Dodaarzen en droogte rond Bergen op Zoom in 2020
Hidde Bult
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In 2020 zochten enkele leden van de VWG naar broedplaatsen
van de Dodaars in de regio Bergen op Zoom. Alles bij elkaar
voldeden 60 territoria aan de criteria: 22 in de zeekleiregio en 38
op de Brabantse Wal, waarvan 33 in het Natura2000 gebied. Dat
kwam neer op 62% van het aantal in 1990-96. Weliswaar was
een aantal nieuw aangelegde vennen bezet, maar traditionele
locaties herbergden behoorlijk lagere aantallen. Dat kwam door
verdroging. Zelfs het Groote Meer, dat met kunst- en vliegwerk
water uit België ontvangt, viel snel droog. Noodgedwongen
moesten Dodaarzen gaandeweg veel broedplekken verlaten.
Wellicht week een deel uit naar het zeekleigebied, waar de
stand in de loop van de lente juist wat opliep. Al met al lijken
de convenanten en kostbare ingrepen die de verdroging van
de Brabantse Wal moeten tegen-gaan onvoldoende te werken
zolang het gebruik van grondwater door landbouw, industrie en
drinkwaterbedrijven niet aan banden wordt gelegd.
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Inleiding
Op de Brabantse Wal lagen van oudsher tientallen voedselarme vennen, waaronder Groote en Kleine Meer. Die natte
natuurparels maakten de Brabantse Wal tot een uniek en zeldzaam gevarieerd, maar ook kwetsbaar natuurgebied dat is opgenomen in het Natura2000 netwerk.
De meest typische broedvogel op voedselarme vennen is de
Dodaars, samen met de Wintertaling. De Dodaars staat op de
Rode Lijst (van Kleunen et al. 2017). In 1990-96 kwamen
bijna 60 paren tot broeden op de Brabantse Wal in gunstige
jaren. (Figuur 1, Tabel 1, Samenwerkingsverband Westbrabantse
Vogelwerkgroepen 2007). Dat was 2-3 % van de Nederlandse
populatie die in 1998 op 1800-2500 broedparen werd begroot
(Sovon Vogelonderzoek Nederland 2002).

Daarom is de Brabantse Wal binnen de vogelrichtlijn als belangrijk gebied aangewezen. Het instandhoudingsdoel (IHD)
van onze kleinste fuut is de aanwezigheid van voldoende leefgebied voor minstens 40 broedparen. Helaas kampen vennen
op de Brabantse Wal sinds de jaren 70 met verdroging, onder
meer doordat het grondwater steeds verder wegzakt. In 2009
en opnieuw in 2014 sloten natuurorganisaties, het Grenspark
De Kalmthoutse Heide, de Provincies Antwerpen en NoordBrabant, drinkwaterbedrijven Evides en Pidpa en waterschap
Brabantse Delta convenanten om dit tegen te gaan. Daarna
zijn maatregelen getroffen om de verdroging te bestrijden en
oude vennen die verloren waren gegaan te herstellen. Eind
2016 is een enorme inspanning gedaan om alle bomen en de
voedselrijke toplaag te verwijderen uit het dicht gegroeide

Kleine Meer. In 2017 is een pijpleiding aangelegd om water uit
het Stappersven in België naar het Groote Meer te pompen,
dat de laatste jaren bijna altijd droog lag. Deze noodmaatregel
was ingeven omdat de aanpak van de verdroging de status van
‘sense of urgency’ had gekregen (Van Baar et al. 2016). Door
de overvloedige neerslag in februari en begin maart waren de
vennen weer wat gevuld na drie droge zomers van 2017 tot en
met 2019. Daarom leek de tijd daar om na te gaan of de stand
van de Dodaars op peil was gebleven dankzij al die
inspanningen.
In het zeekleigebied tussen Schelde-Rijnkanaal en de Brabantse Wal broedden van oudsher nauwelijks Dodaarzen. Alleen
enkele kreken boden broedgelegenheid, bij voorbeeld in de
Hogerwaardpolder. In het Lange Water bij Halsteren nestelden
na 1974– voor zover bekend - nooit Dodaarzen. De aanleg
van de Markiezaatskade in 1983 bood nieuwe kansen. Toen
het Markiezaatsmeer brak werd, koloniseerden gaandeweg 35
paren dit N2000 reservaat (Tabel 2, Samenwerkingsverband
Westbrabantse Vogelwerkgroepen 2007).
Ook in de Augustapolder en Hogerwaardpolder zijn recent
kreken aangelegd of hersteld. Bovendien werden laagveenpolders, zoals de Noordpolder van Ossendrecht, natter
gemaakt.
Dankzij soortgelijke ingrepen elders in Nederland steeg de
landelijke populatie licht tot 2100-2900 broedparen in 2015.
(Sovon Vogelonderzoek Nederland, 2018). Zouden die ingrepen rond Bergen op Zoom ook positief hebben uitgewerkt?
Figuur 1. Territoria van de Dodaars in 1990-96 (l) en 2020 (r).
Door natuurbouw nam het aantal geschikte locaties toe, maar de grote
concentraties in Markiezaat en landgoed Groote Meer waren in 2020
sterk geslonken. Cirkels met rood liggen op de Brabantse Wal, cirkels
met blauw liggen in de zeekleiregio. Gevulde symbolen zijn binnen de
N2000 grenzen, open symbolen liggen erbuiten. De stipgrootte reflecteert het aantal territoria.
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Opzet en methoden
Onderzoek gebeurde op de Brabantse Wal en in de zeekleiregio tussen het Schelde-Rijn Kanaal en de Brabantse Wal.
Vanaf eind maart werden vennen en plassen bezocht, liefst in
de vroege ochtend of avond en meestal twee of meer maal. De
vennen op Landgoed Putse Moer waren niet toegankelijk. De
Boskreek in het Markiezaat is alleen per boot goed bereikbaar
maar dat was dit jaar niet goed mogelijk vanwege de Covid-19
richtlijnen. Die kreek is twee maal op afstand onderzocht vanaf
de oude dijk, maar daar kunnen paren gemist zijn.
Elke waarneming van balts, zang of nestbouw tussen 10 april
en 10 juli telt als geldig territorium. Van een adulte vogel of
een paar in broedbiotoop zonder territoriumgedrag moeten
minstens twee waarnemingen aanwezig zijn, waaronder één
tussen 30 april en 10 juli. Die datumgrenzen zijn gekozen om
Dodaarzen die op doortrek zijn, uit te sluiten. Als er geen
Dodaars aanwezig leek te zijn, dan is vaak de hinnikende
baltsroep afgespeeld. Hierop reageerde in een aantal gevallen
onmiddellijk een territoriumhouder, die aanvankelijk onzichtbaar was in de oevervegetatie.
Op het Afgelaten Ven op de Vliegbasis Woensdrecht worden
meermaals per week vogels geteld door personeel van de
Koninklijke Luchtmacht. De weekgemiddelden zijn beschikbaar gesteld door Gert-Jan Geleijns. De hoogste waarde rond
30 april is door twee gedeeld als maat voor het aantal broedparen. In die periode zijn Dodaarzen heel actief, maar is de
vegetatie nog overzichtelijk en zijn er nog geen jongen.
Resultaten
Tot half maart viel veel neerslag, maar van midden maart tot
begin juni daarna viel er geen neerslag meer. Wel was de verdamping erg hoog door de combinatie van aanhoudende,
stevige oostenwinden en onbewolkte luchten. Eind mei was het
neerslagtekort zelfs nog erger dan in 1976, het meest droge

Foto 1-2. Het Kleine Meer op 15 maart, toen het ven de maximale
omvang van 2020 had bereikt, en een maand later, op 16 april 2020.
Het was toen al drooggevallen. Sinds 2017 is dat ieder jaar het geval.
Dit is het gevolg van de sterkte verdamping na 15 maart, maar wellicht zijn er in 2016 ook lekken gemaakt in de waterdichte bodemlaag
bij het verwijderen van het opgeschoten bos en de voedselrijke bodemlaag. Foto´s Hidde Bult.

jaar ooit (KNMI: droogtemonitor) Daardoor vielen veel vennen, die midden maart deels gevuld waren, al heel snel droog.
Midden april was het Kleine Meer al helemaal uitgedroogd
(Foto 1&2 Kleine Meer), het Groote Meer volgde enkele weken
later.
In totaal zijn 60 territoria gevonden, dat is 40 % minder dan in
1990-96. In tabel 1 zijn de aantallen voor de Brabantse Wal
samengevat, de opsplitsing per ven staat op de website (Bult
2020). We vonden 38 territoria, een derde minder dan in
1990-96. De meeste territoria (33, 87%) lagen binnen de
Natura2000 grenzen, maar het aandeel van landgoed Groote
Meer was gedaald tot 40%. In 1990-96 broedde nog 60% (28)
van de paren op dit landgoed. De Grote en Kleine Melanen,

Fort de Roovere, Lievensberg en het Kriekelare Ven zijn wel
onderzocht, maar Dodaarzen zijn er nimmer als broedvogel
vastgesteld. Het recent herstelde Moerven in de enclave Jagersrust was in 2020 ook drooggevallen. In 2014-17 was dit ven
goed voor 2-4 broedparen (ongepubliceerde tellingen van de
auteur).
De resultaten van de zeekleiregio staan in tabel 2. In totaal ging
het om 22 territoria, bijna een halvering ten opzichte van eind
vorige eeuw. Toen zijn 40 territoria genoteerd. De grootste
terugval was in het Markiezaat.
Alleen in het Klein Markiezaat, de kunstmatige plas met kwelwater bij de vogelkijkhut aan de voet van de Kraaijenberg,
zijn vier paren gelokaliseerd. Bij bezoeken op afstand zijn in
de kreken in het Markiezaat geen Dodaarzen gehoord. Maar,
wellicht bewonen toch nog enkele paren de Boskreek, al zal

Figuur 2. Territoria van de Dodaars in terreinen die ook nog eind
mei en in juni zijn bezocht: afname op de Brabantse Wal en toename
in de polders.
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de huidige populatie de oude score van 35 broedparen nooit
benaderen. Buiten het Natura2000 reservaat zijn weer drie
territoria gevonden op opgespoten locaties in het voormalige
Oosterscheldebekken, al werd de Molenplaat verlaten. In de
polders ging de stand wel sterk vooruit: van twee naar 15 paren. In de niet nader genoemde polders of in het ZoommeerOost zijn geen broedende Dodaarzen aangetroffen bij het
huidige of het eerste onderzoek.
De 33 broedparen op de Brabantse Wal zijn vastgesteld tussen
10 april en begin mei. Allengs vielen veel vennen droog waardoor watervogels vanaf mei gaandeweg vertrokken. Van 19
dodaarsparen op landgoed Groote Meer en Kortenhoeff
waren midden juni slechts de vier paren op het Zwaluwmeer
over, de overige 80 % was vertrokken. Daarentegen steeg het
aantal territoria in de loop van het seizoen in het zeekleigebied
(Figuur 2). Midden april waren tien territoria geldig, midden
Foto 3. Grondwateronttrekking en extra uitstoot van NOx door de
stationair draaiende diesel voor de beregening van een akker naast
landgoed Groote Meer. Foto Hidde Bult, 29 mei 2020. Op dat moment
stond de extreme droogte al volop in de belangstelling, maar waterschap ‘Brabantse Delta’ liet de onzinnige export van kostbaar grondwater (Van Bebber 2020) gewoon voortduren.

juni was dat opgelopen tot minstens 15 territoria.
Bespreking
Na 2000 herstelde de landelijke populatie van de Dodaars van
een dip en steeg van 1800-2500 broedparen (Sovon Vogelonderzoek Nederland, 2002) naar 2100-2900 broedparen. Ook
raakten nieuwe locaties bezet. Beide gunstige effecten worden
toegeschreven aan de aanleg van nieuwe natte natuurgebieden,
poelen en plassen en vernattingsprojecten in bestaande
moerasgebieden (Sovon Vogelonderzoek Nederland, 2018).
In tegenstelling tot de landelijke trend zien we zowel op de
Brabantse Wal als in de zeekleiregio een afname van de
Dodaars. Dat was teleurstellend omdat ook op de Brabantse
Wal veel is gedaan aan natuurherstel.
Zo werden het Akkerenven en Wasven (Kortenhoeff), het
Moseven, de vennen in de Abdijbossen (Vluchtheuvel), het
Moerven (Jagersrust) en het Kleine Meer en Groote Meer
(aanleg waterleiding) grondig onder handen genomen. Dat
natuurherstel gunstig kan uitpakken, blijkt uit de cijfers voor
Mattemburgh–West, het Akkerenven op Kortenhoeff (contra
Teixeira 2017a) en Moseven. De afname komt dan ook vooral
op het conto van het droogvallen van de Zeezuiper in Zoomland en het Groote en Kleine Meer op Landgoed Groote Meer.
Die behoorden ooit tot de grootse vennen van Nederland en
waren vermaard om hun rijk gevarieerde flora en avifauna.
Helaas ging veel van die rijkdom al vanaf 1930 verloren door
verdroging. En dat gaat na 1970 alsmaar sneller: beide vennen
vallen steeds vaker droog en het water zakt dieper en langer
weg. De verdroging heeft allerlei oorzaken.
Grondwaterwinning door drinkwaterbedrijven en ongebreidelde onttrekkingen voor beregening van landbouwpercelen
(Foto 3), niet alleen in de zomer, maar zelfs al vroeg in het
voorjaar (Aggenbach & Jalink 2007, Van Baar et al. 2016,
Voorn & Geujen, 2019). Diepe ontwatering van omringende

landbouwgronden door waterschap Brabantse Delta leidt er
toe dat neerslag zo snel wordt afgevoerd dat het nauwelijks
het grondwater kan aanvullen (Aggenbach & Jalink 2007,
Van Baar et al. 2016). Daar bovenop volgden vanaf 2017 vier
zomers met ernstige neerslagtekorten op de Brabantse Wal.
Na de vele buien aan het einde van de winter waren de vennen
midden maart enigszins op peil, maar dit water verdampte
heel snel. Ondanks de aanvoer van water via een pijpleiding
uit België, viel ook het Groote Meer volledig droog (Foto 4)
en moesten alle Dodaarzen vertrekken. Het Moerven, dat
in 2014-2017 goed voor 2-3 territoria was, stond begin mei
al droog (Foto 5). Al met al wordt de instandhoudingsdoelstelling van habitat voor 40 broedparen op het N2000 deel van
de Brabantse Wal niet gehaald ondanks het natuurherstel dat
mogelijk werd dankzij forse EG subsidies.
Dat was misschien ook nauwelijks te verwachten. Immers,
de grondwateronttrekking door landbouwers in de omgeving
nam ongebreideld toe en wordt zelfs bij extreme droogte zoals
Foto 4. Het Groote Meer, ooit het grootste ven van Nederland, viel in
het voorjaar van 2020 wederom al snel droog. Dit ondanks de aanleg
van een noodwaterleiding in 2017 en de overvloedige regenval in
februari/maart. 					
Foto Hidde Bult

Dd Bu

4

in dit voorjaar, niet aan banden gelegd op de Brabantse Wal
door het waterschap “Brabantse Delta” (Schapendonk 2019,
Van Bebber 2020). Dit ondanks smeekbeden van ecologen en
hydrologen (Voorn & Geujen, 2019).
Dit kostbare grondwater wordt o.m. gebruikt om veevoer te
besproeien en dat komt neer op een onzinnige export van ons
kostbare grondwater (Van Bebber, 2020). Drinkwaterbedrijf
Evides pompt na het eerste convenant wat minder grondwater
op, waardoor het diepe grondwater 1 m omhoog kwam (Van
Baar et al., 2016). Maar, met 6 tot 7 m. onder het maaiveld,
blijft het grondwaterpeil nog heel ver weg van het Groote
Meer. De jaarlijkse onttrekking in Nederland door Evides is
ook nog steeds 10,5 miljoen m3 en 2,5 miljoen m3 in Vlaanderen (Van Baar et al., 2016). En dat terwijl onttrekking van
3 miljoen m3 al verdroging veroorzaakte in het verleden
volgens de experts van KIWA water research (Aggenbach &
Jalink 2007). De reductie door de drinkwaterbedrijven, met
name Evides, is dus lang niet voldoende om de verdroging
ooit te stoppen. Wat betreft het aanvullen van het grondwater
meldden woordvoerders van “Brabantse Delta” in BN/De Stem

Dodaars in prachtkleed

foto Ria Hogerwaard

en Woensdrechtse Bode dat het waterschap er alles aan deed
om zoveel mogelijk water vast te houden tijdens de natte weken
van februari tot maart (Jansen 2020). Dat klinkt prachtig, maar
klopt hun bewering wel? In een waterafvoer in Putte is recent
een stuw geplaatst. Tot zover het goede nieuws. Die stuw bleef

echter tijdens de neerslagperiode aan het begin van het jaar
open staan (Foto 6-7). De kostbare neerslag van februari en
maart is in razende vaart afgevoerd, zonder het water ook maar
een strobreed in de weg te leggen. En de stuw is nu nog steeds
niet hoger ingesteld. Ook bij de gemeentevijver in Putte werd
water afgevoerd zonder de afvoer wat af te knijpen.
Kortom mooie woorden van het Waterschap, maar in de praktijk zijn hun maatregelen onvoldoende. Het besluit is dat de
convenanten die drinkwaterbedrijven, Provincie en natuurorganisaties afsloten ten einde de watertekorten aan te vullen,
bij lange na niet voldoende zijn om de verdroging van de
Brabantse Wal effectief tegen te gaan, zeker zolang het te hoge
verbruik en de verkwisting niet aangepakt worden.
In het zeekleigebied profiteerde de Dodaars van natuurbouw
in de Hogerwaardpolder en Augustapolder, en de vernatting
van de Noordpolder van Ossendrecht. Daarentegen werd het
Markiezaat, ooit het beste terrein, zo goed als verlaten door de
Dodaars, al kunnen enkele territoria gemist zijn. Ook hier
wordt het instandhoudingsdoel van het reservaat, een leefgebied voor ten minste 30 broedparen, allang niet meer gehaald.
Al in 2014 was nog hooguit de helft aanwezig (Teixeira 2017b).

Foto 5. Het recent herstelde Moerven was in 2014-2017
goed voor 2-3 territoria van de Dodaars, maar het
stond begin mei al droog.
Foto 6-7. Snelle afvoer van regenwater door
diepe ontwatering van het buitengebied, zoals hier bij
Landgoed Putse Moer (links). Recent is stroomafwaarts
in diezelfde waterloop een stuw aangelegd door
waterschap ‘Brabantse Delta’ ten einde
de kostbare neerslag langer vasthouden (rechts).
Maar, die stuw stond op 11 maart 2020 wagenwijd
open en dat is nog altijd het geval.
Alle foto’s Hidde Bult.
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Tabel 1. Dodaarzen op de Brabantse Wal in 1990-96 en in
2020. n.a.: ven nog niet aangelegd of hersteld.
Terrein
1990-96 2020
Zoomland
6
1
Wouwsche Plantage en steenfabriek
3
0
Mattemburgh-Oost
4
4
Mattemburgh-West
n.a.
1
Kooiheide (n.a.), Paardenven
1
2
Moseven (n.a.), Wasscheven
2
4
Voormalige groeve Boudewijn
1
2
Landgoed Groote Meer
28
13
Akkerenven, Kortenhoeff
n.a.
5
Wasven, Kortenhoeff
1
1
Som Natura-2000
46
33
Bergse Heide
1
0
Hoogerheide: Bunkerbaan, Retentiebekken n.a.
2
Vliegbasis Woensdrecht, Afgelaten Ven
5
1
Boslust/Vrederust
1
2
Zanderijen
4
0
Overige Brabantse Wal
11
5
Totaal Brabantse Wal
57
38
Tabel 2. Dodaarzen in de Zeekleiregio in 1990-96 en in 2020.
In 1990-96 was een aantal plassen en kreken nog niet aangelegd
of hersteld (n.a.). * wellicht enkele meer.
Terrein
1990-96 2020
Markiezaat, Hogerwaardschor
33
0*
Markiezaat, Klein Markiezaat
2
4
Totaal Natura 2000
35
4*
Molenplaat, opgespoten
3
0
Bergse Plaat
0
1
Kreekraksluizen - Oost, natuurbouw
0
2
Totaal voormalige Oosterschelde
38
7*
Hogerwaardpolder
2
5
Caterspolder
0
1
Totaal zeekleipolders
2
6
Noordpolder Ossendrecht
n.a.
7
Augustapolder
n.a.
2
Totaal Laagveenpolders
0
9
Totaal Zeekleiregio
40
22*

Ook het seizoengemiddelde van de watervogeltellingen daalde
van 21 Dodaarzen rond de eeuwwisseling naar minder dan 2
vogels in 2015-19. Die ongunstige trends vinden waarschijnlijk
hun oorzaak in de slechte waterkwaliteit in dit Natura2000
gebied. Ook kan het lage meerpeil in het voorjaar 2020 een
rol hebben gespeeld. Alleen in de kunstmatige plas aan de voet
van de Kraaijenberg broeden nog enige paren. Die plas wordt
evenals het Markiezaatsmeer gevoed door neerslag, maar de
verblijftijd is veel korter en het zuivere kwelwater uit de
Brabantse Wal heeft relatief een grotere bijdrage.
Volgens onderzoeksbureau Witteveen en Bos is verbetering
van het doorzicht in het Markiezaatsmeer nauwelijks te verwezenlijken gezien de lange verblijftijd van het water in het
meer (Witteveen+Bos, 2016a, 2016b). Daarom is op termijn
helaas niet te verwachten dat de stand van de Dodaars zal
opveren in dit N2000 reservaat.
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