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Inventarisatie Wespendief op de Brabantse Wal in 2019
Hidde Bult

In 2019 zijn in het noordelijk deel van het Natura2000-reservaat 
de Brabantse Wal vijf territoria van de Wespendief vastgesteld. 
Dit bevestigde de raming voor 2018, toen door een tekort aan 
waarnemingen ten noorden van de Vliegbasis Woensdrecht 
slechts twee territoria volledig aan de Sovon criteria voldeden. 
Hoewel dit jaar de aandacht zich vooral op het noorden concen-
treerde, kwamen in het zuiden via waarneming.nl genoeg mel-
dingen binnen om minstens zes territoria aannemelijk te maken. 
Net als in 2018 wordt daar de werkelijke stand op zeven terri-
toria geschat. Al met al wordt voor 2019 de populatie binnen 
het Natura2000-gebied op 11-13 territoria geschat en op 13-17 
territoria voor de gehele Brabantse Wal.

Jan Hogerwaard, Walter van Dongen en Hidde Bult speuren, vanaf de top 
van de Pompejustoren, de opgeving af naar Wespendieven.                                                    foto: Ria Hogerwaard
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Inleiding
De Wespendief is één van de soorten van de vogelrichtlijn 
waarvoor de Brabantse Wal als Natura2000-reservaat is aan-
gewezen. Dat is mooi, maar de Wespendief is wel één van de 
lastigste roofvogels om te inventariseren. In de jaren negen-
tig van de vorige eeuw werden tussen Putte en Steenbergen 
negen territoria opgespoord, waarvan zeven in het huidige 
Natura2000-gebied (Samenwerkingsverband Westbrabantse 
Vogelwerkgroepen 2007). Daarna kregen we meer inzicht in 
het opsporen van Wespendieven. Dit had tot gevolg dat de 
populatie rond de eeuwwisseling op 8-22 paren voor de hele 
Brabantse Wal werd geschat (Sovon Vogelonderzoek Nederland 
2002). Op grond van die raming is het behoud van de omvang 
en de kwaliteit van een leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van ten minste 13 paren als instandhoudings-
doel geformuleerd voor het Natura2000-deel (Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2018). In latere jaren 
was de omvang van de populatie verre van duidelijk. In 2008 
vond Ottens (2008) zeven territoria, waarvan vijf ten noorden 
van de Vliegbasis. Vluchtig onderzoek in 2011 kwam uit op 
4-5 territoria in het deel ten zuiden van de Vliegbasis Woens-
drecht (Bult 2011). In 2013-15 waren op de hele Brabantse Wal 
zes atlasblokken bezet met als schatting 9-25 territoria (van 
Manen 2018). Al met al was de omvang van de populatie voor 
het Natura2000-reservaat tot 2018 onbekend. In dat jaar zijn 
ten zuiden van de Vliegbasis Woensdrecht zes territoria opge-
spoord, en heel waarschijnlijk was er nog een zevende territori-
um aanwezig in de nabijheid van de Vliegbasis en de Kooiheide 
(Bult 2018). Het noordelijk deel kwam in 2018 minder goed 
uit de verf door een gebrek aan waarnemers. Dat deel omvat 
alle bossen en landgoederen tussen de Vliegbasis Woensdrecht 
in het zuiden en de A58 in het noorden. Denk aan Wouwsche 
plantage, Woensdrechtse Heide, Borgvlietsche Duinen, Boslust, 
Zoomland en Lievensberg. In 2018 daar waren twee territoria 

geldig, maar het werkelijke aantal werd op minstens vijf terri-
toria geraamd (Bult 2018). Bij de ALV is in maart een oproep 
gedaan om in juli-augustus weer te posten op plaatsen met een 
ruim uitzicht over bos en heide om zo op zoek te gaan naar 
Wespendieven. Het ging vooral om het noordelijk deel van het 
Natura2000-reservaat. Vier leden reageerden positief op de 
tweede oproep op 28 juli.

Uitvoering
Marike de Haan, Ton Bakker, Jan Hogerwaard, Jan De Beck en 
Hidde Bult hebben drie maal gezamenlijk naar Wespendieven 

gespeurd op plekken met een weids uitzicht (Sovon 2018). Dit 
gebeurde bij Korteven ten zuiden van Mattemburgh (30-7), op 
de leidingstraat bij Heimolen (3-8) en vanaf de Vlindertuin bo-
ven op het voormalige vuilstort de Kragge 1 (4-8). Deze zomer 
was het rond begin augustus minder heet dan in 2018. De om-
standigheden om Wespendieven te ontdekken waren dan ook 
veel gunstiger en de drie pogingen waren steeds succesvol. We 
zagen zelfs vogels die een wespenraat naar hun kroost trans-
porteerden en ook spectaculair vlinderende mannen. Hij maakt 
dan een guirlande vlucht en op de toppen daarvan wappert hij 
hoog boven de romp zijn vleugels tegen elkaar. We noteerden 
zoveel mogelijk individuele kenmerken van de vogels, zoals 
een lichte of donkere ondergrond van de gestreepte onderdelen 
(lichte of donkere tijger, cf. Bijlsma 1993) en rui of beschadigin-
gen van staart- of vleugelpennen. Naast de gezamenlijke speur-
tochten hebben Ignace Ledegen, Ludo Van Dorst (2), Gilbert de 
Haan, Ray Teixeira, Robert Kraaijeveld (10), Jan Hogerwaard, 
Ton Bakker (8) en Hidde (18) ook op andere data Wespendie-
ven genoteerd op waarneming.nl.

Resultaten en bespreking
In totaal zijn tussen 30 april en 19 september zelfs 145 waar-
nemingen door 70 (!) waarnemers op dat platform ingevoerd 
binnen ons werkgebied. Daarvan zijn de meldingen (117) 
binnen de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Woens-
drecht op een kaartje met het N2000 gebied gezet (Figuur 1). 
Van zoveel meldingen durfden we tien jaar geleden niet eens 
te dromen. Gericht speuren vanuit de toppen van heel hoge 
sparen, leverde in 2008 na acht volle dagen veldwerk slechts 
13 waarnemingen op (Ottens 2008), terwijl tien leden van de 
VWG in 2011 op 16 dagen 21 meldingen bijeen sprokkelden 
(Bult 2011). In die jaren was er nog geen app om meteen gege-
vens met je gsm in te voeren op waarneming.nl. 
Veel meldingen in 2019 gebeurden naast de A58, zowel bij de 

foto: Ludo Van Dorst
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Wouwse Tol als bij Korteven. Dat heeft twee oorzaken. Wes-
pendieven gaan vanaf de Brabantse Wal vaak naar polders ten 
westen en noorden van de A58 om daar naar wespennesten te 
zoeken. Veel paren vliegen dus elke dag verschillende malen 
over de A58. En tegelijk passeren daar ook meer goede vogel-
kenners dan waar ook op de Brabantse Wal, misschien met 
uitzondering van de schuur van NM bij het Kleine Meer. Ook 
daar zijn in 2019 weer opvallend veel Wespendieven genoteerd
, net als in 2018. Verder valt op dat bijna de helft (52) van de 
vogels bij de Zouteweg in de Noordpolder van Ossendrecht is 
gemeld. In die laagveenpolder kwamen vogelaars uit heel 
Nederland, België en zelfs uit Duitsland af op een ongekend 
rallenfeest dat wekenlang aanhield. Als bijvangst zagen ze Wes
- pendieven vanaf de Brabantse Wal afdalen om in de polders 
naar wespennesten te zoeken. In de klauwen van de terugke-

In het veld zou deze vogel worden omschreven als een normale, wat 
donkere tijgerman met kapotte centrale staartpen.

foto: Ludo Van Dorst

Meestal zie je ze niet zo dichtbij als op de foto’s van Ludo. 
Deze man boven de Kragge en de A58 bij Zoomland op 4 augustus 
2019 werd vaker gezien. Hij was herkenbaar aan de combinatie van 
een lichte buik, missende staartpen en symmetrische vleugelrui. 

Figuur 1. Waarnemingen van Wespendieven op de Brabantse Wal in 
2019 in waarneming.nl. De blauwe lijnen begrenzen het Natura 2000 
reservaat. Het groene gebied is Grenspark De Zoom - Kalmthoutse 
Heide oude stijl. Er is onderscheid gemaakt tussen meldingen met één 
of twee vogels en waarnemingen met een hoge broedcode (brc) zoals 
alarmeren (brc 7), pas-uitgevlogen jongen (brc 12) of transport van 
voedsel (brc 14).

foto: Hidde Bult.
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rende vogels waren de stukken wespenraat soms te zien. Dat 
geeft aan dat in ieder geval één of meer paren jongen verzorg-
den op de Brabantse Wal, net als in 2018. Maar, omdat onzicht-
baar bleef waar die wespenraten nu precies werden afgeleverd, 
zijn die waarnemingen niet bruikbaar om broedterritoria af 

te lijnen. Dat kan wel met de overige 65 meldingen binnen de 
Natura2000-grenzen. Die heb ik manueel ingevoerd in de twee 
Avimap plots voor de Wespendief op de Sovon site.
In het noordelijke deel bleken met zekerheid vier individueel 
herkenbare mannen te onderscheiden. Een normale tijger 
(Bijlsma 1993) vloog bij Korteven richting polders bij Lindonk. 
Een man met een schuin uitstekende buitenste staartpen ver-
toonde zich geregeld in Boslust. Een derde man had een lichte 
buik, miste centrale staartpennen en was binnenste handpen-
nen aan het ruien (Foto Hidde). We zagen hem voedsel zoeken 
boven de Kragge en even later baltsten boven de Zeezuiper in 
Zoomland. Iets eerder vlinderde een vierde man, een lichte 
tijger met een intact verenpak die vergezeld werd door een 
´doorsnee´ vrouw, iets westelijker boven Zoomland. Dat ‘paar’ 
vertrok daarna in westelijke richting. Het werd door Autoclus-
ter niet in een territorium ondergebracht omdat er niet genoeg 
andere waarnemingen lagen binnen de fusieafstand (Figuur 2). 
In het noordelijk deel voldeden uiteindelijk vijf territoria wel 
aan de Sovon criteria. Waarschijnlijk was er een zesde territori-
um in 2019, gezien de ongebruikte waarnemingen, onder meer 
in weinig overzichtelijke centrale deel. 
In 2018 voldeden hier slechts twee territoria aan de Sovon cri-
teria. Toen werd het werkelijke aantal op minimaal vijf territo-
ria geraamd (Bult 2018).

Hoewel we ons in 2019 concentreerden op het noordelijk deel, 
kwamen er in het zuiden ook zoveel waarnemingen binnen bij 
waarneming.nl, dat het lonend leek om ze via Avimap op de 

Figuur 3. In het zuidelijke Natura 2000 telgebied rangschikt Autoclus-
ter de waarnemingen in zes territoria in 2019. Cirkel: adult; driehoek: 
paar; vierkant: balts; ruit: broedcode 7 (alarm), 12 of 14. Clusterkernen
zijn rood. Door de vele waarnemingen bij het Kleine Meer liggen de 
twee centrale kernen te dicht bij elkaar. De ongebruikte waarnemingen 
(wit) wijzen wellicht op een zevende territorium, net als in 2018 toen 
het onderzoek intensiever was.

Figuur 2. In het noordelijke deel van het Natura2000 reservaat rang-
schikt Autocluster de waarnemingen uit 2019 in vijf territoria. Cirkel: 
adult in broedhabitat; driehoek: paar in broedhabitat; vierkant: balts; 
ruit: broedcode 12 (Mattemburgh Oost) of 14 (Boslust). Clusterkernen 
zijn rood. Er zijn vijf ongebruikte waarnemingen (wit), zoals een ‘paar’ 
bij Zoomland, die gezamenlijk wellicht op een zesde territorium wijzen.

Wespendief met buit: twee forse stukken honingraat
foto: Ludo Van Dorst
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Sovon site in te voeren. Uiteindelijk bracht Autocluster ze 
onder in zes territoria. Doordat Robert Kraaijeveld vaker vo-
gels bij Huijbergen kon noteren, werd een territorium bij de 
Vliegbasis en de Kooiheide dit jaar geldig. Voor datzelfde 
territorium waren in 2018 net niet genoeg waarnemingen 
aanwezig. De overige territoria lagen bij Kortenhoeff (net als 
in 2018), landgoed Groote Meer (twee, net als in 2018), de 
Hazeduinen (ook in 2018) en het Moretusbosch (ook in 2018). 
Waarschijnlijk is er – net als in 2018 – nog een zevende terri-
torium in de Kriekelare duinen en/of op landgoed Putse Moer. 
In totaal wezen de waarnemingen op 11 – 13 territoria binnen 
het Natura2000-deel van de Brabantse Wal. Dat benadert het 
instandhoudingsdoel van 13 paren. Ten noorden van de A58 
huizen ook nog 2 - 4 paren (Bult 2018). 

De totale populatie voor de Brabantse Wal komt daarmee 
uit op 13 – 17 paren, wat best veel is. Dat grote aantal komt 
wellicht door de combinatie van geschikte broedplekken in 
bossen op de pleistocene zandgronden in de nabijheid van 
vochtige, lager gelegen polders op zeeklei of laagveen in de 
kwelzone aan de voet van de wal (cf. Zouteweg) met wespen-
nesten. De schattingen voor 1998-2000 (8-22 paren, Sovon 
2002) en voor 2013-15 (9 – 25 paren, van Manen 2018) kwa-
men op gelijkwaardige aantallen uit en daarmee lijkt de popu-
latie sinds de eeuwwisseling vrij stabiel te zijn.

Dankwoord
Met dank aan alle leden die mee op stap gingen en aan leden en 
de vele anderen die één of (veel) meer waarnemingen aanlever-
den op waarneming.nl. 
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