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Vogelwerkgroep Bergen op Zoom werd in 1992 statutair opge-
richt, maar bestaat al sedert ongeveer 1982. Zij heeft als doel het 
bestuderen van in het wild levende vogels ter bescherming en 
behoud van deze dieren en hun leefgebieden. 
Dit gebeurt door het organiseren van tellingen, al dan niet in 
samenwerking met landelijke, provinciale of regionale organisa-
ties, waarbij gegevens van vogels worden verzameld, uitgewerkt,
gearchiveerd en zo mogelijk gepubliceerd, liefst in het eigen 
tijdschrift Veerkracht. Daarnaast worden informatieve vergade-
ringen met lezingen gehouden en steun gegeven aan initiatieven 
ter bevordering van natuurbehoud in het algemeen en vogel-
bescherming in het bijzonder. Regelmatig worden excursies 
gehouden waarbij vogel- en natuurstudie voorop staan.

Vogelwerkgroep Bergen op Zoom 

Op de titelpagina: Kleinst Waterhoen (Porzana pusilla)  Ton Bakker
Hidde Bult deed op 11 juni 2019 een fraaie ontdekking! Hij ving de onopvallende zang van een Kleinst Waterhoen in
de Noordpolder van Ossendrecht op. Meteen stroomden vogelaars van heinde en verre toe, want dat was immers 
decennia geleden in het West-Brabantse! Sommigen kwamen tevergeefs, want de triller was lastig te filteren uit een 
luidruchtig koor van Groene Kikkers. Maar het was schier onmogelijk om iets van de vogel te zien. Ze 
zijn klein en sluipen heimelijk door dichte vegetatie. Maar het werd zomer en heel erg warm en terwijl 
de plas-dras opdroogde, verplaatsten de waarnemingen zich oostwaarts, de grens van het terugtrekkende water 
achterna. Daar was de begroeiing schaarser en op een gegeven moment kon de vogel zich niet langer aan waarneming 
onttrekken. Naast de adulten werden er opeens ook enkele juvenielen gezien. Het bleek dus een geslaagd broedgeval! 
Ook andere rallen bleken het gebied te waarderen; er slopen meerdere broedparen Porseleinhoen en enkele tientallen 
Waterrallen in de polder rond.  
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Van de voorzitter

Op 01 augustus j.l. bereikte ons het droeve bericht dat ons gerenommeerd lid en oud-voorzitter Ray Teixeira in zijn slaap is overleden. 
In hem verliezen we een man die veel heeft betekend voor onze vereniging. In deze uitgave treft u nog twee artikelen van hem aan, die hij kort voor zijn dood heeft geschreven. 
Op onze website vindt u een in memoriam van Ray.

Ons lid en oud-secretaris Marike de Haan-Zaalberg kreeg op vrijdag 26 april jl. een Koninklijke onderscheiding opgespeld vanwege haar verdienste voor haar vele vrijwilligerswerk voor o.a. 
onze vereniging en IVN Groene Zoom waar ze als natuurgids en docent haar kennis van de natuur graag overdraagt aan geïnteresseerden. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

We hebben dit jaar ook weer een aantal nieuwe leden mogen begroeten, te weten: Sebastiaan de Boer en Hans Zoeter.

Dit jaar is uitgeroepen tot het jaar van de Wulp en nemen we met onze vereniging daarvoor ook deel aan de landelijke tellingen. Ook het opsporen van de Wespendief heeft dit jaar een vervolg gekregen. Dat 
de Bergse Heide en de Vlindertuin danig op de schop zijn gegaan zal niemand zijn ontgaan. Aanvankelijk was het de bedoeling om beide gebieden op broedvogels te gaan inventariseren maar hebben we de focus 
gelegd op de Bergse Heide. Ondanks de zware verstorende werkzaamheden aldaar hebben we toch een aantal leuke soorten gevonden zoals o.a. de Zwarte Specht, de Havik en de Nachtzwaluw.

In het broedseizoen van dit jaar hebben we in onze regio een tweetal bijzondere broedgevallen gevonden. Zo vonden Ria en ik in een hoogspanningsmast in het Markiezaats-
meer een broedend paar Raven. Dit paar bracht twee jongen groot en was het eerste broedpaar van de provincie Zeeland. 

Nog meer bijzonder was de vondst van Hidde die in de Noordpolder een broedpaartje van het Kleinst Waterhoen heeft ontdekt. Ook dit paar heeft een aantal jongen voortge-
bracht. De aantrekkingskracht van deze zeer zeldzame vogels lokte vele vogelaars uit Nederland en België (e.a.) naar de Noordpolder bij Ossendrecht.

Hannie Nilsen van de Gierzwaluwwerkgroep van IVN Oisterwijk gaf op 21 februari een zeer interessante lezing over Zwaluwen en Gierzwaluwen in het bijzonder. De belang-
stelling voor deze lezing was erg groot. Onze deelname aan de Dag van de Kraaijenberg op 29 juni was niet echt succesvol, mede door het zeer warme weer. 
Het bezoekersaantal viel erg tegen, mogelijk is deelname aan de Brabantse Waldag op het landgoed Mattemburgh volgend jaar een betere optie om 
onze vereniging onder de aandacht te brengen.

Voor wat de excursies betreft is er op 13 april een Vogeltelling Binnenschelde op de fiets gehouden welke was georganiseerd door Hidde. De door Marike georganiseerde avond-
excursie van 26 april jl. naar “de Matjens/de Maatjes”, met als doel de Regenwulpen en Porseleinhoentjes op te sporen, is helaas door gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. 
Bovendien verliep 26 april voor haar geheel anders dan verwacht door eerder genoemd evenement. Misschien volgend jaar een nieuwe poging wagen? 

In het weekend van 11 t/m 13 oktober a.s. gaan we met 20 leden op excursie naar het mooie eiland Texel. Ria heeft hiervoor de organisatie op zich genomen en een leuke accom-
modatie weten vast te leggen in het stadje Den Burg, waarvoor dank. 

Naar aanleiding van een artikel over Kitesurfen op de Oesterdam in BN De Stem heeft onze Vogelwerkgroep een brief naar Rijkswaterstaat Zee en Delta gestuurd. Onze Vogelwerk-
groep pleit hierin om prioriteit te geven aan de natuurbelangen boven de recreatieve belangen. U kunt de brief terugvinden op onze website onder de kop Home Older Entries.

Tot slot. In de algemene ledenvergadering van 25 maart heb ik aangekondigd dat ik bij de volgende ALV in maart 2020 de voorzittershamer neerleg en doe hierbij dan ook een 
oproep aan de leden zich kandidaat te stellen voor deze functie.

Broedgeval Havik op Bergse Heide
foto Ria Hogerwaard

Jan Hogerwaard 3
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Ray Teixeira & Paranka Surminski 

Beide sexen van Bosuilen maken een breed scala aan 
geluiden, die ze gedurende het gehele jaar laten horen 
(Cramp 1985). In Teixeira & Surminski (2018) worden de 

kansen beschreven Bosuilen waar te nemen in de regio 
Bergen op Zoom en rond ons huis aan de Wouwbaan 172
te Hoogerheide in het bijzonder. 

Over het algemeen bleek de waarneemkans direct samen te 
hangen met de tijd dat de waarnemer ’s nachts in het veld is. 
In de regio Bergen op Zoom was dat vooral in het voorjaar. 
Tijdens de zomer en in het najaar werden maar weinig 
waarnemingen gedaan. 
Voor de 65.300 waarnemingen inclusief jongen uit het hele 
land van deze soort in Waarneming.nl is de maandelijkse 
verdeling weergegeven in figuur 1. 
Ook daar is het aantal waarnemingen het grootst in de 
eerste vijf maanden van het jaar. Veel waarnemers gaven 

alleen op een Bosuil te hebben waargenomen, meestal 
doordat het roepen werd gehoord. Slechts een enkeling 
noteerde consequent ook het geslacht.

Trefkans Bosuilen
met en zonder jongen
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Ook rond ons huis werden vrijwel alle Bosuilen uitsluitend 
gehoord, we zagen ze maar zelden. De trefkans op een Bosuil 
was hier echter totaal anders (Teixeira & Surminski 2018). Wij 
hoorden juist in het najaar en de winter de meeste Bosuilen. Dit 
is in overeenstemming met de leefwijze van de soort (Cramp 
1985). In de herfst worden de territoria geconsolideerd en de 
jongen uit het ouderlijk territorium verjaagd. Beide geslachten 
doen hieraan mee.
Een andere reden waarom wij een andere trefkansverdeling 
kregen, komt doordat wij in ieder geval in 2017 en 2018 in het 
centrum van een bosuilenterritorium woonden. We hoorden 
de vogels gewoon in huis en tijdens het uitlaten van de honden 
tussen 22.00 en 23.00. Ook zachte en kortdurende geluiden 
werden door ons waargenomen. 
In het voedselrijke jaar 2017 broedden “onze” Bosuilen in een 
holle boom in de tuin, vijf meter naast het pad naar de garage. 
In 2018 werd niet gebroed, maar hoorden we de vogels vaak 

in de tuin. Het bosuilenterritorium strekte zich ook uit in het 
tegenover ons huis gelegen bosgebiedje van het Natuurkern-
gebied (NKG) de Kooi. Soms hoorden we Bosuilen in nabij-
gelegen andere territoria op de vliegbasis Woensdrecht of het 
500 meter verderop liggende B&B La Casteliëre. Als we ervan 
uitgaan dat de door van Apeldoorn (2005) beschreven meest 
driejarige muizencyclus ook voor onze regio opgaat, dan was 
2018 dus een muizenarm jaar.

Volgens Sovon (2019) houden de jaarlijkse fluctuaties in waar- 
genomen Bosuilen deels verband met de zangactiviteit. In 
voedselarme voorjaren slaan veel paren het broeden over en 
leven teruggetrokken. Vraag is dus of dat ook uit onze gegevens 
blijkt. Om dat te onderzoeken moest worden gekeken naar de 
trefkansen op adulte Bosuilen. 
De Bosuil werd als schaarse soort natuurlijk altijd al door ons 
genoteerd, maar na de ontdekking van het broedgeval in de 
tuin in maart 2017 heel consequent. Daardoor beschikken we 
nu over een set gegevens over Bosuilen in een jaar dat er jongen 
werden uitgebroed en een jaar dat er geen jongen waren. 
Is de trefkans op de volwassen Bosuilen in beide situaties even 
groot? En roepen de vogels even lang? Beide factoren zijn van 
belang om bij een reguliere broedvogelinventarisatie de soort 
aan te treffen.

Materiaal en methoden
Alle bosuilwaarnemingen werden opgenomen in het archief 
van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom en vanaf eind de-
cember 2018 alleen in Waarneming.nl. In alle gevallen werd 
genoteerd of het een mannetje, vrouwtje of jongen betrof. 
Werd dezelfde vogel meerdere keren per nacht gehoord, dan 
werd dat slechts één keer opgegeven. In alle onderzoeksmaan-
den werden adulte Bosuilen waargenomen. In 2017 werden in 
maart tot midden juni regelmatig jonge Bosuilen gehoord. 
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Figuur 1. Totaal aantal waarnemingen van Bosuilen per maand in 
Nederland ingevoerd in Waarneming.nl per 6 maart 2019. 
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In 2018 werd op 15 en 16 mei getwijfeld wat werd gehoord, 
maar werden jongen genoteerd. Achteraf gezien is hier waar-
schijnlijk sprake van een fout, en betrof het toch een van de 
vele geluiden van het vrouwtje. 

Zo mogelijk werd min of meer gemeten en soms geschat hoe 
lang door de volwassen vogels en de jongen werd geroepen. 
Was dat langer dan 5 minuten dan werd dat als lang genoteerd. 
Korter dan 5 minuten was dus kort. In 2018 werd de term 
“zeer kort” ingevoerd voor gevallen dat het maar om één of 
enkele roepen ging, die hooguit 10 seconden te horen waren. 
Bij alle waarnemingen in 2018 werd vastgelegd of het een 
mannetje en/of een vrouwtje betrof. Soms was daar twijfel 
over.
Bij het berekenen van het seizoenspatroon werd een correctie 
toegepast voor de tijd dat we niet aanwezig waren. Voor 2017 
waren dat 7 dagen in april, 9 in mei en 1 in juni. In 2018 waren 

we zowel in april als in mei 9 dagen afwezig. De correctie werd 
berekend voor de eerste helft van de periode van afwezigheid 
naar de frequentie van waarnemingen voor die periode en aan 
te nemen dat die in de eerste helft van de periode van afwezig-
heid ook zo was. Bij de tweede helft van de periode van afwe-
zigheid werd de frequentie na terugkomst daarvoor gebruikt.

Resultaten
In de omgeving van de Wouwbaan 172 te Hoogerheide in 2017 
riepen de volwassen Bosuilen weinig zolang ze jongen te ver-
zorgen hadden (figuur 2). 
In april, vlak na het uitvliegen van de jongen, bijna helemaal 
niet. Pas vanaf juli/augustus, na de rui, gingen ze zich weer 
regelmatig laten horen. Dat ging dan de hele herfst en begin 
winter door (cf Teixeira & Surminski 2018).
In figuur 3 is het aantal keren dat Bosuilen in 2018 per maand 

werden gehoord rond de Wouwbaan 172 te Hoogerheide 
weergegeven, samen met het aantal dieren. Het aantal waar-
nemingen nam in de eerste helft van het jaar geleidelijk af met 
juni als dieptepunt. In de tweede helft van het jaar nam het 
aantal waarnemingen fors toe, om in september/oktober te 
pieken. Daarna werd het snel weer stiller.

Figuur 4 toont het aantal waarnemingen van adulte en jonge 
Bosuilen in 2017 en adulte vogels in 2018. Het verschil in tref-
kans tussen beide jaren wordt in het voorjaar vooral veroor-
zaakt door de jongen in 2017. Maar later in het jaar werd in 
2017 ook meer geroepen dan in 2018.

In 2017 werd voor de volwassen vogels 10 maal zeer kort roe-
pen genoteerd, 13 maal kort en 9 maal lang. In 2018 was dat 
respectievelijk 26, 87 en 15 keer. 

Figuur 3. Aantal waarnemingen (rood) en totaal adulte Bosuilen 
(blauw) rond de Wouwbaan 172 te Hoogerheide en NKG de Kooi in 
2018, gecorrigeerd voor perioden van eigen afwezigheid. 
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Figuur 4. Aantal waarnemingen van adulte en jonge Bosuilen in 
2017 en 2018, gecorrigeerd voor eigen afwezigheid rond ons huis aan 
de Wouwbaan 172 te Hoogerheide. 
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Figuur 2. Aantal waarnemingen (rood) en totaal aantal (blauw) 
gehoorde adulte Bosuilen rond NKG de Kooi in 2017, gecorrigeerd 
voor perioden van eigen afwezigheid.
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Het verschil is significant (χ2 toets, p <0,05 en bijna 0,01). De 
jongen riepen in 2017 steeds (zeer) lang. Tweemaal werd kort 
geroepen en aan te nemen dat die in de periode van afwezig-
heid ook zo was.

Discussie
Als de gegevens over een soort in een archief niet systematisch 
worden verzameld, dan kan je voorspellen dat de uitkomst 
niet representatief is voor de leefwijze van die soort. Voor de 
Bosuil, een soort die sterk territoriaal en het gehele jaar door 
te horen is, was dat in de regio Bergen op Zoom al door ons 
bewezen (Teixeira & Surminski 2018). Dit blijkt ook te kloppen 
voor het gehele land. Het zeer grote aantal waarnemingen daar 
sluit toeval volledig uit. Je zou verwachten dat de inventari-
satierichtlijnen daar rekening mee houden, zoals dat in het 
Verenigd Koninkrijk gebeurt Bibby et al. (1992). 
Reeds lang is bekend dat de top van de roepactiviteit van de 
Bosuil valt in het najaar (Cramp 1985). Die periode van het 
jaar lokt echter maar weinig vogelaars ’s nachts naar de bossen, 
waardoor ze onvoldoende worden geregistreerd. Verkeer je in 
de omstandigheid een paar Bosuilen van nabij te volgen, dan 
valt de najaarspiek wel meteen op.

De roepactiviteit van volwassen Bosuilen was in 2018 niet 
gelijk aan 2017. Als er jongen zijn, laten de ouders zich maar 
weinig horen. Waarschijnlijk hebben ze het te druk met het 
aanslepen van voedsel. Er waren in 2017 maar liefst vier extra 
monden te voeden. Beide ouders moesten dus drie maal zoveel 
prooien zien te vangen, dan als ze alleen voor zichzelf zouden 
moeten zorgen. Als de jongen zelfstandig zijn geworden en de 
rui is doorgemaakt, is er weinig noodzaak het territorium af te 
bakenen. In het najaar wordt wel weer vaker geroepen, maar 
niet zoveel als het succesvolle jaar daarvoor. Kennelijk moe-
ten de grenzen van het territorium ook dan kenbaar worden 

gemaakt. Dit keer niet om de eigen jongen weg te sturen. Maar 
wel om jonge vogels die elders zijn opgegroeid en uit hun ou-
derlijk territorium worden verjaagd om vervolgens een plekje 
voor zichzelf te zoeken, te vertellen dat dit gebied al bezet is. 
Ga het maar ergens anders uitzoeken; niet bij ons in de buurt.

Voor de trefkans een Bosuil op te sporen, speelt ook de duur 
dat werd geroepen. In het succesvolle jaar 2017 werd gemid-
deld gezien significant langer geroepen door de ouders, dan 
in het steriele jaar 2018. Vooral het aantal malen dat langdurig 
roepen werd geconstateerd lag in 2017 beduidend hoger dan 
in 2018. Daarbij komt het vaak zeer langdurig bedelen van de 
hongerige jongen, waar maar twee maal werd geconstateerd 
dat ze kort riepen. Bovendien gaat het verjagen van de eigen 
jongen met een hoop kabaal gepaard.
De kans een vrouw te treffen bleek in het jaar van voort-
planting 2017 beduidend hoger dan in het jaar dat niet werd 
gebroed. Mogelijk laat het vrouwtje het verdedigen van het 
territorium dan vooral aan de man over, maar maakt ze nog 
wel sociale contactgeluiden.

Als we de totale trefkans op Bosuilen in beschouwing nemen, 
dus die van adulte en juvenielen samen, is die in het jaar dat 
werd gebroed aanmerkelijk hoger dan wanneer er geen voort-
planting was. Dus in het jaar dat niet werd gebroed leefden de 
volwassen vogels minder teruggetrokken in het voorjaar, maar 
waren in het najaar wel minder opvallend. Niet broedende 
Bosuilen leven dus over het algemeen duidelijk meer terugge-
trokken dan in jaren van voortplanting (cf Sovon 2019). Enige 
uitzondering is de tijd dat ouders jongen groot brengen en 
daar hun handen vol aan hebben. 

Dat de roepactiviteit alleen in sommige jaren in de nazomer 
en herfst opleeft (Sovon 2019) is niet in overeenstemming met 

Cramp (1985) en Bibby et al. (1992). Het wordt ook niet door 
dit onderzoek gesteund.

We moeten wel voorzichtig zijn met deze uitspraken over de 
kans een Bosuil te registreren, omdat die in dit onderzoek zijn 
gebaseerd op slechts één paar Bosuilen en maar twee verschil-
lende jaren.

Dankwoord
De vele gebruikers van Waarneming.nl maakten het mogelijk 
de trefkans van de Bosuil te bepalen. Vooral degenen die in de 
Regio Bergen op Zoom wonen als Ton Bakker, Robert Kraaije-
veld en vooral Hidde Bult, die ook nog eens consequent het 
geslacht noteerde.
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Op zoek naar Rugstreeppadden
op de Kalmthoutse Heide
       

Marike de Haan

Inleiding 
Wim de Haan en ondergetekende mogen al vele jaren in het 
voorjaar een amfibieënonderzoek uitvoeren in het Grenspark 
Kalmthoutse Heide. Ieder jaar krijgen we een lijst van vennen 
waar we dat jaar onderzoek mogen doen. Ieder voorjaar is het 
een hele klus om dit in te plannen in onze redelijk volle agenda’s.
En we willen eigenlijk ook nog wel op vakantie. 
Voor de Rugstreeppadden is het de bedoeling om op pad te gaan 
op een zwoele avond in mei/juni. Rugstreeppad

foto: Ton Bakker 8
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Wij waren dit jaar op vakantie van 9 mei t/m 9 juni en daarna 
was het wachten op een zwoele avond. Op 24 juni 2019 was 
het zo ver. Overdag temperaturen van boven de 30º C en ’s 
avonds was het echt zwoel te noemen. Met de fietsen op het 
fietsenrek reden we naar het zuiden van de Kalmthoutse Hei-
de. We fietsen waar dat mogelijk is.
 
Op pad
We fietsten eerst vanaf de Korte Heuvelstraat het zandpad naar 
het noorden in. Hier maakten we de fietsen vast om het afge-
sloten gedeelte in te gaan. Het schrikdraad klommen we over 
met behulp van een droge tak. We liepen de eerste vennen af, 
maar hoorden nergens Rugstreeppadden. Wat verder naar het 
westen hoorden we dan toch eindelijk het geluid dat we wilden 
horen. In één ven klonk duidelijk een zangkoor. Dichterbij 
lopen heeft dan geen zin, want op het moment, dat je er vlak 
naast staat, is alles stil. 
Met een omtrekkende beweging liepen we terug naar onze 
fietsen. 
 
Het was zoals ik al schreef een zwoele avond en het zweet 
droop van mijn gezicht. 
Met de fietsen reden we nu naar het westen, langs de brandto-
ren, eerst naar de twee vennen vlakbij de Paalberg. Hier waren 
wel Groene kikkers aan het kwaken, maar geen Rugstreeppad
te horen. Even later hoorden we wel een ander snorrend ge-
luid: Nachtzwaluwen! 

Bijvangst: Nachtzwaluwen 
We fietsten inmiddels aan de zuidwestrand van de Kalmthout-
se Heide. Bij ieder open stukje heide met nog pluksgewijze 
dennenopslag of verspreide zomereiken en berken hoorden we 
een Nachtzwaluw. Ik ben niet zo handig als Wim met het fiet-
sen op onverharde paden en dus raakte ik regelmatig achterop. 

Op een stevig zandpad probeerde ik hem weer een beetje in 
te halen. Opeens hoorde ik een krakje en de fiets maakte een 
geluid alsof  er een tak tegen de spaken aankwam. Ik stopte 
direct. De constructie om het voorspatbord op zijn plek te 
houden was gebroken. Met wat moeite lukte het Wim om dit 
kapotte onderdeel eraf te slopen. Met de uitvalnaaf los, moest 
het wiel er even uit. Enfin, even later reden we verder. Helaas 
was Wim vergeten de uitvalnaaf weer vast te zetten en het was 
mij ook niet opgevallen …  
We fietsten een stuk door het bos en daarna kwamen we weer 
aan de rand van de heide. Weer hoorden we Nachtzwaluwen, 
de een na de ander. 

Pech!
Op een pad naar het zuiden, heel mul zand, stond ik ineens 
stil, krak, met het voorwiel naast de fiets, de voorvork en mijn
 voeten op de grond. Op dat moment cirkelden er zeker twee 
Nachtzwaluwen om me heen. Een prachtig gezicht in de 
schemering. De witte vlekken op de vleugels waren zo mooi te 
zien. Het leek wel alsof ze kwamen kijken wat er aan de hand 
was. Gelukkig was ik nog heel. Dit had heel anders kunnen 
aflopen.

Padden 
Op dit pad zagen we ook vier keer een Rugstreeppad over het 
droge hete zand rennen in de richting van het ven met zang-
koor. Foto maken? Ik wilde ze niet gaan pesten met een flits-
licht. Het was inmiddels zo donker geworden dat we zo snel 
mogelijk richting auto fietsten. Opvallend genoeg kwamen we 
nog trimmers tegen. Het was ver na zonsondergang en op de 
brandtoren zat ook nog een groep hangjongeren. 
Voldaan keken we terug op een avond met hindernissen maar 
ook onvergetelijke natuurmomenten. 

Hoe zou de Rugstreeppad toch aan zijn naam gekomen zijn?
Foto Ton Bakker

Onverwachte bonus: overal hoorden we Nachtzwaluwen en zagen 
die ook regelmatig vliegen.                                    Foto: Ton Bakker
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Broedvogels en dagactieve zoogdieren in de Bieduinen tussen 1992 en 2015: 
effecten van verdroging en stikstofdepositie zichtbaar?

Robert Kraaijeveld & Hidde Bult

In 2015 zijn de broedvogels van Landgoed Bieduinen, Bie-
duinen-West en de Verbindingsdreef in het Grenspark ‘De 
Kalmthoutse Heide’ onderzocht. De Brabantse Wal kampt al 
decennia met langdurige verdroging en veel te veel atmosfe-
rische stikstofdepositie. Die processen leiden tot ziektes en 
sterfte bij loofbomen als Zomereik en berken, vooral op 
voedselarme zandgronden. De resultaten uit 2015 worden 
vergeleken met inventarisaties uit 1992, 2005 en 2010 en met 
de Nederlandse broedvogelindex. Die laatste vergelijking geeft 
aan of eventuele veranderingen vooral in de Bieduinen of ook 
landelijk optreden.
In 2015 bleek opnieuw dat broedvogels met een voorkeur voor 
bos op vochtige bodems in de Bieduinen veel sterker achteruit 
gaan dan in de rest van Nederland. Bosvogels die een deel van 
hun voedsel op akker of weiland zoeken, maken ook ronduit 
beroerde tijden door. Ze namen sinds 1992 met meer dan 50% 
af. Anderzijds namen vogels met een voorkeur voor stervende 
en dode loofbomen juist meer toe dan in de rest van Neder-
land. Dat kan erop duiden dat er meer loofbomen afsterven. 
Al met al lijken stikstofdepositie en verdroging in de afgelopen 
decennia ernstige nadelen te berokkenen voor de vogelbevol-
king van bossen op de Brabantse Wal, zoals de Bieduinen. Loofbos met hier en daar wat struikjes op een kale bodem: het favoriete 

habitat voor fluiters is in de Bieduinen nog schaars te vinden. .
10 
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Verdroging en stikstofdepositie
De Brabantse Wal kampt al jaren met verdroging. Volgens 
hydrologen is die het gevolg van de combinatie van te veel 
grondwateronttrekking door drinkwaterbedrijven en land-
bouw en onvoldoende aanvulling (Aggenbach & Jalink 2007, 
Voorn & Geujen 2019). Door de diepe ontwatering van de 
landbouwgronden door het waterschap Brabantse Delta wordt 
neerslag veel te snel afgevoerd. Regenwater kan onvoldoende 
in de bodem doordringen. Ook naaldhout, dat sinds 1900 op 
grote schaal is aangeplant, zorgt ervoor dat minder neerslag in 
de bodem doordringt. De landbouwgronden zijn nu zo diep 
ontwaterd, dat niet alleen in de zomer, maar zelfs in voorjaar 
en herfst vochttekorten optreden (Aggenbach & Jalink 2007). 
Om die tekorten tegen te gaan, pompen landbouwers grond-
water op voor beregening. Die putten onttrekken water uit 
relatief ondiepe grondwaterlagen, waardoor het schadelijker is 
voor bos en natuur dan de diepe winning door drinkwaterbe-
drijven. Hydrologen vinden het onbegrijpelijk dat het water-
schap zelfs na de ultra- droge zomer van 2018 en het droge 
voorjaar 2019 nog steeds beregening toestaat (Voorn & Geujen 
2019). 
De atmosferische depositie van stikstof door industrie, verkeer 
en vooral de landbouw, ligt op de Brabantse Wal vier tot zes 
keer boven de kritische grens (Aggenbach & Jalink 2007). De 
onnatuurlijke toevoer van stikstof, een belangrijke meststof 
voor planten, zien we terug in de verdichting van de strui-
klaag en sterke vergrassing van bos en heide in de afgelopen 
decennia (Bult 2011). Je zou verwachten dat de extra stikstof 
dan ook de groei van bomen zou stimuleren, maar dat is niet 
het geval. Integendeel, stikstof heeft een verzurend effect op de 
bodem (Van den Burg et al. 2015, Nijssen et al. 2014). 
De verminderde buffercapaciteit leidt tot uitspoeling van cal-
cium (Ca), magnesium (Mg) en kalium (K) en tot verhoogde 
concentraties aan toxische metalen, vooral aluminium. Daar-

Figuur 1. Ligging van de telgebieden in Grenspark ‘Kalmthoutse Hei-
de’ bij Putte in het zuidwesten van Noord-Brabant.

Google Maps®

Inleiding
Landgoed Bieduinen ligt op de zuidelijke Brabantse Wal ten noorden van Putte (Figuur 1). Korte gebiedsbeschrijvingen van het 
landgoed (128 ha), de Bieduinen-West (84 ha) en de Verbindingsdreef (40 ha) zijn te vinden in het vorige verslag (Bult 2011). 
Tot 1999 was alleen deelgebied Verbindingsdreef vrij toegankelijk. In dat jaar zijn alle delen, met uitzondering van de directe 
omgeving van het landhuis, dat nu in gebruik is bij de Stichting Titurel, opengesteld. Daarna is het aantal wandelaars en moun-
tainbikers sterk gestegen (Bult 2011). 
De terreinen maken deel uit van het Grenspark ‘De Kalmthoutse Heide’ (sectoren Vog15, Vog16 en Vog17) en van het Natu-
ra2000 gebied ‘De Brabantse Wal’. Het beheer van het grootste deel van de terreinen is in handen van de Bosgroep Zuid-Ne-
derland. De westelijke dennenpercelen zijn in de winter 2009/10 sterk gedund. Na 2010 zijn aan de randen clusters van jonge 
loofboompjes aangeplant om meer natuurlijk bos te krijgen. De loofbomen worden geplant in speciale doorschijnende kunst-
stofhulzen. Die zorgen in de eerste jaren voor een beter microklimaat met minder verdamping en tegelijk beschermen ze het 
jonge boompje tegen vraat. De kunststofhulzen moeten in de loop der jaren spontaan verteren. Een aantal meer open percelen in 
de Bieduinen-West en bij de Verbindingsdreef zijn in bezit van Natuurmonumenten.

Bieduinen, loofbomen worden aangeplant in kunststofhulzen. 
foto Hidde Bult
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door treedt in 80 procent van de bossen op de zuidelijke zand-
gronden eikensterfte op en in 20 procent wordt de sterfte als 
ernstig betiteld (Van den Burg et al. 2015, Nijssen et al. 2014).
Hier wordt nagegaan of mogelijke effecten van de landbouwin-
tensivering, de verdroging en de stikstofdepositie zijn te zien 
bij de vogelbevolking van de Bieduinen. Daartoe zijn de vogels 
ingedeeld in ecologische groepen (Sierdsema 1995). Dan valt 
bij voorbeeld af te leiden of vogels met een voorkeur voor 
vochtige bodems, voor struikgewas of voor stervende of dode 
loofbomen in de Bieduinen meer toe- of afnemen dan in de 
rest van Nederland. 

Werkwijze
Het onderzoek gebeurde weer volgens het Broedvogelmoni-
toringproject (BMP) van Sovon Vogelonderzoek Nederland 
(van Dijk & Boele 2011, Bult 2006 & 2011, Samenwerkingsver-
band Westbrabantse Vogelwerkgroepen 2007). Na 1992 zijn zes 
talrijke soorten (Winterkoning, Roodborst, Merel, Pimpel- en 
Koolmees en Vink) niet meer gekarteerd. Dat leverde veel 
tijdwinst op en sindsdien konden vogelarme dennenplantages 
per fiets bezocht worden. In 2015 werden zeven vlakdekkende 
rondes gemaakt bij in totaal 31 bezoeken door Robert Kraaije-
veld (vier), Hidde Bult (21) of gezamenlijk (zes, vooral in de 
Bieduinen). De directe omgeving van het landhuis werd om 
privacy redenen in alle jaren gemeden. Klanknabootsing is 
gebruikt om Bosuil, Nachtzwaluw en Middelste Bonte Specht 
op te sporen, voor die laatste zonder succes. 
Aanvankelijk gebruikten we dagkaarten op papier en zijn de 
waarnemingen manueel op de Sovon site ingevoerd. Vanaf 
juni kon een tablet met Avimap (Vergeer et al. 2016) gebruikt 
worden, dat door het Grenspark beschikbaar was gesteld. 
Daardoor werd de plaatsbepaling nauwkeuriger en werden de 
bezoekstippen achteraf automatisch naar de Sovon site door-
gezonden. De interpretatie van de soortkaarten gebeurde in 

2015 met autocluster, net als in 2010. Hoge koepelnesten van 
rode bosmieren (Formica sp.) en zoogdieren zijn ook steeds 
genoteerd.
Toen Hidde Bult in 1992 de Bieduinen-West wilde onderzoe-
ken, bleek dat Ray Teixeira het terrein al in 1991 had geïnven-
tariseerd, maar helaas alleen schaarse soorten had geteld. 
De ontbrekende aantallen voor 1991 zijn achteraf geschat met 
de dichtheid in beide andere terreinen: 
sBW = 84 * (nB+nV)/(40+128), met sBW is schatting voor 

Bieduinen-West (84 ha), nB is aantal in de Bieduinen (128 ha) 
en nV is het aantal binnen de Verbindingsdreef (40 ha). Aan-
tallen van zoogdieren zijn genormaliseerd per uur om vergelij-
kingen mogelijk te maken. 
Bij veranderingen in de tijd worden de volgende criteria ge-
bruikt: sterke toename, meer dan 100% stijging; toename: 33-
100% stijging; stabiel: tussen 25% afname en 33% stijging; af-
name: 25-50% daling en sterke afname: meer dan 50% daling.

Bieduinen: eiken, berken en dode takken
Foto: Hidde Bult

12
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Resultaten

De winter van 2014-2015 was zacht en zorgde niet voor extra 
sterfte bij koude-gevoelige soorten. Maart en april weken qua 
temperatuur niet af van het langjarig gemiddelde, maar mei 
was koel. De inventarisatieomstandigheden waren meestal 
gunstig, al was het in mei soms guur. Het weer werd toen vaak 
bepaald door hogedrukgebieden met wind uit noordelijke 
richtingen. (Boele et al. 2017). De gemiddelde tijdbesteding in 
2015 lag met 14,8 min per ha iets lager dan in beide voorgaan-
de jaren (Tabel 1). Desondanks zijn bijna evenveel territoria 
van de aandachtsoorten (629) opgespoord als in het topjaar 
2005 (632). In 2010 lagen de aantallen iets lager. Dat kwam 
wellicht door extra sterfte bij vorstgevoelige soorten als Groe-
ne Specht, Zanglijster en Boomkruiper in de relatief strenge 
winter 2009/2010. Het kan hun opvallend lage aantallen in dat 
jaar verklaren. 

In 2015 voldeden 46 soorten aan de Sovon criteria voor broed-
vogels. Van de 40 aandachtsoorten bleven er tien gelijk tussen 
1991/92 en 2015, namen zes soorten matig af en kenden 18 
soorten een sterke afname. Fazant, Houtduif, Zwarte Kraai, 
Holenduif, Spreeuw, Kneu en Staartmees namen in de laatste 
vijf jaar af. Dat is meestal een voortzetting van een trend die 
eerder te zien was. Fluiter, Kauw, Matkop en Roodborsttapuit 
waren in 2015 zelfs helemaal verdwenen. Tegelijkertijd namen 
zes soorten matig toe en leefden elf soorten sterk op. Bij de 
Gekraagde Roodstaart kan het om een landelijk effect gaan, 
maar Boompieper en Groenling stegen veel sterker dan in de 
rest van Nederland en profiteerden van de dunningen in 2009 
in de Bieduinen en Bieduinen-West. In percelen die in 2009 
opener waren gemaakt verdubbelde of verdrievoudigde de 
stand. De meest spectaculaire, maar lastig te verklaren toena-
me na 2010 betrof de negenvoudige stijging van de Appelvink. 
Bij bezoeken in maart en april ontbraken die nooit op het ap-

pèl. Samenvattend waren er sinds 1991/92 iets meer verliezers 
(24) dan winnaars (17). 
Koekoek en Zwarte Specht voldeden in de Bieduinen-West 
voor het eerst aan de Sovon criteria voor een territorium. Het 
zijn lastig te tellen soorten: ze zijn van verre te horen maar 
verplaatsen zich ook over grote afstanden. Die twee factoren 
werken overschatting in de hand. Het valt dan ook niet uit te 
sluiten dat van beide soorten slechts één territorium aanwe-
zig was. Voor de Koekoek voldeed zelfs een derde territorium 

in de Verbindingsdreef aan de Sovon criteria. Maar, omdat 
waardvogels van de Koekoek (Gekraagde Roodstaart en Heg-
genmus) hier betrekkelijk schaars zijn, lijkt het aannemelijk 
dat dit de vogel was die ook in de Bieduinen riep. 
In totaal zijn 57 soorten tussen 1991 en 2015 als broedvogel 
vastgesteld. Wilde Eend (1992 2p, 2005 1p), Boomvalk, Zo-
mertortel (1992 4p), Ransuil (1992 3p), Steenuil (1992 1p), 
Boerenzwaluw (2005 1p), Roodborsttapuit (2010 1p), Matkop 
(1992 19p), Wielewaal, Ekster (1992 3p) en Sijs (1992 3p) zijn 
in 2015 niet teruggevonden. 
Een Witte Kwikstaart bij de gebouwen op de landbouwenclave 
in de Bieduinen-West (1p) was dit jaar een nieuwkomer. Mede 
daardoor zijn in 2015 voor het eerst de meeste soorten in de 
Bieduinen-West vastgesteld en niet in de Bieduinen. 

Natura2000
Van de soorten waarvoor de Brabantse Wal als Natura2000 
gebied is aangewezen, komen Zwarte Specht, Nachtzwaluw en 
Boomleeuwerik voor, maar ontbreken Geoorde Fuut, Dodaars 
en Wespendief. 

Rode lijst
Twaalf broedvogels van de meest recente Nederlandse Rode 
Lijst (Van Kleunen et al. 2017) zijn ooit aangetroffen: Boom-
valk (1994 en 2012 in Bieduinen-West, Bult 2011), Zomer-
tortel, Koekoek, Steenuil, Ransuil, Wielewaal (tot 1985 bij het 
landhuis), Matkop, Zwarte Mees, Boerenzwaluw, Grote Lijster, 
Grauwe Vliegenvanger en Kneu. Er is wel een continue daling 
van de categorie Rode Lijst: van negen soorten in 1991/92, 
naar zeven in 2005, zes in 2010 en slechts vijf in 2015. Van dat 
vijftal namen Grote Lijster en Zwarte Mees en Kneu af. Nacht-
zwaluw, Groene Specht en Gekraagde Roodstaart prijkten op 
vorige versies van de Rode Lijst, maar zijn daar van af gehaald 
omdat het hun landelijke populaties nu voor de wind gaat. Zwarte Specht: zou stabiel zijn of toenemen volgens verwachting van 

Sovon, in realiteit 50% afname......                                        Foto: HES
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Fitis toe tussen 1992 en 2015. Dit duidt op meer open plekken 
met verjonging na de dunningen die hier plaatsvonden. Juist 
het omgekeerde gebeurde bij de Verbindingsdreef. Door het 
dichtgroeien van open plekken en veroudering van aanplanten 
verdwenen de meeste Fitissen.

604 Winterkoninggroep: jong bos, struiklaag in bossen.
Deze clan kan in struiken onder een gesloten kroonlaag leven. 
Sinds 1992 was er een spectaculaire toename van Tjiftjaf, 
Zwartkop, Zanglijster en Goudvink, die zich pas deze eeuw 
vestigde. Hij deed het in de Bieduinen beter deed dan in de 
rest van Nederland (Figuur 2). Bij de Zwartkop loopt de toe-

name in de pas met de landelijke trend. Dit alles wijst op een 
sterke ontwikkeling van de struiklaag, vooral tussen 1992 en 
2010, mogelijk gestimuleerd door de atmosferische stikstofde-
positie. Die zorgt ervoor dat struiken en jonge bomen sneller 
gaan groeien. 

De andere clanleden deden het echter ronduit slecht. 
De Zomertortel is na 1992 nooit meer waargenomen en lijkt 
uitgestorven op de Brabantse Wal. Zomertortels zoeken voed-
sel op cultuurland, liefst op vochtige bodems. In West Europa 
staan ze op het punt van uitsterven door tal van ongunstige 
ontwikkelingen in de landbouw. Maïsteelt, gebruik van herbi-
ciden en insecticiden, minder bloemen in graanvelden door 
zaadveredeling, stikstofdepositie waardoor grassen bermkrui-
den overwoekeren, asfaltering van onverharde wegen, verdro-
ging door te lage grondwaterstand omdat machines zo vroeg 
mogelijk het land op moeten, minder valgraan door efficiënte-
re oogstmachines, het is maar een greep uit de nefaste effecten 
van de agro-industrie. Daarenboven kampen ze met extra 
wintersterfte door droogte en voedselschaarste in de Sahel 
(Zwarts et al. 2009). En of dat niet genoeg is, worden ze tijdens 
de trek bovenmatig bejaagd in landen rond de Middellandse 
Zee. Daaronder zijn EG landen als Frankrijk en Malta die de 
plezierjacht nog steeds niet hebben verboden. Kortom, herstel 
van deze sierlijke duif valt niet te verwachten. 
De Fazant is geen trekvogel, maar staat wel onder druk van 
dezelfde negatieve ontwikkelingen in de landbouw en de aan-
houdende verdroging (Bult 2006). Het lijkt aannemelijk dat de 
hanen die we in 2010 en 2015 aantroffen, in het aangrenzen-
de landgoed Putse Moer waren uitgezet voor de plezierjacht. 
Dat is clandestien en al jaren verboden vanwege de risico’s op 
verspreiding van besmettelijke ziektes bij de inheemse Patrijs. 
Maar, het gebeurt nog steeds op landgoederen waar jagers de 
scepter zwaaien. 

Figuur 2. Territoria van Goudvink, Heggenmus, Zwartkop en Mat-
kop (symbolen), bewoners van de struiken. De lijnen zijn de Neder-
landse broedvogelindices tussen 1990 en 2015, waarbij 1990 gelijk aan 
100 is gesteld (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, Sovon Vogelon-
derzoek Nederland & CBS, www.sovon.nl). Goudvink en Heggenmus 
namen tussen 1992 en 2010 sterker toe dan in Nederland, terwijl de 
Matkop, met een voorkeur voor kreupelhout op vochtige bodems, na 
2005 sneller afnam dan in Nederland.

Driemaal toename
Zwartkop

Zanglijster

Goudvink

foto’s HES
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Verdroging speelt waarschijnlijk ook een hoofdrol bij de frap- 
pante teloorgang van de Matkop, een andere standvogel (zie 
verder). Andere mogelijke verklaringen voor zijn afname is 
het noordwaarts opschuiven van zijn verspreidingsgebied in 
antwoord op de klimaatopwarming, toegenomen predatie van 
legsels en broedende vrouwtjes door Grote Bonte Spechten en 
veranderd bosbeheer tussen 1985 en 2010 (Bult 2018b). In die 
periode vonden op de Brabantse Wal nauwelijks grootschalige 
vellingen plaats om (dennen)bos te verjongen, waardoor het 
areaal jong bos na 1992 sterk afnam.

702 De Geelgorsgroep: open bos, bosranden en boomgroe-
pen met kale, zandige bodem. 
Een goed vertegenwoordigde groep die tussen 1992 en 2010 
met 50% afnam. Dat wijst op het dichtgroeien van open plek-
ken en bosranden waarvan boven genoemde struweelvogels 
profiteerden (groep 604). De Ransuil is na 2005 niet meer aan-
getroffen, terwijl Nachtzwaluw (Tabel 3) en Boomleeuwerik 

zich nu beperken tot de heideveldjes van Natuurmonumenten. 
Ook Gekraagde Roodstaart en Boompieper vielen tot 2010 
terug. De afname van die laatste soort contrasteerde zijn lan- 
delijke stijging (Figuur 3). De Gekraagde Roodstaart liep tot 
2005 nog in de pas met de rest van Nederland, maar viel in 
2010 eveneens terug (Figuur 3). Van die soort wordt de lan-
delijke populatie vooral bepaald door het aantal vogels dat 
in het voorjaar terugkeert uit de Sahel (Zwarts et al. 2009). 
Het Nederlandse indexcijfer voor 2010 lag op het niveau van 
2005, dus er was geen aanwijzing voor extra wintersterfte in de 
Sahel. 
Dat alles geeft aan dat de terreinen tot 2010 gaandeweg minder 
geschikt werden voor Boompieper en Gekraagde Roodstaart. 

In 2015 veerden ze lokaal weer op. Dat is een direct gevolg 
van het kappen van Grove dennen, vooral in Bieduinen-West 
(Figuur 4). 
Tenslotte de Groene Specht, een standvogel, die echter in 
strenge winters bij bosjes sneuvelt. Zoals verwacht herstelde 
de Groene Specht zich van de dip in 2010 na een reeks zachte 
winters.

802 Kruisbekgroep: vogels van opgaand bos met naaldbo-
men. 
Het dennengilde kende een opleving rond 2005 en viel daarna 
terug op het niveau van 1992. Op Sijs en Kruisbek valt geen 
peil te trekken vanwege hun uitermate wisselvallige voorko-
men. Net als 2010 was 2015 een daljaar voor deze zaadeters. 
Beide goudhanen namen na 1992 flink toe, de stand van de 
Goudhaan steeg meer dan 150%. Die toename verliep perfect 
parallel met de behoorlijk fluctuerende landelijke index 
(Figuur 5). 

Ook het landelijke populatieverloop van de Vuurgoudhaan is 
grillig, terwijl het onderzoeksgebied een gestage toename kent, 

Figuur 3. Territoria van Boompieper en Gekraagde Roodstaart (sym-
bolen), bewoners van open bos op droge zandgronden. De lijn geeft 
de Nederlandse broedvogelindex tussen 1990 en 2010, waarbij 1990 
gelijk aan 100 is gesteld (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, Sovon 
Vogelonderzoek Nederland & CBS, www.sovon.nl). In tegenstelling tot 
de landelijke trend nam de Boompieper geleidelijk af in de Bieduinen, 
om sterk op te bloeien nadat de westelijke percelen in 2009/10 gedund 
waren. De lichte stijging van de Gekraagde Roodstaart na 2010 was in 
lijn met de landelijke trend.

Figuur 4. Verspreiding van de Boompieper in 2010 (links, Ledegen 
2011) en in 2015 (rechts, Bonte 2016), elke stip is een territorium. Er 
is een toename op plaatsen waar door dunningen in 2009/10 verjon-
ging van het dennenbos kon optreden zoals te zien is in de Bieduinen- 
West. Daar steeg het aantal territoria van 6 à 7 naar 17, wat veel meer 
is dan de landelijke toename in diezelfde periode.

Bieduinen-West, dunningen in augustus 2015.        Foto Hidde Bult  
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al gaat het nog om een kleine populatie (Figuur 5). Vuurgoud-
hanen zijn meestal geassocieerd met (Douglas)sparren. Daar-
van groeien de meeste op een vak met leemhoudende bodem 
in de Bieduinen-West. Het is dan ook niet vreemd dat hun 
voornaamste winst in dat terrein te zien was.
In tegenstelling tot de goudhanen, is het beeld bij de twee me-
zen somber. De Kuifmees, met sterke fixatie op Grove dennen, 
bleef tussen 1992 en 2005 min of meer constant, maar daarna 
kromp de stand. De dunningen zouden daarbij een rol kunnen 
spelen, want ze zoeken bij voorkeur oude dennen op. Toch 
lijkt er meer aan de hand. Immers, de meeste dennen werden 
geveld in de Bieduinen-West en laat dat nu het terrein zijn 
waar de populatie niet afnam en al bijna 25 jaar stabiel blijft. 
Omgekeerd werd er minder gekapt in het Landgoed Biedui-

nen, terwijl daar de populatie met bijna 40% afnam in het 
laatste decennium (Figuur 6).

De Zwarte Mees, die liefst opstanden met sparren bewoont, 
nam sinds 2005 met 50% of meer af. Die daling verloopt 
parallel aan de landelijke index, die sinds 1990 ook ruim 
50% zakte (Figuur 5). In tegenstelling tot de goudhanen zijn 
beide mezen vooral standvogels. Het geeft aan dat er in onze 
naaldhoutbossen iets niet pluis is. Wellicht heeft het met hun 
voedsel te maken, dat uit insecten en andere geleedpotigen 
bestaat. Recent werd aangetoond dat insecten qua gewicht met 
75% achteruit zijn gegaan sinds 1990. Een tweede factor kan 
de vermesting van bossen in het zandlandschap zijn (Nijssen et 
al. 2014; Van den Burg et al. 2015). Daarbij wordt calcium uit 
de bodem weggespoeld. Dat kalkverlies door stikstofdepositie 
werkt door in de hele voedselketen en leidt er onder meer toe 
dat legsels van Koolmezen een te dunne eischaal krijgen (Van 
den Burg, 2016). Daardoor drogen de embryo’s uit, en als ze al 
uitkomen, dan ontwikkelen de opgroeiende jongen door kalk-

gebrek misvormde, flexibele poten en sterven alsnog (Van den 
Burg, 2016). Wellicht lijden Kuif- en Zwarte Mees ook onder 
een dergelijk scenario. 

803. Appelvinkgroep: opgaand bos met loofbomen, liefst op 
vochtige bodem. 
De Appelvink was in West-Brabant heel zeldzaam. Hij ver-
scheen in 2010 in de Bieduinen en steeg met stip door naar ne-
gen territoria in 2015. Beide andere vertegenwoordigers, Grote 
lijster en Fluiter, doen het echter ronduit slecht. De Grote Lijs-
ter zoekt voedsel in open terrein met korte, grazige vegetaties. 
Aanhoudende uitdroging, waardoor regenwormen verdwijnen 
of onbereikbaar worden kan meespelen (Bult 2006). Door de 
stikstofbelasting raken bosbodems overwoekerd door tapijten 
van Pijpenstrootje en Bochtige Smele. Ze worden daarmee on- 
geschikt voor Grote Lijsters en Fluiters. De bemesting geeft 
bovendien een sterke verdichting van de struiklaag. Ook dat 
is ongunstig voor de Fluiter, die loofbos met een ijle struiklaag 
en onbegroeide bodems verkiest. Dat habitat is lokaal nog aan-

Figuur 5. Territoria van Goudhaan, Vuurgoudhaan, Kuifmees en 
Zwarte Mees (symbolen). De lijnen geven de Nederlandse broedvogel-
indices tussen 1990 en 2015 weer, waarbij 1990 gelijk aan 100 is 
gesteld (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, Sovon Vogelonderzoek 
Nederland & CBS, www.sovon.nl). De ontwikkelingen van deze soor- 
ten liepen grotendeels in de pas met hun landelijke trends, waarbij 
opvalt dat de goudhanen stijgen en beide mezen dalen.

Figuur 6. Verspreiding van de Kuifmees, een bewoner van Grove 
dennen, in 2010 (links, Ledegen 2011) en in 2015 (rechts, Bonte 2016). 
Elke stip is een territorium. In de Bieduinen-West zijn in 2009/10 
Grove dennen geveld om het bos te verjongen. Ondanks die dunningen 
werden er niet minder, maar zelfs meer Kuifmezen gevonden in 
2015. Hun aantal ging van 13 naar 17. In de Bieduinen en de 
Verbindingsdreef, waar minder of geen Grove dennen werden geveld, 
zijn juist afnames te zien, samen van 29 naar 22 territoria. Waarom 
de dunningen gepaard gingen met een toename van de Kuifmees is 
lastig te verklaren.

Appelvink, nieuwkomer in West Brabant                              Foto HES
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wezig in de Bieduinen en in 2010 zong daar wekenlang een 
man die waarschijnlijk geen partner vond. Achteraf bleek dat 
Nederland in 2010 een grote invasie van Fluiters kende (Boele 
et al.,2012). In 2015 ontbrak de Fluiter helaas weer in de Bie-
duinen.

804. Grote Bonte Spechtgroep: oud, opgaand bos met holen, 
met voorkeur voor loofhout. 
Deze groep nam met 26 territoria toe tussen 1992 en 2005. Ge-
zien de toenemende ouderdom van de bossen lag een stijging 
in de lijn der verwachtingen. Sindsdien lijkt het bos verzadigd 
te zijn. Dat geldt voor de Grote Bonte Specht, zeker als we 
zijn aantallen tegen de landelijke index afzetten (Figuur 7). De 
dip van de Boomkruiper in 2010 was mogelijk veroorzaakt 

door extra sterfte in de voorafgaande relatief strenge winter, 
die ook in de landelijke trend tot uiting komt. Al met al groeit 
zijn populatie in de Bieduinen parallel met de landelijke index 
(Figuur 7).
De Spreeuw en Zwarte Specht doen het rondom Putte al jaren 
beroerd (Bult 2006, 2011). Van de laatste was in 2010 één paar 
present, in 2015 kwam autocluster op twee territoria uit, al kan 
dat wat te optimistisch zijn geweest. In 2017, toen de Zwarte
Specht overal op Brabantse Wal is onderzocht, werd in de 
Bieduinen een broedgeval met drie jongen vastgesteld. Het is 
waarschijnlijk dat die zijn uitgevlogen, want hetzelfde nestgat 
is ook in 2018 weer gebruikt, terwijl holen die gepredeerd zijn 
vervolgens worden gemeden. Waarom het na de eeuwwisse-
ling slecht gaat met de Zwarte Specht op de Brabantse Wal is 
onduidelijk. Er zijn veel mogelijkheden geopperd (Bult 2018a). 
Allereerst was de stand rond 1992 bovenmatig gestegen na de 
januaristorm in 1990. Die zorgde voor veel dood dennenhout, 
wat ideaal is voor de Zwarte Specht die van hout- en schors 
etende houtmieren en keverlarven leeft. Wellicht zien we nu 
de terugkeer naar een meer normale stand. Door vergrassing 
en verstruiking ten gevolge van atmosferische stikstofdeposi- 
tie krijgen bossen een koeler microklimaat. Dientengevolge 

verdwijnen mieren, stapelvoedsel voor de Zwarte Specht. Meer 
predatie door Havik of Boommarter speelt wellicht ook een 
rol. In 1992 vond ik in de Bieduinen een Zwarte Specht die 
vrijwel zeker door een Havik was geslagen. Omdat belangrijke 
Haviksprooien als Konijn en Houtduif na 1992 schaarser zijn 
geworden (dit rapport en Bult 2012, 2018), is de predatiedruk 
voor de Zwarte Specht mogelijk gestegen. 
Een laatste factor is de terugkeer van de Boommarter op de 
Brabantse Wal. Boommarters plunderden in 2017 twee van de 
vijf onderzochte nesten van de Zwarte Specht (Brinkman et al., 
2018).

805. De Kleine Bonte Spechtgroep: opgaand bos met loofbo-
men. 
Dit betreft holenbroeders die vooral in loofbomen voedsel 
zoeken. Anders dan het Boomklevergilde zijn ze niet afhanke-
lijk van zwaar Beukenhout. Tussen 1992 en 2015 fluctueerde 
de Grauwe Vliegenvanger nogal (Figuur 8). Dat kan het gevolg 
zijn van inventarisatieperikelen. Hun geluid is onopvallend 
en er is potentiële verwisseling mogelijk met piepjes van pas 
uitgevlogen jongen van Roodborst of andere soorten. Kleine 
Bonte Specht en Bonte Vliegenvanger (Figuur 8) ontbraken 
eind vorige eeuw nog, waren nieuwkomers in 2005 en bezetten 
in 2015 respectievelijk al vier en vijftien territoria. De groep is 
vooral in de Bieduinen sterk vertegenwoordigd. Op dat land-
goed hangen geen nestkasten en dan is de Bonte Vliegenvan-
ger een kritische soort voor bos met een overvloed aan natuur-
lijke nestholten. De aanwezigheid van veel dood hout (liefst 
berken) heeft een sterk stimulerend effect op de aanwezigheid 
van deze clan. De sterke toename van Kleine Bonte Specht en 
Bonte Vliegenvanger op de Brabantse Wal reflecteert wellicht 
de sterfte van Zomereik en berken ten gevolge van verdroging 
en stikstofdepositie (Van den Burg et al., 2015, 2016, Nijssen et 
al., 2014).

             
             

foto: Hidde Bult

Het  Landhuis Bieduinen werd tijdens inventarisaties niet bezocht. In 
september 2018 was het toegankelijk tijdens de expositie ‘Heerlijke kunst’. 
Uit het torenraam hangt de ‘Weg van duizend knopen‘ door Lia Reijnders 
van gras gemaakt. 

Figuur 7. Territoria van Grote Bonte Specht en Boomkruiper (symbo-
len). De lijnen geven de Nederlandse broedvogelindices tussen 1990 
en 2010 weer, waarbij 1990 gelijk aan 100 is gesteld (bron: Netwerk 
Ecologische Monitoring, Sovon Vogelonderzoek Nederland & CBS, 
www.sovon.nl).  
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806. Boomklevergroep: zwaar loofhout. 
Landgoed Bieduinen is met zijn zwaar beukenhout een bol-
werk voor Boomklevers. Daar raakte zijn populatie verza-
digd en daalde zelfs wat onder het niveau van 2005, terwijl 
de landelijke trend nog steeg (Figuur 9). Echter, ten opzichte 
van 1992 bewonen nu vier maal zoveel Boomklevers Biedui-
nen-West en de Verbindingsdreef. 
De Bosuil is in 1999 voor het eerst bij de Bieduinen vastgesteld, 
waarna bij zoektochten naar Nachtzwaluwen in elk telgebied 

één of meer Bosuilen gevonden is/zijn in 2007, 2012 en 2017. 
De BMP-methode is ongeschikt om de stand van Bos- of an-
dere uilen vast te stellen. Er huizen dus meer Bosuilen dan het 
drietal dat de BMP-methode voor 2015 opleverde. Holenduif 
en Kauw, die ook in zware Beuken nestelen, zoeken voedsel op 
akker en weiland. De teloorgang van het platteland (zie verder) 
kan verklaren waarom hun stand terugliep.

807. Roofvogels.
Waarnemingen van de Sperwer, die vooral op zangvogels in 
cultuurland jaagt, wezen op één succesvol broedgeval in de 
Bieduinen-west. Op 23 juli 2015 cirkelden twee pas uitgevlo-
gen jongen met hun ouders boven de Bieduinen-West. Het 
Havikenpaar in de Bieduinen was weer succesvol dit jaar. 
Het territorium in de Bieduinen-West was bezet, maar het 
is onzeker of er genesteld werd. De voorspoedjaren voor de 
Havik zijn namelijk voorbij. Fazant, Houtduif, Kauw (Tabel 1) 
en Konijn (Tabel 6), die qua biomassa belangrijke prooien voor 
de Havik zijn (Potters 1996), namen sterk af. Territoria van 
de Buizerd waren present in Bieduinen en Bieduinen-West. 
Al met al stabiliseerde het aantal roofvogels na sterke afname 
tussen 2005 en 2010.

De agrarische leegloop
Heel opvallend is dat bij de verliezers veel soorten zitten die 
graag hun kostje bijeen zoeken op weiland of akker. Als we 
die tien soorten samen zetten, dan wordt dat pijnlijk duidelijk 
(Tabel 4). Hun aantal nam meer dan 50% af: van 105 paren 
in 1992 naar 50 in 2015. Die halvering bevestigt dat het plat-
teland op de Brabantse Wal in 25 jaar voor veel planten en 
dieren in een barre woestijn veranderde (Bult 2017). Dit ten 
gevolge van al eerder genoemde landbouwkundige veranderin-
gen als omschakeling van granen naar mais, efficiëntere oogst-
machines en sneller onderwerken van oogstresten (Bijlsma et 

al. 2001). Tot 2010 leken Houtduif, Holenduif en Zwarte Kraai 
de dans te ontspringen (Figuur 10). Maar, dat is deels schijn. 
Houtduiven verdwenen al eerder uit Bieduinen en Bieduinen- 
West, maar namen tegelijkertijd toe bij de Verbindingsdreef 
(Tabel 1). Dat terrein grenst aan de Parklaan met chalets en 
camping Hazeduinen, waar wel altijd voedsel voor duiven 
beschikbaar is. Die verplaatsing van bos naar bebouwing is een 
landelijke trend (Bijlsma et al. 2001) en dit compenseerde tot 
2010 de verliezen in de twee andere terreinen. 
Houtduif en Zwarte Kraai worden bejaagd. Maar, er zijn geen 
aanwijzingen dat hun afname in de Bieduien na 2010 komt 
door toegenomen afschot ten opzichte van de rest van Neder-
land. Sinds 1992 is ook de populatie Holenduiven bijna gehal-
veerd. De tijdelijke opleving in 2010 kwam door paren die op 
de rijke beukenmast in de Bieduinen-West afkwamen. Ze vol-
deden weliswaar aan de criteria voor broedparen, maar nestel-
den waarschijnlijk niet op het terrein.

Verdroging treft bosvogels
Bij soorten met een voorkeur voor bos op vochtige bodem is
de situatie met 90% afname nog beroerder (Tabel 5). Van de 
37 broedparen in 1992 bleef in 2015 een schamel viertal over. 
Binnenkort lijkt het doek voor die categorie te vallen. De frap-
pante afname van de Matkop zette na 2010 door. Hij is nu 

Figuur 8. Territoria van Grauwe en Bonte Vliegenvanger (symbolen). 
De lijnen geven hun Nederlandse broedvogelindex tussen 1990 en 
2010 weer, waarbij 1990 gelijk aan 100 is gesteld (bron: Netwerk 
Ecologische Monitoring, Sovon Vogelonderzoek Nederland & CBS, 
www.sovon.nl). 

Figuur 9. Territoria van Boomklever en Holenduif (symbolen). 
De lijnen geven de Nederlandse broedvogelindices tussen 1990 en 
2010 weer, waarbij 1990 gelijk aan 100 is gesteld (bron: Netwerk 
Ecologische Monitoring, Sovon Vogelonderzoek Nederland & CBS, 
www.sovon.nl).  
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verdwenen zoals voorspeld (Bult 2011). Hervestiging lijkt uit-
gesloten, want zijn dispersiecapaciteit is heel gering. De teloor-
gang verliep in de Bieduinen (Figuur 2) en andere bossen op 
de Brabantse Wal veel sneller dan in de rest van Nederland. 
Dat geeft aan dat in deze regio er iets fundamenteel mis is voor 
deze vogel, die jonge bosstadia op vochtige bodem nodig heeft. 
Studies op het nabij gelegen Groot Schietveld (Bulteel 2013) en 
een analyse van landelijke BMP- en ringgegevens (Schekkerman
& Van der Jeugd, 2012) lieten zien dat de afname in droge 
bossen op zangronden sneller verloopt dan in (broek)bossen 
op vochtige bodems. De aanhoudende verdroging van de 
Brabantse Wal lijkt dan ook de doodsteek voor de Matkop en 
andere vogels rond Putte. 

Zoogdieren
Vanaf 1990 veroorzaakte het viraal hemorragisch syndroom 
(VHS), een ziekte die sinds 1988 in Nederland woedt, een 
ware slachting onder Konijnen op de Brabantse Wal. In de 
Bieduinen en bij de Verbindingsdreef leken Konijnen in 2005 
al uitgestorven (tabel 6). Alleen bij de landbouwenclave in de 
Bieduinen-West huisde nog een kleine kolonie. In 2015 was 
ook die bijna uitgestorven en is slechts één maal een Konijn 
gezien.

Sinds eind vorige eeuw nam de Ree flink toe, vooral in de 
Bieduinen. Reeën hebben een relatief kleine pens en zijn meer 
dan andere herkauwers aangewezen op licht verteerbaar, ener-
gierijk voedsel. Ze eten dan ook bij voorkeur kruiden, jonge 
twijgen en knoppen (Broekhuizen et al. 1992). De toename in 
de Bieduinen hangt waarschijnlijk samen met de toename van 
de struiklaag, waardoor meer voedsel in de vorm van jonge 
knoppen beschikbaar kwam.
De Eekhoornstand was tot en met 2010 redelijk stabiel in de 
Bieduinen. Voor de afname in 2015 is geen duidelijke verkla-
ring, grote schommelingen worden ook elders vaak geconsta-
teerd (Broekhuizen et al. 1992). Mogelijk staat de Eekhoorn op 
het menu van de Boommarter die sinds 2007 terug is op de 
Brabantse Wal. In 2005 werden minder vaak Egels genoteerd 
dan in 1992, en daarna zijn ze niet meer gezien. Dat kan dui-
den op een afname van hun hoofdvoedsel, regenwormen, ten 
gevolge van verdroging.

Besluiten
Op de zuidelijke Brabantse Wal vinden we de belangrijkste 
kernen parkbos met zwaar beukenhout in het Moretusbosch 
en in de Bieduinen. Toen de Boomklever nog een schaarse 
broedvogel was in Noord-Brabant, lag zijn dichtheid daar al 
hoog. Door de stijgende leeftijd van het bos zijn de afgelopen 
25 jaar bomen op andere plekken in de Bieduinen ook oud 
genoeg geworden voor Boomklevers. Ten noordoosten van 
het oude parkbos liggen percelen eiken-berkenbos. Dat is het 
natuurlijke bostype op voedselarme zandgronden, maar het is 
dun gezaaid op de Brabantse Wal, waar tot voor kort meest-
al Grove of Corsicaanse Dennen werden aangeplant. In het 
eiken-berkenbos zijn steeds meer holen ontstaan. Daarvan 
profiteren holenbroeders die tot voor kort betrekkelijk zeld-
zaam waren, zoals Bonte Vliegenvanger en de Kleine Bonte 
Specht die holtes in zacht hout hakt (soortgroep 805). Ook de 
Gekraagde Roodstaart zat in dit bostype. In boswachterijen in 
de omgeving zoals Stoppelbergen en Moretusbosch zijn deze 
soorten veel zeldzamer of zelfs afwezig. In hoeverre hun toe-
name een positieve ontwikkeling is, valt te bezien. Het kan ook 
betekenen dat in de Bieduinen meer Zomereiken en berken 
sterven omdat de voedselarme bodem lijdt onder verdroging 
en atmosferische stikstofdepositie. 
Veel struikbewoners zaten meer in de lift dan in de rest van 
Nederland. Dat geeft aan dat de struiklaag in de laatste twintig 
jaar flink dichter werd. Ook die verandering is te verklaren 
door te hoge stikstofdepositie. Al met al werden de onder-
zochte bossen ouder, maar ook meer besloten door opslag 
en struikgewas. Gezien die ontwikkeling is het logisch dat de 
stand van soorten van open bos en bosranden, zoals Boom-
pieper, Boomleeuwerik tussen 1992 en 2010 halveerde. In 
de laatste vijf jaar leefde deze groep weer op. Dat is toe te 
schrijven aan verjonging van het bos op plekken waar Grove 
dennen gekapt werden. Dat wordt goed geïllustreerd door de                                     Landbouwenclave in de Bieduinen-West 

waar tot voor kort nog Konijnen leefden. Foto Hidde Bult
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veranderingen in de verspreiding van de Boompieper tussen 
2010 en 2015 (Figuur 4). Kortom, door het omhakken van 
Grove dennen steeg de lokale biodiversiteit, wat zich uitte in 
meer broedvogelsoorten. Dat is ook logisch gezien de grote-
re variatie in leeftijden van de bomen binnen het bos, maar 
wordt nooit gemeld in geschriften die ageren tegen het kappen 
van bomen. 
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Sperwer

Foto en verslag: Ria Hogerwaard
Zo, even tijd voor een lekker kopje thee. Ik kijk de tuin in en zie achter 
in de tuin een, naar mijn idee, rare duif. Hè duif?  
Helemaal niet, dat is een Sperwer en hij zit iets uit elkaar te rukken. 

Ik ren naar boven om mijn camera te halen en roep naar Jan, kijk jij 
eens door je verrekijker wat hij te pakken heeft. Een Putter, denk ik, 
ik zie allemaal gele veertjes.
Wat de Putters betreft, zitten er maar een stuk of 8 in de tuin en van 
de Groenlingen wel 20, dus als er dan toch 1 gegeten moet worden, 
denk ik nog. Maar ja dat hoort er bij in vogelwereld. 
Omdat ik bang ben dat hij met prooi wegvliegt, probeer ik eerst 
door het raam te fotograferen. Dat wordt niets, want de zon schijnt 
net van achter recht onze tuin in, kan niet slechter. Voorzichtig  pro-
beren we de schuifpui te openen, oh nee wat piept die deur. Maar 
hij blijft doorpeuzelen. Zachtjes sluip ik een stukje de tuin in, dat ik 
wat plantjes plat trap deert me dit keer niet. Tegen de schutting ge-
drukt dan maar proberen, jammer van dat tegenlicht. Hij heeft zich 
gekeerd en ik zie alleen zijn achterkant, dus maar wachten 
met de camera in aanslag. Kramp in mijn armen, 
want ik sta niet echt lekker, en hij beweegt net 
te vaak als ik afdruk. 
Als eindelijk het hele vogeltje verorberd is, zelfs 
de pootjes gaan naar binnen, vliegt hij weg. Later 
vinden we onder de boom een snaveltje en een stukje 
borststuk. Was toch een Groenling.
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 7 augustus 2019

Praten met
Teus Slagboom 

Interview door
Marike de Haan-Zaalberg

foto HES

 
Op de fiets reed ik naar Woensdrecht. De Rijzendeweg, daar rijd 
ik toch zo naar toe? Niet dus. Eerst heb ik ongeveer tien minuten 
door het zuiden van Woensdrecht gereden, maar uiteindelijk 
kom ik toch nog precies op tijd bij het huis van Teus en Marjon 
uit. Marjon doet de deur open. De honden, Hatoush en Binkie 
herkennen me nog.  
Even later zitten Teus en ik aan tafel met een kopje koffie voor 
Teus en een pot rooibosthee voor mij. 
Ik vraag of het mogelijk is nog even samen naar het Kleinst Wa-
terhoen te gaan, wanneer het interview is afgerond. Teus merkt 
op dat hij er net vandaan komt, maar dat hij het prima vindt 
om daar straks nog even samen naar toe te gaan.
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Ik stel de eerste vraag:
Hoe ben je ooit een vogelaar geworden? Heb je het van je 
ouders mee gekregen? 
Teus zegt dat er altijd al iets in je moet zitten, want anders 
word je niet zo fanatiek. Van zijn ouders heeft hij het niet mee 
gekregen. Zijn vader was beroepsmilitair en om die reden 
woonden ze in Harderwijk. Op 13- 14-jarige leeftijd vond Teus 
Fazanten erg mooi en die zag hij veel in Flevoland. Daarnaast 
zag hij nog veel meer mooie vogels. Om zijn kennis te vergro-
ten werd hij lid van de CJN. Zo kwam hij in aanraking met 
Alex Timmerman, de zoon van Arend Timmerman, die een 
van de eerste beroepsornithologen van Nederland was. 
Als je daar thuis kwam dan werd je automatisch besmet met 
het virus.

Wat is er leuk aan het kijken naar vogels? 
Het verrijkt je omgeving, zegt Teus, het maakt de omgeving 

compleet. Een landschap kan mooi of 
lelijk zijn, maar als je ontdekt dat in 

elk landschap specifieke 
vogels leven, dan maakt 
dat een landschap rijker. 

 

Wanneer ben je naar West-Brabant verhuisd en wat was de 
reden hiervoor?
Teus vertelt dat hij in 1995 voor zijn werk naar Woensdrecht is 
verhuisd. 
Vanuit midden Nederland verhuisde hij in 1990 eerst naar 
Midden-Brabant, naar Loon op Zand. Hij heeft hier nog Kor-
hoenders gezien; bijna iedere dag, dat hij het veld in ging was 
het raak. Begin jaren ’70 heeft hij op de Veluwe nog grotere 
groepen van 10 à 20 exemplaren Korhoenders gezien. Hij wist 
toen niet dat de stand van deze vogel zo dramatisch zou gaan 
kelderen. De Zomertortel is ook zo’n sterk afgenomen soort. 
Dit jaar heeft hij deze soort met Matthew Twort nog een keer 
achter zijn huis gehoord. De Grote Lijster en de Ringmus zijn 
volgens Teus ook “ik maak me zorgen”-soorten. 
Van de Ringmus kent Teus nog één plek op Tholen waar je ze 
kan vinden en één helemaal in de zuidwesthoek van Woens-
drecht. Als doortrekker worden er natuurlijk meer gezien, 
soms tot 44 exemplaren op een trekteldag bij de Appelzak, 
trektelpost bij de golfclub Reimerswaal. Van de Grote Lijster 
worden er soms meer dan 150 exemplaren op de Opstalvallei,
dus in de directe omgeving van de Appelzak, gezien. Het 
maximum voor Appelzak bedraagt 11. In dit rijtje “ik maak 
me zorgen-soorten” horen ook de Grutto, de Wulp en de Scho-
lekster. Teus vertelt dat hij nog groepen van 30.000 tot 40.000 
Grutto’s in de Oostvaardersplassen heeft gezien. 
 
Wat zijn jouw favoriete gebieden om te kijken naar vogels?
Teus heeft in Nederland als favoriete gebieden: 

1. De Oostvaardersplassen
Tot Teus naar Brabant verhuisde was hij daar minimaal één 
keer per week te vinden. Hij vond vogels kijken daar, in relatie
 tot het volgen van hun ontwikkelingen van een gebied in wor-
ding, hyper interessant. Geen wonder dat, toen hij voor het 

afstuderen voor zijn opleiding als leraar biologie een studieon-
derwerp moest kiezen, hij de Oostvaardersplassen koos. 
In 1982 benaderde hij de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders 
om toestemming voor onderzoek te verkrijgen. De dienst rea-
geerde positief. En dan al blijkt dat de wereld klein is, want de 
afstudeerbegeleider van Teus, Ernst Poorter, hield zich buiten 
Lepelaars ook bezig met Kleine Zwanen, een soort waar Teus 
zich ook intensief mee bezig hield. Het werd een onderzoek 
naar de draagkracht van het gebied wat betreft Grauwe Ganzen
in het voorjaar. De achterliggende doelstelling was om infor-
matie te verzamelen, hoe je terreinen moet inrichten, die 
optimaal zijn voor ganzen. Kortom dat ganzen in het voorjaar 
op natuurterreinen foerageren in plaats van op agrarische 
percelen. Dit was overigens nog in de tijd dat de grootte van 
ganzenpopulaties een fractie was van wat het nu is. Wel merkte 
je toen al dat ook Brandganzen meer gingen overzomeren. Er 
werd om gegevens te verzamelen een perceel in de Oostvaar-
dersplassen ingericht met: een zo optimaal mogelijke keuze 
aan voedselkwaliteit en -kwantiteit, rust, de beschikbaarheid 
van drinkwater en nabij de slaapplaats. Teus ontdekte toen dat 
Grauwe Ganzen in het voorjaar ongeveer 60 x meer ruimte 
nodig hebben dan in de winter. De uitslag stond haaks op wat 
er werd verwacht. 
Nieuwe studenten deden daarom vervolg- en herhalingson-
derzoeken, die dezelfde trend opleverden.
                                                                   
Al in 1973 ontdekte Teus dat de Grauwe Gans na 10-tallen
jaren van afwezigheid in Nederland weer in de Oostvaarders-
plassen als broedvogel aanwezig was. Toen hij in 1982 de kans 
kreeg om daar nog eens te kijken naar hoe dat zich ontwikkeld 
had, was er een duidelijke toename. Het gebied was het bolwerk 
voor in Nederland broedende Grauwe Ganzen geworden en al
een aantal jaren was gebleken dat ook de hele Baltische Noord-
zee populatie er naar toe kwam voor de slagpenrui. Tellen was 

Kijken wat de najaarstrek
brengt, bij een harde 

Zuidwester op 
Cap Gris Nez

Foto Marike de Haan



26

geen eenvoudige opgave voor zo’n immens groot en ontoegan-
kelijk terrein, dat alleen vanaf de randen was te bekijken.
Gelukkig kon hij één maal mee met een vliegtuigje om het 
gebied vanuit de lucht te scannen. Toen werd het aantal broed-
paren geschat op 100 en werd er veel geleerd over hoe je gege-
vens moest verzamelen. 
Met de lerarenopleiding heeft Teus niet veel gedaan. Waterwild-
ecologie was zijn passie geworden en daar wilde hij werk in 
gaan vinden. 
 
2. De polder Arkemheen bij Nijkerk 
Toen Teus begon met vogels kijken deed Arend Timmerman 
onderzoek naar de transitie van de aquatisch foeragerende 
Kleine Zwaan, een soort die ieder overwinteringsseizoen, na 
het opraken van de aquatische voedselbron, op het land, voor-
al grasland, ging foerageren. Er bestond het vermoeden dat 
daar een afname van de voortplantingsresultaten van de toch 
al kleine populatie uit voort leek te vloeien. 
Toen Teus in Harderwijk woonde, kon hij van dichtbij meema-
ken wat er in het belangrijkste kerngebied voor het aquatisch 
foerageren gebeurde. In 1976 verhuisde hij naar Leusden en 
daar gold hetzelfde voor het foerageren op het land. Het kern-
gebied was de polder Arkemheen. Betere ingrediënten om
je door het onderzoekvirus te laten besmetten waren er niet. 
Beide fasen, van het water naar het land en op het land, maak-
te hij van dichtbij mee. En Teus was niet de enige. Want ook 
elders in Nederland werd er naar aanleiding van ontwikkelin-
gen in het voorkomen intensief naar Kleine Zwanen gekeken.
Zoals in het Lauwersmeer. 

Er ontstond een groep met jonge honden waarin Teus samen 
met Jan Beekman en Sjoerd Dirksen de kern vormde. Op 
allerlei manieren, vooral door de overheid, werden zij onder-
steund, zodat zij optimaal hun doel konden bereiken. Dit werd 

het Kleine Zwanenproject ’82-84. 
Het project sloeg in Nederland direct aan en heel veel mensen 
deden er aan mee, want zij waren niet alleen jonge honden 
maar ook ambitieuze honden en deden daar hun uiterste best 
voor. Daardoor durfden zij hun gegevens in het tweede onder-
zoeksjaar ook eenmalig over het hele Europese verspreidings-
gebied van de populatie te laten verzamelen. Dat leverde niet 
alleen gegevens op over het terreingebruik en de verspreiding
 maar ook over de populatiegrootte. Ook dat lukte. Een mooie-
re start voor een professionele carrière kon je als jonge honden
niet hebben. 

Het begon al met twee publicaties met de resultaten in het blad 
Wildfowl. En het project mocht tijdens een International Swan 
Symposium op de Oxford University gepresenteerd worden. 

En voor Teus persoonlijk volgden er meer leuke dingen. Zo 
werkte hij mee aan het hoofdstuk over de Grauwe Gans en de
 Kleine Zwaan in de eerste Nederlandse Rode lijst. En door een 
door hem geschreven artikel over een Kleine Zwaan met veel 
zwart op de snavel, werd de Nederlandse Avifauna een soort 
rijker: de Fluitzwaan. Inmiddels is deze soort van alle lijsten 
in Europa verwijderd omdat de kans op een kleurafwijking 
van een Kleine Zwaan niet kon worden uitgesloten. Overigens 
werd dit ook in het artikel aangegeven. 
Ook mocht Teus een keer meehelpen tijdens opnames van de 
BBC met als onderwerp de Kleine Zwaan. Voor hem leverde 
dat allerlei nieuwe ervaringen op hoe natuurfilms werden 
gemaakt. Het waren onvergetelijke projecten. Maar Teus wilde 
zich ook op het opbouwen van een toekomst richten. Door de
toenmalige crisis werden de subsidiekranen voor natuur dras-
tisch dichtgedraaid. Dus vast werk in deze branche krijgen was
moeilijk. 
Teus ging verder kijken en bij een verzekeraar solliciteren. 
Omdat uit zijn werk aan zwanen bleek dat hij kon organiseren 
en mensen kon motiveren, mocht hij bij een verzekeraar een 
managementopleiding volgen met daarin vakkennis en be-
drijfskunde. Toen Teus een paar jaar in dat vak werkte, kwamen
er nog regelmatig telefoontjes of hij een veldopdracht wilde 
doen. 
Maar bij die verzekeraar werkte hij ook met veel plezier. Hij 
heeft daar 24 jaar gewerkt. Het vele veldwerk werd op de fiets 
en te voet uitgevoerd en zorgde voor een goede conditie, waar-
door hij met veel passie ging tennissen en een fiks aantal jaren 
in teams werd opgesteld. Ook daar kan vogels kijken dus toe 
leiden. 

Polder Arkemheen is een voormalige Zuiderzeepolder, waar 
nooit een ruilverkaveling had plaats gevonden. Dat is nog 
zichtbaar in het aanwezige krekenpatroon. In bepaalde delen 

Foto: Apple iPhone 5s

Swarovski Habicht SLC: als je kijker je al bij zóveel fantastische 
waarnemingen heeft vergezeld, raak je eraan gehecht. Zeker zolang er 
optisch nog helemaal niets op aan te merken is.
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was er zelfs sprake van zoute kwel. De polder had en heeft een 
heel hoge waterstand. Er werd bemaald met een gemaal dat 
met steenkolen werd gestookt. In 1982 werd dit stoomgemaal 
vervangen door een elektrisch gemaal. Door de hoge water-
stand was en is het een prachtig weidevogelgebied. Teus trekt 
het boek “Arkemheen te velde” na enig speuren uit de kast. 
Hierin staat een hoofdstuk over de broedvogels in het gebied, 
dat door Leo van den Bergh, Dick Jonkers en hem is geschre-
ven. Teus kon nog vinden dat er tijdens een integrale weidevo-
gelinventarisatie in 1985 nog een dichtheid met Grutto’s was 
van 51,3 tot 53,3 paren per 100 ha. Dat waren nog eens tijden. 

3. Deze omgeving, zuidwest Brabant 
Teus roemt de enorme veelzijdigheid. Hij geeft ook aan dat er
nog veel te ontdekken valt. Als voorbeeld van een belangrijke
recente ontdekking noemt hij het massale slapen van de Mid-
delste Zaagbek in het Markiezaat en op het Zoommeer, voor 
een deel van het seizoen in internationaal belangrijke aan-
tallen. 
Ook op het gebied van de vogeltrek, is nog veel onbekend. 
Vergeleken met andere trektelposten in Nederland en België 
hebben wij niet de meeste vogels per uur, maar wel worden bij 
veel soorten landelijke dagrecords geregistreerd. In een aantal 
gevallen zelfs meer structureel. Teus denkt dat bij soorten waar 
dat meer structureel plaats vindt er een relatie met de omge-
ving is.

In het buitenland heeft Teus één favoriet gebied: het Leuker-
feld in Zwitserland. 
Het Leukerfeld is een gebied in het Rhônedal in Wallis. Buiten 
een golfbaan bestaat het vooral uit kleinschalige, bloemrijke 
hooilandjes, de Rhône zelf, maar ook een aantal oude armen 
daarvan met moerasachtige bossen. Aan de noordzijde bevin-
den zich langs de Alpenhellingen steppeachtige vlaktes. Het 

klimaat vertoont in de meeste jaren mediterrane kenmerken 
en er bevindt zich een grote variatie aan microklimaten, van 
bijna woestijnachtige tot aan arctische omstandigheden. 
Er is hier een enorme soortendiversiteit en niet alleen bij 
vogels. De voorjaarstrek heeft internationale allures. Tot en 
met 2010 is Teus er vele 10-tallen keren geweest. Teus vertelt 
over de soorten die hij hier heeft waargenomen, zoals: Kwartel, 
diverse ondersoorten van de Gele Kwikstaart, Roodpootvalk, 
Lammergier, Bijeneter, Kalanderleeuwerik, Kortteenleeuwerik, 
Grauwe Klauwier, Roodkopklauwier, Visarend, Slangenarend,
Scharrelaar, diverse soorten Gorzen, Paapje, Hop, Draaihals, 
Orpheusspotvogel, Dwergooruil, Duinpiepers, Woudaapje, 
Kwak, etc.

Wat zijn voor jou hoogtepunten bij het kijken naar vogels? 
Welke vogels heb je toen waargenomen? 
Teus zegt dat hij een waarneming die waarde toevoegt aan 
zijn omgeving een hoogtepunt vindt. Bijvoorbeeld het nu zien 
van Raven is een hoogtepunt, omdat het voor hier een nieuwe 
broedvogel is. Hetzelfde geldt voor de Grauwe Klauwier. Maar 
denk ook aan het zien van internationaal belangrijke aantallen.  
Teus telde op zijn trektelpost ten zuiden van Mattemburgh 
jarenlang bijna dagelijks het aantal Wulpen en de incidentele 
Regenwulpen die ’s morgens overvlogen na de nacht te hebben 
doorgebracht aan de oostrand van het Markiezaat. De repro-
ductie van deze soort is sterk afgenomen. Hij telt nu zo’n 4 jaar 
bij de Appelzak en zelfs in die korte tijd is daar merkbaar dat de
Wulpen in aantal afnemen. Dat geldt ook voor de Scholekster. 
Alleen graseters doen het goed. Kijk maar naar de ganzen. 
Vreemd genoeg werden in de 60-er jaren de ganzen als be-
dreigd beschouwd. Er kwam zelfs een special van het Vogeljaar 
voor uit, genoemd: “Om het beraad van de Wilde Ganzen”. Er 
werd een pessimistisch perspectief geschetst. En moet je nu 
eens kijken.  

Heb je een lievelingsvogel en zo ja welke?
Teus heeft als favoriete vogel de Holenduif. Verder wordt hij 
blij wanneer hij een aantal soorten weer voor het eerst ziet in 
het voorjaar: Grutto, Zwartkopmeeuw, Zomertaling, Tjiftjaf, 
Zwartkop, Tuinfluiter, Fitis en bijvoorbeeld Bosruiter. Hij 
noemt dit mijlpaalvogels. In het najaar zijn dat bijvoorbeeld: 
Kramsvogel, Koperwiek, grote groepen Vinken op trek, Keep, 
Boomleeuwerik en trekkende Merels.  
Als er onstuimig weer is met kans op zeevogels gaat er bij Teus 
iets broeien. Dan kun je hier zeevogelsoorten ontdekken. Bij de 
Jan-van-gent blijkt daar zelfs geen onstuimig weer voor nodig 
te zijn. Teus vertelt dat hij heeft ontdekt dat de Jan-van-gent 
niet alleen na onstuimig weer hier te zien is. Bij de Wester-
schelde met de overgang in Vlaanderen naar de Schelde zijn in 
totaal drie telposten. Al twee jaar achtereen zijn er langs twee 
trektelposten bij dit soort weersomstandighe-
den, rustig weer dus, Jan-van-genten 
voorbij gekomen. Op een Belgische 
trektelpost zijn een keer 9 Jan-van 
genten tijdens zo’n rustig weer 
periode op één dag geteld 
en ze hebben daar ook een 
tijd voor de trektelpost 
gezeten. 
 
Ben je wel eens op 
pad geweest voor een 
zeldzame vogel? 
Welke vogel was dat en 
kwam je hierbij wel eens te laat?  
Teus antwoordt: “Ik ben een keer 
samen met Matthew Twort en
Richard Wierenga naar Groningen
gereisd voor een Haakbek. Een 
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mooie soort om te zien. Er waren hier drie op Parkieten 
lijkende beestjes aanwezig, die niet bang waren voor mensen 
en voor je voeten liepen. En dan de entourage .., vele 10-tallen 
vogelaars op een modderige vlakte aan de rand van een woon-
wijk bij Groningen”. Reisjes naar Walcheren beloonden zich 
met een Schreeuwarend en een Roodoogvireo. Ook herinnert 
hij zich een ritje naar de Universiteit van Amsterdam waar een 
Rotskruiper zat. 
Teus denkt dat hij bij een melding van Haakbekken weer zou 
gaan omdat deze in Nederland zo zeldzaam zijn. Maar eigen-
lijk telt voor hem vooral als hij zelf een dwaalgast ontdekt. Dat 
kan overal zijn, dus hoef je niet ver weg. Zulke reisjes zal hij 
dus minder snel maken.  
De Grote Trap in de Hogerwaardpolder heeft hij helaas gemist. 

Ik, MdH, herinner me dat ik een keer op de Molenplaat toevallig 
Teus tegen kwam, die toen net daarvoor een Hop had ontdekt, 
die overigens door iemand anders was gemeld. 
Die Hop, een beetje vaal exemplaar, was mijn eerste Hop op 
Nederlandse bodem.  
 
Welke vogels staan nog op je wensenlijstje? Welke vogels zou 
je heel graag nog eens willen zien?
Teus heeft een heel lijstje vogels die hij ooit nog in Nederland 
zou willen zien: de Alpengierzwaluw, Dwergaalscholver, Grijze 
Wouw, Grote Trap, Vale Gierzwaluw, Citroenkwikstaart en 
Waterspreeuw.
 
Teus heeft een rapport geschreven over het trektellen de 
afgelopen 9 jaar op de trektelposten aan de oostzijde van de 
Schelde en de Westerschelde nabij de grens. Hijzelf telt daar 
op Appelzak. Er wordt nu op deskundige wijze door HES van 
Schoonhoven aan de opmaak gewerkt. 

De voorjaarstellingen zijn dit jaar niet doorgegaan omdat hij 
momenteel met een studie bezig is. Ik vraag hem welke studie 
dit is. Het is de opleiding voor Data Protection Officer, een 
combinatie van een juridische en een bedrijfskundige studie. 
Teus zegt dat hij het een heel interessante opleiding vindt en 
dat hij spijt heeft dat hij dit niet eerder heeft gedaan. Maar, 
voegt hij er aan toe: de opleiding bestaat nog niet zo lang. 
Alleen personen met veel jaren van bedrijfskundige ervaring 
mogen deze studie doen. De examens heeft hij gehaald, maar 
nu moet hij nog een werkopdracht van 500 uur krijgen en 
daarna een rapport volgens een bepaalde systematiek maken 
waaruit blijkt hoe privacy compliant het bedrijf is en uiteraard 
doelstellingen en adviezen voorstellen hoe dit aan te pakken. 
Voor het verkrijgen van een werkopdracht is hij alle zeilen aan 
het bijzetten. 
 
Hierna rijden we samen naar de Noordpolder. 
Een klein groepje vogelaars met kijkers, telescopen en camera’s 
met enorme lenzen staat met zicht op een watergang te kijken 
naar het Kleinst Waterhoen. Een Vlaamse vogelaar zegt dat we 
geluk hebben en dat de vogel al een paar keer is over gestoken op 
korte afstand. Al snel zien we hem inderdaad oversteken. Het is 
echt een prachtig beestje en magnifiek om die door de kijker te
kunnen zien. 
De eerste keer dat ik een Kleinst Waterhoen waarneem is een feit!
Hij/zij laat zich een paar keer zien, meestal zeer snel, maar één 
keer in een wat rustiger tempo. Het is een komen en gaan van 
vogelaars, veel Belgen, maar natuurlijk ook Nederlanders. Als 
bonus vliegt er ook nog een Boomvalk over, een jong of een vrou-
welijk exemplaar. 

Het wordt tijd om het interview te beëindigen. Samen rijden we 
terug. Ik bedank Teus voor zijn tijd, neem afscheid van Marjon 
en Teus en fiets terug naar de Lobenpolder. 

Kleinst Waterhoen                                                       Ludo Van Dorst

Kleinst Waterhoen                                                Robert ∆27
28
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Ray Teixeira

Bladerend door de nieuwe vogelatlas van Sovon (2018), viel me 
op dat de verspreidingskaarten van de omgeving van Bergen op 
Zoom van de Nachtegaal van 1973-77 vergeleken met die van 
2013-15, een optimistisch beeld lijken te tonen. Het aantal stip-
pen van waarschijnlijke en zekere broedgevallen in Atlasblokken 
van 5x5 km nam toe van 6 tot 11; bijna een verdubbeling. In 
1998-2000 waren er maar 4 (Verstrael 2002). Het aantal blok-
ken met mogelijke broedgevallen was zowel in 1973-77 als in 
2013-15 1. Niets aan de hand zou je zeggen; na een dipje neemt 
de soort weer toe, althans in verspreiding. In veel gevallen is dat 
globaal dan ook zo voor de aantallen broedparen van die soort. 
Duidelijk voorbeeld daarvan is de Blauwborst, die zowel lande-

lijk als in de regio Bergen op Zoom toenam in verspreiding en 
aantal broedparen. 

Je zou dus bij ons vanaf 1998-2000 toenemende aantallen ver-
wachten tot meer dan het niveau van de jaren zeventig van de 
vorige eeuw. Maar zijn de aantallen nu echt wel hoger dan toen? 
Bovendien was het “dipje” veel ernstiger dan vergelijking van 
de atlassen doet vermoeden. Bult (2007) becijferde dat de stand 
afnam van 48 territoria begin jaren negentig tot 0-1 in 2004. 
Ook andere leden van de Vogelwerkgroep viel de afwezigheid op. 
Kennelijk was de omgeving hier ongeschikt geworden om in te 
broeden. Maar wat heeft dan de areaaluitbreiding rond Bergen 

op Zoom daarna mogelijk gemaakt? Nauwkeurige bestudering 
van de kaarten in de atlassen laat een opschuiving van één blok, 
dus 5 kilometer, in westelijke richting zien. Rond Bergen op 
Zoom komt dat neer op een verplaatsing van hoog naar lager 
gelegen gronden. Deze verplaatsing valt op landelijke schaal 
nauwelijks op en is heel klein ten opzichte van de landelijke ver-
plaatsing van het broedgebied van de Nachtegaal. De soorttekst 
geeft aan dat we allereerst naar verdroging moeten kijken (van 
Ommering 2018). Maar is dat wel alles? Onder de regio Bergen 
op Zoom wordt hier verstaan het gebied tussen Steenbergen en 
Putte en oost-west van het dorp Wouwse Plantage tot Tholen en 
de Schelde-Rijnverbinding.

foto: HES

 Nachtegalen rond Bergen op Zoom

TeRug VaN weggeweeST?
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Voedsel, trek en overwinteren
Nachtegalen leven in het broedseizoen van op de grond leven-
de ongewervelden, vooral van torren en mieren. Ze vinden die 
op de kale grond of in de (vochtige) strooisellaag. In de nazo-
mer worden ook bessen gegeten. In de overwinteringsgebie-
den nemen ze vooral insecten (Cramp 1988).   
Het voorkomen van de Nachtegaal in de broedgebieden is niet 
los te zien van de omstandigheden in het overwinteringsge-
bied en tijdens de trek. Onze Nachtegalen overwinteren in de 
Sahel (Cramp 1988). Uiteraard speelt verdroging ook daar een 
rol. Maar anders dan de vele hulporganisaties ons willen laten 
geloven, zijn de condities daar de laatste decennia verbeterd. 
We weten met zekerheid dat het er nu meer regent dan in de 
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. De wintersterfte 
zal daardoor zijn afgenomen, waardoor een toename in aantal 
in de broedgebieden mogelijk werd. 
De condities tijdens de trek blijven natuurlijk rampzalig. Er 
wordt vaak een tussenstop gemaakt in Noord-Afrika en/of 
Zuid-Europa  (Cramp 1988). Weliswaar is de jacht in België 
en Frankrijk afgenomen, maar ze bestaat nog steeds. En in 
Noord-Afrika leven al maar meer jongetjes, die met hun ka-
tapulten een zware tol eisen van doortrekkende vogels; vooral 
die op de grond foerageren. 
Aangezien maar weinig Nachtegalen noordelijk van ons land 
broeden, zal bij ons van doortrek geen sprake zijn. 

Historische gegevens 
De Nachtegaal werd in 1795 al beschouwd als broedend in de 
hele provincie Noord-Brabant (Teixeira 1979). Daarna wordt 
gesteld dat het een vrij talrijke broedvogel is, die overal op de 
zandgronden gevonden wordt (van Erve et al. 1967). Alleen op 
de zeeklei  in het noordwesten van Noord-Brabant kwamen ze 
niet voor. Er werd geen kaart van het voorkomen opgenomen; 
kennelijk was de soort er te algemeen voor. Gebroed werd in 

“opgaand loofbos, eikenbosjes, kreupelhout en broekbos. Een 
ondergroei van bramen, brandnetels etc. leek een voorwaarde. 
Ruilverkavelingen en stadsuitbreiding deden de soort toen 
echter al geen goed”.
In Teixeira (1979) wordt dieper ingegaan op het belang van 
een vochtige bodem. Ook wordt geconstateerd dat op klei-
grond kan worden gebroed; soms zelfs in groot aantal. De zee-
kleigebieden in Noord-Brabant waren toen echter nog steeds 
leeg, waarschijnlijk door het ontbreken van jong (loof)bos en 
bosschages. Op de zandgronden kon afname voorkomen door 
“het vervangen van loofbos door monotoon naaldbos en door 
het ontwateren en ontginnen van vochtige terreinen”.

Op de kaart van de maand mei van de jaren 1978-83 werd in 
de regio Bergen op Zoom net als nu aanwezigheid geconsta-
teerd in 11 Atlasblokken (SOVON 1987). Dit is duidelijk meer 
dan in de jaren 1973-77 toen er nauwelijks vogelaars waren 
en de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom nog niet bestond. Dit 
doet vermoeden dat het onderzoek midden jaren zeventig al-
leen de blokken met grote aantallen Nachtegalen aan het licht 
bracht. De inventarisatie was toen dus onder niveau.  
Bult (2007) stelt dat “de op grote schaal optredende verdroging 
en daarmee gepaard gaande verdwijning van vochtig loofbos 
wordt gezien als belangrijkste oorzaak” van de achteruitgang.  
Het onderzoek voor de tweede broedvogelatlas van 1998-2000 
toont duidelijk de voortgang van dit proces (Verstrael 2002). 
Als oorzaak van de achteruitgang worden de reeds bekende 
factoren genoemd.
De dip in het voorkomen van de Nachtegaal aan het begin 
van deze eeuw rond Bergen op Zoom komt precies overeen 
met het landelijk populatieverloop. Daar is sprake van een 
inzinking in 1991-92, samenvallend met die van de Fitis en 
waarschijnlijk veroorzaakt door droogte in de Sahel (Bijls-
ma et al. 2001). Alleen is het landelijke dal veel minder diep; 
de verschillen waren landelijk lang niet zo groot als hier. Dit 
maakt de terugkeer van de Nachtegaal rond Bergen op Zoom 
nog intrigerender.

In van Ommering (2018) wordt een deel van het antwoord 
gegeven. De reeds door Verstrael (2002) geconstateerde ver-
schuiving in broedareaal van Hoog- naar Laag-Nederland zette 
door. De aanleg en ontwikkeling van nieuwe bossen en struc-
tuurrijke aanplant langs wegen en spoorlijnen zorgde in Laag 
Nederland voor nieuwe kansen. Maar rond Bergen op Zoom 
zijn voornamelijk (loof)bossen verdwenen. En aanplant van 
nieuwe loofbossen gebeurde slechts op kleine schaal (Kreekrak, 
Molenplaat). Er moeten dus ook andere factor spelen.

foto: HES
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waarnemingen Nachtegalen rond Bergen op Zoom
Om te achterhalen wanneer in de regio Bergen op Zoom 
Nachtegalen werden waargenomen, werd het archief van de 
Vogelwerkgroep geraadpleegd en aangevuld met gegevens 
uit Waarneming.nl. In het voor dit onderzoek gedefinieerde 
gebied werden 479 bruikbare waarnemingen van Nachtegalen 
aangetroffen. Daarvan lagen er 289 in “oud” en 190 in “nieuw” 
land (figuren 1 en 2). Onder oud wordt hier verstaan de omge-
ving van Bergen op Zoom voor de aanleg van de Deltawerken 
en onder nieuw alle land dat in dat kader erbij is gekomen, 
zoals de Prinsesseplaat, Molenplaat, de Kreekrak en het Mar-
kiezaat. Alle oude (zeeklei) polders, maar ook laaggelegen 
voormalige kreken zoals het Lange Water en Oudland vallen 
in dit artikel daardoor onder oud. Dit is dus anders dan de 
gebruikelijke verdeling hoog en laag, waarbij hoog staat voor 
de wat hogere zandgronden en laag voor laagveen en 
(zee)kleigebieden. 

Veel vogelarchieven geven over het algemeen het populatiever-
loop van een soort maar beperkt weer, omdat er geen systema-
tisch onderzoek aan ten grondslag ligt. Het aantal waarnemers, 
hun interesse, de onderzoeksintensiteit en de plaatsen waar de 
soort voorkomt spelen mede een rol. Het aantal waarnemers 
nam na 1980 flink toe. De oprichting in 1982 van de Vogel-
werkgroep Bergen op Zoom versnelde dat. Zij stimuleerde ook 
meteen broedvogelonderzoek, aanvankelijk alleen in natuurge-
bieden, zoals Zoomland in 1983 en Vrederust in 1986. 

De piek begin jaren tachtig is veroorzaakt door het onderzoek 
voor de Atlas van de Nederlandse Vogels. In het kader van de 
Atlas van de West-Brabantse broedvogels (2007) vond begin 
jaren negentig veel broedvogelonderzoek plaats. Hetzelfde 
gebeurde in 1998-2000 en 2013-2015 voor landelijke Atlaspro-
jecten, waarbij een heel Atlasblok moest worden onderzocht. 
Daarbij kwamen de vogelaars ook in dorpen en steden en an-
dere door de mens intensief gebruikte gebieden als industrie-
terreinen. Op al deze plaatsen kwamen ze vroeger nauwelijks, 
omdat er meestal maar weinig vogels te vinden zijn.
Particuliere initiatieven brachten ook veel Nachtegalen aan 
het licht. Zo waren er de fietstochten van Bep Hartogs op 
de zandgronden in de periode 1986 tot 1989 en vroege och-
tendwandelingen van Teus Slagboom rond de Kraaijenberg 
in 2013. Er was ook overheidsinitiatief. Begin jaren negentig 
liet de Provincie Noord-Brabant beroepsmatig deze regio op 
ondermeer Nachtegalen onderzoeken. 

Aanvankelijk was de Nachtegaal zo algemeen op de zandgron-
den, dat veel waarnemers ze niet als bijzonderheid noteerden. 
Dat werd later wel anders, nadat de soort in de regio Bergen 
op Zoom schaars was geworden. Vanaf dat moment noteerden 
onze leden ze vlijtig. Ook nadat de aantallen weer wat toena-
men. Als rekening wordt gehouden met deze factoren, dan 
geeft figuur 1 het populatieverloop over de lange termijn in 
het oude land goed weer.

Tussen 1994 en 2010 werd op het oude land op een enkele plek 
een territorium gevonden. Meestal waren dat “traditionele” 
plaatsen, niet al te ver van de grens met nieuw. Voorbeeld is 
Lindonk waar ik eens 6 territoria telde rond de holle weg en de 
soort nu weer broedt in lagere aantallen. Maar ook wat ver-
der weg van de oude kust, zoals op Oudland werden ze weer 
gehoord.  
Vanaf 2013 worden weer Nachtegalen op meerdere plaatsen 

oud

2 per. Zw. Gem.
   (oud)

Figuur 1. 
Aantal geregistreerde Nachtegalen per jaar op het oude land in 
de regio Bergen op Zoom met regressielijn.

Figuur 2. 
Aantal geregistreerde Nachtegalen per jaar in de nieuwe gebieden 

ten westen van Bergen op Zoom.  

nieuw

2 per. Zw. Gem.
    (nieuw)
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op de echte hogere zandgronden waargenomen, zoals het 
Kleine Meer. Het gaat daarbij om incidentele vestigingen op 
vochtige plaatsen.

Dat voor 2000 nauwelijks een Nachtegaal werd gehoord in de 
nieuwe, aan de Oosterschelde onttrokken gebieden, wordt ver-
oorzaakt door hun vrij recente aanleg (figuur 2). Ze ontstonden 
pas vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw. Aanvankelijk 
waren ze volkomen ongeschikt voor de Nachtegaal. Op de 
Kreekrak werden al vrij snel singels van loofhout aangeplant, 
maar die waren aanvankelijk te jong voor de Nachtegaal. 
Bovendien wordt dit gebied weinig door vogelaars bezocht, 
waardoor onze kennis over de broedvogels beperkt is. 
Op de Molenplaat lag dat anders. 
Daar komen wel veel vogelaars. Deze van oorsprong droog-
vallende plaat in de Oosterschelde werd in 1972 opgespoten. 
Aanvankelijk pleegde men er landbouw. In 1992 werd een 
groot deel van het gebied aangekocht door het Brabants 
Landschap. Het meest oostelijke puntje werd eigendom van de 
gemeente Bergen op Zoom, die er populieren plantte. Na een 
eerste waarneming in juni 1992 werd daar pas in 2010 de zang 
regelmatig gehoord.   
De soort komt in deze eeuw vooral in het Markiezaat voor, een 
terrein dat pas sedert 1983 bestaat en niet openbaar toeganke-
lijk is. Vanaf 1990 wordt het gebied jaarlijks gedeeltelijk on-
derzocht in de proefstrook en eens in de vijf jaar volledig. Dat 
gebeurde voor het laatst in 2010 en 2014. 
De Nachtegaal broedt er uitsluitend op het Hogerwaardschor. 
Hier profiteren ze van een natuurlijke bosontwikkeling van 
hoofdzakelijk wilg en in mindere mate vlier met een uitbun-
dige ondergroei van brandnetels. In het Markiezaat werd de 
eerste Nachtegaal gehoord op 24 mei 1999. Het jaar daarna 
werd een territorium vastgesteld in de proefstrook. 
Vervolgens bleef het stil tot 2005. Ook in 2008 werd de soort 

gehoord en vanaf 2010 regelmatig en in hogere aantallen. 
De Prinsesseplaat was in 2009 nog onbewoond. De enige twee 
waarnemingen werden in natuurlijke bosontwikkeling verricht 
op het havenhoofd van Bergen op Zoom op 11 mei 2012 en 19 
mei 2013.

In figuur 3 zijn de figuren 1 en 2 samengevoegd. Het toont vrij 
hoge aantallen tot en met 1993 op de hogere oude gronden en 
wederom, maar in mindere mate in de nieuwe gebieden vanaf 
2010. Daartussen gaapt een groot gat met slechts sporadische 
meldingen. Deze periode van afwezigheid werd door de lande-
lijke atlasonderzoeken niet vastgelegd. 

Na de dip in het voorkomen van de Nachtegaal rond Bergen 
op Zoom werden weer Nachtegalen gehoord op het oude land, 

meestal in of in de buurt van laag gelegen terreinen. Van een 
terugkeer naar de bossen op iets hoger zandgronden is geen 
sprake. Die zijn inmiddels volledig uitgedroogd en totaal 
ongeschikt geworden (cf. Bult 2007).  In het vroegere bolwerk 
Zoomland, in 1983 goed voor liefst 24 territoria (Bakker & van 
Loon 1983), wordt al jaren geen Nachtegaal gehoord (Teixeira 
2010).  

Besluit
De Nachtegaal rond Bergen op Zoom kent een merkwaardig 
voorkomen. Aanvankelijk zeer algemeen, ook op de hogere 
delen van de Brabantse Wal. Die situatie veranderde drastisch, 
nadat de grondwaterpeilverlaging merkbaar werd. Als we het 
droogvallen van het Groote Meer als maatstaf nemen, begon 
dat waarschijnlijk al in de jaren zestig van de vorige eeuw. 
In de jaren negentig was dat proces zover gevorderd, dat de 
Nachtegaal vrijwel van de Brabantse Wal verdween. De meeste 
vogels proberen te broeden in de directe omgeving waar ze 
zijn opgegroeid. Door de verdroging konden ze dat hier niet 
meer. Ze konden echter ook niet uitwijken. De op de zee ver-
overde lage nieuwe gebieden waren nog niet geschikt. Dat wa-
ren ze pas vanaf 2010. Daarna kon de populatie weer langzaam 
groeien, ogenschijnlijk tot het niveau van de jaren zeventig. 
Maar in 1981 waren er nog maar heel weinig vogelaars in onze 
regio. Het aantal waarnemingen bleef daardoor beperkt, maar 
schattingen van de toenmalige populatie komen veel hoger 
uit (80-100 paar) dan nu. En in 2010 werd toevallig het beste 
Nachtegalen-gebied van het Markiezaat bezocht en vele malen 
systematisch afgezocht. Een schatting van de totale populatie 
van dat jaar komt met 16-18 paar veel lager uit, dan die van de 
jaren tachtig van de vorige eeuw. Laat staan dat sprake is van 
een verdubbeling van de aantallen deze eeuw. Maar de groei 
was toch wel zo goed dat zelfs delen van het oude land weer 
mondjesmaat werden geherkoloniseerd. 

oud en nieuw

Figuur 3. Aantal waargenomen Nachtegalen per jaar in de regio Ber-
gen op Zoom vanaf 1980 in oud (zandgronden en polders) en nieuw 
(gebieden ontstaan door de Deltawerken). 
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Er was de afgelopen decennia dus veel meer aan de hand met 
de Nachtegaal rond Bergen op Zoom, dan de kaarten in de 
opeenvolgende landelijke broedvogelatlassen doen vermoe-
den. Er is weliswaar een lichte verschuiving in de verspreiding 
van oost naar west opgetreden, maar dat is niet een simpele 
verplaatsing, zoals van Ommering (2018) laat doorscheme-
ren. Daarvoor is de soort veel te lang vrijwel afwezig geweest. 
Deze periode wordt onvoldoende vastgesteld in de atlassen 
en daarom ook niet besproken. Van de hier plaatsgevonden 
herkolonisatie kon van Ommering dus niet weten. Wel is het 
merkwaardig dat de verbeterde omstandigheden in de Sahel 
door hem niet besproken worden. Ook de enorme afname 
van insecten wordt niet in de analyse betrokken. Dit kan naast 
bodemvochtigheid ook een rol spelen.

Dit voorbeeld van de aanwezigheid van Nachtegalen geeft ook 
aan dat een oppervlakkige beoordeling van licht verplaatste 
broedgebieden, soms onvoldoende informatie is om de onder-

liggende processen te ontrafelen. Dat lukt pas beter, als ook 
aantallen en beschikbaarheid van prooidieren kunnen worden 
beoordeeld. Dus: meten, tellen, tellen en nog eens tellen en de 
resultaten vastleggen, niet alleen in opschrijfboekjes, maar in 
goed toegankelijke archieven, liefst Waarneming.nl en versla-
gen.
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 april-mei 2019

Reisverslag Frankrijk-Spanje 
Ria Hogerwaard

We vertrekken met de caravan op zondag 21 april, de zon 
schijnt, het is 24°C. We besluiten meteen al een flink stuk Frank-
rijk te pakken. 522 km te gaan, ons eerste overnachtingsdoel 
is Montigny-le-Roy, camping Du Chateau. Na de gebruikelijke 
koffie- en lunchpauze onderweg, bereiken we rond 15.00 uur het 
dorp. Nu de camping zoeken. Ons navigatiesysteem zegt dat we 
een smal bospad omhoog zouden moeten, maar dat lijkt ons en 
de voor ons rijdende caravan, die daar ook stopt, een vergissing. 
We rijden door en komen bij het centrum. Dan staan we voor 
hekken. Er is een wielerronde gaande. We moeten gewoon wach-
ten tot het peloton voorbij is en dan geven ze aan hoe we moeten 
rijden. Het is een soort terrassencamping, wat spiraalvormig 
omhoog gaat. Mooie plekken, veel privacy. Kraaien en Zwarte 
Wouwen vliegen over ons hoofd.

Na een rustige nacht vertrekken we maandag weer, nu op weg 
naar ons eerste einddoel, de Camargue. Bij Saint Remy is een 
blokkade en langs allerlei bosweggetjes en dorpjes rijden we 
uiteindelijk dwars door St. Remy, druk toeristendorp. Daarna 
langs Le Baux, veel haarspelbochten.
We verblijven hier op een camping waar we ooit eerder ston-
den. Mausanne- les -Alpilles, camping Les Romarins. 
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Camargue. 21 t/m 26 april 2019
Over het algemeen grijze dagen, met wat buitjes en vaak harde 
wind tot wel windkracht 9.
We bezoeken een paar van de mooie natuurgebieden.
 
Marais de Vigueirat 
Dit is een natuurreservaat. Net voor de afslag, bij Mas-Thi-
bert, erheen zien we in een rijstveld een grote groep Zwarte 
Ibissen, Zwartkopmeeuwen en Bosruiters. De entreeprijs voor 
het park bedraagt €3,00 pp. We wandelen er wel 3 uur rond. 
Twee mooie kijkhutten waar een Purperreiger ons een aange-
naam kijkmoment bezorgde. Veel Steltkluten, Kemphanen en 
Bosruiters. Er is ook een soort moerasgebied.

Peau de Meau 
Om dit gebied te bezoeken moet je eerst naar het Ecomuseum 
in Saint-Martin-de-Crau, 2 Place Léon Michaud. Je hebt een 
autorisatie nodig om in het gebied te mogen, kosten € 3,00 
pp. Dan mag je het gebied 2 x bezoeken en het document is 
1 maand geldig. Aanvankelijk kon je er met de auto inrijden, 
nu moet je aan het begin parkeren en er doorheen wandelen. 
Geschikt terrein voor Grielen. In het weiland een grote groep 
Zwarte Wouwen en Roodpootvalk. We wandelen er doorheen 
maar het is erg stil qua vogels, die zich waarschijnlijk drukken 
door de harde wind. 

We stoppen ook nog even bij het étang Les Aulnes, omdat we 
daar Wielewalen hadden gehoord. We zien ze niet. 
We verlaten het gebied weer en zien een aanduiding naar een 
bergachtig gebied bij Paradou, Le tours de Carillon. Daar 
hebben we 1,5 uur gewandeld. Prachtig berggebied. Zien daar 
aparte vlinders, de Gewone Haftvlinder en een Geelzoommot. 
We zien een groepje Braamsluipers vliegen. Het ruikt er heerlijk 
naar Rozemarijn en Tijm en er staan veel amandelboompjes. 

Ton en Margot arriveren tegen de avond op woensdag 24 april 
en nog een stel vrienden, die we vorig jaar tijdens de vakantie 
hebben leren kennen. Ton en Margot blijven 1 nacht en vertrek-
ken dan door naar Aiguamolls, wat ook ons volgend doel is.

Salins-de-Giraud 
Onderweg zien we een Scharrelaar een boom in vliegen en 2 
parende Torenvalken. Aangekomen bij Bac de Barcarin moe-
ten we wachten op de pont die ons met auto naar de overkant 
van het water zal brengen, naar Salin-de-Giraud. 

Prijs €6,00 per auto, enkele reis. 

Eerst zien we alleen veel Ooievaars, maar als we richting de 
vuurtorens rijden zien we een Smelleken, die schrikt van de 
auto en vliegt weg. Daarna zijn de vele soorten watervogels, 
mooi in zomerkleed, een lust voor het oog. We zien grote 
groepen parende Dunbekmeeuwen en Grote Sternen. Leuk 
om naar te kijken. Een Gele Kwikstaart landt pal naast de auto. 
Je kunt met de auto over een lange dam door het water rijden 
en dan maar vogels kijken.

Dunbekmeeuwen in hun fraaie roze lentetooi
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Vrijdag is het zonnig. Met de vrienden gaan we naar Parque 
Camargue, richting Arles, de D36b, coördinaten 43 37’06.8”N, 
004 36’36,7”O, onze vriend kent deze plek waar veel Boomkik-
kers zitten. Daar hebben we tot 12.30 uur staan fotograferen 
en genieten van de vele formaten Boomkikker en vlinders.

Daarna nog naar een reservaat, La Capelière. €3,00 p.p., maar 
omdat er geen water in de meertjes stond, waren er ook nau-
welijks vogels. Niets bij de kijkhutten. We rijden daarom maar 
terug naar de camping om alvast in te pakken voor de volgen-
de dag.

aiguamolls, Spanje van zaterdag 27 april t/m 2 mei 2019
Het is zonnig en we rijden bijtijds weg voor de 323 km die ons 
naar Spanje, Sant Pere Pescador in Aiguamolls zal brengen. 
Camping Aquarius. Hier trekken we op met Ton en Margot en 
de 2 andere vrienden, die camping Riu verkiezen.
We bezoeken hier:

Natuurreservaat Els Estanys.
Wandeling, 12,5 km. We zien al snel Kleine Torenvalken. 
Leuke laantjes met groot riet, veel Bonte Vliegenvangers. We 
zien dan de route naar de kijkhut, Estany de Vilaüt. Prachtig 
uitzicht op water met veel gele lissen, maar weinig vogels. De 
route erheen gaat door prachtig landschap met grote rotsblok-
ken en daar zien we wel veel vogels en zelfs een Wielewaal. Er 
is een watertje waar we Steltkluten en Flamingo’s zien. Veel 
Koereigers ook. Als we zitten te borrelen op de camping zien 
we Halsbandparkieten.

El Cortalet
In dit natuurreservaat zijn wel 20 kijkhutten. Maandag wan-
delen we 13 km. Eerst de grote route. Al bij de eerste kijkhut, 
nr 15, zien we een prachtige Ralreiger en een Purperreiger. Bij 
hut 17 vliegen steeds Hoppen voorbij. Er lijkt een nest in de 
buurt. Wij willen daar niet te lang wachten, maar een vogelaar 
die er al een paar uur zit, heeft prachtige foto’s van Hoppen. 
Om 15.00 uur zijn we terug bij de auto om even onze lunch te 
gebruiken. 

Dan nemen we de kortere route naar Mas del Mata. Bij kijkhut 
nr. 1: een Dodaars, Flamingo’s, Zwartwang- en Witwangsterns 
en Zwarte Ibissen. 
Margot en Ton vertrekken dinsdag 30 april al naar de Ebro Del-
ta en wij besluiten een rustig dagje te houden. We rijden door 
wat paadjes rond het natuurreservaat. We zien een Hop en een 
Draaihals vliegen.

Het waait telkens hard. Jan en ik bezoeken nog een keer na-
tuurreservaat El Cortelet. Ze hebben daar ook een wand voor 
Bijeneters gecreëerd. Er staan wat fotografen bij, maar er laat 
zich geen Bijeneter zien. Als iedereen wegloopt, blijven wij nog 
even staan en dan landt er een Bijeneter op een paaltje vlakbij. 

Het is er druk vanwege de 1 mei viering, veel gezinnen. 
We zien naast de “gewone”vogels, Grote Karekieten, Graszan-
gers, Zwarte- en Witwangsternen. Het kleine nestje wat we de 
keer daarvoor vlakbij de toegang van een kijkhut zagen was nu 
bezet. Het blijkt een broedende Putter.

ebro Delta van 2 mei t/m 7 mei 2019
Donderdag 2 mei. 323 km te gaan op weg naar Ebro Delta, 
camping Eucaliptus. Bij de rotonde bij Amposta is weer het 
een en ander veranderd, ons navigatiesysteem kent de situatie 
niet en het is even zoeken, we nemen de rotonde meer dan 1x, 
welke afslag hebben we toch nodig? Ik kijk op de kaart naar 
een plaats die aan de andere kant van het water ligt, we zien in 
de verte de brug waar we over moeten, maar hoe kom je daar? 
Ik ontdek Sant Carles de la Rapita dat aan de andere kant van 
het water ligt en die stad staat op het bord bij een afslag. En 
dan komen we eindelijk na wat haakse bochten bij de brug. 
Dan volgt een lange weg door de rijstvelden. 
Eenmaal op de camping gaan we een plek uitzoeken en we 
zien Ton en Margot al staan, mooi aan de rand. Wij vinden een 
plaatsje daar vlakbij. Bonte Vliegenvangers landden regelmatig 

Lekker luieren in de zonnetje. Omdat ze doodstil zitten zijn 
Streeploze Boomkikkertjes moeilijk te spotten

Ralreiger: geen ongewone gast in de Aiguamolls d’Empodra
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Luidruchtig aanwezig, maar goed gecamoufleerd: Dwergooruil Vrij algemene verschijning: Hop Zeldzaam: Audouins meeuw

vlakbij onze kampeerplek. Hop en Dwergooruil horen we roe-
pen in de bosjes tegenover de camping, waar we op uit kijken.

Op wandelafstand ligt kijkhut Rietvell.
We zien: o.a. Kokmeeuwen en Visdiefjes op nesten, Flamingo’s, 
Temmincks Strandloper, Purperkoeten en heel veel Water-
hoentjes. Omdat we bij aankomst een kortingsbon kregen 
voor het restaurant op de camping, gaan we hier eten tegen de 
avond, zeker een bezoek waard.
De volgende dag is het regenachtig. We rijden de route over 
het strand. Dat kan daar over een stuk dat door de daar rij-
dende vrachtwagens van de zoutwinning is aangehard. Veel 
Strandpleviertjes, Audouins Meeuw en Dunbekmeeuwen. 
We rijden tot de toegang van de zoutwinning, daar kun je niet 
verder en moet je een stuk over het strand lopen naar de kijk-
hut van Punta de la Banya. 
We nemen onze lunch mee, die we in de kijkhut gebruiken. Je 

kijkt daar uit op een broedkolonie Audouins Meeuwen. Het 
waait weer erg hard en we tochten bijna de open kijkhut uit. 
We rijden daarna naar l’Encanyissada waar een Reigerkolonie 
zit. Koereiger, Kwakken, Ralreigers, Woudaap, Zilverreigers, 
Zwarte Ibissen. Het krioelt ervan.
’s Avonds op de camping gaan Jan en Ton in de bosjes op zoek 
naar de Dwergooruil en de Ransuil die er ook zit.
  
Punta del Fungar – Laguna de les Olles
Onze andere vrienden zitten wat noordelijker bij de Ebro 
Delta op een camping bij L’Ampolla. We gaan met hen daar 
een route doen rond Punta del Fungar. Eerst naar Les Olles. 
Er staan 2 Spaanse vaders met hun zoontjes te vissen met een 
stuk touw en daaraan rauwe kip. Ik vraag ze in het Spaans 
waarop ze aan het vissen zijn en ze leggen uit, op Kreeft, maar 
door de kou willen ze niet bijten. Ik grap dan dat ze altijd de 
kip nog op kunnen bakken voor het eten. We komen bij een 

baai bij Camarles, waar veel Graszangers zitten. Na de route 
rijden we nog eens naar de Reigerkolonie en er zou een Bui-
delmees zitten daar vlakbij. 

We bezoeken ook: Illa de Buda, naar de wat wij noemen 
“de heilige gronden” omdat daar gras gekweekt wordt voor 
de voetbalclubs Barcelona en Madrid. Er zitten daar veel 
Vorkstaartplevieren en honderden Gele Kwikstaarten, waaron-
der de Noordelijke, Iberische, Flava en Engelse, er zitten ook 
Roodkeelpiepers. Te ver voor de foto maar door de telescoop 
kunnen we ze goed bekijken.

De volgende dag is het zonnig, maar weer heel veel wind. In 
het bosje t.o. de camping zie ik Bijeneters en ontmoet daar 
Mariska de Graaff, een Nederlandse die groepen rondleidt en 5 
maanden van het jaar in Spanje zit. Je treft haar naam vaak aan 
op de Spaanse waarneming.  



38

Na de lunch lopen Jan en ik nog naar de kijkhut Rietvell. 
We zien Boerenzwaluwen, Purperkoeten, Flamingo’s, Water-
hoentjes, Bosruiter, Kluten, Steltkluten, Visdiefjes enz. Ik zie 
ook een Wielewaal voorbij vliegen bij de camping. Ton zit in 
het bosje onder een netje in de hoop de Ransuil te kunnen 
filmen. Als ik ’s avonds daar weer heenloop, tref ik een Spaans 
gezin, met 1 dochter, die aan het fotograferen zijn. De moeder 
wenkt me en ik vraag wat ze zien. Drie jonge Ransuiltjes fluis-
tert ze en ik zie ze ook. Snel app ik de mannen en Ton komt 
met zijn filmapparatuur. De vader loopt wat rond en komt ons 
dan vertellen dat hij moeder Ransuil ook heeft gevonden. 

El Perello, Rasquera en omgeving. 
We rijden met Ton en Margot richting de bergen, omhoog 
langs L’Ampolla. We wandelen een stukje omhoog, zien een 
Vale Gier en een Slangenarend vliegen, maar het is er erg stil 
dus we besluiten onze route voort te zetten. We nemen de 

afslag bij Rasquera. 9 km omhoog langs een slingerende weg 
en afgrond naar L’Ermita de Gardó. Prachtig uitzicht. Klooster 
op de rotsen. Maar ook daar is het mager qua vogels. We doen 
boodschappen in Tortosa en rijden terug naar de camping. 
’s Avonds in de bosjes t.o. de camping ontdekt Ton de Ransui-
len en 2 paar Dwergooruil, bijna alles in 1 boom.
Op de laatste dag op deze locatie is Margot jarig en we hangen 
stiekem wat ballonnen aan hun tent.

We rijden weer de strandroute. We zien hoe een jong Spaans 
stel met de auto kennelijk van het verharde deel het strand 
opgereden was en de auto staat met de voorwielen diep in 
het zand. Ze graven verwoed. We besluiten ze te gaan helpen. 
Ton ziet dat ze helemaal verkeerd bezig zijn. Hij komt met 
wat houten palen die op het strand liggen en steekt die achter 
de wielen. Dan gaan we met z’n allen duwen. Maar de jonge 
vrouw geeft te veel gas en de auto zakt dieper weg. Ton voegt 

wat hout toe en we zeggen dat ze heel langzaam achteruit moet 
rijden. Dan komt de auto los en zijn ze dolgelukkig. 

Later zetten we Margot af bij de camping omdat ze alvast wat 
wil pakken voor de terugreis de volgende dag. Wij gaan nog 
eens naar “de heilige velden” en zien daar weer de Vorkstaart-
plevieren, Gele Kwikken, Roodkeelpiepers en een Hop.

’s Avonds trakteert Margot op een etentje in het restaurant van 
de camping, waar je echt lekker kan eten.

woensdag 8 mei: Midden Spanje van 8 t/m 9 mei 2019
Ton en Margot vertrekken rond 08.00 uur, terug naar huis. 
Jammer het was erg gezellig. Wij vertrekken ook, ons doel is 
nu Extremadura. Omdat de reis dwars door Spanje erg lang is, 
hebben we samen met Ton en Margot gezocht of er toch echt 
geen camping is, halverwege ergens. 

Onverwachte ontmoeting: Ransuil Vorkstaartplevier Iberische Gele Kwik
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Ton en Margot hebben een kaart waarop ook tentjes staan en 
er is bij Minglanilla een camping: Natuurreservaat Hoces Del 
Cabriel, camping La Venta de Contreras. 
Het beste is afslag Minglanilla, dan een stukje terug over de A3. 
Daar neem je afslag Hoces Del Cabriel, daar staat de camping 
niet op aangegeven, dus een wilde gok. Ongeveer 500 m voor 
de camping staat pas een bordje. 

De camping ligt een beetje in de bergen en de toegang is erg 
smal. We kunnen er maar net doorheen. Het meisje van de 
receptie laat ons eerst de plekjes zien, maar ik wil al meteen de 
allereerste die nog goed toegankelijk is. De rest van de paadjes 
is smal en er zijn hobbelige sta-plekken, waarbij ik me afvraag 
hoe daar in hemelsnaam een caravan kan staan. 
Als ik even naar het toilet moet, aangewezen door iemand van 
de camping, kom ik terug met de boodschap, morgen weg, het 
sanitair is verschrikkelijk, zo oud en versleten. Even later ont-
moeten we de eigenaar van de camping en als ik daar iets van 
zeg, zegt hij, maar daar moet je ook niet zijn, dat is oud we zijn 
aan het renoveren en daar is het nieuwe sanitair. We moeten 
daarvoor wel over een nog niet aangelegd wat rotsachtig paadje 
lopen, maar wat een verademing. 
Hij geeft ons ook nog een route om te rijden, naar Peñas Blan-
cas. Erg mooi en geen kip op de weg. Daar staan nog 200 huis-
jes van de arbeiders van de stuwdam. Die is nu klaar en ook de 
fabriek staat er verloren bij. Het geurt er heerlijk naar Tijm en 
Rozemarijn. We rijden alleen tot de stuwdam en besluiten de 
volgende dag de hele route te doen.

Peñas Blancas (Villargordo del Cabriel). 
Bij de verlaten fabriek horen we een Zwarte Mees, maar hij 
houdt zich verborgen. Boven in de bergen bij de parkeer-
plaats nemen we de route Cuchillos en wandelen een stuk van 
1,8 km, te veel niveau verschil voor de auto. Jan draait weer 

rotsblokken om en we zien een scolopendra en schorpioen 
en verschillende zandhagedissen. Op de terugweg, net in 
een haarspeldbocht zie ik een vogeltje op een rotsblok. Een 
Boomleeuwerik. Omdat we de enige bezoeker in het gebied 
zijn, wagen we het erop om even stil te staan en een foto te 
nemen. We rijden later ook Minglanilla zelf in, maar dat is een 
saai dorp.

Tussenstop: camping la Venta Contreras

The long and winding road naar
de Peñas Blancas. 
Geïnteresseerd? Ria heeft een 
grote versie van deze route 
voor je. 

Leuke bijvangst: een Boomleeuwerik
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extremadura van 10 mei t/m 16 mei 2019
Vrijdag is een reisdag naar Extremadura, camping Monfragüe, 
Malpertida de Plasencia. De camping is behoorlijk vol, omdat 
een groot gedeelte was gereserveerd voor een door ASCI geor-
ganiseerde reisgroep, zeker 25 campingplaatsen.

We bezoeken in deze periode:
Saltos de Torrejon
Bij Salto de la Serena zit de Oehoe, maar hij is niet thuis. 
Wel komen Roodstuitzwaluwen langs scheren en drinken al 
vliegend uit een plasje. 1 gaat even zitten en ik druk snel af. Bij 
mirador La Higuerilla zien we een Aasgier op nest. Bij mira-
dor La Fresnada zit nog steeds de Zwarte Ooievaar, we zien 
beide ouders bij het nest. 
We rijden rechtdoor richting EX-A1 en gaan bij de laatste 
afslag rechtsaf, de ruta Rosa. Bijeneters, Roodkopklauwieren. 
Een grote kudde schapen staat achter een afrastering, maar 

een klein lammetje had kennelijk 
een gat gevonden en stond aan 
de buitenkant te jammeren en 
moeder schaap in paniek aan 

de binnenkant. Omdat vorig 
jaar een groep Vale Gieren een 

lammetje zat te verorbe-
ren, proberen we het 

dier te redden, 

maar die rent in paniek heen en weer. Dan lukt het ons met de 
auto om hem klem te zetten en kan Jan hem over de afraste-
ring tillen. Hij gaat meteen bij zijn moeder drinken. Operatie 
lam gelukt. 
We rijden de hele ruta af en komen bij een verlaten stationnetje 
Toril. We rijden daar door de dehesa, veel zwarte varkentjes.

Embalse de Arrocampo
Het is 30°C. Veel te warm voor mij. We zien geen Grijze Wouw 
en ook bij de meeste kijkhutten is het stil. Bij hut 1 wel weer de 
Woudaap en IJsvogel vliegend. Zelfs bij het kerkje in Saucedilla, 
waar altijd veel Kleine Torenvalkjes zaten, was het teleurstel-
lend. Veel gaten in de muren zijn in beslag genomen door 
Kauwen en Zwarte Spreeuwen.

Trujillo
We passeren Salto del Gitano en natuurlijk zien we daar de 
gebruikelijke vogels: Blauwe Rotslijsters, Grijze Gors, Zwarte 
Ooievaars, Vale Gieren en Gekraagde Roodstaarten. Onder-
weg zien we een Dwergarend een doodgereden konijn van de 
weg plukken. De Keizerarend liet zich ook zien. 
Tussen de middag eten we weer bij Corral del Rey bij het Plaza 
Mayor, een aanrader. 

Daarna richting Santa Marta de Magasca, de CC99, waar de 
kastjes voor de Scharrelaars hangen. 
We tellen een 16 tal Scharrelaars, Torenvalk en Steenuil.

Dinsdag hebben we een rustdag en een afspraak op Plaza Ma-
yor van Plasencia met de aardige, altijd behulpzame, Belgische 
receptioniste Marianne van de camping, die daar woont en 
haar baan op heeft moeten zeggen om voor haar zieke Spaanse 
man te zorgen. Het is 33° voor mij echt te heet om iets te doen.

Vale Gieren. Die lusten wel een lammetje.

Blauwe Rotslijster

Scharrelaar in speciale nestkast

Zwarte Roodstaart
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Jerte route
36°. Ik trek dat niet, Jan geniet. We besluiten het hogerop te 
zoeken en rijden de bergen in bij Piornal. Via de N110 en 
dan bij Valdestillas de weg verlaten. Zelfs daar boven is het 
niet echt koel. We horen de Provençaalse Grasmus, Staartme-
zen, Hop en Koekoek, maar zien weinig. Wel wat libellen bij 
plasje. We rijden bij het parkeerplaatsje over het veerooster het 
bergachtig gebied in. Prachtige omgeving. Boomleeuwerik en 

wel een uur op mijn knieën gezeten 
bij een groep Kardinaalsmantel, 

om ze te fotograferen, wat een 
prachtvlinders. Zigzaggend, 

door de ultieme haarspeld-
bochten rijden we dan naar 

beneden naar Garganta la 
Olla. 

We lunchen daar en rijden dan richting Monesterio de Yuste, 
daarbij kom je langs Garganta Mayor, snelstromend riviertje 
met wat watervallen. We wandelen daar en zien een prachtige 
Moerasparelmoervlinder en Gele Kwikstaarten.

Gierenrots en Malpertida
Nog steeds vreselijk warm. We gaan naar de gierenrotsen. En 
zijn daar weer een 1,5 uur zoet. Dan naar het kasteel. Daar-
boven is het ook tropisch en ik hop van schaduwplek naar 
schaduwplek. Aasgieren en Vale Gieren vliegen langs. Een 
Parelhagedis scharrelt onder ons. We gaan tanken in Malperti-
da omdat we de volgende dag weer verder reizen en vragen de 
jongen van het tankstation waar we lekker kunnen eten, geen 
toeristentent, maar local. Hij raadt ons Hostal Los Rosales aan, 
Paseo de la Diputacion 21. Dat was niets te veel gezegd. We 
aten een heerlijk 3 gangen menu, fles wijn, fles water, brood en 
espresso toe en rekenden in totaal €22,40 af.
Aan het eind van de middag begint het heel hard te waaien en 
de temperatuur loopt sterk terug naar 13°. 
Het wordt zelfs koud.

Tordesillas van vrijdag 17 mei-19 mei 
2019
Vertrek naar Tordesillas. Auto op 
het pad, caravan erachter en rijden 
maar, dachten we. Accu blijkt ineens 

leeg, Gelukkig zijn er wat werklui op de 
camping en met startkabels helpen ze ons 

weg te komen. De reis verloopt verder goed en 
aangekomen en geïnstalleerd op de camping rijden 

we langs een garage en laten de accu doormeten. Prima in 
orde wordt gezegd. 
We gaan nog naar de locatie van de Buidelmees kijken van 
vorig jaar, maar hij zit er niet meer. 

Hier bezoeken we Villafáfila. 
De A6 en dan bij Villapanda eraf. Bij Tapioles gaan we het eer-
ste pad tegenover de ingang van het dorp in. Er staan gelukkig 
daar geen bordjes met verboden toegang, die steeds meer 
opduiken in het gebied. We zien al snel een grote groep Grote 
Trappen. 

We vervolgen de weg naar Villafáfila en rijden eerst linksaf 
naar de uitkijktoren. Gele Kwikstaarten, Roodborsttapuiten, 
Ooievaars, die zitten daar altijd wel. Jan vindt nog een jonge 
Zwarte Kraai, gewoon in het gras uit het nest gevallen heel 
hoog in een boom ernaast. Het jong schreeuwt om eten. Om-
dat er geen ouders in de buurt zijn voeren we hem met wat vo-
gelzaad wat we bij ons hebben en geven het beestje te drinken, 
omdat het in de blakende zon ligt. 

Na de lunch in een nabijgelegen restaurant rijden wij naar 
Otero de Sariegos, een verlaten dorp waar de vogels het dorps-

Kardinaalsmantel

Trotse reus: een van de ruim 4000 Grote Trappen 
die het gebied rond Villafáfila bevolken
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leven 
hebben 

overgeno-
men. Er zitten 

Kuifkoekoeken, Bij-
eneters, Zwarte Spreeu-

wen, Kleine- en gewone 
Torenvalken, Zwarte Rood-

staarten, Steenuilen, Rotsmussen. 
Ik ontdek een Zwarte Roodstaart die 

steeds hetzelfde huis invliegt met voedsel. 
Ik verstop me in de voormalige hal achter een 

stapel stenen en zie dan ook het vrouwtje en 2 al 
rondvliegende jongen in de woonkamer bij de open 

haard (wat er van rest dan).

Op straat ligt een bijennest, wat ik vergat toen we terugliepen 
en ik stap er middenin, we worden meteen omzwermd door 
de bijen. Ik ben maar gaan rennen, gelukkig zijn we niet gesto-
ken. We rijden dan weer dezelfde weg terug en zien weer grote 
groepen Grote Trappen (in totaal hebben we er 200 gezien) en 
een Velduil vliegt langs ons.

Pollos en omgeving
De bloeiende struiken en bomen bedekken het landschap 
alsof het sneeuwt. We horen Bijeneters, Wielewalen en allerlei 
kleine vogeltjes, maar zien ze niet. Wel een mooie Parelmoer-
vlinder. Het zandpad langs het water rijden we helemaal af 
tot aan de parasoldennen. Daar zitten veel Hoppen, maar ze 
scharrelen veel in de schaduw van de bomen rond of vliegen 
meteen weg. We bezoeken het verlaten stationnetje van Cas-
troñuno, waar we ooit een grote Ladderslang zagen, maar dit 
keer niets. Daar tegenover bij de spoorbrug zat vorig jaar in de 
holte van een boom een Hop te broeden en hij zat er weer. We 
ontmoeten daar een stel in een Italiaanse auto. Het blijkt dat 
ze beiden in Castroñuno geboren zijn, maar al 30 jaar in Italië 
wonen, dus gelukkig konden we in het Spaans met ze praten. 
Als ze merken dat we geïnteresseerd zijn in vogels vragen ze 
of we in het dorp al eens het vogelcentrum (casa del Parque 
de la Reserva Natural de las Riberas de Castroñuno-Vegas 
del Duero) hebben gezien en van waaruit je wandelingen kan 
maken. Wij zijn stomverbaasd, dat er zoiets in zo’n klein dorp 
is. Ze brengen ons erheen door voor ons uit te rijden en we 
gaan, na binnen wat informatie gekregen te hebben, wandelen 
in het gebied (Senda de los Almendros). Prachtig uitzicht op 
de rivier de Duero.

Castrojeriz van 20 mei t/m 28 mei 2019
Vertrek naar Castrojeriz, camping Camino, slechts 136 km, 
dus lekker kort ritje. We komen er om half 11 aan en worden 

weer allerhartelijkst ontvangen door de familie. Zelfs de hond 
Moro komt blij op me af rennen. We hoeven ons zelfs niet 
meer in te schrijven, ze kennen ons. We bestellen Paëlla voor 
de avond en na ons geïnstalleerd te hebben, rijden we eerst 
maar eens naar Villavete, naar de Parelhagedissen. We zien 
de holen en wat ons verbaasd, veel holen zijn afgesloten door 
grote keien. We rollen ze weg, maar zien geen enkele hagedis. 
Wat is hier aan de hand? We vervolgen onze weg door het 
landschap en horen Kwartels. 
Ons doel is Grijalba, een dorpje met nog maar 20 inwoners, 
met een prachtig 16e eeuws kerkje, waar altijd in de nok een 
Steenuil zit. De Steenuil zien we niet, wel 3 Zomertortels. 

Er komt uit het dorp een vrouw aangelopen, die vraagt of we 
misschien de kerk willen bezichtigen, ze heeft een sleutel. De 
bezichtiging duurt uiteindelijk een uur, waarbij ze boeiend, in 
het Spaans van alles vertelt. Over de originele glas-in-lood ra-
men uit de 16e eeuw, ook het kleurrijke orgel stamt uit die tijd 
en hoe ooit allerlei dingen uit de kerk gestolen waren, die later 
teruggevonden werden bij een antiquair. Het kerkje wordt nog 
maar 6x per jaar opengesteld op speciale feestdagen. 

Als we aan het eind van de dag op de camping komen, is de 
plek naast ons bezet door een tent. Tot onze stomme verbazing 
komen daar 2 mensen uit Halsteren uit, die we kennen: Felix 
en Karin Langenberg. Ooit ook lid van de Vogelwerkgroep. 
Later bij het eten vertellen we dat aan Roberto en zijn moeder 
Marina. Ja klopt zeggen ze, maar jullie vrienden heten toch 
Don en Herma? Nee Felix en Karin. Ah, zegt Robert, maar 
Don en Herma zijn ook vandaag aangekomen. Vrienden waar 
we al eens mee op vakantie waren. Wat een verrassing. 
Karin en Felix vertrekken de volgende dag door naar Portugal, 
de andere vrienden blijven ook nog de rest van de week. 

Torenvalk

Zwarte Roodstaart, vliegvlugge juvenielen
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We vragen aan vader Gabriel wat er aan de hand is met de Pa-
relhagedissen. Hij vermoedt dat de Bijenhouder die daar ook 
korven heeft staan daar misschien de hand in heeft, omdat de 
holen ook wel gebruikt werden door Bijeneters.

Als we de volgende dag slechts 1 Parelhagedis zien en een 
dood exemplaar vinden, lijkt dat waarschijnlijk.

Villaquiran de la Puebla
Hier zit elk jaar een nest van de Steenarend. We zien beide ou-
ders en in het nest 1 jong. Een plasje op het pad waar honder-
den vlinders (blauwtjes soorten) aan het drinken zijn.
Op woensdagochtend is het markt in Castrojeriz, dat betekent 

3 kramen, maar we kunnen daar heerlijk verse groente en fruit 
kopen. We gaan ook weer naar het slagersvrouwtje die vak-
kundig kipfilet van verse kippen snijdt.

Riberas del rio Pisuerga. 
Er zitten Tuinfluiters, Kwikstaarten en Jan en Herma zien 
een Otter. We gaan naar Astudillo en lopen wat rond bij het 
kasteel. Het heerlijke restaurantje in deze plaats El Carro, is 
definitief gesloten. Een dorpsbewoner licht toe dat het in de 
zomertijd druk is, maar in de winter zijn er geen bezoekers en 
daar kan een restaurantje niet op draaien. Ook in Castrojeriz 
hadden we dat al geconstateerd. We gaan op advies van het 
mannetje naar Fromista en daar zijn een aantal restaurants. 
We kiezen bij “El Apostel” het 3 gangen menu voor 10 euro en 
eten ook hier weer voortreffelijk

Amaya, richting Sotresgudo
Prachtig berggebied. Op de camping hebben ze gratis kaarten 
van de omgeving, waar alle bezienswaardigheden op staan 
en dit is er een van. Gestopt in Grijalba bij het kerkje om de 
Steenuil te bekijken. Bij Amaya staat de bewaker weer boven 
op de berg op de parkeerplaats en hij lijkt ons nog te herken-
nen. Don en Herma komen een tijdje later aan bij de parkeer-
plaats, blijkt dat beneden aan de berg een groep Vale Gieren 
dichtbij staat. Jan en ik dus weer terug naar beneden om de 
Vale Gieren te bekijken/fotograferen. Na weer boven aangeko-
men te zijn verder de berg op gewandeld. 
We zien Grijze Gorzen, Kneu, Rode Rotslijster, Alpenkauwen 
en Alpenkraaien, Ortolaan, onderweg Grauwe Klauwier, 
Zwarte Roodstaarten, Bruine Kiekendief, verschillende soor-
ten Leeuweriken.

Castrillo de Murcia
Hier zitten in de buurt veel holen van Bijeneters. Ook veel 

de Steenuil van het kerkje in Grijalba

Ortolaan

Ver weg en eigenlijk niet te fotograferen: 
de schuwe Rode Rotslijster

Parelhagedis, slachtoffer van 
de strijd tussen de bijenhouder en de bijeneter
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Hoppen gezien. Jan ontdekt het nest van een Dwergarend. 
Vinden in Melgar de Fernamental een goede supermercado 
“Unide”. Slechts een 10 km van Castrojeriz waar de super-
marktjes niet veel voorstellen.
Don en Herma gaan de volgende dag richting huis.

Zaterdag 25 mei
Veel wind en bewolking. Gaan nog eens naar de Bijeneters en 
het nest van de Dwergarend. In het nest blijken 3 jongen te zit-
ten. Koekoek en parende Hoppen. Net na het dorpje Castrillo 
de Murcia zien we ineens een Griel op de weg staan, maar hij 
rent hard de velden in.

Frankrijk Parentis-en Born van 26 mei-28 mei 2019
Vertrek naar Parentis-en-Born, Frankrijk, camping L’Arbre 
d’Or. 438 km. Rond half 3 komen we daar aan.
Ik krijg last van een soort zomergriepje. In Frankrijk is het al 
de hele maand slecht weer. Nu ook af en toe regen.
We doen de volgende dag eerst boodschappen, voel me nog 
steeds niet lekker. Terug op de camping besluiten we om toch 
maar naar Le Teich te gaan. Natuurreservaat met 20 vogelhut-
ten. Maar weer wil de auto ineens niet meer starten en lijkt 
de accu dood. Nu de ANWB maar gebeld. In Frankrijk is van 
12.00-14.00 uur pauze, dus we moeten even wachten. Om half 
2 echter verschijnt een sleepwagen met monteur. Hij licht met 
speciale apparatuur de accu door en die blijkt nu toch echt de 
geest gegeven te hebben. De ANWB had doorgegeven dat hij 
preventief maar een accu mee moest nemen, dus die wordt er 
vakkundig ingezet en eindelijk zijn onze problemen verholpen. 

We gaan dan toch nog op pad naar Le Teich, entree gaat elk 
jaar iets omhoog, is nu €9,70. Je bent er al snel een 3 uur aan 
het lopen. Af en toe regent en waait het flink, waardoor er wei-
nig vogels vanuit de kijkhutten te bewonderen zijn. Gelukkig 

hebben we nog kunnen genieten van een prachtige Orpheus 
Spotvogel en wat Rosse Grutto’s. We bezoeken ook nog Arca-
chon, waar de walvisstaart in zee elk jaar van kleur wisselt.

Montbazon 29-30 mei 2019
Vertrek richting Poitiers. 412 km te gaan. Reis gaat zo voor-
spoedig dat we onderweg een camping wat kilometers verder-
op zoeken in Montbazon, camping La vallee de L’Indre. Blijkt 
een camping aan rand van pittoresk stadje aan riviertje. Net 
achter het VVV. Eenmaal gesetteld zijn we naar het stadje ge-
wandeld door het park. We zien een Beverrat en Bruine ratten. 
Geweldig kaaswinkeltje in het stadje met wel 120 soorten kaas.

Poix de Picardie 30 mei-2 juni 2019
Op weg naar laatste camping, Poix de Picardie, Le Bois de Pe-
cheurs, 416 km te gaan. Onderweg erg druk, kunnen zelfs geen 
stop maken op een parkeerplaats, afgeladen vol met Fransen. 
We snappen er niets van. Het is toch gewoon donderdag? Na 

aankomst op de camping en een ritje naar een gesloten super-
marché komen we erachter dat het Hemelvaartsdag is. Het is 
op de camping hier altijd 3 dagen staan, 2 betalen. Omdat ook 
onze flessen water op zijn, rest ons niets anders dan gewoon 
het water daar te drinken. Voor de zekerheid koken we het 
eerst. Maar ’s nachts gaat het bij mij helemaal mis. Ik breng 
meer tijd op de wc door dan in bed.
Vrijdag en zaterdag dus maar rustige dag, bij apotheek me-
dicijnen gehaald zodat we zondag naar huis kunnen rijden 
zonder al te veel te hoeven stoppen.

We hebben 7500 km gereden, 11 campings bezocht, 10 vrien-
den tegengekomen/mee opgetrokken en nog wat mensen die 
we ieder jaar wel ergens zien.
Naast vogels hebben we vlinders, libellen, andere insecten, 
andere ongewervelden, vossen, beverratten, andere knaagdie-
ren, otter, wilde zwijnen, gemsen, boomkikkers, parelhagedis 
e.a .reptielen gezien.

Orpheusspotvogel

dit artikel en alle foto’s zijn gemaakt door  Ria Hogerwaard

e-mail: riahogerwaard@ziggo.nl
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In 2019 is de proefstrook in het Markiezaat voor de 32e maal 
op broedvogels onderzocht. Dit seizoen deden Ton Bakker, Jan 
Hogerwaard, Sjaan Hopmans, Robert Kraaijeveld en Hidde 
Bult er aan mee. In mei was het meerpeil ca. 37cm boven NAP, 
dat wil zeggen iets onder het stuwpeil. Daardoor kwam er dit 
voorjaar weer habitat beschikbaar voor pioniervogels. Prompt 
verschenen Strandplevier (3 paar), Kleine Plevier (2 paar) en 
Bontbekplevier (2 paar) op de voormalige Hogerwaardslikken. 
Ze voldeden aan de criteria voor broedgevallen, zij het dat het 
binnen de proefstrook om minieme aantallen ging. 
Anderzijds was het relatief lage meerpeil ongunstig voor sommige 
watervogels. Fuut, Krooneend, Kuifeend, Tafeleend, Smient en 
Zomertaling ontbraken dit seizoen. Dit jaar zongen wel weer 
Nachtegalen (drie territoria) aan de voet van de Hogerwaard-
polderdijk en voldeden ook twee territoria van de schaarse 
Spotvogel aan de criteria. De continue daling van het aantal 
struweelvogels in het Hogerwaardschor leek dit jaar tot staan te 
zijn gebracht. 

Broedvogels van de proefstrook
in het Markiezaat in 2019 

Hidde Bult

Nieuw habitat in het Markiezaat: Bontbekplevieren lieten niet op zich wachten
foto: Ria Hogerwaard

Minder water in het Markiezaat: meer habitat voor grondbroeders 
 foto: Hidde Bult
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Inleiding
Eerder is in Veerkracht de geschiedenis van de proefstrook 
uit de doeken gedaan (Bult 2017). In 1986 vond voor het 
eerst onderzoek plaats, dit jaar was het de 32e keer. De strook 
was primair bedoeld om veranderingen van de vegetatie te 
documenteren. Daarom is hij slechts 200 meter breed, maar 
wel ca. 3270 meter lang. Dat is eigenlijk veel te smal voor 
broedvogelonderzoek. Mede daardoor zijn er van jaar tot jaar 
flinke schommelingen in de aantallen van sommige soorten. 
Nadat in 1988 het meerpeil een halve meter hoger werd gezet,
viel de strook uiteen in drie plots. Doordat kreken veel dieper 
werden, moeten die delen apart bezocht worden. Daardoor 
vergt een inventarisatie veel extra tijd. Het middendeel staat
vanaf +40 cm NAP grotendeels onder water, waardoor grond-
broeders er dan niet kunnen broeden. 
Het Markiezaatsmeer kent een grote dynamiek. Met zijn vlakke 
oevers heeft het meer een buitengewoon brede amfibische 
zone. Dat wil zeggen dat een kleine daling van het meerpeil 
ten gevolge van verdamping, een groot areaal voormalige 
slikken laat droog vallen. Dat is elke zomer het geval, maar de 
zomer van 2018 was wel heel erg heet en droog. Daardoor was
het meerpeil nog wat dieper weggezakt dan meestal het 
geval is. In afgelopen herfst en winter werd het meer niet 
helemaal volledig opgevuld. 
In mei 2019 stond het water 3 cm onder het stuwpeil van 
40 cm. Die luttele daling zorgde er wel voor dat dit voorjaar 
wat meer voormalige slikken beschikbaar kwamen dan 
in vorige jaren. Bovendien zit daar nog veel zeezout in de 
bodem, waar-door die droogvallende vlaktes slechts heel 
spaarzaam begroeid raken. 

Materiaal en methoden
Het onderzoek gebeurde weer volgens de Sovon richtlijnen 
(Van Dijk en Boele 2011, Vergeer et al. 2016). Zoals altijd

werden vijf rondes gemaakt (Tabel 1). Vanaf eind mei worden 
bezoeken aan het zuiden lastig door manshoge ruigtes van 
brandnetels, kleefkruid en adelaarsvarens (Bult 2018). 
De onderzoekintensiteit (22,4 min/ha) was vrijwel identiek 
aan eerdere jaren. De lastig bereikbare middenstrook is slechts 
twee maal bezocht, bij de andere bezoeken is hij met een tele-
scoop bekeken. De waarnemingen zijn in het veld op papier 
ingetekend of ingevoerd op een Tablet met Avimap en met het 
programma Autocluster samengevoegd tot territoria (Vergeer et 
al. 2016).

Autocluster houdt normaal alleen rekening met waarnemingen 
binnen een telgebied. Dat houdt in dat we in het veld moeten 
bepalen of vogels binnen of buiten de strook zitten. Voor 
mobiele soorten met grote fusieafstanden is dat soms heel 
subjectief. Als voorbeeld twee paren Knobbelzwanen die met 
kleine kuikens van links naar rechts de smalle strook door-
kruisen. Moeten we ze wel toekennen aan de strook en zo ja 
één of twee paren? In dit voorbeeld is er voor gekozen om één 
paar binnen en het andere koppel buiten de strook te noteren, 
maar dat blijft natuurlijk nattevingerwerk. 

Door het relatief lage aantal bezoeken en de ongelukkige vorm
van het onderzoeksgebied fluctueren de resultaten in de strook
sterker dan in normale BMP-plots. Om toch inzicht te krijgen
in veranderingen van de vegetatie, zijn de soorten samenge-
voegd in ecologische vogelgroepen (Sierdsema, 1995). 
Daardoor worden de grote lijnen van de ontwikkelingen bin-
nen de strook wat minder vertroebeld door fluctuaties van de 
individuele soorten.

Resultaten
De winter van 2018/19 was weer heel zacht en zal niet tot extra 
wintersterfte onder standvogels als de Winterkoning hebben 
geleid. Vooral de maand maart was erg nat. Desondanks lag de
neerslagsom tussen 1 oktober 2018 en 1 mei in Putte (488 
mm) niet zo veel boven het gemiddelde (450mm) voor die 
maanden. En dat had tot gevolg dat het meerpeil, dat in de 
hete zomer van 2018 flink ver was weggezakt, niet volledig 
werd aangevuld. De territoria staan in tabel 2. Daarbij 
betekent 0,5 dat er sprake is van een grensgeval omdat één of 
meer waarnemingen buiten de strook lag(en). Alleen soorten 
die vanaf 2011 zijn vastgesteld zijn opgenomen in tabel 2. Het 

gemiddelde van de jaren 2011-2018 wordt ook getoond. 
Daarmee is meteen te zien of een soort in het huidige 
broedseizoen meer of minder aanwezig was dan in vorige 
jaren. 

watervogels
Voor weinig kritische soorten van open water, als Meer-
koet, Wilde Eend en Krakeend, was het een doorsneejaar. 
Voor duikeenden en Futen, met een voorkeur voor wat 
dieper water, was het lage waterpeil minder ideaal. Fuut en 
Kuif- en Tafeleend werden dit seizoen zelfs geen enkele
keer binnen de strook genoteerd. Een koppel Krooneen-
den was weliswaar bij het eerste bezoek aanwezig, maar 
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het bleef bij die eenmalige waarneming. Dat was onvoldoende 
om ze als broedpaar aan te merken. De afname van de Berg-
eend zette door. Twee paren bivakkeerden geregeld op de 
voormalige slikken in de middenstrook, maar of er daadwer-
kelijk werd gebroed valt te betwijfelen.

Pioniersoorten
Op de voormalige slikken tegen het Hogerwaardschor vestig-
den zich drie paar Strandplevier, twee paar Kleine Plevieren 

en twee paar Bontbekplevieren. Maar, deze zaten grotendeels 
buiten de proefstrook. 

weidevogels
Graspieper en Veldleeuwerik, karakteristiek voor droge gras-
landen, waren weer de meest talrijke soorten en samen goed
voor 81 territoria (Tabel 3). Dat ze stegen ten opzichte van
 2018 komt vooral doordat zich op de middenstrook acht 
Veldleeuweriken en zes Graspiepers konden vestigen. 

Vorig jaar stond dat deel grotendeels onder water. Andere 
weidevogels namen verder af (Figuur 1). Kwartel, Scholekster 
en Kievit, bewoners van droge graslanden, waren present zij 
het in lage aantallen. De populatie van de twee steltlopers lag 
ver onder het gemiddelde van 2011-18. Ook soorten van
vochtig of ondergelopen grasland namen af. Zo waren Slob-
eend en Zomertaling weliswaar aanvankelijk present, maar de 
waarnemingen voldeden niet aan de criteria voor ´geldige´ 
broedparen. Voor Grutto’s was het Markiezaat nooit optimaal,
dit seizoen werd één maal een baltsend paar gezien. Dat 
was niet genoeg om van een territorium te kunnen spreken. 
Waarschijnlijk ging het om een paar dat ergens anders al was 
verdreven uit een vroeg gemaaid grasland. De Tureluur was dit 
jaar nog wel present, maar ook die zat ver onder de stand uit 
de periode 2011-18.

Moerasvogels
Het kleine areaal rietmoeras binnen de strook werd weer 
bewoond door Waterral, Kleine Karekiet en Rietzanger. Hun 
aantal (11 territoria) lag iets boven het langjarig gemiddelde 
(9,8) en was identiek aan dat van 2018. Daarmee lijkt de 
moerasontwikkeling binnen de proefstrook een maximum 
bereikt te hebben.

Struiken en ruigtes
Veruit de meeste territoria (128) werden in 2019 weer bezet 
door vogels die in struwelen of jonge bosstadia leven (Tabel 3,
Figuur 1). Wel leek het erop dat de afnemende tendens van 
struikbewoners sinds 2011 was gestopt. Drie paar Nachtegalen 
voldeden aan de criteria. Net als de Spotvogel is dat een soort 
die tegenwoordig weinig algemeen is in de regio Bergen op 
Zoom. De populaties van Zwartkop, Grasmus, Tuinfluiter 
en Sprinkhaanzanger kwamen uit op hun gemiddelde van 
de laatste jaren, terwijl Zanglijster, Spotvogel en Blauwborst 
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er boven zaten. Maar, Fitis, Heggenmus Rietgors en vooral 
Roodborsttapuit en Bosrietzanger werden opnieuw minder 
talrijk (Tabel 2). 

Bosbewoners
De bosvogels met onder meer Houtduif, Grote Bonte Specht,
Tjiftjaf, Koolmees en Vink bleven nagenoeg gelijk. Ze komen
voor in het wilgenbos op de overgang van schor naar slik,
maar vooral in de onbegraasde strook tegen de Hogerwaard-
polderdijk. De stand van de bosvogels lijkt te stabiliseren sinds 
2011 (Figuur 1).

Koekoek
In het Hogerwaardschor is elk jaar veel activiteit van Koekoe-
ken. Omdat de mannetjes over grote afstanden heen en weer 
vliegen, is het hachelijk om territoria af te lijnen. Maar, in het
zuiden zaten soms twee vogels simultaan te koekoeken. Ook 
werd daar de borrelende roep van een vrouwtje gehoord. Een 
vrouwtje Koekoek roept helemaal geen ‘koekoek’, haar roep

heeft iets weg van een geluid van een valk. Dat geluid laat ze
 horen bij paringen of nadat ze stiekem een ei in het nest van

een waardvogel heeft gedropt. Nick Davies, de grote koekoek-
specialist, toonde aan dat ze in het laatste geval roept om de
waardvogel om de tuin te leiden (Davies 2016). De waardvogels
 moeten denken dat de grote vogel die ze bij hun nest zagen 
rommelen geen Koekoek, maar een roofvogel was.
Niet alleen gezien haar uiterlijk, maar ook vanwege haar geluid. 
Gerustgesteld denkt de waardvogel dat het niet nodig is om 
nog eens extra goed te controleren of er geen koekoeksei bij 
haar legsel is gedumpt. De meest talrijke waardvogel in het
Hogerwaardschor is de Graspieper. Daarom is het wat vreemd 
dat we in het noordelijk deel van de proefstrook, waar meer 
Graspiepers nestelen, zelden een Koekoek zien. Wellicht komt 
dat doordat het landschap daar heel open is en onopvallende 
zitplaatsen ontbreken. Een vrouwtje Koekoek spiedt namelijk 
urenlang vanuit struiken waar alle waardvogels zoals Gras-
piepers hun nest aan het bouwen zijn en in welk stadium elk 
nest is. Iedere dag legt ze dan een ei, steeds in een ander nest 
van een waardvogel die net met de eileg is gestart (Davies 
2016). 

Foto Ludo Van Dorst
Koekoeken laten zich veelvuldig horen. De mannen zijn altijd heel 
herkenbaar, maar de arglistige vrouwen roepen heel anders, om hun 
bezoekjes aan de nesten van waardvogels te verhullen.

Ook ‘s zomers houden runderen de verruiging in toom. Ze kijken altijd nieuwsgierig naar vogeltellers.
Foto Hidde Bult
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Discussie
Het beheer in het Natura2000 reservaat kent twee hoofdpijlers: 
begrazing en een semi-natuurlijk meerpeil. Begrazing door 
IJslanders en rundvee gebeurt in drie compartimenten met 
verschillende dichtheden om bosvorming en verruiging van 
het voormalige getijdengebied tegen te gaan. In de hoger 
gelegen voormalige schorren van het Markiezaat was dit 
broedseizoen een voortzetting van de trends van de laatste 
jaren. Hoger gelegen is een relatief begrip, want het maaiveld 
ligt hier slechts 0,5 tot 3 m boven NAP. De allerhoogste zone 
is gelegen tegen de Hogerwaardpolderdijk en is afgeschermd 
door een elektrisch raster en wordt nooit door het rundvee 
begraasd. Daar groeien vlieren en wilgen waar de meeste 
bosvogels leven. Hun populatie is al jaren vrij stabiel zonder 
trends of noemenswaardige uitschieters. 

Op de rest van het voormalige Hogerwaardschor groeien 
ruigtes en plakkaten adelaarsvarens met een enkele meidoorn
 of vlierstruik. Dit compartiment wordt ’s zomers begraasd 
door rundvee in een lage dichtheid. Vanaf eind mei ontwik-
kelen zich manshoge ruigtes op de voedselrijke bodems. 
Afgelopen winter werden hier Herefords ingeschaard, een 
gehard en duurzaam koeienras dat oorspronkelijk afkomstig 

is uit het zuidwesten van Engeland. Het was voor het eerst dat 
hier winterbegrazing werd ingezet om de verruiging tegen te
 gaan. Vogels die struiken en struwelen bewonen nemen al 
jaren af in het Hogerwaardschor (Bult 2017). Die tendens zette 
dit seizoen niet door en de groep struikvogels leek stabiel of 
zelfs wat gestegen ten opzichte van 2018. 
De noordelijke uitloper van de proefstrook loopt over de
voormalige slikken aan de voet van Hildernisse en de Duintjes.
 Op mooie ochtenden tierelierden weer tientallen Veldleeuwe-
riken en Graspiepers in dat deel van de strook. Beide soorten 
staan al jaren op de Nederlandse Rode Lijst vanwege de 
bovenmatige achteruitgang in agrarisch gebied. Ze bereiken 
in de graslanden aan de voet van de Brabantse Wal de hoogste 
dichtheden in Nederland. Voor andere weidevogels als Kievit 
en Tureluur worden de graslanden echter steeds minder 
aantrekkelijk. Het blijft gissen naar mogelijke onderliggende 
oorzaken, wellicht zijn ze hier te kwetsbaar na de opkomst van 
grondpredatoren als Wezel, Hermelijn en Vos. 

Het andere beleidsinstrument is de keuze van het meerpeil. 
Het Markiezaatsmeer is bijzonder voor Nederland door het 
(semi-) natuurlijke peilverloop. Het water stijgt tot een top 
aan het einde van de winter waarna het door verdamping 
allengs een dieptepunt bereikt aan het einde van de nazomer. 
In dit algemene jaarlijkse patroon zijn soms grote verschillen 
tussen de jaren. Dat zorgt voor nog meer dynamiek waardoor 
in de oeverzone van jaar tot jaar grote variaties kunnen 
optreden. Na de droge hete zomer van 2018 werd het meer 
net niet helemaal gevuld en daardoor kwam er in 2019 weer 
eens ruimte voor pioniervogels beschikbaar. Die profiteerden 
daar meteen van. De enkele paren van Bontbekplevier en 
Strandplevier mogen dan niet al te veel lijken, het gaat wel om 
zeer zeldzame broedvogels. Zo werd de landelijke populatie 
van de Strandplevier voor 2017 op niet meer dan 145 – 165 

broedparen geschat, bijna allemaal in de Delta (Boele et al., 
2019). 
De vestiging van die pioniervogels geeft ook aan dat de verzoe-
ting van het Markiezaatsmeer voor hen geen probleem is. 
Wel is dit het enige zoete voormalige getijdengebied waar die 
soorten nog altijd komen broeden. Dat komt door het (semi)-
natuurlijke peilbeheer. Dat gaat ontzilting van de bodem 
tegen en belemmert de successie van de vegetatie. Het geeft 
ook aan dat het voor die pioniersoorten niet nodig is om het 
Markiezaatsmeer (en het Krammer-Volkerak) weer zout te 
maken ten einde ze broedgelegenheid te geven. Momenteel 
wordt onderzocht of het mogelijk is om naast de Spuitkop 
wat kleinere, vlakke eilandjes aan te leggen. Als die plannen 
gerealiseerd worden, dan zullen ze wellicht broedgelegenheid 
geven aan nog wat meer plevieren en mogelijk keren sterns en 
kluten dan ook weer terug naar het Markiezaat.

Figuur 1. Links: territoria van Veldleeuwerik (VL) en Graspieper 
(GP) en van de overige weidevogels (Kwartel, Zomertaling, Slobeend, 
Kievit, Scholekster, Grutto en Tureluur). Van die laatste soorten 
waren in de negentiger jaren meer dan 60 broedparen present, in 2019 
was dat aantal gedaald tot vijf territoria. Rechts de aantallen van 
struweel- en bosvogels in de proefstrook. In 1994 en 2015 konden door 
omstandigheden geen inventarisaties plaatsvinden.
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Dankwoord
Robert Kraaijeveld, Sjaan Hopmans, Jan Hogerwaard en Ton 
Bakker deden dit seizoen mee aan het onderzoek van de 
proefstrook. 
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de Buizerd 
en de Havik

Verslag en foto’s Ria Hogerwaard

woensdag 20 maart 2019. 
Ik kan mijn geluk niet op. ‘s Morgens fiets ik naar de Melanen 
om te kijken of ik daar weer de Bonte Specht zou zien, die ik 
de dag ervoor in een holletje in een dode boom zag verdwij-
nen en waar ik toen geen goede foto van kon maken. Ik hoor 
hem tikken en zie hem al snel, maar hij zit steeds met zijn rug 
naar me toe en ik sta op gras waar het wemelt van de honden-
drollen. Dan sta je ook niet echt relaxed. 
 
 ‘s Middags  gaan Jan en ik wandelen in Tholen in een stukje 
bos wat we net hebben ontdekt en een stukje schor, “Schor 
Alteklein”. Ja dat wel, het is een kwartier wandelen dat stukje, 
maar er zouden 4 soorten wilde orchideeën voorkomen, 22 
soorten broedvogels, 21 soorten vlinders en paddenstoelen.  
Daarna vraag ik, zullen we nog even langs de Karrevelden 
rijden. Daar zien we, nog voor het tunneltje in de polder, een 
Buizerd op een paaltje. Leuk, die heb ik nog steeds niet kun-
nen fotograferen. Maar hij blijft niet lang genoeg zitten, sterker 
nog hij tilt meteen zijn staart op alsof hij wil zeggen kom niet 
dichterbij, want ik geef je de volle laag en vliegt dan over de 
wal heen. 
Weer pech,  dan maar niet. 
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Ik zie in de hoek van de Karrevelden, mijn eerste Grutto’s waar 
ik een aantal foto’s van kan maken. Maar ineens vliegen alle 
vogels die daar zitten in paniek omhoog. Wat gebeurt er?  Jan 
zegt, dat moet een roofvogel zijn, maar waar. Daar verderop 
zegt hij, net achter dat eilandje heeft een Havik een Kokmeeuw 
geslagen en zit ‘m te verdrinken. 
Ik moet maximaal inzoomen, maar dat is met mijn nieuwe ca-
mera een makkie. Maar hé, waarom schreeuwt hij daarbij zo? 
Oei tof, daar zit dezelfde Buizerd weer op een paaltje en die zit 
naar de Havik te kijken. De Havik vertrouwt het niet. 
Maar eindelijk blaast de Kokmeeuw de laatste adem uit en de 

Havik  sleept zijn prooi naar de kant. Poeh, natte 
vleugels en even bijkomen. Dat viel niet mee en dan 
die Buizerd! De Buizerd ziet zijn kans en schiet er 
op af, de Havik  kiest het hazenpad, de triom-
fator pikt de prooi en vliegt er mee weg. 
We zien hem verderop landen in het 
gras. De Havik landt op het paaltje, 
waar even daarvoor de Buizerd zat. 
We rijden zijn kant op en weer kan ik 
fotograferen, wel zit het prikkeldraad 
wat in de weg.  Hij heeft of, geen hon-
ger, of het is zijn smaak niet want hij 
gaat weer op een paaltje zitten. Maar 
de prooi houdt hij nauwlettend  in de 
gaten. Die peuzel ik lekker vanavond 
wel op, lijkt hij te denken. Verder-
op zien we behalve veel Grutto’s, ook 
Wintertalingen, veel Kluten (50), Kieviten, 
Wulpen, Kemphaan, Tureluurs, te veel om op 
te noemen. Dit is een vogeldag met een dikke 
ster. Ton merkt later op, waarom geen filmpje 
gemaakt. Had prachtig geweest, maar daar heb 
ik zo weinig ervaring mee,  toch eens uit gaan 
proberen.

Over de bijzonderheid van de waarneming, ontving ik van 
Ray Teixeira de volgende gegevens:
 � Havik verdrinkt prooi. Normaal doden ze 

die met de klauwen (Bijlsma 1993, Ecologische 
Atlas Ned roofvogels). Ook niet beschreven in 
handbook (Cramp & Simmons 1980). Wel door 
Siebelink & Teixeira (2005, Veerkracht 11) als 
zeldzaam verschijnsel. Toen ging het om een 
houtduif (ca 500 g). Kokmeeuw weegt ca 300 g.
� Buizerd (man 800 g, vr 1000 gr) ontneemt 
Havik (man 700, vr 1200 g) prooi. Normaal 
is Havik de sterkere. Alleen een vr Buizerd 

kan zwaarder (sterker) zijn dan een man Havik. 
Prooi afpakken door Buizerd van Havik zeer zeldzaam. 

Niet beschreven door Cramp & Simmons.     
         Wel 1x door Bijlsma in Drenthe. 
� Ook interessant is dat het een volwassen Havik 

   betrof, zonder twijfel een man. Joeg dus buiten bos-
   (randen) ver in open voedselrijk terrein. Dichtstbij   
  zijnde mogelijke broedplaats Speelmansplaten (1,6 km). 
  Dus groot jachtgebied, meestal duidelijk kleiner.

Havik verdrinkt kokmeeuw

Havik heeft het nakijken

Buizerd wacht rustig zijn kans af Havik sleept de dode Kokmeeuw op het droge Buizerd maakt zich meester van de prooi en dit is wat er overbleef
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Het Vogelbos was in rust en vrede
De sijsjes boven, het hoen beneden.
De vogels konden niet beter wensen
Geen hond, geen huizen, geen kat, 

geen mensen.

Tot op een dag in d’ochtendstond
Een vogelaar zijn weg daar vond 
En starend met een open mond

Doch zwijgend in hun midden stond.

’t Is knus zei de mus
Heel fraai zei de kraai

En flink zei de vink
Vertier zei de gier

’t is top zei de hop

Ik fuif zei de duif
’t Is bal zei de ral

En echt zei de specht
’t is leuk in mijn beuk
Dat ken zei de hen.

Zo vonden ze allemaal de situatie 
opperbest

Zowel de nachtzwaluw als de huiszwaluw 
en de gierzwaluw en de rest.

De vogelaar van de schok bekomen
Zag ’t mooiste bos dat hij zich 

kon dromen.

Hij was voldoende nog bij de pinken
Om elke vogel daar af te vinken.

Hij kwam spontaan aan zijn gerief
De havik en de wespendief

De goudvink en de zwarte specht
Werden met kruisjes vastgelegd.

Verhip zei de snip
‘k heb sjans zei de gans

’t is sneu zei de kneu
Wat zwak zei de kwak
’t is saai zei de gaai.

Ik geeuw zei de spreeuw
’t is slap zei de trap
ik zoek zei de roek 

de kern zei de stern.
Dat ken zei de hen

Zo hielden ze allemaal nog flink 
wat slagen om de arm 

Alleen de bosuilen en de steenuilen 
en de ransuilen liepen warm

De vogelaar in het bos gezeten 
wou alles over de vogels weten.

Hij kwam en zag en liep vele uren
Om alle vogeltjes te begluren.

En of je op een takje zat
Een nest ging bouwen, een liefje had

Bij alles wat je riep of dee
Bij alles keek die kerel mee.

’t Is flauw zei de pauw
Hij’s leep zei de keep

Niet wijs zei de sijs
Hij stalk zei de valk

De ploert zei de woerd.

’t Is link zei de vink
Ik mor zei de snor

Die vent zei de gent
Moet gáán zei de haan

Dat ken zei de hen

Zo kreeg bij iedereen de privacy 
een zware deuk

Alleen het roodborstje en het koolmeesje 
en het goudhaantje zeiden “leuk!”.

Toen had op een dag de kwak vernomen 
Dat dwars door ’t bos er een weg 

zou komen.
Een weg die met zijn geraas-motoren

Het vogelvolkje zou verstoren.

Ze klitten schichtig bij elkaar 
En vroegen aan de lepelaar

Die veel contact met SOVON had
of daar misschien een uitweg zat.

’t is link zei de vink
’t is vuil zei de uil

’t is slecht zei de specht
Ik rouw zei de wouw
Ik vloek zei de roek.

’t Is sneu zei de kneu
Geen doen zei het hoen

Ik vrees zei de mees
Geschreeuw zei de meeuw

Dat ken zei de hen

Zo zochten ze overal naar 
ondersteuning en naar hulp

Zowel de ijsvogel als de kramsvogel 
en de kraanvogel en de wulp.

De vogelaar kwam het ook ter ore
dat asfalt de rust zou gaan verstoren

hij ging meteen 
een bezwaarschrift schrijven
waarom die weg daar maar 

weg moest blijven.

En zie wie had dat ooit verwacht
Des vogelaars bijzondre macht
Bleek dat die in een boekje lag
Waarin men rijen kruisjes zag.

’t Is knap zei de trap
Zo wijs zei de sijs

heel braaf zei de raaf
’t is fraai zei de gaai

Een zoen zei de hoen.

ik fuif zei de duif
Ik knor zei de snor
’t is top zei de hop
ik dans zei de gans
dat ken zei de hen

zo leefden ze allemaal nog jarenlang 
in pais en vree

zowel de roofvogel als de bosvogel 
en de wadvogel en trekvogel 

en de watervogel 

en onze Ray

Van Paranka voor Ray
ter gelegenheid van 

zijn 70ste verjaardag
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