorten die in de stedelijke omgeving 
van vruchten, zaden en knoppen leven, met als belangrijkste vertegenwoordiger de 
Halsbandparkiet (18%/jaar). De aquatische herbivoren, die wat kieskeuriger zijn, kennen 
een toename van 14%/jaar. De trend wordt vooral gedragen door Zwarte Zwaan. De 
soorten die op benthos foerageren, vertoonden een toename van 12%/jaar. Tot deze 
groep behoren de beide flamingo’s en de beide soorten duikeenden. Zaadeters met 
daarin opgenomen hoenderachtigen en zangvogels kenden de laagste jaarlijkse 
toename, met 9%. 
 
Onder de soorten die de afgelopen jaren één of meer broedpogingen hebben gedaan 
(niet-invasieve exoten), domineren de herbivoren (ganzen, eenden), zaadeters en 
omnivoren (zangvogels) (tabel 3). Uit deze groep kunnen enkele soorten in de komende 
jaren doorstromen naar de groep invasieve exoten; te beginnen met de Sneeuwgans, en 
mogelijk gevolgd door de Roodhalsgans. Bij de invasieve en niet invasieve exoten 
ontbreken insectivoren (tabel 3.1, 3.3). Inheemse insectivoren trekken voor het 
overgrote deel in het najaar naar het zuiden om pas in het voorjaar terug te keren. In de 
winter ontbreekt hier voor de meeste insectivoren een toereikend voedselaanbod. 
Insectivoren zijn als kooivogel ook moeilijker te houden dan zaadeters. Zij worden dan 
ook minder gevangen en verhandeld (bron). Mochten ze een keer ontsnappen, dan is 
hun geen lang leven beschoren en blijft vestiging uit. Niet voor niets zijn de meeste 
invasieve exoten standvogel in Nederland. De meeste van deze soorten waren reeds 
standvogel in het oorspronkelijke verspreidingsgebied (13 soorten). De soorten die in het 
gebied van herkomst trekvogel zijn, zijn vooral arctisch broedende soorten (tabel 3.2). 
De broedvogels in de gematigde streken hebben hun trekgedrag laten varen. Alle 
invasieve exoten benutten voedselbronnen die het gehele jaar door in Nederland 
aanwezig zijn, met name plantaardig materiaal en benthos. Er is voor de van oorsprong 
arctische of boreale soorten ook geen reden meer om een ongunstig seizoen met een 
voedseltekort te ontvluchten; voedsel is hier het hele jaar aanwezig.  Ook overige exoten 
geïntroduceerde ganzen en eenden en gedomesticeerde soorten zijn alle standvogel. 
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Figuur 3.8 Totaal aantal broedparen van soorten uit vijf voedselgroepen (soorten uit tabel 3.1, 3.4 en 

3.5). Total number of breeding pairs  of species in five feeding guilds. Uitgesloten excluded: 
Soepgans, Soepeend, Fazant, Stadsduif, Feral Goose, Feral Mallard, Feral Pigeon and 
Common Pheasant. 

 
In een analyse van de populatieontwikkelingen van Nederlandse broedvogels is naar 
voren gekomen dat grasetende standvogels het uitstekend doen in dit land en soorten 
aan de andere zijde van het spectrum, met name insectivore lange afstandtrekkers, slecht 
(van Turnhout 2011). Ook bij exoten zien we deze algemene trend terug, met name de 
opmars van opportunistische herbivoren die welvaren bij Engels raaigras. 
 
Overeenkomst in klimaat  
Exoten die in Nederland voorkomen, komen uit  uiteenlopende klimaatzones; van de 
tropen tot de Arctis (tabel 3.1, 3.3, 3.4). Een eerste groep komt uit klimaatzones die 
vergelijkbaar of koeler zijn dan het gematigde klimaat van Nederland. Dit zijn vooral 
herbivore soorten als ganzen en eenden. Wanneer arctische of boreale soorten zich in 
Nederland vestigen, gaat dit vaak samen met het verliezen van het trekgedrag. Een 
tweede groep bestaat uit soorten die vooral in de subtropen voorkomen; deze kennen in 
het oorspronkelijke verspreidingsgebied geen grootschalige trek. Wel ontvluchten zij 
buiten het broedseizoen gebieden met een tijdelijk gering voedselaanbod; vaak onder 
invloed van de droge en de natte tijd. Deze groep bestaat overwegend uit consumenten 
van zaden, vruchten en soms ook andere platendelen. Soorten met een werkelijk 
tropische herkomst komen onder exoten weinig voor. Daarmee is klimaat een redelijke 
voorspeller van het mogelijke succes van een soort; vooral als dit in samenhang met 
voedselkeus en trekgedrag wordt bezien. Andere studies die ingaan op klimaat als factor 
duiden erop dat gelijkenis in klimaat een factor is in het succes van een exoot (Blackburn 
et al. 2010). 
 
Ongeveer de helft van de invasieve en niet-invasieve exoten (50% tabel 3.1, 70% tabel 
3.3) komt uit de (sub)-tropen. Dat deze soorten in Nederland incidenteel tot broeden 
komen (tabel 3.3) of zich permanent vestigen (tabel 3.1) kan ook samenhangen met het 
warmer worden van het klimaat na 1980 (figuur 3.9). Het effect van een warmer klimaat 
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is onder meer een gemiddeld hogere wintertemperatuur (langdurige vorstperiodes zijn 
vaak een bottleneck) en een langer groeiseizoen. In aanvulling daarop profiteren 
sommige soorten van bijvoedering door mensen, zoals de Halsbandparkiet 
(wintervoedering; Strubbe & Matthysen 2009a,  2009b,  Shwartz et al. 2009), de Heilige 
Ibis (afval; Clergeau & Yésou 2006) en de Huiskraai (Nyari et al. 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.9 Gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt vanaf 1901 (derdegraads vergelijking geeft het 

verband weer), het aantal soorten dat in opeenvolgende decennia voor het eerst is 
vastgesteld, en aantal soorten dat jaarlijks is vastgesteld (soorten uit tabel 3.1, 3.3, 3.4). 
Mean annual temperature since 1901, number of species new each decennium and number 
of species per year. 

 
Geïntroduceerde aantallen 
De meest belangrijke factor in het succes van exoten is het aantal vogels dat in het begin 
geïntroduceerd is, in combinatie met het aantal locaties waar de vogels geïntroduceerd 
zijn (Blackburn et al. 2010). Deze conclusie is gebaseerd op uitgebreide analyses van de 
kolonisaties van Nieuw-Zeeland en enkele andere locaties op het zuidelijk halfrond door 
uitheemse vogelsoorten. Een groot aantal Europese soorten is daar bewust 
geïntroduceerd. Dit proces is goed gedocumenteerd, wat het mogelijk maakte het in 
detail te analyseren. In Europa kennen we de oorsprong van een succesvolle vestiging 
vaak niet. Wel lijkt het vooral om geringe aantallen te gaan die in eerste instantie 
ontsnappen of bewust worden losgelaten in tuinen of parken. Desondanks kunnen ook 
deze beperkte ontsnappingen succesvol worden; zeker als vogels op verschillende 
locaties in het vrije veld verschijnen. Watervogels worden veelvuldig gehouden als 
siervogels en ontsnappen geregeld. Veel van deze soorten leven buiten het broedseizoen 
bij voorkeur in groepen. Door dit gedrag kunnen ook enkelingen elkaar vinden. Een 
goed voorbeeld zijn de flamingo’s; waar deze vogels in West-Europa ook ontsnappen, na 
verloop van tijd vinden ze elkaar ergens in de grote wateren van Nederland. In dit 
verband zij er ook op gewezen dat in 1991 Sneeuwgans, Roodhalsgans, Dwerggans en 
Ross’ Gans talrijk werden gehouden in collecties (van der Laar et al. 1994). Tien jaar later 
zijn van de Sneeuwgans de eerste broedgevallen genoteerd (2003), waarbij al jarenlang 
de indruk bestond dat tijdens watervogeltellingen niet alleen dwaalgasten werden 
gezien, maar ook ontsnapte vogels (Van Roomen et al. in serie). In de jaren daarna 
verschenen ook van de andere drie genoemde soorten de eerste broedgevallen; met 
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eveneens bij deze soorten al jarenlang aanwijzingen voor het verschijnen van ontsnapte 
vogels in het vrije veld. Een deel van de Sneeuwganzen die in Nederland worden gezien 
zijn vermoedelijk afkomstig van een groep broedvogels nabij Neuss (Nordrhein-West-
Falen, Duitsland) (mededeling K.Koffijberg). 
 
Wanneer een soort met slechts enkele vogels een gebied koloniseert is de genetische 
basis smal. Hierdoor wordt in theorie de kans op uitsterven verhoogd als gevolg van 
inteelt (Blackburn et al. 2009). Of dit in Nederland een rol heeft gespeeld, is volstrekt 
onduidelijk. De soorten die nu succesvol zijn, worden alle veelvuldig in gevangenschap 
gehouden (van der Laar et al. 1994). Wie het internet afzoekt naar aanbod van 
watervogels komt een grote verscheidenheid aan soorten tegen. Hierdoor lijkt het zeer 
waarschijnlijk dat gedurende een kolonisatieproces geregeld nieuwe genencombinaties 
aan de poule worden toegevoegd. Grote Canadese Ganzen en Nijlganzen hebben 
Nederland (en België) vanuit verschillende plekken gekoloniseerd (Lensink 1996a, 
Vermeersch et al. 2004, Dehem & LaHaye 2010). Inmiddels hebben de verschillende 
kolonisatiefronten elkaar ontmoet en is een vrijwel aaneengesloten verspreidingsgebied 
ontstaan (Gyimesi & Lensink 2010, Lemaire & Wiersma 2011). Hierdoor is de genetische 
basis van deze invasieve exoten ongetwijfeld verbreed. 
 
Ontsnappen aan natuurlijke vijanden 
In het oorspronkelijke verspreidingsgebied van een soort wordt de grootte van een 
populatie mede bepaald door predatie en sterfte door ziekte en parasieten. Doordat 
meestal slechts een klein aantal exemplaren aan de basis van een vestiging staat is de 
kans groot dat niet alle natuurlijke parasieten meeverhuizen. Tegelijkertijd komen exoten 
in een omgeving met parasieten die tenminste in eerste instantie niet aangepast zijn aan 
deze nieuwkomer. Er zijn aanwijzingen dat dit voor een aantal vestigingen van exoten 
daadwerkelijk het geval is geweest; bijvoorbeeld voor Spreeuwen in de Verenigde Staten 
(Torchin et al. 2003). Deze vogels hadden een eeuw na de introductie maar een deel van 
de Europese parasieten in zich en relatief weinig Amerikaanse (Blackburn et al. 2009). 
Ook onder de Halsbandparkieten in Brussel is vastgesteld dat zij een kleinere last van 
parasieten dragen dan hun soortgenoten in het oorspronkelijke verspreidingsgebied 
(Shwartz et al. 2009). Vooralsnog wordt aangenomen dat het mogelijk gunstige effect 
van een geringe parasite pressure op het vestigingssucces in veel gevallen niet zal 
opwegen tegen de risico’s van een smalle genetische basis en de eerste stadia van 
vestiging (Blackburn et al. 2009). 
 
Uitbreidingsnelheid 
Van een aantal soorten was voldoende materiaal beschikbaar om uitbreidingsnelheden in 
Nederland te berekenen. Deze bedroegen 2 km/jaar of minder met uitzondering van 
Nijlgans die zich met 5-10 km/jaar uitbreidde (tabel 3.1). In vergelijking tot andere 
studies zijn deze snelheden aan de lage kant. Zo koloniseerden Spreeuwen de Verenigde 
Staten met 91.6 km/jaar en de Huismus met 16.8 km/jaar (van den Bosch et al. 1993). 
Toename en uitbreiding van zeven soorten roofvogels vanaf de jaren zeventig, na de 
crash in de jaren vijftig en zestig, in Nederland en Groot- Brittannië verliep met 0.5 tot 
4.5 km/jaar (Lensink 1997). De hoogst bekende uitbreidingssnelheid is vastgesteld 
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tijdens de kolonisatie van de Nieuwe Wereld door de Koereiger Bubulcus ibis, deze 
bedroeg 106 km/jaar (van den Bosch et al. 1993). Van enkele soorten zijn gegevens uit 
Europa beschikbaar (tabel 3.6). 
 
Tabel 3.6 Overzicht van uitbreidingsnelheden in het buitenland; meeste berekeningen uitgevoerd voor 

deze bijdrage op basis van gepubliceerde verspreidingskaarten met aanvullende bronnen. 
Overview of the velocity of range expansion in surrounding countries. 

 
soort species land country periode period snelheid speed bron source 

Grote Canadese Gans Branta canadensis spp. Zweden 1970-1995 2-3 km/jaar Svensson et al. 1999 

 Engeland 1970-1990 3,2 km/jaar Lensink unpl. 

 België 1986-2002 1-1,5 km/jaar Lensink unpl. 

Nijlgans Alopochen aegyptiacus Engeland 1970-1990 2,0 km/jaar Lensink unpl. 

Mandarijneend Aix galericulata Engeland 1970-1990 0,8-0,9 km/jaar Lensink unpl. 

Brilduiker  Bucephula clangula Engeland 1970-1990 0,5 km/jaar Lensink unpl. 

Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis Engeland 1970-1990 7,6 km/jaar Lensink unpl. 

Halsbandparkiet Psitticula krameri  Engeland 1969-2000 0,47 km/jaar Butler 2003 

 België 1986-2002 0,54 km/jaar Lensink unpl. 

 
De berekende snelheden verschillen weinig van die in Nederland (tabel 3.1). Verschillen 
tussen locaties kunnen een gevolg zijn van verschillen in het samenspel van reproductie 
en overleving (cf. van den Bosch et al. 1993) en/of de maximale dispersie afstand (cf. 
Caswell et al. 2001). Bijvoorbeeld de Nijlgans verspreidde zich in Engeland (2 km/jaar) 
beduidend langzamer dan op het vasteland (5-10 km/jaar). In Groot-Brittannië ligt het 
reproductief succes dan ook lager dan in Nederland (Sage 1998, Lensink 1999). De hoge 
uitbreidingsnelheid van Rosse Stekelstaart verdient meer aandacht. Ter bescherming van 
de Witkopeend O. leucocephala, waarmee de Rosse Stekelstaart hybridiseert, is de 
Spaanse populatie Rosse Stekelstaarten uitgeroeid en is de Britse populatie de afgelopen 
jaren sterk gereduceerd, tot ruim 96% (Henderson 2011). In Nederland, België en 
Frankrijk nemen de aantallen broedparen echter nog steeds toe (tabel 3.7, Hornman 
2011). Gezien de potentieel hoge uitbreidingsnelheid, kan deze soort zich in korte tijd 
weer over een groot gebied verspreiden, inclusief Spanje en Engeland waar de soort met 
veel moeite is bestreden. Het Verenigd Koninkrijk heeft haar bijdrage aan het behoud 
van de Spaanse Witkopeend geleverd (Henderson 2009), terwijl andere landen in West-
Europa nog aan de verplichtingen van de Bern Conventie moeten voldoen. Het gevaar 
van de Rosse Stekelstaart voor de Witkopeend is dus vooralsnog alleen verplaatst in 
plaats van verminderd. 
 
Landen om ons heen 
Overal in de westerse wereld komen uitheemse vogelsoorten voor (Lever 2005). Het 
voorkomen in Nederland is daarmee geen op zichzelf staand fenomeen. Ook Duitsland, 
België, Frankrijk en Groot-Brittannië kennen hun invasieve exoten (tabel 3.7). In alle drie 
de landen vertonen rond de 10 soorten een duidelijke toename en uitbreiding; bijna de 
helft minder dan de bijna 20 invasieve exoten in Nederland. Frankrijk kent twee soorten 
als inheems, die in de andere drie landen als uitheems te boek staan (Europese Flamingo 
Phoenicopterus roseus en Rode Patrijs). Ook in ons omringende landen gaat het met 
name de herbivoren voor de wind: Grote Canadese Gans, Nijlgans en Indische Gans 
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Anser indicus. Meer kieskeurige herbivoren zoals Mandarijneend en Carolinaeend 
kennen daar een gematigd positieve trend.   
 
In Nederland hebben soorten zoals Nijlgans en Grote Canadese Gans het land van west 
naar oost gekoloniseerd. Daarmee hebben zij contact gekregen met vestigingskernen 
aan de andere zijde van de grens en vloeien verschillende kernen aaneen tot één groot 
grensoverschrijdend verspreidingsgebied (zie ook van Dijk & Majoor 2011). Daarnaast 
kunnen soorten vanuit buurlanden ons land koloniseren. Het is bijvoorbeeld de vraag of 
Halsbandparkieten Breda zullen koloniseren vanuit de Randstad of vanuit de kern in 
Brussel-Antwerpen. In Frankrijk en Engeland komt verder een lange historie in de jacht 
tot uitdrukking in het voorkomen van exoten; in beide landen komt een aantal 
hoenderachtigen voor die ten behoeve van de jacht zijn uitgezet (bijvoorbeeld 
Goudfazant Chrysolophus pictus, Koningsfazant Syrmaticus reevesii, en Californische 
Kuifkwartel Callipepla californica, tabel 3.7). In Nederland is de Rode Patrijs ten 
behoeve van de jacht uitgezet, evenwel zonder succes (Teixeira 1979, Bult 2002). 
 
In Frankrijk is ook zichtbaar dat in een milder klimaat de kans groter is dat kleinere 
zaadeters succesvol zijn, zoals Japanse Nachtegaal Leiothrix lutea, Loodbekje Euodice 
malabarica en Fischer’s Agapornis Agapornis fischeri.  
 
Tot slot 
In de komende jaren gaat een nieuw atlasproject voor (broed)vogels van start 
(Schekkerman et al. 2012). Het is zaak dat in dit project de exoten, geïntroduceerde 
soorten broedvogels en gedomesticeerde soorten ieders aandacht krijgen. Alleen dan 
komen we achter de werkelijke aantallen en verspreiding. Ongeacht hoe een ieder over 
het voorkomen van deze soorten mag denken, discussies over de (on)wenselijkheid van 
hun voorkomen kunnen het beste gevoerd worden op basis van feiten. En daar zijn we 
met zijn allen bij: gewapend met kijker, kaart en opschrijfboekje.  
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Tabel 3.7 Aantal en trend van 39 soorten vreemde vogels in omringende landen; de eerste 19 zijn invasieve exoten 
in Nederland. Number and trend of 39 alien bird species in surrounding countries; the first 19 are invasive 
aliens for the Netherlands België Belgium Vermeersch et al. 2002, Vermeersch & Anselin 2009, Dehem & 
LaHaye 2010, Duitsland Germany Bauer & Woog 2008, Frankrijk France Dubois 2007, Groot-Brittannië 
Great Britain Dellany 1993, Baker et al. 2006, Henderson 2009. Vermeld als aantal broedparen, enkele 
soorten in exemplaren ex. Number of pairs is given, for some species number of individuals ex. 

 
 België Belgium Duitsland Germany Frankrijk France Groot-Brittannië GB 

 aantal trend aantal trend aantal trend aantal trend 

 number trend number trend number trend number trend 

    Broedt ook in Nederland also breeding in The Netherlands  

Heilige Ibis Threskiornis aethiopicus 0   1-3 ? 1.600-1.800  + 0  

Europese Flamingo Phoenicopterus roseus 0    2-4 o inheems  0  

Chileense flamingo Phoenicopterus chilensis 0   8-12 o 0-1 ? 0  

Zwarte Zwaan Cygnus atratus 40-48  +  11-18 o  6-20  +  >11 + 

Sneeuwgans Anser caerulescens ?  ?   0-5 ? 19  + 

Indische Gans Anser indicus 29-39  +  15-18  +  0-4 ? 3  ? 

Grote Canadese Gans Branta canadensis ssp. 2.070-2.800  ++ 1.400-1.600  ++  184-226  ++ 82.000 ex  ++ 

Kleine Canadese Gans Branta hutchinsii ssp. ?  ?  ? ? ? ? 

Nijlgans Alopochen aegyptiacus 970-1.600  +  2.200-2.600  ++  20-25  ++  300-400  + 

Casarca Tadorna ferruginea  5-12 ?  52-72  ++  0-5 ?  0-2  ? 

Carolinaeend Aix sponsa 25-30  +  31-44  + 0-1  +?  1-5  ? 

Mandarijneend Aix galericulata 133-168  + 350-450  +  16-20  o >3.500  + 

Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis 3  +  0-1 ? 40-60  + 100  -- 

Fazant Phasianus colchicus 60.000? ? 150-220.000  -? ?  ?  

Blauwe Pauw Pavo cristatus ?  ?  ?  ?  

Monniksparkiet Myiopsitta monachus  200 ex  ++ 0   0-5 ? > 32 ex   ? 

Grote Alexanderparkiet Psittacula eupatria  >10  + 50-61  + ?  1  ? 

Halsbandparkiet Psittacula krameri   5.000 ex  + 6.000-7.000 ex  ++ 1.000 ex  ++ > 7.800  ++ 

Huiskraai Corvus splendens 0  0  0  0  

     Broedt niet in Nederland not breeding in the Netherlands 

Nandoe Rhea americana 0   7-10  + 0  0  

Kleine Pelikaan Pelecanus rufescens 0  0   >50 ex  +? 0  

Kroeskoppelikaan Pelecanus crispus 0  0  10 ex. ? 0  

Rosse Fluiteend Dendrocygne bicolor 0  0  0-1 ? 0  

Kleine Flamingo Phoenicopterus minor 0  0  1 ? 0  

Keizergans Anser canagicus 0  ?  ?  3  

Magelhaengans Chloephaga picta 50-65  + ?  ?  ? ? 

Rode Patrijs Alectoris rufa 0  0  0  inheems  

Lady Amherstfazant Chrysolophus amherstiae 0  0  0   1-10  -- 

Koningsfazant Syrmaticus reevesii 84-140 ? 0  500-1.000 ? 0  

Goudfazant Chrysolophus pictus ?  ?  ?   85-118 ? 

Kalkoen Meleagris gallopavo ?  20 o ?  ? ? 

Californische Kuifkwartel Callipepla californica 0  0  onduidelijk ? 0  

Bobwhite Colinus virgianus 0  0  onduidelijk ? 0  

Geelvoorhoofd Amazone Amazona oratrix 0   >8  +? 0  0  

Fischer's  Agapornis Agapornis fischeri 0  0   >20  + 0  

Zwartmaskeragapornis Agapornis personatus 0  0  >5  +? 0  

Japanse Nachtegaal Leiothrix lutea ?  ?  > 5.000 ex.  ++ ? ? 

Treurmaina Acridotheres tristis 1 ? 0   0-5 ? 0  

Loodbekje Euodice malabarensis 0  0  700-1.000 ex  o? 0  
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4 Informatie per soort 

In het vervolg wordt het voorkomen besproken van soorten die behoren tot: 
• invasieve exoten 
• overige exoten (niet-invasieve exoten) 
• geïntroduceerde ganzen en eenden 
• gedomesticeerde soorten 

De indeling van soorten naar groepen is terug te vinden in de tabellen 3.1, 3.3, 3.4 en 
3.5. De feiten en omstandigheden zoals deze in de soortteksten worden gepresenteerd, 
vormen de basis voor de tabellen en figuren in hoofdstuk 3 (zie hiervoor). 
 
 

 4.1 Invasieve exoten 

Heilige Ibis Threskiornis aethiopicus 
De heilige ibis is afkomstig uit de tropen ten zuiden van de Sahara (Del Hoyo et al. 
1992). In Frankrijk komt de soort al twee decennia voor en heeft zich vanuit enkele 
ontsnappingen langs de zuidelijke en zuidwestelijk kust uitgebreid met in 2009 in totaal 
5.000 vogels (Clergeau & Yésou 2006, Smits & van der Winden 2010).  
 
In Nederland stammen de eerste waarnemingen uit de jaren juist voor de eeuwwisseling 
(Smits et al. 2010). Broedpogingen beginnen in 2001 met 2 paar in Botshol (Utr.), en in 
het volgende jaar 3 succesvolle broedgevallen. Deze vogels hadden zich in de kolonie 
lepelaars van Botshol gevestigd. In deze twee jaren zijn ook kleine aantallen in 
achtereenvolgens het Quackjeswater (ZH) en de Oostvaardersplassen (Fl) opgemerkt. Al 
deze vogels waren (grotendeels) afkomstig uit Avifauna (Alphen a/d Rijn); een enkele 
reiziger uit Frankrijk is niet uitgesloten. In 2003 zijn broedgevallen vastgesteld in Botshol 
(5 paar) en nabij de locatie van herkomst (5 paar). In de jaren daarna bleef het aantal in 
Botshol rond 4-7 paar schommelen met alleen in 2007 7 paar nabij Avifauna. Vanaf 
2007 verscheen de soort ook als broedvogel in De Banen nabij Weert. Sinds 2008 zijn in 
Avifauna gericht vogels teruggevangen en weer achter een hek gezet (Smits et al. 2009). 
In combinatie met twee ijs- en sneeuwrijke winters (2009/2010, 2010/2011) is de soort 
thans (vrijwel) uit Nederland verdwenen; in 2011 zijn geen broedgevallen meer rond 
Botshol, Alphen en in de Banen gemeld; wel vliegen nog enkele exemplaren rond 
getuige 1 ex. Maas & Waal half juli 2011 (waarneming R. Lensink). 
 
Voordat met terugvangen is begonnen bedroeg de jaarlijkse toename in Nederland meer 
dan 20% (figuur 4.1). Dit kwam redelijk overeen met de ontwikkeling in Frankrijk 
(17%/jaar). In Frankrijk is de soort een alleseter gebleken die onder meer nestjongen van 
kustbroedvogels als sterns en plevieren consumeert. Tot terugvangen is besloten 
vanwege het vermeende risico op prederen van nesten van beschermde soorten zoals 
lepelaar. 
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Figuur 4.1 Aantalsontwikkeling van de heilige ibis in Nederland (gegevens Smits et al. 2009); 

regressielijnen t/m 2007; daarna afname door gericht ingrijpen, zie tekst. Numbers of Scared 
Ibis in The Netherlands. 

 
Europese Flamingo Phoenicopterus roseus 
De flamingo komt als broedvogel van origine voor in het mediterrane deel van Eurazië 
(Del Hoyo et al. 1994). Het is een gedeeltelijke trekvogel binnen de mediterrane zone. In 
de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn broedgevallen vastgesteld in het Zwilbrocker 
Venn; juist over de grens bij Winterswijk (Lensink 1996a, Treep 2007). Hier nam het 
aantal toe van 1 paar (1987) tot 6 paar (1993) (Lensink 1996a). In 1996-2000 was het 
succes in deze kolonie nihil, waardoor de aantallen terugliepen (Ottens & van Winden 
2003a, Treep 2007). Vanaf 2001 wordt weer jaarlijks gebroed; met wisselend succes. 
Daarnaast zijn enkele mengparen met grote flamingo P. carabiensis vastgesteld. Het is 
nimmer duidelijk geworden of deze vogels uit gevangenschap afkomstig waren of 
dwaalgasten vanuit het zuiden; in de afgelopen jaren zijn enkele vogels met een ring uit 
Zwillbrock in Zuid-Frankrijk gezien (Treep 2007). Na het eerste verblijf in de kolonie met 
Chileense flamingo’s in 1986 (1 ex) is het aantal toegenomen tot 13 ex in 1992 
(toename 40% per jaar, figuur 4.2). Deze snelle toename kon niet verklaard worden uit 
aanwas (Treep 2007); en suggereerde daarmee een herkomst of uit Zuid-Europese 
broedgebieden en/of ontsnapping. In de jaren daarna is het aantal geslonken tot 5 ex in 
1999 om daarna weer toe te nemen tot 12 ex in 2007, 11 ex in 2008 en 9 ex in 2010. 
 
Buiten het broedseizoen (juli-maart) worden deze flamingo’s op de Nederlandse 
pleisterplaatsen waargenomen; te beginnen in het noorden van het land (Lauwersmeer, 
Friese Kust, Veluwemeer) en vanaf november vooral in het Volkerakmeer (Lensink 
1996a, Treep & Ikemayer 2006, Ottens & van Winden 2003a). Bij streng winterweer 
zoals in 2009/2010 en 2010/2011, wanneer het Volkerak bevriest, wijken de vogels uit 
naar het nabijgelegen Grevelingenmeer (Treep 2007). Het aantal grote flamingo’s 
schommelt sinds 1993 tussen 5 en 13 exemplaren.  
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Figuur 4.2 Maximum aantal van de Europese flamingo in Nederland (gegevens Treep 2007). Maximum 

number of greater flamingo in The Netherlands. 

 
Chileense Flamingo Phoenicopterus chilensis 
De Chileense flamingo komt van origine voor in meren in de Andes (Del Hoyo et al. 
1992). Deze Zuidamerikaanse soort dankt zijn voorkomen in Noordwest-Europa aan 
ontsnappingen en vrijlatingen. In de jaren zeventig verschenen de eerste vogels in beeld 
waarbij zich in de loop der jaren een groep vormde die vooral in Nederland verbleef 
(Bekhuis et al. 1987, Lensink 1996a). Deze vogels hebben zich vanaf 1982 in het 
Zwilbrocker Venn (D) gevestigd (6 vogels) met in 1983 het eerste succesvolle 
broedgeval. Nadien is het aantal broedparen toegenomen tot 13 paar in 1993, 18 paar 
in 1994 en 11 paar in 1995. In 1996-2000 was het succes nihil door predatie door 
vossen. Daarna was het aantal na enkele jaren weer op het niveau van 10-15 paar 
(Treep 2007). Tussen 1982 en 1996 bedroef de jaarlijks toename ruim 13%, om daarna 
tot in 2002 met ruim 5% per jaar af te nemen (figuur 4.3). Nadien is sprake van herstel, 
met 5% per jaar. Tegenwoordig ligt het aantal in de wintermaanden rond 30-40 ex, die 
vooral in het Volkerakmeer verblijven en als dit zoete waterbekken is dichtgevroren 
vooral in het zoute Grevelingenmeer (Treep 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.3 Maximum aantal van de Chileense flamingo in Nederland (gegevens Treep 2007). Maximum 

number of Chilean flamingo in The Netherlands. 
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Zwarte Zwaan Cygnus atratus 
De zwarte zwaan is inheems in Australië en succesvol geïntroduceerd in het nabijgelegen 
Nieuw Zeeland (Lever 1987, Del Hoyo et al. 1992). Deze zwaan foerageert vooral op 
waterplanten. De soort wordt in Europa veelvuldig in gevangenschap gehouden. 
Daarnaast is het een siervogel in parken. Beide activiteiten hebben tot verwilderde vogels 
geleid. In omringende landen is de soort broedvogel in België (>40 paar), Frankrijk (>10 
paar), Duitsland (>20 paar) en Engeland (>10 paar). 
 
Deze Australische soort heeft in 1978 voor het eerst in Nederland gebroed (Kromme 
Rijn). Vanaf halverwege de jaren tachtig verscheen de soort ook elders (Grevelingen 
1984, gevolgd door het Rivierengebied 1986). Nadien zijn ook vestigingen ontstaan in 
Brabant (vanaf 1988), Zuid-Holland en Noord-Holland (1992) (Lensink 1996a). Ten tijde 
van de tweede broedvogelatlas hadden Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en 
Limburg zich in het rijtje provincies met succesvolle broedgevallen gevoegd (Teixeira 
2002), en was de soort in iedere provincie broedvogel. De grootste concentratie 
broedvogels bevindt zich in het Markiezaat en het aangrenzende deel van Brabant 
gevolgd door het Volkerakmeer (Teixeira 2002). Tussen 1984 en 2000 is het aantal 
broedgevallen gemiddeld met 40% per jaar toegenomen, om nadien in een lager tempo 
verder toe te nemen (figuur 4.4). Strenge winter kunnen voor een terugval zorgen zoals 
halverwege de jaren tachtig (Lensink 1996a), halverwege de jaren negentig (Van 
Roomen et al. 1998) en meer recent de winters 2009/10 en 2010/11. Vanuit Markiezaat 
is tussen 1988 en 2000 een aaneengesloten verspreidingsgebied ontstaan van 8 
atlasblokken. Hieruit rolt een uitbreidingsnelheid van 0,4 km/jaar. Als we aannemen dat 
andere vestigingen in Nederland vanuit deze kern zijn ontstaan, is de snelheid veel 
hoger, namelijk meer dan 9 km/jaar. De soort werd en wordt op veel plaatsen als 
siervogel gehouden. Ontsnappingen elders in het land, en daarmee nieuwe 
vestigingskernen, liggen daarmee voor de hand. De waarheid over de kolonisatiesnelheid 
ligt daarmee vermoedelijk in het midden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.4 Aantal broedparen zwarte zwaan in Nederland sinds de eerste vestiging. Number of 

breeding pairs of Black Swan in the Netherlands since first settlement. 
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Figuur 4.5 Aantalsontwikkeling van de zwarte zwaan in Nederland volgens watervogeltellingen in 

september-april (seizoensom). Number of Black swans in The Netherlands according to the 
waterfowl census (season total). 

 
Buiten het broedseizoen zwerven de vogels in de omgeving rond zonder grootschalige 
bewegingen. Sinds de eerste waarnemingen in de jaren zeventig is het aantal vogels 
toegenomen met 19% per jaar (figuur 4.5). Tot halverwege de jaren negentig lag dit 
percentage wat hoger, nadien wat lager. In de wintermaanden verbleven rond de 
eeuwwisseling rond de 70-100 ex. in ons land en tegenwoordig rond de 170-220 ex. 
(gegevens SOVON).  
 
Sneeuwgans Anser caerulescens 
De sneeuwgans is een Noord-Amerikaanse soort die op de toendra’s broedt en zuidelijk 
in het agrarische midden van de USA overwintert (Del Hoyo et al. 1992). Af en toe 
bereiken enkelingen of groepjes de Europese westkust en mengen zich dan vaak tussen 
andere overwinterde ganzen (oa. Van den Berg & Bosman 1999). Sneeuwganzen 
kennen een lichte en een donkere kleurfase; het gaat hier vooral om de lichte kleurfase. 
In Duitsland (1-5 p.) en Engeland (>20 p) zijn ook de eerste tekenen van vestiging 
(Bauer & Woog 2008, Baker et al. 2006). 
 
In Nederland is de sneeuwgans al decennia een jaarlijks terugkerende wintergast. Tot in 
de jaren tachtig waren waarnemingen onderwerp van beoordeling door de CDNA. Met 
de toename van het aantal waarnemingen is deze kritische blik afgeschaft. In de jaren 
negentig liep het aantal ganzen dat in de wintermaanden werd opgemerkt op van 
enkelingen naar enkele tientallen. Uit deze jaren stammen ook de eerste waarnemingen 
van enkelingen en stelletjes in zomermaanden. Eind jaren negentig zijn de eerste 
broedgevallen gemeld (1999 Nuldernauw, 2000 Havikerwaard). Tegenwoordig 
verblijven jaarlijks tientallen sneeuwganzen in ons land; waarbij de aantallen tijdens 
watervogeltellingen in de winter hoger liggen dan in de zomermaanden (figuur 4.8).  
 
 
 
 
 
Het is niet uitgesloten dat een deel van vogels met bijvoorbeeld kolganzen meetrekt en 
de zomer in het hoge noorden van Eurazië verblijft. Op grond van seizoensommen is het 
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aantal sinds begin jaren negentig toegenomen met 6% per jaar (figuur 4.6), sinds de 
jaren zeventig evenwel met 17%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.6  Aantalsontwikkeling van de sneeuwgans in Nederland volgens watervogeltellingen in 

september-april (seizoensom). Number of Snow goose in The Netherlands according to the 
waterfowl census (season total). 

 
De eerste broedgevallen zullen rond de eeuwwisseling hebben plaatsgevonden; de 
tweede broedvogelatlas geeft 0-1 paar op. In 2005 zijn bij een gerichte ganzen-
inventarisatie 3 paar vastgesteld (Voslamber et al. 2007) en in 2009 10-15 paar (Van 
Dijk et al. 2011). Dit komt in de afgelopen tien jaar uit op een jaarlijkse toename van 
rond de 15% (figuur 4.7). 

Figuur 4.7 Schatting van het aantal paren van de sneeuwgans in Nederland (naar Lemaire & Wiersma 
2011). Estimated number of pairs of Snow goose in The Netherlands.  
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Figuur 4.8 Gemiddeld aantal sneeuwganzen per maand volgens watervogeltellingen (gegevens 

SOVON). Average number of Snow goose per month in the waterfowl census. 

 
Indische Gans Anser indicus 
De Indische gans komt van oorsprong als broedvogel voor op de hoogvlakten van Tibet, 
China en Mongolië en overwintert zuidelijk in India (Del Hoyo et al. 1992). De soort 
broedt (semi)-koloniaal waarbij nesten op een stenige en schaars begroeide bodem 
worden gemaakt. De soort is al decennia lang als sier- en parkvogel in West-Europa 
aanwezig (Delany 1993). In ons omringende landen komt de soort ook als broedvogel 
voor: België (>30 paar, Duitsland >10 paar, Frankrijk (>1 paar) en Engeland (>1 paar). 
 
In Nederland zijn de eerste broedgevallen in de jaren zeventig vastgesteld (Teixeira 
1979). Pas vanaf 1986 is sprake van een permanente vestiging (1 paar, Kromme Rijn 
gebied) van waaruit de soort zich vervolgens langs de Lek vestigt (Van Horssen & 
Lensink 2000). Hier worden veel paren op stenige kribben aangetroffen, een 
broedhabitat dat lijkt op dat in het oorspronkelijke broedgebied. In 1994 worden meer 
dan 10 paar geteld en verschijnen ook elders in het land vestigingen. In 1998-2000 
wordt het aantal op 70-100 paar geschat, verspreid over meer dan acht kernen en een 
aantal losse broedgevallen (Lensink & van Horssen 2002). In 2008 is het aantal geschat 
op 100 paar (Voslamber et al. 2010) lijkt de toename af te nemen (figuur 4.9). Voor 
2010 komt de schatting dan op 100-150 paar. Zo is de vestiging in Nieuwkoop met in 
1997 19 paar in 2009 vrijwel verdwenen (Lensink et al. 2009), waarbij een nieuwe 
vestiging op beperkte afstand in Reeuwijk met enkele paren klein blijft. Vanaf de eerste 
vestiging in 1986 bedroeg de jaarlijkse toename onder broedvogels gemiddeld 19%, de 
afgelopen 10 jaar slechts 7%. De vestiging vanuit het Kromme Rijn-gebied heeft zich 
tussen 1986 en 1999 uitgebreid van 1 naar 16 atlasblokken. Dit komt over met een 
uitbreidingssnelheid van 0,85 km/jaar. 
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Figuur 4.9 Aantal broedparen Indische gans in Nederland sinds de eerste vestiging. Number of breeding 

pairs of Bar-headed goose in the Netherlands since first settlement. 

 
Buiten het broedseizoen verblijven de Indische ganzen in de nabijheid van hun 
broedlocaties, in waterrijke gebieden met grasland. Vaak mengen ze zich met andere 
soorten, soms trekken ze ook als soort groepsgewijs rond langs foerageerlocaties. Het 
rivierengebied herbergt dan net als in het broedseizoen de meeste vogels. Op basis van 
de tellingen van watervogels in het winterhalfjaar (1973-2008) bedroeg de gemiddelde 
jaarlijkse toename ruim 21%, waarbij de soort vanaf 1976 jaarlijks is vastgesteld (figuur 
4.10). De afgelopen tien jaar lag de jaarlijkse toename lager, slechts 6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.10  Aantalsontwikkeling van de Indische gans in Nederland volgens watervogeltellingen in 

september-april (seizoensom). Number of Bar-headed goose in The Netherlands according 
to the waterfowl census (season total). 

 
Grote Canadese Gans Branta canadensis ssp. 
De grote Canadese gans is een van de vele (onder)soorten van deze (super)soort van 
Noord-Amerika (Del Hoyo et al. 1992). In de eerste helft van de vorige eeuw is ze in 
Zweden, Finland en Noorwegen uitgezet, vooral ten behoeve van de jacht (Hagemeijer 
& Blair 1997). In Engeland was de soort al eerder op grote schaal aanwezig, vooral als 
siervogels op landgoederen. Nederland volgde in de tweede helft van de vorige eeuw 
waarbij de soort op landgoederen en in stadsparken werd uitgezet. Van daaruit heeft 
deze soort zich in het vrije veld gevestigd. In delen van de Randstad is het nog altijd een 
soort die menig park bevolkt; net als in Noord-Amerika. In Noord-Amerika zijn de vogels 
evenwel vanuit het buitengebied de stad ingetrokken (Conover & Kania 1991); in 
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Nederland andersom. In landen rondom Nederland is de soort een geregelde 
broedvogel: België (±2.500 paar), Duitsland (±1.500 paar), Engeland (15-20.000 paar), 
Frankrijk (±200 paar ).  
 
In de jaren vijftig, zestig en zeventig zijn op enkele locaties in het zuidwesten van 
Nederland kleine vestigingen ontstaan. Deze zijn door ingrijpen van de mens grotendeels 
geëlimineerd (Teixeira 1978, Lensink 1996a). Vanaf begin jaren tachtig is het zuidwesten 
van Nederland vanuit België gekoloniseerd. Bezuinigingen op overheidsuitgaven onder 
de kabinetten Lubbers in de jaren tachtig deed controle op een aantal groepen in 
stadsparken de das om (Den Haag, Purmerend, Lensink 1996a). Ook elders in het land 
ontstonden door ontsnapping en vrijlating vestigingen. In de volgende jaren nam het 
aantal steeds verder toe met als resultaat een schatting van 1.000-1.400 paar in 1998-
2000 (Lensink 2002) en 4.000 paar in 2008 (Voslamber et al. 2010). Voor 2010 houden 
wij het op 5.000-9.000 paar (figuur 4.11). Daarbij is meegenomen dat we vooral over de 
talrijkheid van de soort in de stedelijke omgeving slecht op de hoogte zijn terwijl de soort 
in parken en andere openbaar groen wel talrijk kan broeden; vooral in de Randstad. Alle 
cijfers op een rij komt dit sinds de eerste gevallen overeen met een gemiddelde jaarlijkse 
toename ruim 24%. In het afgelopen decennium lag de toename op 23%; van een 
afvlakking is vooralsnog geen sprake.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.11 Aantal broedparen grote Canadese gans in Nederland sinds de eerste vestiging. Number of 

breeding pairs of Canada  goose in the Netherlands since first settlement. 

 
In Laag-Nederland en langs de rivieren is het verspreidingsgebied thans min of meer 
aaneengesloten. Tot net na de eeuwwisseling waren de verschillende vestigingskernen 
nog afzonderlijk zichtbaar. Iedere kern had zich in de loop der jaren vanuit een klein 
begin over een steeds groter gebied uitgespreid. Uitbreidingssnelheden lagen in de jaren 
tachtig en negentig tussen de 1,1 km/jaar (Delft) en 2,3 km/jaar (West-Brabant) 
(Lensink 2002). 
 
Nederlandse vogels zijn net als hun Belgische soortgenoten standvogel (Lensink 1996a, 
2002). In de zomermaanden komt vanuit België een contigent vogels om de vleugelrui in 
de Delta door te maken (). In de wintermaanden verhuizen een deel van de Duitsers naar 
Nederland (oa. Van Roomen et al. in serie) terwijl alleen bij langdurig streng winterweer 
vogels vanuit Scandinavië Nederland bereiken. Tegenwoordig is het aantal buitenlanders 
klein ten opzichte van het aantal Nederlandse Canadese ganzen; in de jaren zeventig 
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werden influxen vanuit het hoge noorden duidelijk opgemerkt (oa. Dirksen 1980), het 
laatst halverwege de jaren tachtig (figuur 4.12). Omdat de soort standvogel is, zijn grote 
aantallen buiten het broedseizoen vooral nabij broedgebieden aanwezig; waarbij dus ook 
groepen in meer besloten (en droge) landschappen in het oosten van het land verblijven. 
Momenteel verblijven in de wintermaanden rond 20.000 Canadese ganzen (geteld ruim 
17.000 in januari 2009). Op basis van maandelijkse watervogeltellingen sinds de jaren 
zeventig bedroeg de jaarlijkse toename 24%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.12  Aantalsontwikkeling van de grote Canadese gans in Nederland volgens watervogeltellingen 

in september-april (seizoengemiddelde, gegevens SOVON). Number of Canada goose in 
The Netherlands according to the waterfowl census (season total). 

 
Kleine Canadese Gans Branta hutchinsii ssp. 
De kleine Canadese gans broedt noordelijker in Noord-Amerika dan zijn grote broer (Del 
Hoyo et al. 1992). Soms dwalen vogels van deze soort af naar West-Europa (Van den 
Berg & Bosman 1999). Het voorkomen als broedvogel in Nederland is geheel terug te 
voeren op uitzetting en ontsnapping. Belangrijke vestigingskernen bevinden zich in 
Noord-Holland (omgeving Purmerend) en de Delta (Voslamber et al. 2007). Ook elders 
broeden losse paren.  
 
De eerste broedgevallen van de kleine Canadees zijn aan ons voorbij gegaan; vooral 
omdat waarnemers geen onderscheid hebben gemaakt tussen grote en kleine Canadese 
gans. In de 1998-2000 is hun aantal op een klein maar onbekend aantal geschat 
(Lensink 2002). In 2005 komt voor het eerst een redelijk volledig beeld boven water: 
200 paar (Voslamber et al. 2007, 2010), met de belangrijkste vestiging in Noord-Holland 
nabij Purmerend. In de jaren daarna is het aantal broedparen ongetwijfeld verder 
toegenomen maar dit heeft niet tot een nieuwe recente schatting geleid. Een telling in 
juli 2011 kwam in genoemde regio tot 2.142 ex. (Visbeen et al. 2012); naar schatting 
goed voor meer dan 200 paar. 
 
Sinds 2003 geven opgaven in watervogeltellingen vermoedelijk een redelijk beeld van 
het voorkomen (figuur 4.13). De gegevens duiden op een jaarlijkse toename van rond de 
35%. Dan zou het aantal broedvogels in 2008 500 paar hebben bedragen, en in 2010 
900 paar. Een schatting van >200 paar in 2009 (tabel 3.1) is daarmee aan de 
conservatieve kant.   
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Figuur 4.13 Aantalsontwikkeling van de kleine Canadese gans in Nederland volgens watervogeltellingen 

in september-april (seizoensom). Number of Canada goose in The Netherlands according to 
the waterfowl census (season total). 

 
Nijlgans Alopochen aegyptiacus 
De nijlgans komt voor in Afrika ten zuiden van de Sahara met een noordwaartse uitloper 
in het Nijldal (Del Hoyo et al. 1992). Tot in de 18e eeuw kwam de soort ook voor in 
landen rond het oosten van de Middellandse Zee en ook in Zuidoost-Europa tot in 
Hongarije (Cramp & Simmons 1978). Enkele eeuwen geleden is de soort al naar 
Engeland gebracht als siervogel. In Norfolk heeft zich vanuit één van deze locaties een 
kleine populatie in het vrije veld gevestigd. Na decennia lang min of meer stabiel 
geweest te zijn, is het aantal daar de afgelopen twee decennia toegenomen en is de 
verspreiding ruimer geworden (Sharrock 1979, Wernhem 1998, Sage 1998).  
 
In Nederland stamt het eerste broedgeval uit 1967 (Teixeira 1979). Deze vogels zijn 
sneller dan hun Engelse soortgenoten in aantal toegenomen. Begin jaren tachtig is vanuit 
Groninger stadsparken een tweede populatie in het vrije veld ontstaan (Lensink 1996a). 
Beide vestigingen hebben zich in de loop der jaren als een olievlek over het land 
verspreid in hebben elkaar omstreeks 1995 in de monding van de IJssel ontmoet (Lensink 
2002). Nadien is het aantal verder toegenomen en is de verspreiding ruimer geworden. 
Rond 2000 is de verspreiding van de soort in België samensmolten met die in Nederland, 
ter hoogte van de grens met onze zuiderburen. In de jaren negentig is vanuit Nederland 
ook de kolonisatie van Duitsland in gang gezet, via Rijn, Eems, Wezer en Elbe, soms 
geholpen door lokale ontsnappingen aldaar. Na de eeuwwisseling is de opmars 
doorgegaan met de kolonisatie van Denemarken (Gyimesi & Lensink 2010). In het 
zuiden is tegelijkertijd het noorden van Frankrijk op enkele plaatsen bevolkt geraakt; 
vooral via het dal van de Schelde en de Maas (Gyimesi & Lensink 2010). Inmiddels zijn 
vrijwel alle uithoeken van Nederland bevolkt door de soort, al is de dichtheid in de recent 
bezette gebieden nog lang niet maximaal. Een verder groei is derhalve mogelijk. In 
Nederland is tot aan de eeuwwisseling een uitbreidingsnelheid van meer dan 5 km/jaar 
vastgesteld (Lensink 2002). Met de kolonisatie van Duitsland en Denemarken is deze 
verder opgelopen, tot meer dan 7 km/jaar. Belangrijkste factor is dat hier gebieden met 
minder geschikt of ongeschikt habitat (ontbreken van water) worden overgeslagen. De 
soort maakt hierdoor grotere sprongen. 
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Figuur 4.14 Aantal paren van de nijlgans in Nederland volgens een telling/schatting van het aantal paren 

(open cirkels) en volgens het broedvogelmonitoringproject (index, stippen). Number of 
breeding pairs of the Egyptian goose in the Netherlands according to nationwide estimates 
and the breeding bird census program (index). 

 
De aantalsontwikkeling van de nijlgans is goed gedocumenteerd; na het eerste geval in 
1967 staat de teller anno 2009 stil op rond de 10.000 paren. Over de gehele periode 
genomen bedroeg de toename ruim 24% per jaar (figuur 4.14). De afgelopen tien jaar 
was de groei beduidend minder; slechts 11% met sinds 2007 een min of meer stabiel 
aantal. Ook de gegevens van watervogeltellingen sinds 1976 duiden op een afname van 
de groei: 33% voor de periode 1976-2008 en 11% voor 2000-2008. De stabilisatie in de 
aantalsontwikkeling in recente jaren kan geheel verklaard worden uit het toegenomen 
afschot sinds de eeuwwisseling (Gyimesi & Lensink 2010). 
 
Nederlandse nijlganzen zijn vooral standvogel waardoor de verspreiding buiten het 
broedseizoen sterk overeenkomt met die in het broedseizoen. Grote aantallen 
broedvogels (en dus ook niet-broedvogels) verblijven in Holland en langs de rivieren. In 
Noord-Nederland en de Delta is het aantal lager. In Hoog-Nederland is de dichtheid het 
laagst maar verblijven ook buiten het broedseizoen verspreid lage aantallen. Tijdens 
streng winterweer, met veel sneeuw, verhuist een deel van de vogels uit Noord-
Nederland naar het midden en westen. Recente schattingen van het aantal buiten het 
broedseizoen komen op ruim 50.000 ex. aan het einde van het broedseizoen (Gyimesi & 
Lensink 2010). De aantalsontwikkeling volgens de watervogeltellingen houdt gelijke 
trend met die van de schatting van het aantal broedvogels (28% versus 24%). Ook de 
stagnatie in de groei in de afgelopen tien jaar is in deze tellingen zichtbaar (figuur 4.15). 
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Figuur 4.15  Aantalsontwikkeling van de nijlgans in Nederland volgens watervogeltellingen in september-

april (seizoengemiddelde). Number of Egyptian goose in The Netherlands according to the 
waterfowl census (season average). 

 
Casarca Tadorna ferruginea 
Casarca’s broeden van origine in de subtropische klimaatzone in moerassen en 
rivierdalen in Zuidoost-Europa tot ver in China alsook in Marokko en Algerije (Del Hoyo 
et al. 1992). In Zuidoost-Europa loopt de populatieomvang terug (Blair & Hagemijer 
1997). Als gevolg van introducties en ontsnappingen broedt de soort ook verspreid in 
Noordwest-Europa. Dwaalgasten vanuit het zuidoosten van Europa zijn in de lage landen 
rond de Noordzee evenwel niet uitgesloten (Bijlsma et al. 2001).  
  
De eerste broedgevallen in ons land stammen uit de jaren zeventig (Teixeira 1979). In de 
jaren tachtig nam het aantal gevallen toe (jaarlijks 1-5), alsook in de jaren negentig 
(jaarlijks 2-10) (Lensink 1996a). De trend heeft zich in het recente decennium 
voortgezet. Tegenwoordig gaat het om 5-15 gevallen per jaar (figuur 4.16). Opgeteld 
gaat het om een jaarlijks toename van 5-6%. Het aantal zeker broedgevallen blijft echter 
laag; in de jaren tussen 1971 en 1994 ging het om 26% zekere broedgevallen. De 
meeste gevallen komen uit Laag-Nederland en het rivierengebied. Verspreidings-
gegevens uit 1998-2000 duiden erop dat de soort verspreid over het land voorkomt; 
waarbij de verspreiding van jaar op jaar steeds verschillend is. Dit kan erop duiden dat 
paren vrij willekeurig broedpogingen wagen. Door het lage broedsucces lijken geen vaste 
kernen te ontstaan.  
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Figuur 4.16 Aantal broedparen casarca in Nederland sinds de eerste vestiging. Number of breeding pairs 
of Ruddy shelduck in the Netherlands since first settlement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.17 Aantalsontwikkeling van de casarca in Nederland volgens watervogeltellingen in september-

april (seizoensom). Number of the Ruddy shelduck in The Netherlands according to the 
waterfowl census (season total). 

 
Buiten het broedseizoen is de casarca in veel waterrijke gebieden aan te treffen. De 
aantallen buiten het broedseizoen zijn de afgelopen decennia gestaag toegenomen; 
gemiddeld met 17% per jaar (figuur 4.17). Ging het in de jaren zeventig nog om enkele 
vogels per seizoen, tegenwoordig gaat het om honderden vogels. In de jaren negentig 
zijn op enkele locaties in de nazomer concentraties casarca’s opgemerkt, die niet 
verklaard konden worden uit het beperkte aantal broedparen in Nederland (Ottens & 
van Winden 2003). Deze trend heeft zich voortgezet. Tegenwoordig zijn in de nazomer 
in het IJsselmeer enkele honderden vogels aanwezig (figuur 4.18), die zich ophouden op 
locaties met een groot aanbod aan waterplanten. Het voorlopig maximum is een groep 
van 600 ex op het Eemmeer in 2010 (gegevens Sovon). Dit kan erop duiden dat vogels 
van buiten Nederland (Noord-Afrika, Zuidoost-Europa) naar Nederland komen om te 
ruien. Een tweede, en mogelijk meer plausibele verklaring kan zijn dat casarca’s uit 
geheel Noordwest-Europa de vleugelrui in Nederland doormaken. Als we kijken naar de 
maanden juni-oktober is het aantal vogels in Nederland sinds 1991 met ongeveer 17% 
per jaar toegenomen. In de maanden oktober-april gaat het maar om 4% per jaar, 
hetgeen aardig overeenkomt met de toename in de broedtijd. In Frankrijk leven na het 
broedseizoen enkele honderden vogels (Dubois 2007) en in Duitsland idem (Bauer & 
Woog 2008). 
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Figuur 4.18 Gemiddeld aantal casarca’s per maand volgens watervogeltellingen (gegevens SOVON). 

Average number of Ruddy shelducks in the waterfowl census. 

 
Carolinaeend Aix sponsa 
De carolinaeend komt verspreid over Noord-Amerika voor (Del Hoyo et al. 1992). Net 
als zijn verwant de mandarijneend is het een holenbroeder die boomholten nabij wateren 
als broedplaats benut. Beide soorten gebruiken ook nestkasten. De carolinaeend is in 
verschillende Europese landen vastgesteld, zonder dat dit tot omvangrijke populaties 
heeft geleid (Bauer & Woog 2008, Dubois 2007, Baker et al. 2006, Vermeersch et al. 
2004) . De oorsprong is steevast ontsnapping en vrijlating uit gevangenschap; de soort is 
in Nederland één van de meest talrijke eendensoorten in watervogelcollecties (Van der 
Laar et al. 1994). 
 
De eerste gevallen in Nederland stammen uit de jaren rond 1980 (Lensink 1996b). Pas 
eind jaren negentig wordt vrijwel jaarlijks melding gemaakt van broedgevallen (Lensink 
2002). In het eerste decennium van deze eeuw is het bij een tot enkele broedgevallen 
per jaar gebleven (Van Dijk et al. in serie). De huidige schatting is jaarlijks 1-5 paar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.19  Aantalsontwikkeling van de carolinaeend in Nederland volgens watervogeltellingen in 

september-april (seizoensom). Number of Wood ducks in The Netherlands according to the 
waterfowl census (season total). 

 
Watervogeltellingen in het winterhalfjaar laten eenzelfde beeld zien. Iedere winter 
worden opgeteld enkele tientallen vogels gezien met een maximum dat de laatste jaren 

Casarca Tadorna feruginea

0

30

60

90

120

150

j a s o n d j f m a m j

aa
nt

al
 v

og
el

s 
nu

m
be

r 
of

 b
ird

s
1993/2000
2001/2009

y = 5E-111e0,1283x

R2 = 0,8238

1

10

100

1970 1980 1990 2000 2010

aa
nt

al
 n

um
be

r

Wood duck  Aix sponsa



 46 

tussen 10 en 20 ex ligt. Sinds begin jaren negentig is desondanks een zwakke toename 
in het aantal carolinaeenden zichtbaar (figuur 4.19) van 7% per jaar.  
 
Mandarijneend Aix galericulata 
De kleurenpracht van de mandarijneend is vermoedelijk de belangrijkste reden dat de 
soort veelvuldig in collecties en parken wordt gehouden. Dit heeft tot succesvolle 
vestiging in Zuid-Engeland (>3.500 p.), Duitsland (350-450 p.), België (80-95 p.), 
Frankrijk (>15 p.) en Nederland geleid (Baker et al. 2006, Bauer & Woog 2008, 
Vermeersch et al. 2004, Dubois 2007). Opgeteld gaat het in West-Europa om >4.000 
paren. Dit is substantieel in vergelijking met de schatting van hooguit 20.000 ex. (met 
negatieve trend) in het oorspronkelijke verspreidingsgebied in het oosten van China (Del 
Hoyo et al. 1992).  
 
In de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn verspreid over Nederland de eerste 
broedgevallen vastgesteld (Teixeira 1979). Toen is de eerste permanente vestiging op de 
Noord-Veluwe ontstaan die zich dankzij gericht ophangen van nestkasten heeft kunnen 
uitbreiden (Lensink 1996a). De andere vroege vestigingen zijn toen weer ter ziele 
gegaan. Nadien zijn vanaf de jaren tachtig nieuwe vestigingen ontstaan. Bolwerken voor 
de soorten liggen nu langs de Noord-Veluwe, de Zuid-Veluwe, en in Midden-Limburg 
(Lensink 2002). Daarnaast zijn er meer dan tien kleinere vestigingen met ook een kleiner 
aantal. De broedpopulatie is tussen 1967 en 2000 toegenomen tot 200-260 paar: een 
toename met gemiddeld met 16%/jaar. Nadien ontbreekt een goed overzicht van 
broedgevallen (figuur 4.20). Tot 2000 is de verspreiding van de soort goed 
gedocumenteerd. Uit opeenvolgende verspreidingsbeelden kan worden afgeleid dat de 
soort in Midden-Limburg met ruim 1 km/jaar is uitgebreid en op de Veluwe met bijna 2 
km/jaar. 

Figuur 4.20 Aantal broedparen mandarijneend in Nederland sinds de eerste vestiging. Number of 
breeding pairs of Mandarin duck in the Netherlands since first settlement. 

 
Na het broedseizoen blijven mandarijneenden in de nabijheid van broedgebieden waarbij 
ze zich in grotere groepen kunnen concentreren. Het habitat bestaat dan uit 
(sprenge)beken, vijvers en plassen. Een deel van deze habitats wordt tijdens de 
watervogelstellingen niet bezocht; het meest complete beeld komt uit de mid-
wintertelling (januari). Dan verschijnt de soort vooral op grote wateren nabij de 
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broedgebied (IJssel, Nederrijn en Maas). Uit de watervogeltellingen sinds 1976 volgt een 
jaarlijkse toename van 17% (figuur 4.21). Na 2002 blijft het aantal op een min of meer 
gelijk niveau en lijkt de toename tot stilstand te zijn gekomen; let wel door de afwijkende 
habitatkeuze van de soort, in vergelijking tot andere eendensoorten, worden belangrijke 
pleisterplaatsen (bijvoorbeeld sprengen langs het Veluwemassief) in watervogeltellingen 
niet altijd goed geteld. Een schatting van het aantal broedparen anno 2010 komt zo op 
250-300 paar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.21 Aantalsontwikkeling van de mandarijneend in Nederland volgens watervogeltellingen in 

september-april (seizoensom). Number of Mandarin ducks in The Netherlands according to 
the waterfowl census (season total). 

 
 
Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis 
Deze eendensoort komt van oorsprong uit Noord- en Zuid-Amerika. Daar vertonen 
noordelijke broedvogels een zuidwaartse trek. Begin jaren zestig heeft de soort zich in 
Engeland vanuit gevangenschap in het vrije veld gevestigd (Slimbridge). Nadien is het 
aantal toegenomen en is de verspreiding ruimer geworden. In 1990 werd het aantal 
vogels volgens nationale watervogeltellingen geschat op 3.400 ex, hetgeen een jaarlijkse 
toename van 22% impliceerde en overeenkwam met een broedpopulatie van 570 paren 
(Hughes 1992). De ruimtelijke uitbreiding had tussen 1960 en 1985 een snelheid van 7,8 
km/jaar (Lensink ongepubl.). In 1974 is het eerste broedgeval in Ierland vastgesteld 
gevolgd door 15-20 paren in 1989 (Hughes 1992) (19% toename/jaar). In de jaren 
negentig bleek dat rosse stekelstaarten in de winter naar Spanje trokken en daar bleven 
hangen, aangetrokken door de nauwverwante soort witkopeend (Hughes 1998). Dit 
leidde tot kruisingen tussen beide soorten waarbij de mannetjes rosse stekelstaart 
dominant bleken over de mannetjes witkopeend. Daarmee werd de soort een bedreiging 
voor één van Spanjes meest schaarse en meest bedreigde broedvogelsoorten (Hughes 
1998). In 2005 is in Engeland (en Spanje) de eliminatie van de rosse stekelstaart ter hand 
genomen. Aan de groei kwam een einde en na vier winters met afschot is de populatie 
met 90% gereduceerd tot bijna 400 vogels (Henderson 2009). 
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Figuur 4.22 Aantal paren van de rosse stekelstaart in Nederland volgens het broedvogel-monitoring-

project (gegevens SOVON). Number of breeding pairs of the Ruddy duck in the 
Netherlands according to the breeding bird census program. 

 
In Nederland zijn in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw niet jaarlijks 
broedgevallen vastgesteld (Lensink 1996b). Rond 1990 ging dit over in jaarlijks 1-4 paar 
en rond de eeuwwisseling in jaarlijks 1-5. In de meest recente jaren lijkt de soort vaste 
voet aan de grond te hebben gekregen en gaat het om 9-15 paar. Dit betekent een 
jaarlijkse toename van ongeveer 17% per jaar sinds 1990 (figuur 4.22). De meeste 
gevallen komen uit het westen van het land uit waterrijke duingebieden en 
laagveenmoerassen. De oorsprong van de Nederlandse vestigingen is vermoedelijk 
Engeland, maar ontsnappingen uit lokale watervogelcollecties zijn niet uitgesloten 
(Lensink 2002). 
 
In de wintermaanden komt de soort in Nederland verspreid in waterrijke gebieden voor, 
In de jaren zeventig en tachtig ging het om hooguit enkele waarnemingen per winter. In 
de jaren negentig werden het er meer, tot 10-15 ex. tijdens de midwintertelling. In het 
afgelopen decennium eindigde de teller de midwintertelling geregeld boven de 50 ex. 
met als voorlopig maximum 66 ex. in november 2007. Op grond van de seizoensommen 
en seizoenmaxima tijdens watervogeltellingen komt de jaarlijkse toename tot 2008 op 
ongeveer 25% (figuur 4.23). Het verschil in tempo van toename tussen broedvogels en 
niet-broedvogels duidt erop dat in de wintermaanden ook vogels van elders aanwezig 
zijn (bijvoorbeeld Engeland). In februari 2011 zijn bij een gerichte telling maximaal 33 ex. 
in Nederland geteld (Hornman 2011). Dit duidt erop dat de reductie van aantallen in 
Engeland zich lijkt te vertalen in een kleiner aantal dat de winter in Nederland 
doorbrengt; de maxima lijken terug te lopen (figuur 4.23). De winters sinds 2008/2009 
kennen alle een periode met vorst en ijs en een langere reeks winters daarvoor niet. De 
lagere maxima kunnen ook hiermee samenhangen. Veelal zijn de maxima in de 
voorwinter genoteerd. De 33 ex. uit februari (na vorst) zijn hiermee niet goed 
vergelijkbaar. 
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Figuur 4.23  Aantalsontwikkeling van de rosse stekelstaart in Nederland volgens watervogeltellingen in 

september-april (seizoensom links, en maximum rechts). Number of Ruddy ducks in The 
Netherlands according to the waterfowl census (season total left, maximum right). 

 
 
Fazant Phasianus colchius 
De fazant komt met een groot aantal rassen en ondersoorten voor in montane gebieden 
tussen de Kaukasus en Oost-Azië. Mogelijk kwam ze in het grijze verleden tot aan de 
grenzen met Europa voor (Glutz et al. 1978). De fazant is door de Grieken naar Zuid-
Europa gebracht en door de Romeinen verder naar het noorden en westen 
meegenomen. In eerste instantie ging vermoedelijk vooral om vogels in gevangenschap. 
Pas in de tijd van de Normannen (900 na Chr.) komen meldingen van voorkomen in het 
vrije veld. De soort al vele eeuwen in Nederland aanwezig (Glutz et al. 1973). 
Grootschalig uitzetten vindt pas vanaf de 18e eeuw plaats en dan vooral ten behoeve 
van de jacht. De huidige fazant in het vrije veld is een vermenging van verschillende 
ondersoorten en rassen vanuit het oorspronkelijke verspreidingsgebied. Ook elders in 
Europa is de soort talrijk aanwezig, van Midden-Finland tot in Noord-Spanje en Zuid-
Italië en van Ierland tot aan de Kaukasus (Hagemeijer & Blair 1997) en behoort de soort 
in veel landen tot het reguliere jachttableau. 
 
Als broedvogel kwam de soort tot in de jaren zeventig verspreid over het hele land voor 
waarbij de dichtheden regionaal sterk uiteen konden lopen als gevolg van verschillen in 
jachtdruk en de hoeveel jaarlijks uitgezette fazanten. Vanaf 1978 werd uitzetten van 
fazanten ten behoeve van de jacht gelimiteerd en vanaf 1993 verboden. In de jaren 
tachtig heeft dit geleid door een flinke afname in het aantal broedparen; mede geholpen 
door de strenge winters 1978/79, 1984/85, 1985/86 en 1986/87 (Bijlsma et al. 2001). 
In de jaren negentig is deze afname doorgegaan (4,8% per jaar) om vanaf de 
eeuwwisseling over te gaan in een stabilisatie (figuur 4.24). De soort is nu vooral relatief 
talrijk op voedselrijke gronden met een groot aanbod aan kruidenrijke (zaden) randen en 
zomen. In delen van het westen en noorden en midden van het land ontbreekt de fazant 
tegenwoordig als (broed)vogel (Hustings & Vergeer 2002). Dit resulteert in de volgende 
aantalsschattingen rond 1980 >100.000 paar, 1998-2000 50-60.000 paar en 2010 rond 
50.000 paar. 
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Figuur 4.24 Aantal paren van de fazant in Nederland volgens het broedvogel-monitoring-project 

(gegevens SOVON). Number of breeding pairs of the Pheasant in the Netherlands 
according to the breeding bird census program. 

 
Buiten het broedseizoen is de verspreiding niet wezenlijk anders dan in de broedtijd. 
Fazanten verplaatsen zich nauwelijks, enkele honderden meters is al een hele reis (Bijlsma 
et al. 2001). PTT-tellingen van SOVON geven een goed beeld van de ontwikkeling in de 
wintermaanden. Sinds 1980 is een gestage afname met 2,4% per jaar vastgesteld (figuur 
4.25). Van de stabilisatie die onder broedvogels vanaf 2000 is opgetreden, is onder de 
wintervogels niets opgemerkt; redenen voor het verschil zijn onbekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.25 Aantalsontwikkeling van de fazant in de winter (PTT-tellingen). Number of Pheasants in 

winter.  

 
 
Blauwe Pauw Pavo cristatus 
Al enkele eeuwen wordt de pauw in West-Europa als siervogel op landgoederen en 
buitenplaatsen gehouden. Het eerst verscheen de soort in Engeland; het natuurlijke 
verspreidingsgebied lag immers in de Aziatische delen (India) van het ooit grote Britse 
wereldrijk (Del Hoyo et al. 1994). Voor Hindoes en Boedisten is de soort heilig waardoor 
zij in India op veel plaatsen bescherming geniet en van oudsher ook voorkomt op en 
rond tempels met altijd mensen in de nabijheid. 
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In Nederland wordt de soort al meer dan een eeuw als siervogel in parken en op 
landgoederen en buitens gehouden. Meer recent is het ook een vaste bewoner van 
kinderboerderijen. Op deze plaatsen kunnen de vogels succesvol broeden. Lang heeft 
dat niet tot vestiging in het vrije veld geleid. Wanneer een eigenaar de controle over de 
vogels verliest, kan dit wel gebeuren. De eerste gevallen stammen uit de jaren zeventig 
met een succesvol broedgeval in Meijendel (Teixeira 1979). In de jaren tachtig en 
negentig volgen meer meldingen van waarschijnlijke en zeker broedgevallen (Lensink 
1996b, Vergeer 2002). Voor 1998-2000 komt de schatting op jaarlijks 5-15 gevallen 
hetgeen een toename is ten opzichte van de jaren zeventig (figuur 4.26). Of deze trend 
zich de afgelopen tien jaar heeft voortgezet, is onduidelijk. Wij gaan voorlopig uit van 
jaarlijks minimaal 10-20 paar. De jaarlijkse toename komt dan op rond de 8%. Het is 
vaak lastig om uit te maken of een pauw bij het interieur van een park of landgoed 
behoort of dat ze aan de verkeerde zijde van het hek zijn beland en, in de nabijheid van 
mensen, een broedpoging gaat doen. 

Figuur 4.26 Aantal broedparen pauw in Nederland sinds de eerste vestiging. Number of breeding pairs 
of Peacock in the Netherlands since first settlement. 

 
Halsbandparkiet Psittacula krameri  
De halsbandparkiet komt van origine voor in de savannen en het laaglandregenwoud 
van noordelijk tropisch Afrika en Zuid-Azië (Del Hoyo et al. 1997). Door introducties en 
ontsnappingen komt de soort buiten het oorspronkelijke verspreidingsgebied op veel 
locaties voor in Europa, Afrika, Azië en Amerika. In Europa is de soort bekend uit vooral 
stedelijke gebieden in Engeland, België, Duitsland, Spanje en Nederland (Hagemeijer & 
Blair 1997). De vogels in ons land behoren vermoedelijk tot de ondersoort P. k. borealis. 
De soort is een alleseter die het vooral van zaden, vruchten en knoppen moet hebben. In 
de stedelijke omgeving van de westerse wereld is dit volop aanwezig, tot op de 
voederplank van meelevende buurtbewoners. 
 
Het eerste officiële broedgeval van de Halsbandparkiet in Nederland heeft 
plaatsgevonden in 1968 in park Ockenburg bij Den Haag (Lensink 1996). Enkele jaren 
eerder waren in deze stad de eerste ontsnapte vogels waargenomen. In de eerste helft 
van de jaren zeventig is broeden niet met zekerheid vastgesteld. In 1978 zijn twee 
broedgevallen geteld en in 1979 één. In de periode daarna is het aantal gestaag 
toegenomen, echter enigszins afgeremd door de strenge winters van 1984/85-1986/87 
(figuur 4.27). In 1992 is de soort ook in Wassenaar vastgesteld. Halverwege de jaren 
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negentig kwamen in Den Haag 50-60 paar tot broeden (Lensink 1996a). Na Den Haag 
volgde Rotterdam waar in de periode 1973-77 de eerste waarschijnlijke broedgevallen 
zijn vastgesteld, ten noorden van Overschie. Vanaf 1987 is deze kolonie jaarlijks geteld 
en schommelde het aantal tussen de 4-7 paar (Lensink 1996a). Het eerste broedgeval in 
Amsterdam werd in 1977 geconstateerd in het Vondelpark, waarbij drie jongen 
succesvol zijn grootgebracht (Lensink 1996a). Verder is er nog een ongedocumenteerde 
melding uit 1963 (Louwe Kooijmans 2005). Vanaf 1990 werden ook vogels in 
Amstelveen en omstreken gezien en sinds 1998 in andere stadsdelen buiten het centrum, 
zoals Amsterdam-Noord, de Bijlmermeer en buiten de stad, zoals in Weesp. Hier heeft de 
soort in 1998 en 1999 ook gebroed (Keijl 2001). Op basis van aantallen op slaapplaatsen 
is het aantal broedparen in voorjaar 2000 in Amsterdam geschat op ongeveer 100 paar 
(Keijl 2001). In 1977 zijn de eerste vogels langs de binnenduinrand bij Haarlem 
opgemerkt. Enkele jaren later vestigden ze zich als broedvogel in de wijk Schalkwijk. 
Halverwege jaren negentig broedden hier 6-9 paar n in 2000 7 broedparen (Keijl 2002).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.27 Schatting van het aantal paren van de halsbandparkiet in Nederland (naar Van Kleunen et al. 

2010). Estimated number of pairs of Ring-necked parakeet in The Netherlands.  

 
Eind jaren negentig is de totale Nederlandse broedpopulatie geschat op ongeveer 150 
broedparen (Bijlsma et al. 1979) en tijdens de atlasperiode van 1998-2000 op 220 
broedparen (SOVON 2002). Omdat geen integrale broedvogelinventarisaties 
plaatsvinden is niet goed bekend hoe groot de broedende populatie momenteel is. Op 
basis van aantallen op slaapplaatsen in januari 2010 kan de broedpopulatie worden 
geschat op ongeveer 3.200 paren, waarvan 1.700 in Den Haag eo, 170 in Rotterdam, 
130 in Haarlem en 1.200 in Amsterdam (Van Kleunen et al. 2010). Uit de 
aantalsontwikkeling van de afgelopen 40 jaar rolt dat op landelijke schaal de jaarlijkse 
toename tot 2000 ongeveer 23% bedroeg en in het afgelopen decennium 30% (figuur 
4.27). Ook blijkt dat de groeisnelheid in Rotterdam en Haarlem tot de eeuwwisseling 
beduidend lager lag dan in Den Haag en Amsterdam (10-15% versus 21-23%). Na de 
eeuwwisseling verdwijnt dit verschil en loopt deze uiteen van 28% in Amsterdam tot 
36% in Rotterdam (Van Kleunen et al. 2010). 
 
Van de vier grote vestigingen van Halsbandparkieten is de verspreiding op vier 
verschillende momenten bekend: het eerste jaar van vestiging (Lensink 1996a); in 1993 
(Lensink 1996a), in 1999 (Keijl 2002) en 2009 (Van Kleunen et al. 2010). Door op 
verschillende momenten in de tijd de oppervlakte van het verspreidingsgebied te bepalen 
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kan een uitbreidingssnelheid worden afgeleid (zie verder Van den Bosch et al. 1993, 
Williamson 1997). Als maat voor de verspreiding is het aantal bezette atlasblokken 
genomen. Alleen in het eerste jaar van vestiging is deze teruggebracht van 25 km2 tot 1 
km2. Hieruit volgt dat de snelheid in Amsterdam en Den Haag in 1977-2009 rond 0,5 
km/jaar lag en in Haarlem en Rotterdam op bijna 0,3 km/jaar. Tot de eeuwwisseling lag 
de uitbreidingssnelheid in alle vier de kernen lager dan in het decennium daarna (0,16-
0,53 km/jaar versus 0,57-0,76 km/jaar). De ruimtelijke uitbreiding heeft ertoe geleid dat 
de vestigingskernen in de vier genoemde steden nu een aaneengesloten verspreidings-
gebied vormen en de soort vanuit Amsterdam richting Utrecht gaat, vanuit Leiden 
richting Alphen en vanuit Rotterdam richting Dordrecht. Kolonisatie van meer stedelijke 
gebieden in de komende jaren ligt daarmee voor de hand: richting Arnhem-Nijmegen en 
de stedenband in Noord-Brabant. 
 
Buiten het broedseizoen verblijven de halsbandparkieten gelijk in de broedtijd in de 
stedelijke omgeving en foerageren in parken, plantsoenen en tuinen. Uitstapjes naar het 
agrarische buitengebied worden weinig gemaakt. In de avonduren verzamelen de vogels 
zich op grote gemeenschappelijke slaapplaatsen. Deze lenen zich uitstekend voor 
simultaantellingen om de populatiegrootte vast te stellen (oa. Klaassen & Hustings 2010, 
Klaassen & van Kleunen 2012). Op grond van PTT-tellingen van wintervogels in 
december bedraagt de jaarlijkse toename sinds 1978 16% (figuur 4.28). 
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Figuur 4.28 Aantalsontwikkeling van de halsbandparkiet in de winter (PTT-tellingen). Number of Rose-

ringed Parakiet in winter.  

 
 
Monniksparkiet Myiopsitta monachus  
De monniksparkiet komt met een aantal ondersoorten voor in Zuid-Amerika, met name 
in het droge laagland ten zuiden van het tropisch regenwoud. De soort eet vooral zaden 
en vruchten, soms ook insecten (Del Hoyo et al. 1997). Soorten uit het geslacht 
Myiopsitta zijn de enige papagaaien die zelf een nest bouwen, de andere soorten 
gebruiken steevast natuurlijke en kunstmatige holten, gaten en nissen. Via ontsnapping 
en vrijlating komt de soort in verschillende stedelijke gebieden in Noord-Amerika, Azië 
en Europa voor; vooral in de subtropische zone (Del Hoyo et al. 1997). In Spanje floreert 
de monniksparkiet in steden langs de oostkust zoals Barcelona en Malaga. De soort komt 
ook in België voor (Brussel).  
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In de jaren zeventig is de soort gedurende enkele jaren bekend als broedvogel uit de 
nabijheid van Bergen op Zoom. In het volgende decennium leven en broeden enkele 
paren aan de rand van Enschede. De eerstgenoemde vestiging komt door afschot aan 
zijn einde, de tweede door het verhuizen van de voederplank van een betrokken 
eigenaar (Lensink 1996b). Uit de jaren negentig is ook weer een vestiging bekend: 
Rumpt, Betuwe (Lensink 2002).  
 
Na de eeuwwisseling verschijnt de soort in Wageningen, Apeldoorn, Deventer en 
Ouddorp (Van Kleunen et al. 2010). In alle gevallen is er een binding met de oorsprong 
van de ontsnapping/vrijlating door aanbod van voedsel; een handelaar, een dierentuin, 
een kinderboerderij. Zonder deze hulp lijkt het onwaarschijnlijk dat de soort het in 
Nederland redt; maar het aantal vestigingen neemt desondanks toe. Het zou ons niet 
verbazen dat op zeker moment er toch een groep aanslaat, en zonder veel hulp van 
buiten overleeft en toeneemt (figuur 4.29). Gegevens op waarneming.nl duiden erop dat 
de soort in Ouddorp en omgeving en Deventer in aantal toeneemt, met in het eerste 
gebied meer dan 30 vogels en de het tweede meer dan 25 ex. (2012). Buiten het 
broedseizoen blijven de vogels op en rond broedlocaties, waarbij de grote bolvormige 
nesten ook als slaapplaats worden gebruikt.  

Figuur 4.29 Schatting van het aantal paren van de monniksparkiet in Nederland (naar Van Kleunen et al. 
2010). Estimated number of pairs of Monkparakeet in The Netherlands.  

 
Grote Alexanderparkiet 
De grote alexanderparkiet komt van oorsprong voor in subtropisch en tropisch Azië van 
Oost-Afghanistan tot in Cambodja (Del Hoyo et al. 1997). De soort leeft van vruchten 
en zaden die vooral in het agrarisch gebied worden verzameld. Op en rond het Arabisch 
schiereiland is de soort geïntroduceerd. Rondom Nederland komt de soort voor in 
Duitsland (oa. Wiesbaden (2002 49 paar) en Keulen (1993 11 paar)) en België (Brussel  
2004 40 paar) en neemt in beide landen toe (Brussel 30% per jaar) (Van Kleunen et al. 
2010).  
 
De grote alexanderparkiet wordt sinds de jaren negentig met regelmaat in Nederland 
opgemerkt. In Amsterdam duikt de soort vanaf 1997 op en in Haarlem vanaf 2006 (Van 
Kleunen et al. 2010). De aantallen nemen sindsdien toe met een voorlopig maximum 
van 68 ex. in Amsterdam (Klaassen & Hustings 2010, Klaassen & van Kleunen 2012) en 
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10 ex. in Haarlem. De cijfers van Amsterdam duiden op een jaarlijkse toename van 16%. 
De soort is groter dan een halsbandparkiet en heeft kenmerkende rode schouders. Ze 
krijgt evenwel weinig aandacht van de stedelijke vogelaar. Daarom zijn we slecht 
geïnformeerd over de aantalsontwikkeling. In 2006 is Amsterdam het eerste zekere 
broedgeval vastgesteld (Nieuwsbrief VWG Amsterdam 26 (najaar): 24). In 1998-2000 
kon nog geen melding van een broedgeval worden gemaakt (Vergeer 2002). Gezien de 
toename van de soort in Amsterdam kan het niet anders dan dat ze succesvol in de 
hoofdstad weet te broeden. De soort is in de handel te duur (>! 125,-- per vogel) om de 
toename geheel of gedeeltelijk aan vrijlating/ontsnapping te wijten. Net als de 
halsbandparkiet benut de soort boomholten en anders nissen en spleten om te broeden. 
De nacht wordt op slaapplaatsen doorgebracht, waar ze tussen de veel talrijkere 
halsbandparkiet nauwelijks opvallen. 
 
 
Huiskraai Corvus splendens 
De huiskraai komt van oorsprong voor in ten zuiden van de Himalaya van Pakistan tot in 
Thailand (Del Hoyo et al. 2009). Ruim een eeuw geleden dook de soort ook elders rond 
de Indische Oceaan op, het eerst in Zuidoost-Azië, later gevolgd door Oost-Afrika en het 
Midden-Oosten. In 1975 heeft de soort zich bij Suez gevestigd. Vestiging is veelal het 
gevolg van verplaatsing van vogels op schepen. Nieuwe vestigingen liggen steevast nabij 
druk bevaren scheepvaartroutes; bijvoorbeeld Suez, Singapore en Hongkong. Veel 
nieuwe vestigingen hebben geleid tot toename (gemiddelde 17%, maximum 27%/jaar 
Singapore 1985-2000) (Slaterus et al. 2009).  
 
Uit de jaren negentig zijn verschillende waarnemingen van huiskraaien in Nederland 
bekend. In 1994 verscheen de soort bij Hoek van Holland. De vestiging in Suez is 
mogelijk de oorsprong van de vestiging in Nederland met als meest waarschijnlijke vector 
een schip voor de haven van Rotterdam. In 1997 vond het eerste broedgeval plaats 
(Ottens 2002). In de jaren daarna volgden meer succesvolle pogingen waardoor in 2008 
25-27 vogels in Hoek van Holland verbleven. De jaarlijks toename tussen 1997 en 2008 
bedroeg 23% (Slaterus et al. 2009) (figuur 4.30). Enig rekenwerk aan deze populatie 
heeft geleerd dat het aantal binnen twee decennia zou kunnen toenemen tot meer dan 
1.000 vogels, waarbij de kans reëel is dat vanuit Hoek van Holland andere delen van 
Nederland en aangrenzende landen worden gekoloniseerd alsook dat Hoek van Holland 
de stepping stone wordt voor een volgende vestiging langs de Atlantische Oceaan. In 
Hoek van Holland lijkt het aantal vogels sinds 2009 stabiel op 25-30 ex. (de 
Baerdemaeker & Klaassen 2012); in de omgeving duikt de soort echter steeds vaker op 
(waarneming.nl). 
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Figuur 4.30 Ontwikkeling van het aantal vogels van de huiskraai in Nederland (naar Slaterus et al. 2009). 
Estimated number of birdss of House crow in The Netherlands.  

 
Na het eerste broedgeval in 1997 zijn op meer plaatsen in Hoek van Holland mogelijke 
broedgevallen geconstateerd (Slaterus et al. 2009). Hieruit kan worden afgeleid dat de 
uitbreidingssnelheid van de soort zeer laag is, 0,22 km/jaar. Ook in nieuwe vestigingen 
elders in de wereld is vastgesteld dat het aantal sterk kon toenemen maar het 
verspreidingsgebied relatief klein bleef (Slaterus et al. 2009). De huiskraai is een 
standvogel die het hele jaar rond in Hoek van Holland aanwezig is. Het is een alleseter 
die van vruchten, zaden en ongewervelden leeft alsook van afval bij patat- en viskramen 
(Ottens 2002). De nacht wordt op gemeenschappelijk slaapplaatsen doorgebracht, in 
Hoek van Holland vaak in gezelschap van kauwtjes (Slaterus et al. 2009). 
 
 

4.2 Niet-invasieve exoten 

Kleine flamingo Phoenicopterus minor 
Deze soort komt voor in Afrika ten zuiden van de Sahara (Del Hoyo et al. 1992). Soms 
dwalen vogels af naar de kusten rond de Middellandse Zee alwaar ze opduiken in 
broedgebieden van de Europese flamingo in Spaanse en Franse Delta’s.  
 
De eerste waarnemingen in Nederland van kleine flamingo’s komen uit het einde van de 
jaren tachtig (Treep 2007). In 1990 heeft een groep van 6 exemplaren door Noord- en 
West-Europa gezworven die in mei (3 ex.) en augustus (5 ex.) in Markiezaat is 
opgemerkt (Treep 2007). In de jaren daarna duiken weer af en toe vogels op: mei 1994 
3 ex. en februari 1996 2 ex. Vanaf 2003 is de soort jaarlijks opgemerkt met langdurig 3 
ex. In de jaren daarna verblijven 2 ex in ons land met als meest vaste verblijfplaats 
Zwarte Haan op het Friese Wad. In 2008/09 loopt het aantal op tot 5 ex. en een jaar 
later tot 6 ex. (in oktober 2009 zelfs 7 ex.). Het gehele jaar 2010 gaat het slechts om 3 
ex. (Treep 2007). 
 
Van twee vogels is op basis van ringen aangetoond dat zij afkomstig waren uit 
gevangenschap: een vogelpark in België (2002) en een dito park in Leeuwarden (2003) 
(Treep 2007). Waarnemingen van niet-geringde vogels sluiten een herkomst uit Afrika 
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niet uit. Het aantal waarnemingen van kleine flamingo’s rond de Middellandse Zee is de 
afgelopen twee decennia toegenomen. Dit wordt gerelateerd aan de toenemende druk 
op broedgebieden van de soort. Waarnemingen rond de Middellandse Zee gaan ook 
geregeld over kleine groepjes (zonder ringen). Een wilde herkomst is daarmee niet 
uitgesloten. 
 
Rosse Fluiteend Dendrocygne bicolor 
De rosse fluiteend broedt in de tropen en subtropen van Zuid- en Midden-Amerika, 
Afrika ten zuiden van de Sahara en India ten zuiden van de Himalaya (Del Hoyo et al. 
1992). De soort maakt vooral grondnesten, maar broedt soms in boomholten. 
 
In Nederland wordt de soort in watervogelcollecties gehouden (Van der Laar et al. 
1994). In 2009 is een broedgeval vastgesteld bij Wommels (Fr). In het begin werd het 
ouderpaar vergezeld door 10-12 pullen maar waarschijnlijk is geen van de pullen 
vliegvlug geworden (Van Dijk et al. 2011).   
 
Ross’ gans Anser rossii 
Deze kleine gans lijkt door zijn lichte kleur op de sneeuwgans maar verschilt door een 
beduidend kleiner formaat (Del Hoyo et al. 1992). De soort broedt in Noord-Canada en 
overwintert in de deelstaten ten noorden van de grens tussen de USA en Mexico. 
Dwaalgasten kunnen West-Europa bereiken (Van den Berg & Bosman 2000). 
 
In Nederland wordt al enkele decennia in de winter af en toe een Ross’ gans gezien. 
Daarnaast is het aantal dat in gevangenschap wordt gehouden de afgelopen decennia 
toegenomen (Van den Berg & Bosman 2000). Het aantal waarnemingen in de 
wintermaanden is de afgelopen 15 jaar langzaam gestegen met in 2010 het eerste 
broedgeval (Voslamber 2010). 
 
Keizergans Anser canagicus 
De keizergans broedt op de toendra’s van Noordoost-Azië en Alaska en overwintert 
vooral op de Aleoeten in de Beringzee. Het is een grotere gans die gelijkt op de donkere 
fase sneeuwgans maar met een kleinere snavel. Het is gelijk andere ganzen een 
herbivoor. 
 
Vogels in Nederland zijn steevast afkomstig uit gevangenschap. In 1998 is een 
waarschijnlijk broedgeval in het Wormer & Jisperveld vastgesteld (Voslamber 2002). Tien 
jaar later wordt de stand op 5 paar geschat (Voslamber et al. 2010). Watervogeltellingen 
laten ook een toename van het aantal vogels zien met 22% per jaar, en met als 
voorlopig maximum 13 getelde vogels in 2008/09 (figuur 4.31).  
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Figuur 4.31  Aantalsontwikkeling van de keizergans in Nederland volgens watervogeltellingen in 

september-april (seizoensom). Number of Emperor goose in The Netherlands according to 

the waterfowl census (season total). 

 
Magelhaengans Chloephaga picta 
De magelhaengans broedt boven de boomgrens in het zuidelijke deel van de Andes en 
op de Falkland Eilanden (Del Hoyo et al. 1992). In 1983-1994 zijn in Nederland jaarlijks 
1-3 paar vastgesteld. In de jaren daarna zijn geen nieuwe gevallen vastgesteld, al 
verblijven nog wel enkele exemplaren in ons land. Watervogeltellingen leveren als 
maximum per seizoen 10 ex. op. Bij onze zuiderburen heeft de soort vaste voet aan de 
grond en neemt het aantal broedparen jaarlijks toe met 15%, met in 2007 50-65 paar 
(Vermeersch & Anselin 2009). 
 
Amerikaanse smient Mareca americana 
De Amerikaanse smient is de tegenhanger van de Europese smient. Beide soorten 
broeden langs wateren met in de nabijheid grazige vegetaties (Del Hoyo et al. 1992). De 
Amerikaanse smient bereikt als dwaalgast met regelmaat de kusten van West-Europa 
(Van den Berg & Bosman 2000). De soort wordt ook veelvuldig in watervogelcollecties 
gehouden (Van der Laar et al. 1994). Broedgevallen zullen hier hun oorsprong hebben. 
Na het eerste geval in 1998 (Eersel) volgde gevallen bij Amsterdam (1999, 2001)   
(Ottens 2002). Het geval uit 1999 betrof een gemengd paar met de Europese smient 
(mannetje). 
 
Chileense smient  Anas chilensis 
De Chileense smient is de Zuidamerikaanse tegenhanger van de Europese smient. Ook 
deze soort broedt langs wateren met in de nabijheid grazige vegetaties (Del Hoyo et al. 
1992). De Chileense smient wordt in watervogelcollecties gehouden (Van der Laar et al. 
1994). Broedgevallen zullen hier hun oorsprong hebben. Uit 2009 is een broedgeval 
bekend (Van Dijk et al. 2011).  
 
Bahamapijlstaart Anas bahamensis 
De eend heeft zijn natuurlijke verspreiding in het Caribische gebied en het aangrenzende 
deel van Zuid-Amerika (Del Hoyo et al. 1992). In West-Europa word de soort de 
afgelopen decennia geregeld gezien, waarbij de vogels zonder twijfel afkomstig zijn uit 
gevangenschap is. Watervogeltellingen leveren ieder seizoen wel enkele waarnemingen 
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op met soms een aantal exemplaren verspreid over het land. In 1999 is een verdacht 
paar opgemerkt op de Bergerheide, zonder verdere zekerheid omtrent broeden 
(Voslamber 2002). In 2006 heeft een paar succesvol gebroed (6 pullen) in hetzelfde 
gebied (Hustings et al. 2006). 
 
Kaapse taling Anas capensis 
De Kaapse taling is een soort uit het oosten en zuiden van Afrika ten zuiden van de 
Sahara (Del Hoyo et al. 1992). Waarnemingen vanuit dit verspreidingsgebied zijn zo 
goed als uitgesloten. Waarnemingen in West-Europa hebben dan ook zonder twijfel 
betrekking op ontsnapte of vrij gelaten vogels. In 1999 is bij Heerde een paartje 
succesvol tot broeden gekomen (Voslamber 2002). De waarneming komt uit dezelfde 
omgeving als waar in de jaren tachtig de eerste gevallen van brilduikers opdoken 
(Lensink 1996), ook daar was en is de verdenking ontsnapping. De soort wordt met 
regelmaat verhandeld en gehouden (Van der Laar et al. 1994). 
 
Buffelkopeend Bucephula albeola 
De Buffelkopeend is broedvogel in Noord-Amerika (Del Hoyo et al. 1992). Net als de 
brilduiker is het een holenbroeder die van origine in boomholten nabij open water 
broedt. De soort accepteerd ook nestkasten. In Noord-Amerika worden noordelijke 
broedgebieden na het broedseizoen verruild voor zuidelijker oorden. 
 
De afgelopen decennia zijn in Nederland enkele malen buffelkopeenden vastgesteld 
(Van den Berg & Bosman 1999). Dwaalgasten hebben aantoonbaar de Azoren bereikt. 
Deze zijn niet aanvaard als trans-atlantische dwaalgast, omdat de kans op 
ontsnappingen groot is. De soort wordt met regelmaat in collecties gehouden (Van der 
Laar et al. 1994). In de Geesterambacht bij Alkmaar is enkele jaren achtereen in de 
wintermaanden een buffelkopeend waargenomen. In juni 2011 is in een steenuilenkast 
bij Heerhugowaard een vrouwtje met zes eieren vastgesteld (Zutt-van der Made 2011). 
In juli blijken het vrouwtje gevlogen en de eieren zijn niet uitgekomen. 
 
Kokardezaagbek Mergus cucullatus 
De kokardezaagbek is een holenbroeder en broedt in de continentale streken van de 
Verenigde Staten en Canada langs riviertjes en kleine wateren (Del Hoyo et al. 1992). De 
soort overwintert op zoete wateren in het zuiden van de VS. In Europa wordt de soort in 
watervogelcollecties gehouden (Van der Laar et al. 1994) en worden al sinds enkele 
decennia geregeld vogels in het vrije veld waargenomen (Van Roomen et al. in serie). 
Soms laait de discussie op of deze vogels op eigen kracht de oceaan over zouden kunnen 
komen (Van den Berg & Bosman 2000). Vooralsnog bestaat geen bewijs voor een wilde 
herkomst. Broedgevallen zijn in onze buurlanden niet bekend. 
 
In 2008 heeft een paar succesvol bij Mijdrecht gebroed (Van Dijk et al. 2010). Na 
waarnemingen in de voorafgaande winter in deze omgeving van maximaal 1 man en 4  
vrouw (enkele met kooiringen), werd op 24 mei 2008 een paartje met 5 jongen van 
ongeveer 3 weken oud gezien. Watervogeltellingen wijzen niet op een toename (figuur 
4.32). 
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Figuur 4.32 Aantalsontwikkeling van de kokardezaagbek in Nederland volgens watervogeltellingen in 

september-april (seizoensom). Number of Hooded mergansers in The Netherlands according 

to the waterfowl census (season total). 

 
Rode patrijs Alectoris rufa 
De rode patrijs is een soort uit de subtropische zone rond de Middellandse Zee. In 
Frankrijk broedt ze ten zuiden van de isotherm van +2oC in januari en +8 oC in maart 
(Yeatman-Bertolet & Janis 1998). Het is een opvallend getekende soort die in veel 
landen een geliefde jachtvogel is. In Engeland is de soort in de 18e eeuw geïntroduceerd 
voor de jacht (Gibbons et al. 1994). Sindsdien zijn aantal en verspreiding met ups and 
downs toegenomen (Gibbons et al. 1998), vooral vanwege voortdurende aanvulling 
door nieuwe uitzettingen. In het zuiden van Engeland zouden deelpopulaties self-
sustaining kunnen zijn. In gebieden waar de soort samen met de patrijs Perdix perdix 
voorkomt is laatstgenoemde dominant. De achteruitgang van de patrijs in Engeland 
wordt dan ook niet aan het voorkomen van de rode patrijs geweten maar aan 
verslechterende omstandigheden in het agrarisch gebied. 
 
In Nederland zijn in de afgelopen decennia verschillende pogingen gedaan de soort te 
introduceren (Teixeira 1979, Bekhuis et al. 1987, Bult 2002). Vestigingen uit de jaren 
zeventig zijn in de strenge winter van 1978/79 gesneuveld (Bekhuis et al. 1987). In de 
jaren negentig zijn in het zuiden des land enkele vestigingen opgemerkt die snel 
verdwenen. Succesvolle broedgevallen zijn in ons land nog nimmer opgemerkt. 
 
Lady Amherst’s fazant Chrysolophus amherstiae 
Deze fazant heeft een zeer lange staart, een kleurig kleed en komt van origine voor in 
het zuidwesten van China en de aanliggende grensgebieden met Birma en Tibet (Del 
Hoyo et al. 1994). In Engeland komt een vrij grote groep voor in Bredforeshire alwaar de 
soort in de 19e eeuw is geïntroduceerd (Gibbons et al. 1994). Hun aantal is de afgelopen 
decennia flink afgenomen tot minder dan 100 paar in 1998 (Baker et al. 2006). Elders in 
Engeland komen nog enkele kleine vestigingen voor. Introducties elders in de wereld zijn 
niet gelukt. 
 
In Nederland is één geval bekend: een paartje op een Amsterdamse begraafplaats 
(1999), zonder aanwijzing voor broeden (maar ook niet gezocht) (Vergeer 2002). De 
soort wordt met regelmaat in grotere volières gehouden. 

y = 1E-

33e0,0383x

R2 = 0,0617

1

10

100

1990 1995 2000 2005 2010

aa
nt

al
 n
um
be
r



 61 

Helmparelhoen Numida meleagris 
Deze luidruchtige hoenderachtige leeft in open en half open landschappen ten zuiden 
van de Sahara (Del Hoyo et al. 1994). De soort wordt in Europa op kinderboerderijen en 
landgoederen gehouden. In Duitsland en Hongarije is ze in de vorige eeuw zonder 
succes uitgezet. Tijdens de tweede broedvogelatlas is de soort op twee plekken in het 
vrije veld gevonden; zonder dat succesvol is gebroed (Vergeer 2002).  
 
Kalkoen Meleagris gallopavo 
Deze grote hoenderachtige komt voor in de gematigde en subtropische zone van  
Noord-Amerika (Del Hoyo et al. 1994). In Europa zijn sinds de 16e eeuw pogingen 
gedaan de soort te introduceren, zonder veel succes. Thans leeft in Tsjechië een grote 
groep (500 ex.?) en op enkele plaatsen in Duitsland kleinere aantallen (totaal 20 paar) 
(Bauer & Woog 2008). 
 
In Nederland is tot op heden één broedgeval vastgesteld: een gemengd paar van een 
wilde vogel (bruin) en een gedomesticeerde vogel (wit) met 4 jongen (Vergeer 2002). 
Gezien het voorkomen op (kinder)boerderijen zijn meer gevallen in het vrije veld niet 
uitgesloten. Op waarneming.nl zijn de afgelopen jaren verschillende waarnemingen 
gepubliceerd die er op duiden dat soms hele groepen (>10 ex) in het vrije veld worden 
uitgezet of ontsnappen, en daar geruime tijd overleven. De kans op blijvende vestiging is 
gezien de ervaringen in de afgelopen vijf eeuwen in Europa, minimaal.  
 
Valkparkiet Nymphycus hollandicus 
Het natuurlijke verspreidingsgebied van de valkparkiet omvat grote delen van tropisch, 
subtropisch en gematigd Australië (Del Hoyo et al. 1997). Het is een geliefde kooivogel 
die in gevangenschap makkelijk tot broeden komt. De soort komt in de westerse wereld 
geregeld voor. Permanente vestigingen komen vooral voor in steden in de subtropische 
gebieden (Lever 2005). 
 
In Nederland is een broedgeval bekend: 1983, Krimpen aan de IJssel (Lensink 1996b). In 
dit dorp zijn in 2007 opnieuw 3 en 4 ex waargenomen, zonder verder aanwijzingen voor 
broeden (R. Terlouw). De afgelopen tien jaar worden in steden en dorpen met regelmaat 
valkparkieten opgemerkt (zie waarneming.nl). Vrijwel zonder uitzondering gaat het om 
eenlingen (en dus uit een kooi in een huiskamer komen). Waarnemingen van groepen 
zijn schaars. Toch is deze soort in de stedelijke omgeving vermoedelijk algemener dan 
vermoed, getuige een waarneming van 75 ex op een slaapplaats met halsbandparkieten 
(Amsterdam, De Droog 1997). 
 
Geelvleugelara Ara macao 
De geelvleugelara is een holenbroeder en komt voor in de tropen van Zuid-Amerika. Hier 
gaat ze in aantal achteruit (Del Hoyo et al. 1997). Vanaf eind jaren zeventig kwam deze 
soort voor op landgoed Elswoud bij Haarlem (Lensink 1996b, De Nobel 2002). Drie 
vogels waren afkomstig van een nabij gelegen manege. In 1983 werd het eerst 
broedgeval vastgesteld. Nadien zijn meer pogingen succesvol geweest want het aantal 
nam toe tot een maximum van ongeveer tien halverwege de jaren negentig. Het laatste 
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bekende broedgeval is uit 1994. Nadien is het aantal afgenomen, met in november 2009 
nog 1 ex. Thans waarschijnlijk uitgestorven? 
 
Senegalpapegaai Poicephalus senegalus 
Zoals de naam al aangeeft, komt deze soort uit de savannen van Senegal tot in Tsjaad 
(Del Hoyo et al. 1997). Het is een holenbroeder die in open landschappen van vruchten 
en zaden leeft. De soort kent gemeenschappelijke slaapplaatsen. 
 
In Voorburg (ZH) is in 2003 een vrijvliegend exemplaar in een stadspark opgemerkt (Van 
de Reep 2011). Eind 2005 was deze vogel vergezeld van een tweede exemplaar. In 2006 
vond een broedgeval plaats en in 2007 twee broedgevallen. In de vaste slaapboom 
waren in december 2007 8 ex. aanwezig. Nadien is het aantal afgenomen tot 1 ex in 
2010. Predatie door sperwers heeft een rol gespeeld in de afname. 
 
Koningsparkiet Alisterus scapulari 
De koningsparkiet komt in grote delen van Australië voor (Del Hoyo et al. 1997). De 
soort is als broedvogel niet bekend uit andere delen of steden van Europa. In Nederland 
worden in Amsterdam sinds enkele jaren vogels opgemerkt. Broedgevallen worden 
vermoed, wie kent bewijs?  
 
Roetkopbuulbuul Pycnonotus aurigaster 
De roetkopbuulbuul komt uit Zuidoost-Azië en Java en is daar algemeen voorkomend 
(Del Hoyo et al. 2005). Op Sumatra en Sulawesi is de soort geïntroduceerd. Ze heeft een 
brede voedselkeus en gedraagt zich opportunistisch. Op Java wordt de soort veel 
gevangen, gehouden en verhandeld. Dit lijkt de bron voor het voorkomen in Europese 
handelscircuits. 
 
In Nederland is de soort tussen 2003 en 2008 in Maarsenbroek (Utr.) vastgesteld 
(gegevens H. Russer & T. de Boer). Na een waarneming van 1 ex in najaar 2003, volgde 
in 2004 een succesvol broedgeval (2 jongen) alsook in 2005 (1 jong). In 2006 is broeden 
waarschijnlijk, maar een nest of jongen zijn niet waargenomen (en niet gezocht). In 2007 
geen waarnemingen, in december 2008 de laatste melding van een Roetkopbuulbuul in 
Maarssenbroek. 
 
Wenkbrauwbuulbuul Pycnonotus goiavier 
De wenkbrauwbuulbuul komt voor in Zuidoost-Azië en delen van Indonesië en de 
Philippijnen (Del Hoyo et al. 2005). De soort leeft vooral van vruchten, zaden en minder 
ook van insecten en komt voor in halfopen landschappen met bosjes en struweel. Voor 
zover bekend zijn er buiten Nederland geen broedgevallen in Europa. 
 
In 1999 een paartje wenkbrauwbuulbuuls succesvol in Leerbroek (Leerbroekseweg) 
gebroed. Het nest was in een klimop tegen een muur gebouwd (P. van Horssen). 
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Japanse nachtegaal Leiothrix lutea 
De Japanse nachtegaal komt voor van de westelijke Himalaya tot in Zuid-China in de  
montane en continentale klimaatzone (Del Hoyo et al. 2007). Deze soort leeft buiten het 
broedseizoen in luidruchtige groepen. In het broedseizoen zijn ze even luidruchtig maar 
leven paarsgewijs. Vanwege de zang is het een geliefde kooivogel. Uit Duitsland zijn  
geslaagde broedgevallen bekend (Bauer & Woog 2008). 
 
In Nederland ontsnappen geregeld vogels, die hun aanwezigheid vervolgens luidruchtig 
kenbaar maken. De meeste van deze waarnemingen komen uit de bebouwde omgeving. 
In 1999 heeft een mogelijk broedgeval plaatsgevonden bij Diemen (Ottens 2002). 
Daarna volgen mogelijke broedgevallen (zang, balts) in Oosterbeek juli 2007 (V. de 
Boer), Huizen april 2007 (R. van Beusekom), Naarden april 2008 (H. Oosterhout ea.), 
juni 2011 (Huizen, P. van der Poel). 
 
Bruinkopdiksnavelmees Paradoxornis webbianus 
De bruinkopdiksnavelmees is verwant aan onze baardman. Ze is afkomstig uit Oost-Azië 
waar ze de subtropische, gematigde en boreale zone bewoont met als habitat bos, 
struweel en moeras (Del Hoyo et al. 2007). Het is een zaadeter die in het broedseizoen 
ook insecten eet. De soort is standvogel, maar noordelijke ondersoorten kunnen 
zuidwaarts trekken.  
 
In Nederland komt de soort voor in de Zuidelijke Peel bij Weert. De eerste 
waarnemingen stammen uit 1997-99; met regelmaat 1-5 ex en een nestvondst in deze 
jaren (Hustings et al. 2006). In 2006 wordt deze soort weer opgemerkt tijdens de 
provinciale broedvogelkartering is een paar (succes?) vastgesteld (www.provlimburg.nl). 
Nadien ontbreken enkele jaren waarnemingen. In 2010 is een groep van 10 vogels 
vastgesteld (waarneming.nl) en uit voorjaar 2011 is de soort van drie locaties bekend. In 
2012 zijn opnieuw enkele waarnemingen bekend geworden. Opgeteld is de soort in 
2011 en 2012 in drie aaneengesloten atlasblokken waargenomen (waarneming.nl). Dit 
duidt op succesvolle reproductie in de afgelopen jaren ondanks twee strenge winters en 
uitbreiding sinds de eerste waarnemingen in 1997-99. De omvang van de huidige 
populatie bruinkopdiksnavelmezen is evenwel onbekend. 
 
In de Avifauna van Limburg (Hustings et al. 2006) staan de waarnemingen uit 1997-99 
vermeld onder de naam P. fulvifrons en die uit 2006 onder P. ruficeps. Beide soorten 
leven in montane gebieden in Zuidoost-Azië in bamboebossen en hebben een heel 
beperkt verspreidingsgebied en habitatkeuze (Del Hoyo et al. 2007). Beide zijn in Europa 
niet bekend als kooivogel. P. webbianus  heeft een veel bredere habitatkeus, misschien 
wel de breedste van alle vogelsoorten (Del Hoyo et al. 2007). Daarnaast is deze soort 
bekend als kooivogel en verkrijgbaar in de handel. Het is daarmee aannemelijk dat alle 
eerdere waarnemingen van diksnavelmezen betrekking hebben op de 
bruinkopdiksnavelmees. Gezien de klimaatzones waarin de soort in Azië voorkomt, 
behoeft het geen verbazing dat ze in Nederland stand houdt. In Noord-Italië broedt de 
soort sinds 1996 ook in het vrije veld als gevolg van het loslaten van c. 150 vogels 
(Crottoni et al. 2010). 
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Rode kardinaal Cardinalis cardinalis 
De Rode kardinaal komt voor in Noord-Amerika waar zij de boreale, gematigde en 
subtropische zone bewoont tussen het zuiden van Canada tot in het noorden van 
Mexico (Del Hoyo et al. 2010). De soort leeft van zaden en in de zomer ook insecten. 
Noordelijke broedgebieden worden in de winter gedeeltelijk ontruimt. 
 
In Nederland is in 1984 een paar vastgesteld (Wolfskeel 1989). Details, voor zover 
aanwezig, volgens zodra ze boven water zijn. 
 
Chinese appelvink Eophona migratoria 
De Chinese Appelvink bewoont grote delen van Oost-Azië, van de subtropische zone tot 
in de boreale zone (Del Hoyo et al. 2010). Het is vooral een zaadeter. Het is een veel 
gehouden kooivogel. Uit omringende landen zijn geen broedgevallen bekend. In 
Nederland is het eerste geval vastgesteld in 1999 (Naardermeer, zeker broedgeval, geen 
jongen) en 1999 (Eysden, mislukt) (Ottens 2002). In 2001 is in de rand van Maastricht 
tweemaal een zingend exemplaar vastgesteld, op 3 km van de eerdere broedplaats. 
Gezien het klimaat dat de soort aan kan, zijn meer broedgevallen in de toekomst niet 
uitgesloten. 
 
Zebravink Taeiniopygia guttata castanotis 
Van oorsprong komt de zebravink algemeen voor in grote delen van Australië (Del Hoyo 
et al. 2010). In Europa wordt de soort veelvuldig in gevangenschap gehouden en 
ontsnapt met regelmaat. In Noordwest-Europa komen geen vestigingen in het vrije veld 
voor. Alleen in Berlijn heeft zich tussen 1997 en 2007 een groep kunnen handhaven 
(met succesvolle broedgevallen); inmiddels is deze weer ter ziele (Bauer & Woog 2008). 
Uit Nederland is één succesvol geval bekend: 1984 Gouderak (Lensink 1996b). 
 
Treurmaina Acridotheres tristis 
De treurmaina behoort tot de spreeuwachtigen en komt voor van Centraal-Azië tot in 
Zuidoost-Azië (Del Hoyo et al. 2007). Daar is het een algemene soort. De soort is 
geïntroduceerd in Australië, Zuid-Afrika en eilanden in de Pacific. Een van de motieven 
voor introductie elders was bestrijding van sprinkhanen en andere insecten. Op de 
tropische eilanden predeert de treurmaina nesten van zeevogels (Peare & Craig 1998). 
Uit Duitsland en Frankrijk zijn uit recente jaren geslaagde broedgevallen bekend. 
 
In Nederland zijn al verschillende broedgevallen van de treurmaina vastgesteld: 
Veluwemeer (1984, Ottens 2002)), Rotterdam (2006, 3 jongen, C. Barto) en Oss (2008 
succesvol, 2009 1 jong, G. van Aalst, laatste waarneming 2010, in november 2011 geen 
vogels gevonden L. Anema).  
 
Oevermaina Acridotheres ginginianus 
De oevermaina komt voor in het Pakistan, Noord-India en de aangrenzende delen van 
de Himalaya (Del Hoyo et al. 2009). Het is een holenbroeder die in rivieroevers zelf 
nestholten graaft. Nederland kent één zeker broedgeval: 1985 Zuid-Beveland (Vergeer & 
van Zuylen 1994). Elders uit Europa zijn geen broedgevallen bekend. 
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 4.3 Geïntroduceerde inheemse soorten 

Toendrarietgans Anser serrirostris 
De toendrarietgans broedt in het noorden van Rusland en verder oostwaarts op de 
toendra’s van Siberië (Madsen et al. 1999). Er worden verschillende ondersoorten 
onderscheiden waarvan de meest westelijke het beeld in Nederland in de winter 
domineert (A. s. rossicus). Af en toe worden ook meer oostelijke ondersoorten gezien. 
Het aantal  rietganzen dat ons land in de wintermaanden aandoet, neemt al enkele 
decennia met horten en stoten toe (Van Roomen et al. 2008). 
 
In de jaren negentig zijn de eerste broedgevallen van deze ganzensoort vastgesteld: 
1993 Diemen (2 jongen) en 1994 Olburgen (4 jongen) (Lensink 1996). Tijdens de 
tweede broedvogelatlas zijn drie gevallen gemeld (Havikerwaard, Eernewoude en Veerse 
Meer, Voslamber 2002). Nadien zijn nog gevallen gemeld in 2005 (2 maal); maar dit 
overzicht is incompleet. Een integrale tellingen van ganzen in juli 2009 bracht een klein 
aantal rietganzen aan het licht: in het westelijk rivierengebied, de Deelen en de 
Havikerwaard. In laatstgenoemde gebied lijkt de soort daarmee al meer dan 15 jaar in de 
zomermaanden present. 
 
Op deze soort is geen jacht toegestaan. Toch worden af en toe aangeschoten vogels 
opgemerkt, die een zomer in Nederland doorbrengen. Daarnaast houden enkele 
ganzenflappers rietganzen in half wilde staat. In het vrije veld geboren jongen van deze 
half-tamme vogels worden zo mogelijk gevangen en geleewiekt. Wat de oorsprong is 
van de broedende vogels is onduidelijk. 
 
Kolgans Anser albifrons 
De kolgans is broedvogel op de hoog-arctische toendra’s van Rusland en Siberië. 
Belangrijke overwinteringsgebieden liggen rond de Noordzee, de Zwarte Zee en in de 
laagvlakte van Midden-Europa (Madsen et al. 1999). De aantallen wintergasten nemen 
a decennia toe van nog geen 100.000 ex in de jaren zestig tot meer dan 300.000 heden 
ten dage (Van Roomen et al. 2008). Dit is enerzijds het gevolg van een verminderde 
jachtdruk (Ebbinge 1992) en anderzijds van een verschuiving van oostelijke naar 
westelijke winterkwartieren (Mooij 1998). Als gevolg van jacht bleef in de jaren zeventig 
en tachtig een enkele aangeschoten vogel overzomeren. In 1980 leidde dit tot een 
broedgeval in de Workummerwaard (Bekhuis et al. 1987).  
 
In 1987 is een beperking en in 1988 is een definitief verbod van kracht geworden op het 
houden van kolganzen als lokvogel in het jachtbedrijf. Dit heeft er toe geleid dat op een 
aantal locaties in Laag-Nederland kolganzen zijn vrij gelaten; mogelijk in de 
veronderstelling dat zij met hun wilde soortgenoten mee naar het noorden zouden 
trekken. Niets was minder waar. In 1987 zijn de eerste broedgeval in het vrije veld 
gemeld, in het volgende jaar nog meer. In 1992-94 ging het al om meer dan 25 paren. 
De verspreiding van de paren vertoonde sterke gelijkenis met gebieden waar in de winter 
belangrijke aantallen kolganzen verblijven en tevens gebieden waar in de jaren zeventig 
en tachtig flink op kolganzen werd gejaagd. Hiermee ligt het voor de hand dat het 
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verbod op lokvogels het verschijnen van de kolgans als broedvogel heeft geïnduceerd 
(Lensink 1996).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.33 Schatting van het aantal paren van de kolgans in Nederland (naar Lemaire & Wiersma 

2011). Estimated number of pairs of White fronted goose in The Netherlands.  

 
In 1998-2000 zijn 200-250 paren in ons land vastgesteld met belangrijke concentraties 
in Friesland (Sneekermeer), IJsseldal (Olburgen), Vijfheerenlanden (Zouweboezem) en 
Alblasserwaard (Gorkum). Daarnaast zijn een flink aantal kleinere vestigingen gevonden. 
Tien jaar later is dit beeld nog altijd aanwezig. Wel zijn lijkt in een aantal gebieden de 
groei ten einde (Sneekermeer, Lemaire & Wiersma 2010). In de Alblasserwaard gaat 
deze evenwel onverminderd door. Door Voslamber (2010) is populatie in 2008 op 745 
paar geschat; voor 2010 is door ons 745-900 aangehouden. De opgaven in Lemaire & 
Wiersma zijn te conservatief omdat deze te zeer leunt op landelijke telling uit 2005, 
waarin een aantal gebieden niet goed zijn onderzocht (Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 
opgave van 35 paar in 2005 terwijl completere tellingen op 90 paar komen. Dit leidt 
ertoe dat sinds de jaren tachtig de gemiddelde toename rond 27% lag, en opgesplitst tot 
de eeuwwisseling rond 38% en nadien rond 12% (figuur 4.33). 
 
Dwerggans Anser erythropus 
De dwerggans broedt van origine in het noorden van Scandinavië en Rusland en verder 
oostwaarts tot aan de Beringstraat (Madsen et al. 1999). De meeste vogels overwinteren 
in China. De meest westelijke dwergganzen overwinterden rond de Zwarte Zee. Deze 
groep gaat al enkele decennia sterk achteruit en stond twee decennia op de rand van 
uitsterven. Een uitgekiend herintroductieprogramma heeft het tij doen keren. 
Tegenwoordig overwinterd een klein aantal in Nederland (oa. Oude land van Strijen) 
(Van Roomen et al. in serie). 
 
In 2006 zijn in Nederland 3 paren vastgesteld (Van der Jeugd et al. 2006); 1 paar in 
Zuid-Holland en 2 paar in Flevoland. In 2009 waren opnieuw 3 paren aanwezig (Lemaire 
& Wiersma 2010). De herkomst van de vogels is niet bekend, maar watervogelcollecties 
lijken het meest aannemelijk; onder watervogelhouders is het een geliefde ganzensoort 
(Van der Laar et al. 1994).   
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Kleine rietgans Anser brachyrinchus 
Kleine rietganzen broeden op IJsland/Groenland en Spitsbergen (Madsen et al. 1999). 
De eerstgenoemde groep overwinterd in Engeland en laatstgenoemde in Denemarken, 
Nederland en België. Af en toe worden overzomerende vogels in Nederland opgemerkt. 
Broedgevallen zijn (nog) niet vastgesteld. 
 
Brandgans Branta leucopsis 
Brandganzen broeden van oudsher in de Hoog-Arctische gebieden van Svalbard en 
Siberië en overwinteren in de landen rond de Noordzee (Madsen et al. 1999). In de jaren 
tachtig zijn langs de trekbaan tussen de Zuidelijk Noordzee en Siberië vestigingen in de 
Botnische Golf ontstaan (oa. Ebbinge 1992). Het aantal wintergasten in Nederland is 
sinds de jaren zestig verveelvoudigd met tegenwoordig rond 400.000 vogels die 
voornamelijk in Laag-Nederland pleisteren (Van Roomen et al. in serie).  
 
De eerste broedgevallen in Nederland zijn in de jaren tachtig opgemerkt (Meininger & 
van Swelm 1994) eerst in het Markiezaat en nadien rond het Haringvliet. De oorsprong 
van de allereerste broedgevallen ligt vermoedelijk bij een watervogelhouder juist over de 
grens met België. Nadien is het aantal in beide genoemde gebieden gestaag toegenomen 
met in 1994 ruim 80 paren, in 1998-2000 meer dan 1.500 paar met name rond het 
Haringvliet en in 2009 >4.000 paar (Lensink 1996, Meininger 2002, Lemaire & Wiersma 
2011). In de jaren negentig zijn ook elders in het land vestigingen ontstaan. Bij Reeuwijk 
nam het aantal toe van enkele paren in 1995 tot ruim 850 in 2009 (Lensink et al. 2009). 
In enkele veenweidegebieden In Noord-Holland is eenzelfde ontwikkeling vastgesteld 
(Van Dijk et al. 2008, 2009, 2010). Langs de rivieren ontstond een groot aantal kleinere 
vestigingen, alsook in het noorden van het land. Inmiddels is de soort broedvogel in alle 
provincies. Anno 2010 wordt de broedpopulatie in Nederland geschat op rond 11.000 
paren (figuur 4.34). 
 
Rond het Haringvliet nam met de toename van het aantal paren de reproductieve output 
af (Van der Jeugd et al. 2006). Dit duidt erop dat de overleving van juvenielen in hoge 
mate wordt bepaald door concurrentie. In nieuwe vestigingen is de reproductie nog 
onverminderd hoog.  
 
Buiten het broedseizoen gaan de Nederlandse vogels op in de grote groepen die vanuit 
het hoge noorden binnenkomen. Opmerkelijk genoeg worden met regelmaat 
brandganzen in groepen soepganzen opgemerkt. Dit kan erop duiden dat deze vogels 
uit gevangenschap afkomstig zijn. Dit kan ook de verklaring zijn van het grote aantal 
vestigingen dat in de loop der jaren verspreid over het land is ontstaan. 
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Figuur 4.34 Schatting van het aantal paren van de brandgans in Nederland (naar Lemaire & Wiersma 

2011). Estimated number of pairs of Brent goose in The Netherlands.  

 
Vanaf eind jaren negentig zijn in het Haringvliet onder de broedvogels exemplaren met 
een hoog-noordelijke geboortegrond vastgesteld (Van der Jeugd & Litvin 2006). 
Omgekeerd zijn vogels van Nederlandse origine als broedvogel in de Baltic en de Arctis 
vastgesteld. Er bestaat derhalve uitwisseling tussen de drie broedgebieden. Waar 
ontsnapte vogels de basis voor de Nederlandse broedpopulatie vormen, sluiten echt 
wilde vogels zich hier bij aan. Dit valt samen met het proces in de populatie brandganzen 
dat zij in een periode met spectaculaire toename hun broedgebied in zuidelijke richting 
langs de trekbaan uitbreiden. In de Verenigde Staten is eenzelfde proces onder 
sneeuwganzen vastgesteld; ook deze broeden inmiddels steeds zuidelijker na een lange 
periode van exponentiële groei (mededelingen in Lemaire & Wiersma et al. 2006). 
 
Roodhalsgans Branta rufficollis 
Roodhalsganzen broeden op de hoogarctische toendra’s van Siberië en overwinteren 
vooral rond Kaspische Zee en minder rond de Zwarte Zee (Madsen et al. 1999). In 
Nederland verschijnt iedere winter een klein aantal (Bijlsma et al. 2001). In zijn 
voedselkeus lijkt de soort sterk op de brandgans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.35  Aantalsontwikkeling van de roodhalsgans in Nederland volgens watervogeltellingen in 

september-april (seizoensom). Number of Red-necked goose in The Netherlands according 
to the waterfowl census (season total). 

 
Tot in de jaren zeventig was een waarnemingen van een roodhalsgans een 
bijzonderheid. Alleen in de echter wintermaanden was hierop een gerede kans (Bekhuis 
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et al. 1987) Nadien is het aantal toegenomen en kan de soort ook in voor- en najaar 
worden genoteerd (Hustings & van Winden 1997). Het seizoenpatroon van de 
afgelopen jaren duidt erop dat in de echte wintermaanden vogels uit het hoge noorden 
verschijnen, maar dat daarbuiten ook ontsnapte of verwilderde vogels in het vrije veld 
verblijven (figuur 4.36) (cf. Bijlsma et al. 2001). Daarnaast is het aantal waarnemingen 
tijdens de watervogeltellingen met gemiddeld 9% toegenomen (figuur 4.35). Onder 
watervogelhouders is de roodhalsgans een geliefde ganzensoort (Van der Laar et al. 
1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.36  Aantal roodhalsganzen per maand in Nederland volgens watervogeltellingen. Number of 

Red-necked goose per month in The Netherlands according to the waterfowl census. 

 
In 2009 is in de Krimpenerwaard een paartje roodhalsganzen vastgesteld; zonder succes 
(De Boer 2009). Deze vogels waren afkomstig uit een collectie in de nabijheid van de 
locatie (mededeling R. Terlouw). 
 
Witoogeend Aythya niroca 
De witoogeend is zeldzame broedvogel in het zuidwesten en zuidoosten van Europa 
(Hagemeijer & Blair 1997). Verder oostwaarts is ze talrijker (Del Hoyo et al. 1992). In het 
verleden kwam de soort ook geregeld in Midden-Europa tot broeden (Glutz & Bauer 
1976) en zelfs in Nederland (Teixeira 1979). In heel Europa gaat de soort als broedvogel 
achteruit. 
 
Tijdens de eerste broedvogelatlas 1974-1978 zijn jaarlijks 1-5 paren vastgesteld (Teixeira 
1979). Ten tijde van de atlas van de Nederlandse vogels 1979-1983 ging het jaarlijks om 
1-3 paren (Bekhuis et al. 1987). De broedvogelatlas van 1998-2000 bracht jaarlijks 0-3 
paren aan het licht waarbij het voor een deel om gemengde paren met kuifeend ging 
(Ottens 2002). Ondanks de toegenomen waarnemingsintensiteit toch een achteruitgang 
(cf. Bijlsma et al. 2001). Wonder boven wonder zijn in 2009 4 gevallen vastgesteld 
waarvan twee succesvol (Van Dijk et al. 2011) en in 2010 2 gevallen waarvan 1 
succesvol (Boele & van Winden 2011). De soort wordt ook met regelmaat in 
watervogelcollecties gehouden (Van der Laar et al. 1994, Boele & van Winden 2011). 
 
Buiten het broedseizoen is de witoogeend op grotere wateren en plassen vastgesteld. 
Watervogeltellingen laten enerzijds zien dat de soort een maximum in de 
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wintermaanden kent (zonder aanwijzingen voor een doortrekpiek in voor- en najaar) en 
anderzijds dat het aantal de afgelopen 15 jaar stabiel is (figuur 4.37).  
 
Brilduiker Bucefula clanga 
De brilduiker broedt in het noorden en oosten van Europa. Het is een holenbroeder die 
in bosrijke gebieden met daarin wateren broedt (Del Hoyo et al. 1992). De noordelijke 
broedgebieden worden in het najaar ontruimt en verruild voor gebieden in West – en 
Zuid-Europa die (gedeeltelijk) ijsvrij blijven. In Nederland verblijven in de winter rond 
15.000 ex.; vooral op de grotere wateren in het IJsselmeergebied en de Delta (Van 
Roomen et al. in serie).  
 
In 1985 is het eerste broedgeval van de brilduiker in Nederland vastgesteld op een 
landgoed nabij de IJssel (Lensink 1996). In de jaren daarna nam het aantal broedgevallen 
in het noordelijke IJsseldal toe tot 7-9 paren rond 1994. De soort is hier vastgesteld in 
boomholten en nestkasten. In de jaren negentig zijn ook enkele broedgevallen in De 
Gelderse Poort opgemerkt maar dat heeft niet tot een definitieve vestiging langs Rijn en 
Waal geleid. Na de broedvogelatlas (1998-2000 met 15-20 paren, Ottens 2002) nam 
het aantal opgaven van broedgevallen fors af, met en 2008 zelfs geen enkele zekerheid 
over broeden (Van Dijk et al. in serie). In 2009 konden weer 2 zekere gevallen worden 
genoteerd en enkele waarschijnlijke. Meldingen blijven onverkort vooral uit het 
noordelijk IJsseldal komen. Een succesvol broedgeval in het voormalige hoogveengebied 
Engbertdijksvenen (Ov.) in 2009 is hierop een uitzondering (Van Dijk et al. 2010). 
 
De vestiging van de brilduiker wordt als niet-natuurlijk beschouwd. In de omgeving van 
de eerste broedgevallen bevindt zich een handelaar in watervogels. Daarnaast is de 
brilduiker een van de meeste gehouden eendvogels (Van der Laar et al. 1994). 
Daarnaast ligt het natuurlijke verspreidingsgebied op meer dan 400 km in het noorden 
en het oosten van Duitsland (Blair & Hagemeijer 1997). Door Voskamp & Driessen 
(2003) wordt de vestiging als natuurlijk beschouwd. Het lijkt niet aannemelijk dat vogels 
deze afstand in ene overbruggen zonder voorafgaande aanwijzingen van 
gebiedsuitbreiding in Duitsland (cf. Blair & Hagemeijer 1997). Daarnaast is een 
dispersieafstand van 400 km zeer groot. In Schotland is het aantal broedgevallen sinds 
de eerste vestiging in 1970 sterk toegenomen, mede door het op grote schaal aanbieden 
van nestkasten (Gibbons et al. 1994) 
 
Smient Macao penelope 
De smient is een talrijke broedvogel in de boreale en arctische zone van Europa en verder 
oostwaarts in Rusland (Del Hoyo et al. 1992). Het aaneengesloten broedgebied reikt tot 
in het zuiden van Noorwegen, Zweden en de Baltische Staten (Blair & Hagemeijer 1997). 
In Schotland broedt een klein aantal (Gibbons et al. 1994). In het winterhalfjaar verblijft 
de soort in West-Europa en verder zuidelijk. In Nederland kunnen in de winter tot 
800.000 ex. worden geteld (Van Roomen et al. in serie).  
 
Tot in de jaren zeventig zijn uitsluitend onregelmatig broedgevallen van de soort 
vastgesteld (Teixeira 1979). In de jaren tachtig en negentig is dit beeld niet veranderd. 
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Ten tijde van de tweede broedvogelatlas wordt melding gemaakt van tientallen paren, 
maar zeker broedgevallen zijn bijzonder schaars (Eggenhuizen 2002). Daarnaast leidt 
vrijwel geen enkel succesvol geval tot vliegvlugge jongen. In het afgelopen decennium 
zijn wederom geregeld gevallen gemeld, met overwegend weinig succes (Van Dijk et al. 
in serie). Naast de broedverdachte vogels zijn er tientallen die al dan niet gepaard in 
Nederland de zomer doorbrengen. Dit zijn waarschijnlijk vooral verzwakte of 
aangeschoten vogels.  
 
In het verleden is de soort ook halftam gehouden als lokvogel in eendenkooien. Deze 
gebruiksvorm is vrijwel verdwenen. Daarnaast wordt de soort veelvuldig in watervogel-
collecties gehouden (Van der Laar et al. 1994). Waren in het verleden verwilderde 
lokvogels nog wel eens betrokken in broedgevallen, tegenwoordig is deze rol mogelijk 
overgenomen door ontsnapte exemplaren.  
 
Uit het voorgaande volgt dat de soort als broedvogel niet echt vaste voet aan de grond 
krijgt. Gezien het geringe broedsucces valt niet te verwachten dat dit in de nabije 
toekomst wel het geval zal zijn.  
 
Andere geïntroduceerde watervogels 
In collecties watervogels worden nog verschillende andere soorten gehouden die 
vermeld zijn op de lijst met inheemse soorten: bijvoorbeeld pijlstaart, wintertaling, 
zomertaling, tafeleend, eidereend. Zie voor een volledig overzicht Van der Laar et al. 
(1994) en bijvoorbeeld het aanbod op www.aviornis.nl.  
 
 

4.4 Gedomesticeerde soorten 

Zwaangans Anser cygnoides f. domesticus 
De zwaangans is een Aziatische soort die een lange historie van domesticatie kent. De 
wilde vorm broedt in moerassen in en rond Mongolië en overwintert vooral in China (Del 
Hoyo et al. 1992). Domesticatie bracht de soort A. c. forma domestica naar alle 
uithoeken van Azië en de Afrikaanse oostkust waar ze voor vlees en eieren werd 
gehouden (Kear 1990). In Nederland vormt menig kinderboerderij de oorsprong van het 
voorkomen in het vrije veld. De zwaangans wordt vooral in gezelschap van soepganzen 
A. anser forma domesticus gezien en verdwijnt ook geregeld onder deze aanduiding in 
de opschrijfboekjes. 
 
Het moment van de eerste broedgevallen van deze soort is onbekend. Tijdens de tweede 
broedvogelatlas zijn verspreid over het land 10-20 paar vastgesteld; mogelijk lag het 
vanwege verwarring met soepganzen wel hoger. Een gerichte telling in 2005 bracht 150 
paar aan het licht. Dit resulteerde in het korte tijdsbestek van 6 jaar in een jaarlijkse 
toename van 47%. Watervogeltellingen vanaf 1993 laten zien dat deze jaarlijkse 
toename aan de hoge kant was. Deze telreeks duidt erop dat tussen 1993 en 2008 
jaarlijks gemiddeld rond 8% meer zwaanganzen in ons land verbleven; waarbij het aantal 
tot 2002 met 22% per jaar toenam om nadien weer met 10% per jaar af te nemen 
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(figuur 4.38). Duidelijk is wel dat deze soort al ongeveer twee decennia tot de vaste 
vogelbevolking van Nederland behoort. 
 

Figuur 4.38  Aantalsontwikkeling van de zwaangans in Nederland volgens watervogeltellingen in 
september-april (seizoensom). Number of Swan goose in The Netherlands according to the 
waterfowl census (season total). 

 
Soepgans Anser anser f. domesticus 
De domesticatie van de grauwe gans is twee millennia geleden begonnen waarbij twee 
lijnen zijn ontstaan: één gericht op vlees en één gericht op eieren (Kear 1990). De 
tekening en habitus varieert van geheel wit tot volledig gelijkend op wilde soortgenoten. 
Beide typen werden in het verleden talrijk gehouden op boerderijen. Ontsnapte vogels 
hebben zich in het vrije veld gevestigd. Ook in stadsparken zijn vogels uitgezet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.39  Aantalsontwikkeling van de soepgans in Nederland volgens watervogeltellingen in 

september-april (seizoensom). Number of Feral geese in The Netherlands according to the 
waterfowl census (season total). 

 
De huidige stand wordt geschat op enkele 3.700-5.000 paren met het zwaartepunt 
langs de rivieren en in Laag-Nederland. Ook in steden en dorpen komt de soort voor. 
Tot de eeuwwisseling nam het aantal met ongeveer 10% per jaar toe. Aan de toename 
lijkt een einde te zijn gekomen (figuur 4.39). Deze groeicijfers zijn lager dan van de wilde 
soortgenoot grauwe gans; onder meer vanwege een lager uitkomstsucces en een kleiner 
aandeel van de paren dat tot broeden komt (Lensink 1998). Sinds einde van de vorige 
eeuw wordt deze vorm van de grauwe gans in watervogeltellingen meegenomen. De 
gegevens laten een afvlakkende trend zien (figuur 4.39). 
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Soepeend Anas platyrhynchos f. domesticus 
Deze gedomesticeerde eend wijkt in zijn tekening af van wilde soortgenoten, vooral door 
een aandeel witte veren in het kleed. Net als de grauwe gans werd ze gehouden voor 
vlees, eieren en dons. De soepeend komt veel voor in de stedelijke omgeving en in Laag-
Nederland en langs de grote rivieren. Op de zandgronden is de dichtheid aanmerkelijk 
lager (Lensink 2002). 
 
Deze vorm van de wilde eend wordt sinds aanvang van het BMP gevolgd. Na een 
toename van rond de 10% per jaar in de vorige eeuw volgde een periode met 
beperktere groei van 3% per jaar (figuur 4.40). In 1998-2000 kwam de schatting op 
>60.000 paren. Gezien de toename sindsdien wordt het huidige aantal geschat op 
>65.000 paren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.40 Aantal paren van de soepeend in Nederland volgens het broedvogel-monitoring-project 

(gegevens SOVON). Number of breeding pairs of the feral duck in the Netherlands 
according to the breeding bird census program. 

 
Muskuseend Cairina moschata f. domesticus 
De muskuseend komt van oorsprong uit Zuid-Amerika (Del Hoyo et al. 1992). In 
Nederland komen (vrijwel) alleen gedomesticeerde vogels voor. Zij wijken af van de 
wilde vorm, vooral door meer of minder wit in het verenkleed. Daarnaast lijken sommige 
exemplaren in bouw (meer waggelend als een gans) af te wijken van de wilde vorm. 
 
Sinds enkele decennia komen broedgevallen in het vrije veld voor. Wanneer dit 
begonnen is, is onduidelijk. De eerste gevallen zijn niet gedocumenteerd. Rond de 
eeuwwisseling zijn verschillende paren genoteerd (Lensink 2002), met de kanttekening 
dat het beeld vermoedelijk een onderschatting betrof. Het leidt geen twijfel dat de soort 
jaarlijks in Nederland tot broeden komt, met een tiental paren of meer. Het gros van de 
paren wordt aangetroffen in nabijheid van mensen (parken, kinderboerderijen, 
watervogelparken, etc.). De huidige stand is 15-40 paar per jaar met een positieve trend. 
Waarnemingen buiten het broedseizoen laten een duidelijk positieve trend zien (figuur 
4.41). 
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Figuur 4.41  Aantalsontwikkeling van de muskuseend in Nederland volgens watervogeltellingen in 

september-april (seizoensom). Number of Feral muscovy duck in The Netherlands according 
to the waterfowl census (season total). 

 
Kip Gallus gallus f. domesticus 
Een enkele kip keert hok of ren de rug toe en vertoeft in het vrije veld. Jaarlijks worden 
verschillende gevallen gemeld, maar beeld is verre van compleet. Huidige stand 5-15 
paar (Vergeer 2002). 
 
Lachduif Streptopelia roseogrisae 
De lachduif is de gedomesticeerde vorm van de Izabeltortel (herkomst Afrika). Deze 
gedomesticeerde vogels worden gehouden, en van daaruit ontsnappen wel eens vogels. 
Soort gelijkt op de Turkse tortel S. decaocto, waar deze ook mee kruist. Jaarlijks zijn er 
enkel gevallen waarbij het overzicht incompleet is. 
 
 

4.5 Andere uitheemse soorten 

De afgelopen decennia is een groot aantal uitheemse soorten, die op geen enkele wijze 
ons land op eigen kracht hadden kunnen bereiken, in het vrije veld genoteerd.  Vooral 
tijdens de maandelijkse watervogeltellingen in het winterhalfjaar leveren vaak divers 
palet aan watervogelsoorten op. De oorsprong hiervan is vrijwel zeker ontsnapping of 
vrijlating. In collecties watervogels wordt een groot aantal uitheemse watervogelsoorten 
gehouden; van flamingo, via zwaan, gans en eend tot zaagbek. Zie voor een overzicht 
Van der Laar et al. (1994) en bijvoorbeeld (het aanbod op) www.aviornis.nl. Daarnaast 
ontsnapt met regelmatig een veelheid aan kooi- of volièrevogels. Deze soorten behoren 
vooral tot de zaadeters (duiven, papegaaien, parkieten, wevers, vinkachtigen, etc.). Ook 
voor soortgroepen anders dan watervogels zijn verschillende grote verenigingen. Hun 
websites geeft een goed beeld van soorten die worden gehouden, soorten die ‘hot’ zijn 
en soorten waar veel vraag naar is. Een fors aantal soorten komt in gevangenschap tot 
reproductie. Nakomelingen hiervan mogen, mist voorzien van de juiste papieren en een 
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ring, van eigenaar verwisselen. We zullen nog menig exotische soort in het lage land met 
traag stromende rivieren tegen kunnen komen. 
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 5 Summary 

Non-native species in the Dutch avifauna: a story about increase and expansion 
 
In this paper the population dynamics of non-indigenous species in the breeding bird 
avifauna of the Netherlands are described. Detailed information about exotic or foreign 
species can be found separately in a more extensive report on www.buwa.nl. Four 
categories of non-indigenous species are distinguished: 
• invasive alien species: successful breeding species, which are increasing and 

spreading; 
• other alien species with (successful) breeding attempt(s), but not increasing nor 

spreading, ic. non-invasive; 
• introduced native geese and ducks: native as migrant and wintering species, but 

breeding not natural; 
• feral species: species successfully breeding in the wild, of which some species are 

increasing and spreading.  
 
Presently 19 invasive species are recognized, of which 17 are breeding annually in the 
Netherlands. Two flamingo species are breeding just at the Dutch-German border in 
Germany (table 3.1). Among these 19 species most have increased with more than 10% 
per annum over the past decades. In the most recent decade rates of increase have 
slowed down for most species (Fig. 3.1). Since the first invasive species were noticed in 
the1960’s, the number of species involved has risen (Fig. 3.2). Since all species involved 
are resident, censuses among breeding and non-breeding birds give similar results (Table 
3.1, 3.2, Fig. 3.3).   
 
The list of other non-indigenous species is quite long, with more than 20 species having 
made at least one breeding attempt in recent years (Tab 3.3, Fig. 3.5). The number of 
species involved is increasing per decade. 
 
In de past 30 years some species, known as native winter visitors, started to breed in the 
Netherlands. The first was Barnacle Goose Branta leucopsis, followed by White-fronted 
Goose Anser albifrons. The first species is considered to have escaped from waterfowl 
collections, the second were released as former decoy birds. In recent years a few more 
species have followed (Tab. 3.4, Fig. 3.6).  
 
Among domesticated species more species have been released or have escaped (Table 
3.5, Fig. 3.7). A few decades ago only three species were predominant: feral pigeon 
Columba livia domestica, feral duck Anas platyrhinchos and Mute Swan Cygnus olor. 
An increase was noticed mainly among domesticated waterfowl. 
 
The increasing and expanding species share certain features: they are originally resident 
species, and mainly herbivorous (Fig. 3.8). Piscivore or granivore feeding habits are less 
shared characteristics, but in some cases species with such habits are successful. Migrant 
species and insectivore species are lacking among the successful non-indigenous birds. 
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The successful species are common in the bird trade and hence well-represented in 
collections from which they can escape. In the near future more species can be expected 
to become successful newcomers; especially resident species who feed on grassland are 
good candidates for future success as breeding birds in the wild. The climate change (Fig. 
3.9) might help invasive species with a (sub)tropical origin. 
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