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Vogelwerkgroep Bergen op Zoom 
De Vogelwerkgroep Bergen op Zoom werd in 1992 statutair opgericht, 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 organisaties, waarbij gegevens van vogels worden verzameld, uitgewerkt, 

gearchiveerd en zo mogelijk gepubliceerd, liefst in het eigen tijdschrift Veerkracht. Daarnaast worden 

informatieve vergaderingen met lezingen gehouden en steun gegeven aan initiatieven ter bevordering van 

natuurbehoud in het algemeen en vogelbescherming in het bijzonder. Regelmatig worden excursies 

gehouden waarbij vogel- en natuurstudie voorop staan. 
 

Bestuur 
Marike de Haan (secretaris), Jan Hogerwaard (penningmeester), Sjaan Hopmans en Ray Teixeira (voorzitter).  

Contactadres: Marike de Haan, Lobenpolder 7, 4617 MP Bergen op Zoom, tel 0164-243680; e-mailadres 

dehaan@brabantsewal.eu. 
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Van de voorzitter/redactiesecretaris 
 

Met deze kleurige en in een nieuw jasje gestoken Veerkracht gaat de redactie door met het inlopen 

van de achterstand van het verschijnen van ons verenigingsblad. Misschien zijn we volgend jaar zelfs 

op tijd. Dat zou een unicum zijn voor de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom. 

In het vorige voorwoord deed ik een oproep aan onze leden de pen op te nemen en te schrijven over 

hun beleving van vogels. En zowaar, enkele leden reageerden positief. In dit nummer een 

verhandeling over het voorkomen van de Zwarte Zwaan. Een vergelijkbaar, iets korter en niet precies 

gelijk artikel zal worden opgenomen in Limosa, dat landelijk uitkomt en een veel grotere verspreiding 

heeft. Hoewel het niet gebruikelijk is een artikel in twee tijdschriften te plaatsen, zal dit geen probleem 

zijn, omdat ons tijdschrift lokaal uitkomt en een zeer beperkte verspreiding kent. Verder in dit 

nummer weer een interessant reisverslag en kortere artikelen over recent ontdekte slaapplaatsen van 

Middelste Zaagbekken, bijzondere broedvogels in onze regio en het overwinteren van een drietal 

Kraanvogels. Daarnaast de rubrieken Zeldzaamheden, verschillende excursieverslagen, een interview 

met een prominent lid, een oproep tot deelname aan onderzoek voor het nieuwe Atlasproject en zoals 

gebruikelijk de Vogelen des Velds. 

 

Ook droevige gebeurtenissen gaan onze 

vereniging niet voorbij. Het bestuur heeft 

kennis genomen van het overlijden van ons lid 

Gosse Nonkes op 4 november jl. Onze 

gedachten gaan uit naar zijn vrouw Dina, haar 

gezin en familie. Wij wensen hen veel sterkte 

en kracht toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

De afgelopen maanden is meerdere keren een 

beroep op ons gedaan vogelgegevens te 

leveren voor het beoordelen van projecten 

waarbij onze omgeving opnieuw moet worden 

ingericht. Soms is dat nuttig zoals bij de Grote 

Melanen, waar de Brabantse Delta de huidige 

algensoep wil omzetten in een verbeterd 

aquatisch ecosysteem met helder water, 

ondergedoken waterplanten en een 

bijbehorende visstand. Hoofdprobleem is, net 

als in het Markiezaat, de te hoge gehalten aan 

voedingsstoffen, met name fosfor. Door 

herinrichting en een natuurlijk peilverloop kan 

de draagkracht van de Groote Melanen 

worden verhoogd. De huidige fosforbelasting 

is een optelsom vanuit diverse bronnen, 

waaronder vogels. Om de bijdrage van de 

vogelstand aan de fosforbelasting te kunnen 

inschatten moet de vogelbezetting per seizoen 

bekend zijn. Daarvoor zijn gegevens nodig, die 

we de Brabantse Delta ter beschikking hebben 

gesteld. Minder belangrijk was ons archief 

voor vragen over de herinrichting van het 

Ravelijn in Bergen op Zoom. 

 

Daarnaast is intensief overleg gaande over de 

ontheffing van de Natuurbeschermingswet 

1998, die de vliegbasis Woensdrecht nodig 

heeft voor haar activiteiten en plannen voor 

herinrichting. Aangetoond moet worden dat 

deze geen significant negatief effect hebben op 

Natura 2000 gebieden, in dit geval vooral de 

Brabantse Wal en het Markiezaat. De oude 

ontheffing was vernietigd door de Raad van 

State, omdat de Luchtmacht alle geluid die het 

op en rond de basis produceert probeerde te 

scheiden in een grondgebonden deel en een 

luchtgebonden gedeelte. 

Maar ook in de nieuwe, door Defensie 

ingediende ontheffingsaanvrage werd de 

salamitechniek voortgezet. Steeds wordt 

geprobeerd voor de natuur negatieve 

activiteiten van elkaar te scheiden, terwijl toch 

duidelijk is dat ze tegelijk voorkomen en 

samen schadelijker zijn. Bovendien worden 

sommige negatieve activiteiten gewoon niet 

genoemd. Werd een effect wel besproken, dan 

werd consequent geredeneerd dat er geen 

negatief effect kon zijn; de oorzaak van 

achteruitgang van doelsoorten zou steeds 

elders liggen. Het gemak waarmee overheid en 

bestuurders proberen hun plannen ten koste 

van de natuur door te zetten is verbijsterend. 

Gelukkig spannen de Brabantse Milieu 

Federatie en andere natuurorganisaties zich in 

dit recht te zetten; zij letten op hun seack. 

 

Ray Teixeira, voorzitter vogelwerkgroep 

Bergen op Zoom
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Vogeltrip naar Corsica 02/10/2010 - 09/10/2010 
 

Lucie en Hidde Bult 

 

In oktober 2010 reisden we een week rond over Corsica. Dit eiland is qua grootte het 4e in de 

Middellandse Zee (8722 km2). Het grootste deel is erg ruw en bergachtig, met kloven en ravijnen. De 

hoogste top, Monte Cinto, steekt 2.706m uit boven het zeeniveau. In oktober lagen er nog sneeuw–

velden op noordhellingen. Die hoge bergen zorgen voor stijgingsregens, waardoor het eiland op veel 

plaatsen erg groen is met heldere beken en riviertjes. In centraal Corsica zijn hogere hellingen nog 

bedekt met flinke bossen Corsicaanse Dennen. Die verkenden we in het Vizzavona woud en in de 

Asco Vallei. De noord- en westkust zijn erg rotsachtig met prachtige, veelal ongerepte baaien. De 

vegetatie wordt gedomineerd door allerlei soorten maquis en plaatselijk pijnbossen. Het verschil met 

dergelijke kusten in Spanje of Turkije is enorm: vrijwel nergens worden de baaien ontsierd door 

megahotels en resorts. Voor deze habitat bezochten we Cap Corse, en Capo Rosso in het uitgestrekte 

Scandola Reservaat. De oostkust is vlakker en kent vooral agrarische bestemmingen. Hier liggen 

enkele estuaria en meren, waarvan we het grootste, het Etang de Bigulia, heel kort hebben bekeken.  

Zoals op veel eilanden is de samenstelling van de avifauna nogal pover, maar Corsica kan wel bogen 

op een echte endeem (Corsicaanse Boomklever) en twee soorten (Corsicaanse Citroenkanarie, 

Sardijnse Grasmus) die buiten Corsica, enkel op Sardinië, Capraia of Elba leven. Het opsporen van die 

drie endemen was het hoofddoel van onze trip, maar ook allerlei lokale ondersoorten (Moltoni’s 

Baardgrasmus, Langsnavelboomkruiper) zijn heel speciaal. Daarnaast leven er interessante bergvogels 

(Lammergier, Steenarend, Waterpieper, Alpenheggenmus, Alpenkauw) en leuke mediterrane soorten 

(Audouins Meeuw, Dwergooruil, Rotszwaluw, Zwarte Spreeuw, Italiaanse Mus). Zoals verwacht 

hadden veel zomervogels (Scopoli’s Pijlstormvogel (de mediterrane vorm van Kuhls Pijlstormvogel), 

Vale en Alpengierzwaluw, Bijeneter, Grote en Kleine Karekiet, Grauwe en Roodkopklauwier) het 

eiland al verlaten. Daar stond tegenover dat er in de maquis nog volop zang van grasmussen, 

Cirlgorzen en andere soorten te beluisteren viel. 

 

Omdat onze tijd beperkt was, bezochten we 

alleen het NW deel van het eiland. In totaal 

hebben we 870 km gereden. Dat lijkt niet veel, 

maar door de kronkelwegen was onze 

gemiddelde rijsnelheid uiteindelijk 39 km/uur 

(en daarmee gelijk aan dat van de vorige 

autohuurders, die 40km/uur haalden). Dat 

betekent dat we toch een kwart (22 uur) van de 

beschikbare daglichttijd in de auto hebben 

gezeten. Dat had minder kunnen zijn als we 

vanuit Asco niet de kustroute via Calvi naar 

Scandola hadden genomen. Die bochtige omweg 

voerde door prachtige landschappen, maar 

leverde geen Visarenden op, die in het voorjaar 

wel vaak worden gemeld. Het weer was 

doorgaans schitterend (21-26C, weinig wind, 

lichte bewolking), alleen op 04/10/10 hing er 

depressie met zware onweersbuien boven de 

bergen, en dit veroorzaakte aan de kust een gure 

stormwind met af en toe motregen. Hieronder 

beschrijvingen van plaatsen die we bezochten, 

vooral gebaseerd op Moniotte [2003] en Gooders 

[1988]. 
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Asco Vallei 

 
 

De weg slingert door een spectaculaire kloof 

met diepe ravijnen, passeert het dorp Asco en 

eindigt dan 17 km verder bij Haut-Asco, een 

ski-station met hotel. Eerst bezocht op 04/10, 

maar toen we bij Ht. Asco aankwamen brak er 

een enorm onweer uit, en na een half uur 

schuilen zijn we teruggekeerd. Op 06/10 

(middag) en 07/10 (ochtend) teruggekeerd, nu 

met ideaal weer. Eerst volgden we het 

oranje/rode wandelpad, dat als meest 

trefzekere locatie voor Corsicaanse 

Boomklevers te boek staat. Dat pad begint 

voor het hotel bij vuilniscontainers en een 

betonnen gebouwtje. De beste plek was al na 

200-400 meter met fraai uitzicht op oude 

Corsicaanse dennen op de lagere hellingen, 

maar we vonden niet veel vogels. De skipiste, 

die vanaf het hotel omhoog stijgt, bleek veel 

vogelrijker dan dit oranje/rode pad. 

De leukste soorten: Corsicaanse Boomklever, 

Corsicaanse Citroenkanarie, Raaf, Alpenkauw, 

Kruisbek en Sardijnse Grasmus. Niet gezien: 

Alpenheggenmus en Waterpieper worden in 

het voorjaar wel bij de skilift gemeld. Ze waren 

mogelijk weggetrokken naar hogere delen. 

Lammergieren lieten zich evenmin 

bewonderen. Volgens sommigen zijn hier 4 op 

5 bezoeken raak, maar het kan dan wel 5-6 

uren duren voor je er één ziet. 

Aan de westrand van het dorp Asco leverden 

landbouwperceeltjes op hellingterrassen veel 

zangvogels op als Europese Kanaries, 

Corsicaanse Citroenkanarie, en zingende 

Moltoni’s Baardgrasmus (1), Zwartkop, Kleine 

Zwartkoppen en Cirlgorzen.  

 

Vizzavona woud 

Deze oude bossen bezocht bij het station naast 

de N193. Bij aankomst roept in de bejaarde 

Corsicaanse Dennen bij de weg naar het 

station even een Corsicaanse Boomklever, 

maar die vinden we bij een 2.5 uur durende 

wandeling door de bossen met Corsicaanse 

Dennen en beuken niet terug. We zien en 

horen wel Kruisbekken, Raven (3), Grote 

Lijster, de eerste Grote Gele Kwikken en 

Langsnavelboomkruipers. 

 

Etang de Biguglia 

Een ondiep, ongeveer 11 km lange en 2,5 km 

brede lagune, met rietranden net ten zuiden 

van Bastia. De noordzijde even bezocht vanaf 

een wandelpad bij een parkeerplaats langs de 

D107 op 06/10, 10:45-11:45. Het licht is dan nog 

gunstig. Er zaten of vlogen onder meer flink 

wat Kleine Zilverreigers, Blauwe Reigers, 

Wilde Eenden, Futen, minstens 80 Geoorde 

Futen, Dodaars, Kok- en Geelpootmeeuwen, 2 

Audouins Meeuwen, Rode Wouw, Bruine 

Kiekendief, Meerkoet, Waterhoen, Waterral en 

Cetti’s Zangers. In voorjaar en zomer komen 

Kwak, Purperreiger, Bijeneter, Grote en Kleine 

Karekiet, Grauwe en Roodkopklauwier, en 

recent ook Zwartkoprietzanger voor als 

broedvogel. Er vindt een poging tot 

herintroductie van Witkopeenden plaats. Deze 

makkelijk te schieten soort is op veel plaatsen 

in Zuid Europa uitgeroeid door jagers en in 

1954 voor het laatst op Corsica gerapporteerd 

[Yeatman 1976]. 

 

Ponte-Leccia en omgeving 

Een bij toeval gevonden leuke locatie die niet 

in andere rapporten stond vermeld. Aan het 

begin van de Asco Vallei draait de D147 via 

een brug (met parkeerplaatsje) naar de 

linkeroever van de Asco rivier. Bij de brug 

kronkelt rechts een onverharde weg steil 

omhoog langs een haveloze geiten/scha–

penfarm. Het pad gaat mogelijk verder naar 

het dorp Moltifao. Op 03/10 wandelen we 

tegen de avond een eindje over die piste. Het 

was er heel vogelrijk, we zagen o.a. een groep 

van 10 Rode Wouwen (het dagtotaal kwam 

daarmee op 15), een onvolwassen 

laagvliegende Steenarend, Buizerd, Blauwe 

Reiger, Raaf, Rotsmus, Boomleeuwerik, en 

enorm veel Putters, Europese Kanaries en Cirl–



4  (Veerkracht 18) 

 

 

gorzen. Als klap op de vuurpijl ontdekken we 

bij toeval een paartje Corsicaanse 

Citroenkanaries dat op korte afstand van 

onkruidzaden snoept en zich heel lang en 

mooi laten bekijken. Het leek me ook prima 

habitat voor Hoppen, Kwartels, Rode Patrijzen 

en klauwieren in het voorjaar.  

 

Cap Corse 

De noordpunt van het eiland. Een wandelpad 

(Sentier des Douaniers) volgt de baaien en 

rotskusten tussen Macinaggio en Tollare. Op 

04/10 is het stormachtig en waait er een gure 

wind als we van Tollare over dit voetpad naar 

Barcaggio heen en weer wandelen. Afgezien 

van enkele Kuifaalscholvers, twee trekkende 

Boerenzwaluwen en wat Geelpootmeeuwen is 

het stil. In de hogere maquis laten alleen wat 

Roodborsten van zich horen, maar op de 

terugweg stuiten we in een erg lage, schrale 

vegetatie op een Sardijnse Grasmus. De 

volgende ochtend is de wind wat gaan liggen 

en wandelen we over het “Sentier des 

Douaniers” vanuit Macinaggio. Van de D80 

afslaan naar “U Stazzu”, de weg passeert een 

camping en is daarna onverhard en slecht, 

maar de parkeerplaats bij Tamarone (1 km 

verder) is goed bereikbaar. Het onverharde 

deel was in ochtend en avond erg vogelrijk. 

Vanaf het strand bij Tamarone start het 

voetpad naar de Sta Mariakapel en een toren. 

Het slingert langs de drie Finocchiarola 

eilandjes, aangewezen als natuurreservaat met 

broedkolonies van Kuifaalscholver, 

Geelpootmeeuw en Audouins Meeuw. Die 

drie soorten bleken ook in oktober overdag 

nog present en kwamen tegen de avond in wat 

groter aantal slapen. Op de toren van het 

grootste eiland baltst luidkeels een paartje 

Slechtvalken, die later op Rotsduiven gaan 

jagen. In oktober zingen ‘s ochtends en ’s 

avonds nog verrassend veel grasmussen 

(meest Provençaalse Grasmussen en Kleine 

Zwartkoppen, enkele Sardijnse Grasmussen, 

en 1 Moltoni’s Baardgrasmus), Cirlgorzen, 

Roodborsten, Roodborsttapuiten en Rode 

Patrijzen. Als trekvogels noteren we Blauwe 

Reigers en Boerenzwaluwen die vanuit zee 

komen, Zilverplevier, Tapuit en de  

Heggenmus, die niet op Corsica broedt. Wat 

drassige weilanden en een moerasje bij een 

stroompje net ten noorden van Macinaggio 

leveren Grote Zilverreiger, Koereiger, 

Waterral, Witte Kwikstaart en als verrassing 

een groepje “gewone” Spreeuwen op. In 

voorjaar en zomer worden hier onder meer 

Bijeneter, Grauwe en Roodkopklauwier, Vale 

en Alpengierzwaluw gemeld. 

 

 
Sentier des Douaniers voert langs de Finocchiarola 

eilandjes, met Capraia op de achtergrond. Van de kust tot 

hoog in de bergen graast loslopend vee.  

 

Scandola Reservaat 

Oude vulkaan met ruige uitlopers in een 

uitgebreid stelsel van baaien, moeilijk 

toegankelijk. Verkend vanuit Piana, nabij Les 

Calanches, rode rotsformaties, die mooi belicht 

worden in avond en ochtend. Vanuit Piana de 

D824 genomen naar een parkeerplaats waar 

een pad naar de Capo Rosso begint. Deze piste 

daalt en stijgt door allerlei soorten maquis met 

veel zingende grasmussen en mooie uitzichten 

op omliggende baaien. Leuke soorten zijn o.m. 

Boomvalk, jagend op Rotsduiven, Slechtvalk, 

Blauwe Rotslijster, Rotszwaluwen en veel 

zingende vogels: Rode Patrijs, 

Boomleeuweriken, Roodborsten, Cirlgorzen, 

Provençaalse en enkele Sardijnse Grasmussen, 

Kleine Zwartkoppen, en 2 Moltoni’s 

Baardgrasmussen. In Piana roept iedere avond 

een Dwergooruil, wat ik verrassend vond 

omdat de meeste zomergasten al vertrokken 

waren. Als trekvogels noteren we Zwarte en 

Gekraagde Roodstaart.  

Een zelfde soortenspectrum zien we bij een 

wandeling naar de toren op de westkaap van 

Cargèse. We kijken vanaf beide kapen lang uit 

over zee, maar zien alleen Kuifaalscholvers en 

2 Audouins Meeuwen. Scopoli’s 

Pijlstormvogels of Visarenden, die in voorjaar 
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en zomer wel present zijn, lieten zich niet zien. 

Scandola is een bolwerk voor Visarenden: in 

2009 kwamen op Corsica 29 paren tot broeden 

en vlogen 44 jongen uit (bron DB 327 (2010) 

339). 

 

 
Scandola reservaat, slingerweg bij Piana. 

 

Toelichting bij enkele (onder)soorten 

Namen gebaseerd op Mullarney et al. [2000] en 

van den Berg [2008]. 

 

Kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis 

desmarestii) 

Alle juveniele vogels hadden een heel lichte, 

bijna witte buik wat typisch is voor 

Mediterrane Kuifaalscholvers. 

 

 
 

Sardijnse Grasmus (Sylvia sarda) 

Wordt tegenwoordig als aparte soort 

beschouwd ten opzichte van de Balearische 

Grasmus (Sylvia balearensis) [del Hoyo et al. 

2006]. Was meestal in lagere vegetatie te 

vinden (minder dan 1 m hoog, soms niet hoger 

dan 25 cm) dan de talrijkere Provençaalse 

Grasmus. De roep (een droog “djek”) was 

geheel anders dan die van de Provençaalse 

Grasmus. Beide soorten vlak bij elkaar gezien 

bij Sentier des Douaniers (Macinaggio) en 

Capo Rosso (Piana). Nog territoriaal actief, 

vooral bij Capo Rosso veel zingend en goed 

reagerend op klanknabootsing. De meeste 

vogels zagen we niet ver van de zee, maar ook 

in lage vegetatie naast het stroompje op de 

skipiste van Ht. Asco zat een Sardijnse 

Grasmus. 

 

 
Langs de paden in het Scandola reservaat was de 

Tyrrheense Muurhagedis, Podarcis tiliguerta enorm talrijk. 

 

Moltoni’s Baardgrasmus (Sylvia cantillans 

moltonii)  

Ondersoort met sterk afwijkende trillende 

roep, ruistrategie, broedbiologie en 

mitochondriaal DNA, die mogelijk een aparte 

soort is [del Hoyo et al. 2006]. Omdat dit een 

zomergast is, was het niet zeker of de vogels 

nog aanwezig zouden zijn. Uiteindelijk op drie 

plaatsen waargenomen: westrand van het 

plaatsje Asco 1 zingend, Cap Corse, en Capo 

Rosso, 2+ zingend. Daarmee was het wel de 

minst algemene grasmus, die bovendien 

moeilijk in de kijker was te vangen. Herkend 

aan de roep (ratel als van Winterkoning, maar 

zachter, ongeveer als Brilgrasmus). Bovendien 

was de onderzijde van een man die ik goed 

zag bij Capo Rosso minder oranjerood, meer 

zalmkleurig, dan bij westelijke of oostelijke 

ondersoorten van de Baardgrasmus. 

 

Staartmees (Aegithalos caudatus irbii) 

Ondersoort die voorkomt in het zuiden van 

het Iberisch Schiereiland en op Corsica. Bij 

deze vorm lijkt het volwassen kleed veel op 

dat van onvolwassen West-Europese vormen. 

Ze hebben weinig rose op de flanken en een 

grijze in plaats van zwarte mantel. 

 

Corsicaanse Boomklever (Sitta whiteheadi) 

Vreemd genoeg zou deze endeem nauwer 

verwant zijn aan de Canadese Boomklever, 

dan beide andere soorten rond de 

Middellandse Zee, de Algerijnse en de Turkse 
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Boomklever [del Hoyo et al. 2008]. Erg mooie 

klevertjes, ze waren begin oktober niet 

territoriaal actief en reageerden niet op zang of 

roep uit de i-phone. We vonden ze door in 

bestanden van oude Corsicaanse Dennen op 

zoek te gaan naar de vrij schaarse groepjes 

rondtrekkende Zwarte en Staartmezen, soms 

met Vinken, Goudhanen en Tjiftjaffen, en dan 

te proberen zoveel mogelijk vogels in de kijker 

te krijgen. Af en toe maakten de vogels geluid.  

 

De roep is een gaaiachtig, “tsjerrr – tsjerrr”, 

rauwer dan van Vlaamse Gaai (meer als 

Notenkraker), maar vooral sneller herhaald. 

Daardoor op afstand aan roepende Matkop 

herinnerend. Daarnaast hoge, iele 

contactroepjes als van Goudhaan. Toen we bij 

het Gare de Vizzavona stopten hoorden we 

vrijwel meteen even een vogel roepen. Daarna 

tijdens 2,5 uur wandelen niet meer 

waargenomen. Overigens kwamen we bij die 

wandeling maar één grote gemengde 

mezentroep tegen. Bij Haut Asco leverde het 

oranje/rode wandelpad, dat als meest 

trefzekere locatie te boek staat, evenmin iets 

op. We vonden de vogels uiteindelijk door 

vervolgens skipiste te bestijgen, waar Lucie als 

1e een man heel mooi in de kijker kreeg. In die 

grote mezengroep zaten minstens 1 man en 3 

vrouwelijke of onvolwassen vogels. De 

volgende ochtend op de skipiste ook weer 

Corsicaanse Klevers gevonden. In vergelijking 

met Zwarte Mezen gingen de klevers vaker op 

zoek naar voedsel op dode takken en in 

afgestorven boomstammen. De onderzijde van 

de mannen was geler dan in ANWB Vogelgids 

wordt getoond. Ander goede locaties (Col de 

Sorba en Restonica Vallei bij Corte) hebben we 

niet kunnen bezoeken. 

 

Langsnavelboomkruiper (Certhia familiaris 

corsa) 

Ondersoort van de Taigaboomkruiper die 

alleen op Corsica voorkomt en verrassend veel 

wegheeft van “onze” Boomkruiper. 

 

Bonte Kraai (Corvus cornix sardonius) 

Ondersoort uit ZO Europa, Turkije en Egypte, 

die lichter is dan de nominaatvorm. Af en toe 

leek hun roep veel op die van de Roek. 

 

Zwarte Spreeuw (Sturnus unicolor) 

Bij dorpen en steden in lagere delen, o.a. Corte, 

Ponte Leccia, Cargèse, Ajaccio. Veel zingend 

en kwetterend. 

 

Italiaanse Mus (Passer italiae) 

Taxonomisch raadsel, wordt veelal als aparte 

soort beschouwd, die intermediair is tussen 

Huismus en Spaanse Mus [del Hoyo et al. 

2009]. In Piana een man met wat grijs op 

voorhoofd (als Huismus), maar roodbruine 

nek en witte wang. Wat talrijker waren 

mannetjes met zwarte flankstrepen (als 

Spaanse Mus), zij het minder uitgesproken dan 

bij die soort. Net als Spaanse Mus met hoge 

snelheid in zeer compacte groepen naar 

slaapplaats vliegend.  

 

Corsicaanse Citroenkanarie (Carduelis 

corsicanus) 

Werd vroeger beschouwd als ondersoort van 

de Citroenkanarie (alias Citroensijs) [del Hoyo 

et al. 2010]. De man verschilt daarvan door zijn 

heldergele borst, keel en voorhoofd die fel 

afsteken tegen de zwarte teugel en de grijze 

hals en nek, en de erg opvallende, 

bruingestreepte mantel en rug. Tertials, arm, 

en handpennen waren zwart met gele zomen, 

en fel contrast met een brede zoom op de 

vleugeldekveren. Vrouwtje en onvolwassen 

hadden geen geel voorhoofd en meer groenige 

onderdelen. Schitterende vinkjes, die erg 

fleurig afstaken ten opzichte van 

Citroenkanaries uit Pyreneeën en Alpen.  

Leuke roepjes, beste waarneming was ten 

Westen van Ponte Leccia net voor het begin 

van de spectaculaire Gorge de l´Asco. 

Daarnaast zagen we Corsicaanse 

Citroenkanaries achter het hotel en op de 

skipiste van Ht. Asco, en net ten W. van Asco 

dorp. Beide Citroenkanaries zouden volgens  

recente DNA analyses toch meer verwant zijn  

aan echte vinken en sijzen (genus Carduelis)  

dan aan kanaries (genus Serinus) [del Hoyo et 

al. 2010]. 

 

Kruisbek (Loxia curvirostra corsicana) 

Met langere en hogere snavel dan de 

nominaatvorm, ongeveer als Schotse Kruisbek, 

een aanpassing aan de zware kegels van 

Corsicaanse dennen. 
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Moeflon (Ovis aries musimon)  

Een jonge ram klauterde in de vroege ochtend 

over rotsen aan de rand van de skipiste bij Ht. 

Asco. In alle verslagen die ik bekeek worden 

nooit Moeflons genoemd, hoewel andere 

zoogdieren wel worden vermeld. Staat bekend 

als nachtdier [van den Brink & Barruel 1955].  

 

Lijst van waargenomen vogels en zoogdieren, gesorteerd per regio met maximum per locatie.  

Naam Ajaccio Asco Calvi 

Cap 

Corse 

Big- 

uglia 

Onder 

weg 

Ponte 

Leccia Scandola Vizzavona 

Dodaars 

    

1 

    Fuut 

    

20 

    Geoorde Fuut 

    

80 

    Aalscholver 

    

20 

    Kuifaalscholver 

   

20 

 

3 

 

1 

 Koereiger 

   

1 

     Kleine Zilverreiger 

    

20 

    Grote Zilverreiger 

   

1 

     Blauwe Reiger 3 

  

2 6 

 

1 

  Wilde Eend 

    

8 

    Rode Wouw 

  

5 2 1 4 11 2 

 Bruine Kiekendief 

    

1 

    Havik 

  

1 

      Sperwer 

   

1 

  

1 

  Buizerd 

  

4 

   

1 4 

 Steenarend 

      

1 

  Torenvalk 

   

1 1 2 1 1 1 

Boomvalk 

       

1 

 Slechtvalk 

   

2 

   

1 

 Rode Patrijs 

   

6 

  

1 0 

 Waterral 

   

1 1 

    Waterhoen 

    

2 

    Meerkoet 

    

30 

    Zilverplevier 

   

1 

     Kokmeeuw 

    

35 

    Audouins Meeuw 

   

2 2 

  

2 

 Geelpootmeeuw 6 

  

50 20 30 

 

5 

 Rotsduif 

 

60 

 

30 

   

25 

 Stadsduif 2 

        Houtduif 

      

30 

  Turkse Tortel 

      

1 2 

 Dwergooruil 

       

0 

 Grote Bonte Specht 

 

4 

      

5 

Boomleeuwerik 

   

1 

  

2 5 

 Rotszwaluw 

   

2 

   

22 

 Boerenzwaluw 

   

2 
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Naam Ajaccio Asco Calvi 

Cap 

Corse 

Big- 

uglia 

Onder 

weg 

Ponte 

Leccia Scandola Vizzavona 

Grote Gele Kwikstaart 

 

5 1 1 

  

3 1 1 

Witte Kwikstaart 

   

1 

     Winterkoning 

        

0 

Heggenmus 

   

0 

     Roodborst 

 

17.5 

 

17.5 

   

25 17.5 

Zwarte Roodstaart 

       

1 

 Gekraagde Roodstaart 

       

1 

 Roodborsttapuit 

   

3 

   

2 

 Tapuit 

   

2 

     Blauwe Rotslijster 

       

1 

 Merel 

 

1 

 

2 

   

6 

 Grote Lijster 

        

1 

Cetti’s Zanger 

    

10 

    Sardijnse Grasmus 

 

1 

 

2 

   

3 

 Provençaalse Grasmus 

   

8 

   

15 

 Moltoni's Baardgrasmus 

 

1 

 

1 

   

2 

 Kleine Zwartkop 

 

1 5 10 

   

20 

 Zwartkop 

 

1 

 

1 

   

1 

 Tjiftjaf 

 

3 

 

1 

     Goudhaan 

 

17.5 

      

17.5 

Vuurgoudhaan 

 

1 

     

1 

 Staartmees 

  

8 

   

15 

 

17.5 

Zwarte Mees 

 

17.5 

      

17.5 

Pimpelmees 

  

6 8 

   

15 17.5 

Koolmees 

 

3 

 

2 

    

3 

Corsicaanse Boomklever 

 

4 

      

0 

Langsnavelboomkruiper 

 

4 

      

5 

Gaai 

 

17.5 6 12 

 

20 7.5 10 15 

Alpenkauw 

 

0 

       Bonte Kraai 10 

 

15 50 20 

 

8 5 

 Raaf 

 

3 

 

2 

  

1 2 3 

Spreeuw 

   

25 

     Zwarte Spreeuw 180 

 

25 

  

10 23 26 

 Italiaanse Mus 20 

  

10 4 1 300 20 

 Rotsmus 

      

1 0 

 Vink 

 

8 

 

7.5 

   

25 

 Europese Kanarie 

 

10 

 

8 

  

30 4 

 Corsicaanse 

Citroenkanarie 

 

12 

    

3 

  Groenling 4 4 

 

8 

  

4 

  Putter 

 

2 

 

40 

  

30 15 

 Kneu 

       

2 

 Kruisbek 

 

12 

      

5 

Cirlgors 

 

4 0 15 

  

7.5 15 

 Grauwe Gors 

     

1 

   Moeflon 

 

1 

       Wild Zwijn 

       

0 0 

Egel 

     

0 

   NB: OW= onder weg. 0 = gehoord, of sporen of verkeersslachtoffer gezien. Schattingen: 7.5 = 3-10, 17.5 = 11-30 vogels. 
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Lijst gesorteerd per datum, met som van aantal vogels per soort per dag. 

Naam 03/10/2010 04/10/2010 05/10/2010 06/10/2010 07/10/2010 08/10/2010 09/10/2010 

Dodaars 

   

1 

   Fuut 

   

20 

   Geoorde Fuut 

   

80 

   Aalscholver 

   

20 

   Kuifaalscholver 

 

2 26 

  

2 3 

Koereiger 

   

1 

   Kleine Zilverreiger 

 

2 

 

20 

   Grote Zilverreiger 

  

1 

    Blauwe Reiger 

  

2 6 1 

 

3 

Wilde Eend 

   

8 

   Rode Wouw 15 14 

 

7 9 

 

3 

Bruine Kiekendief 

   

1 

   Havik 

    

1 

  Sperwer 

  

1 1 

   Buizerd 

    

8 

 

4 

Steenarend 1 

      Torenvalk 4 

 

1 1 

  

1 

Boomvalk 

     

1 

 Slechtvalk 

  

2 

  

1 

 Rode Patrijs 

 

1 2 6 

 

0 

 Waterral 

  

1 1 

   Waterhoen 

   

2 

   Meerkoet 

   

30 

   Zilverplevier 

  

1 

    Kokmeeuw 

   

35 

   Audouins Meeuw 

  

2 2 

 

2 

 Geelpootmeeuw 2 46 50 20 

  

41 

Rotsduif 

 

62 34 

  

25 

 Stadsduif 

      

2 

Houtduif 30 

      Turkse Tortel 1 

   

2 

 

2 

Dwergooruil 

    

0 0 

 Grote Bonte Specht 5 

  

4 1 

  Boomleeuwerik 2 

  

1 

 

6 2 

Rotszwaluw 

 

2 

   

22 

 Boerenzwaluw 

 

2 1 

    Grote Gele Kwikstaart 3 3 1 5 8 2 1 

Witte Kwikstaart 

  

1 

    Winterkoning 0 

      Heggenmus 

   

0 

   Roodborst 17.5 7.5 17.5 35 23.5 27 13 

Zwarte Roodstaart 

     

1 

 Gekraagde Roodstaart 

      

1 

Roodborsttapuit 

  

5 2 

 

5 

 Tapuit 

  

2 

    Blauwe Rotslijster 

     

1 

 Merel 

  

2 1 1 6 
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Naam 03/10/2010 04/10/2010 05/10/2010 06/10/2010 07/10/2010 08/10/2010 09/10/2010 

Grote Lijster 1 

      Cetti’s Zanger 

   

10 

   Sardijnse Grasmus* 

 

1 2 1 

 

3 

 Provençaalse Grasmus 

  

12 3 

 

18 7 

Moltoni’s Baardgrasmus* 

  

1 

 

1 2 

 Kleine Zwartkop 

 

1 22.5 8 6 20 8 

Zwartkop 

   

2 1 

 

1 

Tjiftjaf 

  

1 2 3 

  Goudhaan 17.5 

  

17.5 

   Vuurgoudhaan 

   

1 

  

1 

Staartmees* 32.5 

   

18 

  Zwarte Mees 25 

  

17.5 9 

  Pimpelmees 17.5 

 

8 2 6 15 16 

Koolmees 3 

 

2 3 

   Corsicaanse Boomklever* 0 

  

4 3 

  Langsnavelboomkruiper* 5 

  

4 

   Gaai 38.5 20 12 25 25.5 10 16 

Alpenkauw 

    

0 

  Bonte Kraai* 10 12 50 20 15 

 

20 

Raaf 6 1 4 2 8 2 2 

Spreeuw 

  

25 

    Zwarte Spreeuw* 11 23 

  

25 

 

206 

Italiaanse Mus* 320 8 10 4 20 

 

1 

Rotsmus 1 

     

0 

Vink 

   

15 8 25 12 

Europese Kanarie 20 30 

 

8 10 4 

 Corsicaanse 

Citroenkanarie* 3 

  

12 4 

  Groenling 8 

 

8 

 

4 

  Putter 47.5 

 

60 17.5 2 

 

15 

Kneu 

     

2 

 Kruisbek* 5 

   

12 

  Cirlgors 7.5 

 

31 

 

11 23 8 

Grauwe Gors 

 

1 

     Moeflon* 

    

1 

  Wild Zwijn 0 

     

0 

Egel 

 

0 

     0: gehoord, of sporen of verkeersslachtoffer gezien. Schattingen: 7.5 = 3-10, 17.5 = 11-30 vogels. * Zie toelichtingen. 

 

Praktische informatie 

We kozen voor een vliegreis (zonder vast 

hotel) gezien de beperkte tijd. Een andere optie 

is een rit naar Marseille, Nice, of een 

(goedkopere) Italiaanse haven en dan een 

veerboot. Tijdens de overtocht worden 

geregeld Pijlstormvogels, Dolfijnen en zelfs 

“Gewone” Vinvissen gerapporteerd. Voor de 

1e nacht hadden we een hotel geboekt omdat 

we laat in Ajaccio landden. Het was in oktober 

niet lastig om hotels te vinden. In de categorie 

drie sterren kende Hotel Napoleon de meeste 

luxe, en vonden we hotel U Ricordu in 

Macinaggio het meest aangenaam. Hieronder 

een overzicht van enige prijzen. 
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Omschrijving Euro 

Vlucht Zaventem-Ajaccio, Jet Air, 2 

personen, geboekt bij De Rop Reizen 539.96 

Annuleringsverzekering 40.00 

Citroen C3 (het werd een C4), all in, 

7dagen, gehuurd bij De Rop Reizen 248.00 

Hotel Napoleon Ajaccio 1n, 2 Pers 

kamer, geboekt bij De Rop Reizen 112.00 

Dossierkosten De Rop Reizen 12.50 

Parkeren Zaventem P3, 8 dagen 79.00 

Parkeren Ajaccio, 1 nacht 10.00 

2 Pers kamer + ontbijt Hotel Ponte 

Leccia, 1 nacht 68.00 

2 Pers kamer + ontbijt, Hotel U 

Ricordu, Macinaggio, 2 nachten 140.00 

2 Pers Kamer + ontbijt + diner, Le 

Chalet, Haut Asco, 1 nacht 139.00 

2 Pers kamer + ontbijt, Hotel 

L’Arbagio, Piana, 2 nachten 129.32 

 

 
Maquis bij Cargèse, 09/10/2010  

 

Boeken 
del Hoyo J., Elliott A. & Christie D. A. 2006. 

Handbook of the birds of the world. Vol. 11. Old 

World Flycatchers to Old World Warblers. Lynx 

edicions, Barcelona. 

del Hoyo J., Elliott A. & Christie D. A. 2008. 

Handbook of the birds of the world. Vol. 13. 

Penduline-tits to Shrikes. Lynx edicions, 

Barcelona. 

del Hoyo J., Elliott A. & Christie D. A. 2009. 

Handbook of the birds of the world. Vol. 14. 

Bush-shrikes to Old World Sparrows. Lynx 

edicions, Barcelona. 

del Hoyo J., Elliott A. & Christie D. A. 2010. 

Handbook of the birds of the world. Vol. 15. 

Weavers to New World Warblers. Lynx edicions, 

Barcelona. 

Gooders J. 1988. Where to watch birds in Britain and 

Europe. Christopher Helm, Bromley, Kent. 

Mullarney K., Svensson L., Zetterström D. & Grant 

P. J. 2000. ANWB vogelgids van Europa,vertaald 

en bewerkt door A.B. van den Berg, F.G. 

Rozendaal & A.J. van Loon. Tirion, Baarn. 

van den Berg A. B. 2008. Dutch Birding-

vogelnamen. Stichting Dutch Birding 

Association, Amsterdam. 

van den Brink F. H. & Barruel P. 1955. 

Zoogdierengids. Elsevier, Amsterdam. 

Yeatman L. 1976. Atlas des Oiseaux nicheurs de 

France de 1970 à 1975. Paris. 

 

 
Pasja bij Cargèse, 09/10/2010 

 

Reisverslagen 
Bonser R. & Lopez M. 2006. Corsica and Sardinia - 

29th April - 2nd May 2006. Goed verslag van een 

"twitch en tick" reis. 

Meek H. 1991. Corsica - July 1991. Voor ons 

Interessant vanwege de periode. Geen "twitch en 

tick" rapport.  

Moniotte S. 2003. Corsica, France. Trip report 

August 1993, 1999 and 2003. Voor ons 

interessant vanwege de periode, met veel 

algemene informatie. Geen "twitch en tick" 

rapport.  

Plat S. & van der Aa M. 2005. Corsica 2005. Birds - 

butterflies - dragonflies, 23-06-2005 till 30-06-

2005. Goede routebeschrijvingen in een "twitch 

en tick" rapport met veel informatie over 

vlinders en libellen. 

 

Het beste boek voor vogellocaties zou zijn:  

Crozier J. & Busby J. 2000. A birdwatching guide to 

France South of the Loire including Corsica. 

Arlequin Press, reprinted 2006. 

 

 

Hidde Bult, Begoniastr. 31, 4645CA Putte. 

hidde.bult@home.nl 

 

mailto:idde.bult@home.nl
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Opkomst en teloorgang van een broedpopulatie Zwarte Zwanen in de omgeving 

van Bergen op Zoom; een invasieve exoot? 

 
Ray Teixeira 

 

De Zwarte Zwaan Cygnus atratus is een nieuwkomer, die in onze streken al twee eeuwen als siervogel 

in gevangenschap werd gehouden. Het voorkomen in het wild is van recentere datum. In de regio 

Bergen op Zoom werd de eerste vrij levende vogel waargenomen op 5 november 1978 bij de toen pas 

aangelegde Kreekraksluizen. Het duurde tot 30 oktober 1983 toen, in het even daarvoor afgedamde 

Markiezaat, de volgende vogel werd gezien. Dit gebied zou later een prominente rol gaan spelen bij 

het voorkomen van deze exoot. De eerste vijf jaar daarna werd steeds maar een enkele (volwassen) 

vogel gezien tot op 14 september 1988 een tweede exemplaar werd gesignaleerd. Vervolgens ging het 

sneller, maar het duurde toch nog tot 1991 voor bij ons broedgevallen werden geconstateerd. Daarna 

groeide de populatie snel, stabiliseerde en nam vervolgens af tot twee ongepaarde exemplaren in 

2013. Aangezien de populatie rond Bergen op Zoom tot voor kort een substantieel aandeel van 25-30% 

had in het totale broedbestand van Nederland en de soort niet alleen pijlsnel blijkt te kunnen 

opkomen, maar even snel weer kan verdwijnen en het er naar uitziet dat ook elders in ons land de 

aantallen afnemen, is het de vraag of we wel kunnen spreken van een invasieve exoot, zoals Lensink et 

al. (2013) doen. 

 

Onderzoeksgebied en terreingebruik 

Het onderzoeksgebied beslaat het niet scherp 

afgebakende, reguliere werkgebied van de 

Vogelwerkgroep Bergen op Zoom. Het omvat 

de gehele Brabantse Wal tot aan Roosendaal, 

de West-Brabantse polders tot aan het Schelde-

Rijn Kanaal noordelijk tot Steenbergen en de 

weg naar St. Philipsland, het oostelijk deel van 

de voormalige eilanden Zuid-Beveland, 

Tholen en St. Philipsland en de Philipsdam 

met eilanden tot aan de Krammersluizen. 

 

 
Zwarte Zwanen Philipsdam 18-12-2010  (Rinus van Reest) 

 

Zwarte Zwanen hebben in de regio Bergen op 

Zoom in twee geheel verschillende 

terreintypen gebroed. De eerste nesten werden 

gevonden op eilanden in vennen met een 

welige oeverbegroeiing op de Brabantse Wal 

(Kortenhoeff en het Groote en Kleine Meer). 

Hoewel van oorsprong voedselarm, waren 

deze vennen toen al vrij voedselrijk. Ook werd 

eens in een parkvijver gebroed (Vrederust). 

Het belangrijkste broedbiotoop wordt echter 

gevormd door grote, ondiepe, voedselrijke 

meren en plassen in voormalige zeearmen. 

Ook hier wordt liefst op eilanden gebroed. De 

nesten liggen meestal vlak langs de waterkant, 

maar soms werd een omvangrijk en opvallend 

nest gebouwd op uitdrogende slikvlaktes. Er 

moeten voldoende ondergedoken 

waterplanten aanwezig zijn om te eten en de 

afwezigheid van vossen is een belangrijke 

voorwaarde voor een succesvol broedgeval. 

De waterkwaliteit in de broedgebieden in de 

Delta laat momenteel te wensen over. Er 

worden veel voedingsstoffen aangevoerd door 

de grote en kleinere rivieren. Vooral in het 

geheel afgesloten Markiezaat wordt het 

doorzicht van het water steeds minder, 

waardoor algen floreren en waterplanten te 

weinig licht krijgen om te groeien. 

Na het broedseizoen blijven de vogels tot diep 

in de herfst in de broedgebieden. Er zijn geen 

aanwijzingen dat zij ons land verlaten, maar 

wel dat een deel van de in de Delta broedende 

dieren de winter langs de Grote Rivieren 

doorbrengen. 

In het oorspronkelijke broedgebied in 

Australië komt de soort voor op zoet, brak, 

maar ook zout water (Simpson & Day 1984). 

Ook daar verzamelen de vogels zich buiten het 
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broedseizoen op open water, waar ze hun 

slagpenrui doormaken. Ze maken dan mede 

gebruik van weilanden met voedselrijke 

grassen. In de regio Bergen op Zoom doen ze 

dat eveneens in de winter en zijn dan in 

laaggelegen polders te vinden, waar ze vaak 

jaarlijks terugkomen. Foerageren op 

oogstresten op akkers is een zeldzaamheid, 

evenals het voorkomen op zout water.  

 

Methodiek 

Er werd slechts beperkt systematisch 

onderzoek gedaan naar het broedbestand van 

de Zwarte Zwaan in het onderzoeksgebied. 

Uitzonderingen hierop zijn het integrale 

broedvogelonderzoek voor de Atlas van de 

West-Brabantse broedvogels in de jaren 1990-

1997 en voor de Atlas van de Nederlandse 

broedvogels in 1998-2001, toen ook geheel 

Tholen werd geïnventariseerd. Daarnaast zijn 

enkele relevante gebieden nogmaals op 

broedvogels gekarteerd zoals Kortenhoeff 

(1987-1989, 1999, 2007), landgoed het Groote 

Meer (1988, 2011 en 2012) en de Molenplaat 

(2006). Deze gebieden zijn buiten de genoemde 

jaren nauwelijks bezocht, zodat daar toen 

slechts enkele incidentele waarnemingen van 

bekend werden.  

Het belangrijkste broedgebied het Markiezaat 

werd wel regelmatig onderzocht. Om de vijf 

jaar werd een volledige 

broedvogelinventarisatie uitgevoerd. In de 

tussenliggende jaren werd de er voorkomende 

proefstrook onderzocht en werd ook gekeken 

naar kustbroedvogels en andere 

zeldzaamheden. Dat leverde voor de Zwarte 

Zwaan een vrijwel volledig beeld op, vooral in 

de jaren negentig van de vorige eeuw. 

Bovendien werd zeer scherp gelet op de 

aanwezigheid van nesten en jongen, ook in de 

nazomer en de herfst. 

De overige gebieden in de afgesloten 

voormalige zeearmen werden niet 

systematisch geïnventariseerd. Gelukkig 

onderzochten tellers van het Rijksinstituut 

voor Kust en Zee (RIKZ), later omgedoopt tot 

Delta ProjectManagement (DPM), alle 

gebieden met broedende kustbroedvogels en 

voerden vaak het voorkomen van 

zeldzaamheden in op Waarneming.nl. Ook 

andere vogelaars, die deze veelal niet 

toegankelijke gebieden bezochten, meldden 

bijzondere soorten op die site. Aangevuld met 

eigen waarnemingen ontstond daardoor ook 

voor die terreinen een redelijk beeld over het 

voorkomen van de Zwarte Zwaan. Veel 

waarnemers gaven echter alleen het totaal 

aantal Zwarte Zwanen en de aanwezigheid 

van eventuele jongen op. Aangezien zij ook 

geen onderscheid maakten tussen gepaarde 

vogels en losse individuen, werd voor de 

populatieschatting meestal slechts één paar 

aangenomen als tot zes vogels werd gezien. 

Daarboven werd veelal twee paar gescoord. 

Mede daardoor is de populatieschatting van 

deze gebieden aan de lage kant. 

 

 
Adulte Zwarte Zwaan 

 

Het inventariseren van Zwarte Zwanen lijkt 

heel gemakkelijk, maar kent toch enkele 

voetangels en klemmen. De vogels zijn groot 

en opvallend en foerageren bovendien meestal 

op groot open water. Ook de typische 

zwanennesten zijn groot en worden regelmatig 

niet goed verstopt. Uitzondering op deze regel 

werd gevormd door de nesten in de vennen, 

die soms verdraaid lastig te vinden waren. 

Ook de volwassen vogels vallen in dat biotoop 

weinig op. Bovendien worden kleine jongen 

soms op de rug van een zwemmende 

oudervogel gedragen, waarbij ze zich tussen 

de vleugels schuil houden. Zij zijn dan vrijwel 

onzichtbaar. Hierdoor kunnen zekere 

broedgevallen over het hoofd worden gezien; 

zeker later in het seizoen wanneer 

inventariseerders niet meer op broedgevallen 

verdacht zijn.  

Omdat Zwarte Zwanen meestal pas in hun 

derde kalenderjaar tot broeden komen, 

mannetjes en vrouwtjes in het veld lastig te 
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onderscheiden zijn en niet broedende 

individuen zich vaak tot groepjes 

aaneensluiten, is het belangrijk onderscheid te 

maken tussen paren en broedparen. Twee 

vogels die voortdurend in elkaars nabijheid 

verkeren kunnen als gepaard worden 

beschouwd. In dit overzicht wordt van 

broedparen gesproken als zij tot broeden 

overgaan en een nest bouwen. De vele losse 

individuen werden niet meegeteld bij de 

(broed)populatieschattingen (conform van Dijk 

& Boele 2011). Een enkele waarneming kan 

betrekking hebben gehad op tamme vogels in 

parksituaties. 

De gelukkig ruime datumgrenzen van 1 maart-

31 juli (van Dijk & Boele 2011) kunnen slechts 

als grove indicatie worden opgevat. Enerzijds 

omdat in maart veel vogels nog in de 

winterkwartieren verblijven en anderzijds 

omdat tal van paren nog na 1 augustus tot 

nestbouw overgaan. Het broedseizoen kan 

doorlopen tot diep in het najaar, wanneer de 

gemiddelde inventariseerder zijn veldbezoek 

al lang heeft gestaakt (Teixeira 1996). 

 

Naar de aantallen in de winter werd geen 

systematisch onderzoek verricht. Er zijn 

gegevens beschikbaar uit de jaarlijkse 

midwintertellingen van de polders in westelijk 

Noord-Brabant. Daarnaast zijn er uitsluitend 

incidentele waarnemingen en die van 

Waarneming.nl. Voor het Nederlandse beeld 

werden in de periode 2000/01 tot en met 

2010/11 de Sovon-rapporten Watervogels in 

Nederland benut (zie Hornman et al. 2013). 

Daarvoor verscheen de rapportage per project 

en zijn geen eenvoudige landelijke overzichten 

beschikbaar. 

 

Om de strengheid van een winter te kunnen 

beoordelen, werd het Vorstgetal van IJnsen en 

het Koudegetal van Hellmann opgezocht op 

internet. Het Vorstgetal van IJnsen berust op 

de aantallen dagen met bepaalde thermische 

eigenschappen, die in De Bilt voorkomen in de 

maanden november t/m maart. Dit zijn de 

aantallen vorstdagen (v), ijsdagen (y) en zeer 

koude dagen (z). De waarde loopt van 0-100, 

waarbij 16,7-28,4 een normale winter is. Het 

wordt echter niet door het KNMI in de Bilt 

verstrekt; men moet het zelf berekenen. Het 

KNMI werk met het Koudegetal van Hellmann 

(= de som van alle negatieve 

etmaalgemiddelden van de temperatuur in de 

maanden november t/m maart van een 

bepaald weerstation (de Bilt); het teken wordt 

positief genomen) en is op hun site op te 

zoeken. Waarden onder de 100 zijn normaal of 

zacht, erboven koud of erger. 

 
Tabel 1. Aantal paren Zwarte Zwanen in de regio Bergen op Zoom, plus het vorstgetal van IJnsen en het koudegetal van 

Hellmann (Hell) van de voorgaande winter. tot = totaal. 

gebied/jaar 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Tot 

Philipsdam e.o. 

  

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 1 1 

   

41 

Rammegors 

         

1 1 1 

  

1 

   

1 1 1 

   

7 

Prinsesseplaat 

 

1 1 

   

1 1 

 

1 3 

     

1 1 1 

     

11 

Zoommeer-West 

 

1 

 

1 1 

 

1 2 1 3 2 

 

1 2 1 2 1 1 

      

20 

Markiezaat 

 

1 3 4 6 16 8 5 7 10 8 10 14 13 12 12 12 12 6 7 4 3 2 

 

175 

Hogerwaardpolder 

              

1 

         

1 

Brabantse Wal 

 

1 1 

  

2 

   

2 2 2 3 2 1 1 2 

       

19 

Totaal 0 4 7 7 9 20 12 10 11 20 19 16 21 19 19 17 17 16 10 9 5 3 2 0 274 

IJnsen Vorstgetal 4 23 10 8 16 8 53 34 5 13 4 10 9 21 10 12 15 1 8 16 31 25 12 >> 

 Hell Koudegetal  8 77 34 41 63 22 151 132 19 48 4 28 22 80 16 32 32 5 20 57 95 81 88 147 

  

Ontwikkeling broedpopulatie 

Het aantal paren van de Zwarte Zwaan in de 

regio Bergen op Zoom is weergegeven in tabel 

1. Opvallend is dat in 1990 nog geen mogelijke 

broedgevallen werden geconstateerd, na een 

lange periode waarin wel solitaire, 

ogenschijnlijk ongepaarde vogels werden 

gezien. In 1991 werden liefst vier paar 

opgespoord, waarvan er twee daadwerkelijk 

hebben gebroed. Mogelijk waren voor 1991 de 

inventariseerders onvoldoende gespitst op 

deze soort, waarvan men zich toen veelal nog 
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niet realiseerde dat die in ons land zouden 

kunnen broeden. 

Vervolgens steeg de populatie snel tot in 1995 

stabilisatie optrad, die ongeveer tot 2007 

voortduurde. Daarna zette een spectaculaire, 

zeer snelle achteruitgang in en in 2013 konden 

geen (broed)paren meer worden opgespoord 

(Teixeira 2009, 2011, 2012). In totaal werden 

274 (broed)paren waargenomen, waarvan er 

175 in het Markiezaat voorkwamen. Daarmee 

is dit meer dus het belangrijkste broedgebied 

voor de Zwarte Zwaan geweest. Minder 

belangrijke broedgebieden waren de eilanden 

langs de Philipsdam en het Zoommeer-West 

(Speelmansplaten en Oosterschelderak) en de 

Prinsesseplaat en het Rammegors. Ook de 

vennen van de Brabantse Wal speelden 

uiteindelijk een ondergeschikte rol. 

Op 15-5-2004 werd een mannetje hybride 

Zwarte Zwaan x Knobbelzwaan ontdekt. De 

vogel leek, vooral op afstand, het meest op een 

Zwarte Zwaan, maar was wat lichter. Hij 

paarde later met een Knobbelzwaan. Een 

zelfde vogel werd op dezelfde plaats gezien op 

14-4-2009 (zelfde exemplaar?). 

 
Tabel 2. Aantal zekere broedgevallen van de Zwarte Zwaan in de regio Bergen op Zoom. 
gebied/jaar 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 
Philipsdam e.o.  

1 1 1 
 

1 1 2 2 1 1 2 1 2 
   

2 
    18 

Rammegors                   
1 

   1 

Prinsesseplaat      
1 1 

  
2 

     
1 

      5 

Zoommeer-West   
1 1 

 
1 1 

 
2 2 

  
2 1 1 1 1 

     14 

Markiezaat 1 
  

1 
 

1 1 1 2 2 2 6 5 3 3 2 2 
 

2 
  

1 35 

Hogerwaardpolder              
1 

        1 

Brabantse Wal 1 
   

1 
   

2 1 2 2 2 
  

1 
      12 

Totaal 2 1 2 3 1 4 4 3 8 8 5 10 10 7 4 5 3 2 3 0 0 1 86 

 

Zwarte Zwaan met jong   (Wikipedia) 

 

Het aantal zekere broedgevallen (86) staat 

vermeld in tabel 2. Ook uit dit overzicht blijkt 

het Markiezaat qua aantallen met 35 uit 86 = 

41% het belangrijkste broedgebied te zijn 

geweest. Dan komt weer de Philipsdam (21%) 

en het Zoommeer-West (16%); de 

Prinsesseplaat en Rammegors waren van 

minder belang. Opvallend zijn de 12 zekere 

broedgevallen op de Brabantse Wal (14%), 

terwijl daar maar 19 van de 274 (= 7%) paar 

voorkwam. In deze vennen kwam 2 op de 3 

paar (67%) daadwerkelijk tot broeden; elders 

op de voormalige afgesloten zeearmen lag dat 

op 29 %. 

 

Aantallen in de winter 

Zie daarvoor tabel 3, waarin het maximum 

aantal Zwarte Zwanen is vermeld, dat in de 

maanden december en januari in de regio 

Bergen op Zoom verbleven. Door de grote 

onvolledigheid van het materiaal zijn alleen 

globale conclusies te trekken. Zo lijken tot de 

winter 2003/04 de aantallen laag en sterk te 

variëren. Daarna blijven de aantallen tot circa 

2008/09 hoog, om vervolgens sterk af te 

nemen. 

 
Tabel 3. Maximum aantal Zwarte Zwanen per winter in de regio Bergen op Zoom. Winter 91 is die van seizoen 1990/91.  

 
winter 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

max dec-jan 13 10 5 7 3 8 0 2 10 3 15 8 7 10 39 7 16 35 42 20 13 0 16 
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Situatie elders in Nederland 

De ontwikkeling van de Zwarte Zwaan werd 

door Sovon gevolgd in het Meetnet 

Broedvogels (zie onder meer van Dijk et al. 

2008 en Boele et al. 2013). Het aantal getelde 

paren bedroeg in 1998-2011 respectievelijk 12, 

35, 25, 26, 39, 29, 33, 4, 26, 22, 22, 22, 20 en 24. 

Al deze tellingen waren onvolledig. Er is geen 

verklaring gegeven voor de uitschieters naar 

onder en naar boven. Van Dijk et al. (2003) 

melden dat er hiaten zaten in de verspreiding 

van 2002 ten opzichte van voorgaande jaren en 

dat het lastig was onderscheid te maken tussen 

overzomeraars en broedvogels. Zij noteerden 

echter dat in 2002 op zeker driekwart van de 

broedplaatsen een nest of kuikens waren 

aangetroffen. Voor 2000 en 2001 wordt 

vermeld dat het zwaartepunt van de populatie 

lag in de Delta met als belangrijkste 

concentraties het Markiezaat, op afstand 

gevolgd door het Krammer-Volkerak en het 

Rammegors. Al met al lijkt sprake van een 

stabiele populatie vanaf 1999 tot en met 2011 

en is een achteruitgang daarna niet aan te 

tonen. 

Volgens Lensink (1996) vond het eerste 

broedgeval in ons land plaats in 1978 in het 

Kromme-Rijngebied. Hij schatte de 

Nederlandse populatie voor 1994 op 25-30 

paar. Door Sovon werd alleen een schatting 

van de totale populatie gemaakt voor 1998-

2000 van 60-70 paar. Lensink et al. (2013) 

hielden de broedpopulatie voor 2008-2010 op 

dat zelfde aantal. Dat zou een stabilisatie 

inhouden ten opzichte van 1998-2000, hetgeen 

globaal overeen komt met de bevindingen van 

deze studie. 

 
Tabel 4. Maximum aantallen Zwarte Zwanen in Nederland en de maand waarin het werd geteld, alsmede de getelde aantallen 

tijdens de midwintertellingen (zie Hornman et al. 2013 en voorgaande verslagen). 

seizoen 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Maand max 119 171 162 144 174 195 165 203 225 174 153 

Maand jan nov nov jan jan jan jan jan jan dec nov 

Midwinter 119 145 150 144 174 195 165 203 225 96 104 

 

Het voorkomen van de Zwarte Zwaan in ons 

land is ook te volgen in de wintertellingen van 

ganzen en zwanen (zie Hornman et al. 2013 en 

eerdere rapporten). Vooral de 

midwintertelling rond half januari is daarbij 

interessant, omdat dan een groter areaal wordt 

geteld dan in andere maanden. Het 

zwaartepunt van de verspreiding in de winter, 

alsmede de ruiplaatsen in de nazomer, bleek 

steeds gelegen in het oostelijk deel van het 

Deltagebied, vooral in het Markiezaat, het 

Volkerak- en Zoommeer. Deze 

concentratiegebieden lagen vaak ook in de 

nabijheid van de broedgebieden. Minder 

belangrijk waren de Friese IJsselmeerkust, de 

Randmeren, de Grote Rivieren en het 

plassengebied op de grens van Zuid-Holland 

en Utrecht.  

Tot en met seizoen 2000/01 wordt een forse 

groei gemeld. De eerste tekenen van een 

afnemende groei van het aantal overwinteraars 

wordt geconstateerd in seizoen 2002/03 (van 

Roomen et al. 2004). Daarna namen de 

aantallen weer toe, maar Hustings et al. (2008) 

zagen voor de winter 2006/07 een verdere 

stagnatie in de groei ten opzichte van de 

voorgaande 15 jaar. Hornman et al. (2013) 

constateerden een stabilisatie vanaf ongeveer 

dat jaar en de Ganzenwerkgroep Zeeland 

(2010) spreekt van een lichte daling in 2008/09 

ten opzichte van de voorgaande twee 

seizoenen. 

Het hoogste aantal bedroeg 225 in januari 2009. 

Daarna nam het aantal overwinteraars snel af. 

 

 
Zwarte Zwaan op een laag nest  

 

Oorzaken achteruitgang 

Lensink et al. (2013) zien geen aanwijsbare 

reden voor de door hen geconstateerde 
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stabilisatie van de Nederlandse populatie. 

Anderen wijzen echter op het feit dat strenge 

winters steeds gevolgd worden door een forse 

terugval (van Dijk 2002, Lensink 1995, Teixeira 

2007, 2011, 2012). Duidelijkste voorbeeld is de 

winter 1995/96 (tabel 1). De populatie was in 

de regio Bergen op Zoom stabiel van 1996 tot 

ongeveer 2007 in een periode met milde 

winters. De achteruitgang zet pas echt door na 

de strengere winters vanaf 2009 en vooral die 

van 2013. Hornman et al. (2013) zien geen grote 

wintersterfte voor seizoen 2010/11, omdat de 

aantallen in februari op een normaal peil 

lagen. 

 

 
Geschoten Zwarte Zwaan, Steenbergen februari 2010  

(Meldpunt Jachtmisstanden van de Partij voor de Dieren) 

 

Een andere reden voor een vroege stabilisatie 

en achteruitgang onder minder gunstige 

omstandigheden ligt in het vrij lage 

broedsucces in onze regio (Teixeira 2009) in 

relatie met een hoge sterfte. Het is niet zozeer 

het beperkte aantal eieren dat wordt gelegd. 

Meestal zijn dat er 4-5 en maximaal 9 (15-5-98, 

Krammersluizen-Noord, Floor Arts). Maar het 

aandeel broedparen was vaak klein, zeker na 

2006. In de regio Bergen op Zoom was die 

gemiddeld 32%. Dit staat in schril kontrast met 

de 75% die door van Dijk et al. (2003) wordt 

beschreven voor de rest van ons land. Lensink 

(1996) berekent een nestsucces van 54,4% voor 

de Nederlandse populatie tot en met 1994. Hij 

bespreekt ook de geringe overleving van de 

eerste winter van jongen uit een laat nest. 

De achteruitgang in het Markiezaat zou wel 

eens mede kunnen worden veroorzaakt door 

een mindere waterkwaliteit van dat meer. 

Vooral het doorzicht laat te wensen over en is 

de laatste jaren sterk afgenomen. In de jaren 

negentig van de vorige eeuw bedroeg die vaak 

zo’n 30-40 cm, maar in 2013 nog slechts 12-17 

cm. Daardoor wordt de groei van 

ondergedoken waterplanten negatief 

beïnvloed en kan voor aquatische herbivoren 

voedselschaarste optreden. 

 

Een voor de hand liggende oorzaak van de 

achteruitgang zou toegenomen jacht, stroperij 

of andere vormen van vervolging kunnen zijn. 

Jacht hoort geen probleem te zijn, omdat de 

Zwarte Zwaan beschermd is. Illegale jacht en 

stroperij zouden dat wel kunnen zijn, getuige 

de melding van het schieten van twee vogels, 

samen met vier Knobbelzwanen, op een 

besneeuwd weiland bij Steenbergen in februari 

2010 (Meldpunt Jachtmisstanden van de Partij 

voor de Dieren). De vogels werden geschoten 

onder het mom van gewasbescherming, 

hetgeen niet logisch is wanneer sneeuw op het 

land ligt. Aangezien controle op (illegale) jacht 

in Noord-Brabant vrijwel ontbreekt, kan dit 

vaker zijn voorgekomen. Misschien nog 

belangrijker is de mogelijkheid van verstoring. 

Als boeren menen dat Zwarte Zwanen zo 

slecht zijn voor hun weilanden dat ze gedood 

moeten worden, zullen zij ze zeker verjagen. 

Dat is wel legaal en gebeurt veel bij ganzen. In 

de winter werkt dat dubbel: de dieren worden 

opgejaagd uit hun foerageergebied en moeten 

daarbij vliegen, hetgeen extra energie kost. 

Een theoretische mogelijkheid is het ontbreken 

van een effectieve anti-predator strategie van 

deze exoot. Veel nesten werden gebouwd op 

voor vossen toegankelijke plaatsen. Deze 

leverden steevast geen jongen op. In Australië 

is alleen de niet zo algemene dingo een 

potentiële predator. Grondpredatoren, die een 

bedreiging kunnen vormen komen er weinig 

voor. In Nieuw-Zeeland, waar de Zwarte 

Zwaan met veel succes werd ingevoerd, zijn 

die er evenmin. 

Of sprake is van een smalle genetische basis 

met daardoor minder 

aanpassingsmogelijkheden en kans op inteelt 

valt met deze studieopzet lastig uit te maken. 

Dat dit speelt is echter niet erg waarschijnlijk, 

omdat de oorsprong van de Nederlandse 

populatie gelegen is in ontsnappingen op 

verschillende plaatsen in ons land. De kans op 

een voldoende genetische variatie is daardoor 

groter. 
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Discussie 

De opkomst en ondergang van de 

broedpopulatie van de Zwarte Zwaan in de 

regio Bergen op Zoom werd vastgesteld door 

regelmatige broedvogeltellingen in het 

belangrijkste broedgebied het 

Markiezaatsmeer. Informatie van 

Waarneming.nl voor een wat ruimere 

omgeving tot en met de Philipsdam en het 

Rammegors bevestigt dat beeld. Verdere 

bevestiging wordt verkregen door bestudering 

van de aantallen in de regio overwinterende 

Zwarte Zwanen, hoewel die gegevens niet 

systematisch werden verzameld en 

gefragmenteerd zijn. 

Toch zijn er lastig te verklaren verschillen 

tussen broedvogels en overwinteraars en wat 

rond Bergen op Zoom werd vastgesteld en 

hetgeen landelijk bekend is. De regionale 

winterpopulatie leed een kwakkelend bestaan 

tot circa 2004, toen de broedpopulatie al lang 

en breed was gestabiliseerd op een hoog 

niveau. De hoge aantallen (2005-2009) komen 

over een kortere periode voor dan de 

stabilisatie bij de broedvogels en de 

topaantallen zijn aanzienlijk later gevonden. 

De afname zette eveneens pas later in (twee 

jaar). De topperiode komt wel grotendeels 

overeen met een periode milde winters. De 

eveneens zachte winters van 1998 en 2000 

lijken minder invloed te hebben gehad. 

 

Dat een soort, ook een exoot, regionaal een zo 

snelle opkomst kan beleven, gevolgd door een 

decennium stabilisatie en een vrijwel even 

snelle neergang, is bijzonder. Zeker als dat 

verschijnsel zich in de omgeving in mindere 

mate voordoet. Er moeten wel haast 

omgevingsfactoren zijn veranderd, die deze 

tegengestelde verschijnselen hebben 

veroorzaakt. Mogelijke verklaringen kunnen 

worden gevonden in veranderingen in het 

broedgebied of andere factoren uit de 

omgeving. 

Het overgrote deel van de broedgevallen in de 

regio Bergen op Zoom vond plaats in 

gebieden, die recent van de zee zijn afgesloten. 

Hoewel deze terreinen, behalve de 

Speelmansplaten in het Zoommeer-West, de 

status van natuurgebied hebben en goed 

worden beschermd, zijn daar uiteraard tal van 

fysische factoren aan het veranderen. Na de 

afdamming bleef de waterhoogte gelijk, maar 

de saliniteit nam uiteraard af. In het begin ging 

dat snel, maar het zal nog heel lang duren 

voordat al het zout uit het water en de 

kleibodem is verdwenen. Ook andere 

mineralen als fosfor zijn langzaam aan het 

afnemen. Deze processen hebben invloed op 

de waterkwaliteit en die beïnvloedt de 

voedselsituatie. 

 

 
Als andere verklarende factor blijft die van het 

weer over. Die blijkt inderdaad veel invloed te 

hebben. Zwarte Zwanen lijken weinig 

winterhard en lijden onder strenge winters. 

Als dit inderdaad de meest waarschijnlijke 

verklarende factor is, moet deze ook in andere 

delen van ons land een rol spelen. En daar is 

een beperkt aantal aanwijzingen voor. 

Het verloop van de Nederlandse 

broedpopulatie is minder goed bekend dan die 

uit de regio Bergen op Zoom, het belangrijkste 

broedgebied. De schattingen wijzen op een 

toename tot 1998-2000, gevolgd door 

stabilisatie. In de literatuur wordt geen afname 

gemeld, maar gegevens over 2012 en 2013 zijn 

nog niet voorhanden. Er zijn wel aanwijzingen 

voor een afname van het aantal overwinteraars 

vanaf 2010. Deze processen lopen in de pas 

met, of vinden iets later plaats dan in de regio 

Bergen op Zoom. 

 

Invasieve exoot? 

Lensink et al. (2013) spreken van een invasieve 

exoot bij een soort die niet op eigen kracht in 

ons land is aangekomen en er sprake is van 

geregelde voortplanting, die gepaard gaat met 

toename en uitbreiding. Conform deze 

definitie is de Zwarte Zwaan in de regio 

Bergen op Zoom geen invasieve exoot (meer), 

omdat sedert 2012 geen voortplanting werd 
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geconstateerd, de aantallen afnemen en het 

areaal inkrimpt. Of dat voor geheel Nederland 

geldt is net iets minder duidelijk, omdat de 

gegevens van 2012 en 2013 nog ontbreken, 

maar lijkt wel het geval. 

Ook de in een totaal ander terreintype 

broedende Mandarijn- en de Carolina Eend 

Aix galericulata en sponsa gaan in de regio 

Bergen op Zoom achteruit. Daarnaast in het 

onwaarschijnlijk dat de grote aantallen in onze 

regio in het winterhalfjaar waargenomen 

Casarca’s Tadorna ferruginea exoten zijn; 

daarvoor is de Nederlandse broedpopulatie 

veel te klein. Omdat Lensink et al. (2013) ook 

de Fazant Phasianus colchicus , die al eeuwen in 

ons land broedt en sinds het verbod op 

uitzetten fors is afgenomen, nog steeds een 

invasieve exoot noemen, lijkt het tijd definities 

te gaan herzien en kritischer te kijken naar 

exoten, waarvan steeds wordt gevreesd dat zij 

negatief voor ons land zullen uitvallen. Zoals 

bij alle levende wezens bestaat voortdurende 

toename niet. Ook exoten stabiliseren in hun 

nieuwe omgeving en raken op den duur 

volledig aangepast. Daarnaast zijn onze 

inzichten over het natuurlijke 

verspreidingsgebied van soorten na 

eeuwenlange vervolging en 

biotoopverandering/vernietiging beperkter 

dan we ons veelal realiseren. Voor een meer 

realistische visie op exoten zie Niesen (2013). 

In ieder geval moet bij invasieve exoten 

onderscheid worden gemaakt tussen soorten 

die nog in de groeifase zitten en zij die reeds 

gestabiliseerd zijn. De Zwarte Zwaan is 

derhalve in ons land een gestabiliseerde, of een 

voormalige invasieve exoot. Maar misschien is 

het beter het nogal beladen woord exoot niet te 

gebruiken en te spreken van een 

gestabiliseerde, of een voormalige invasieve 

geïntroduceerde soort. 
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Bijzondere broedvogels regio Bergen op Zoom in 2013 
 

Ray Teixeira 

 

Dit verslag geeft een overzicht van wat we weten over kolonievogels, zeldzame en enkele schaarse 

broedvogels in de regio Bergen op Zoom tot en met het gehele Zoommeer en de karrevelden van de 

Schakerloopolder. De rest van het eiland Tholen werd buiten beschouwing gelaten, evenals het eiland 

St Philipsland. Het vormt een regionaal overzicht van het Landelijk Soortenproject Broedvogels (LSB-

project) van SOVON. Voor achtergronden en eerdere verslagen zie Teixeira 2009, 2011 en 2012. 

In 2013 werden vooral Atlasblokken geïnventariseerd in het kader van het Atlasproject van Sovon. Dit 

waren 49-24 en 49-25 door Ton Bakker, 49-45 en 49-46 door Ray Teixeira, 49-56 en 55-16 door Hidde 

Bult en 49-27 door Simon den Dubbelden en Paul Dujardin. Atlasblok 49-34 werd onderzocht door 

verschillende leden van de Vogelwerkgroep (oa Ton Bakker, Sjaan Hopmans, Jan Hogerwaard en Ray 

Teixeira). 

Daarnaast werd het gebruikelijke onderzoek in het Markiezaat uitgevoerd (proefstrook, 

kustbroedvogels; Hidde Bult, Ton Bakker, Sjaan Hopmans, Marike de Haan, Jan Hogerwaard en Ray 

Teixeira). De rest van het gebied werd, evenals de Molenplaat en de Plaatvliet, gedeeltelijk en zeer 

onvolledig geïnventariseerd. Het Delta ProjectManagement telde weer ook onze omgeving op 

kustbroedvogels. Zoals gebruikelijk zijn elders alleen incidentele waarnemingen verricht. Voor het 

bepalen van het aantal territoria of (broed)paren werd de Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek 

(van Dijk & Boele 2011) toegepast. 

In dit verslag werden gegevens van verschillende leden van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom 

benut, waarvoor veel dank verschuldigd is. Daarnaast leverden Gert-Jan Geleijns (KLu), Glenn 

Vermeersch, medewerkers Brabants Landschap en het DPM aanvullende informatie en werd 

Waarneming.nl (Wnl) geraadpleegd. 

Afkortingen: BL = Brabants Landschap, cf = conform, div = diverse, DPM = Delta ProjectManagement, 

ex = exemplaar, juv = juveniel of juvenielen, oa = onder andere, p = paar, terr = territorium, > = meer 

dan. 

 
Normaal zwemmende jonge Geoorde Fuut, Emerput 

Breda 15-7-2013 (HES van Schoonhoven) 

 

Dodaars 

Augustapolder-Oost: 2 terr. 

Augustapolder-West: 2 terr. 

Markiezaat: aanwezig. 

Hogerwaardpolder: zeker 2 paar. 

Vliegbasis Woensdrecht, Zwartven: 2 paar. 

Hoogerheide, De Hoef: 1 terr. 

Bunkerbaan Hoogerheide: 1 paar. 

Retentiebekken Hoogerheide: 2 paar. 

Kortenhoeff, Akkerenven: 2-3 paar. 

Kleine Meer: zeker 5 paar.  

Kleine Meer, leemputten: 1 paar. 

Kleine Meer-West: 1 paar. 

Groote Meer: zeker 12 paar. 

Ossendrecht, Moseven: 1-2 paar.  

Landgoed Putse Moer: 1 terr. 

 

Geoorde Fuut  

Markiezaat: broeden onzeker; soort wel 

aanwezig.   

Retentiebekken Hoogerheide: 1 paar 18-20 

april. 

Vliegbasis Woensdrecht, Zwartven: 6 paar. 

Groote Meer-West: 6-10 paar. 

 

 
Jonge Geoorde Fuut in bedelhouding, Emerput Breda 15-7-

2013    (HES van Schoonhoven)   
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Woudaap 

Kallo (België) Groot Rietveld: 4-5 paar. 

 

 
Woudaap man, Kallo, België (HES van Schoonhoven) 

 

Blauwe Reiger 

Vrederust/Buitenlust: 65 nesten. Weer een 

afname ten gevolge van de strenge winter. 

 

Lepelaar 

Markiezaat, Spuitkop: 114 nesten (nieuw 

record) in verschillende kolonies, veel jongen 

(DPM). 

 

Zwarte Zwaan   

Markiezaat: nog maar 1-2 ex, geen 

paarvorming. 

 

Kolgans 

Markiezaat: Spuitkop: 3 paar (2 nesten). 

Markiezaat, Duintjes: 1 paar. 

Markiezaat, kade: 4 paar. 

 

 
Grauwe Gans, Stinkgat 7-10-2013 (HES van Schoonhoven) 

 

Grauwe Gans 

Augustapolder, Oost: 2 paar met jongen. 

Prinsesseplaat: honderden vogels aanwezig; 

mogelijk 10 of meer broedparen.. 

Molenplaat: zeker 4 paar. 

Augustapolder: zeker 2 paar. 

Markiezaat: zeker 14 paar. 

Oosterschelde Rak: niet onderzocht. 

Hogerwaardpolder: zeker 2 paar met jongen. 

Groote Meer: 10 paar. 

Rozenven: 1 paar. 

 

Keizergans 

Markiezaat, Spuitkop: een vrij zuivere en een 

hybride aanwezig. De laatste gepaard met een 

Brandgans. 

 
Keizergans  (H.J. Cuper) 

(Grote) Canadese Gans  

Prinsesseplaat: circa 10 paar. 

Bergse Plaat Slikberging (Plaatvliet): circa 20 

paar, veel nesten. 

Markiezaat: globaal 9-15 paar, weinig nesten.   

Kreekrak NO: zeker 1 paar. 

Hogerwaardpolder: 5-7 paar 

Augustapolder: circa 5 paar met jongen. 

Moseven: 1 paar. 

Kortenhoeff: 5 paar met 1 nest. 

Kleine Meer: 4-6 paar. 

Groote Meer: 3-6 paar. 
Hazeduinen, Paalberg ven: 2 paar 

Landgoed Putse Moer: > 1 paar 

 

Brandgans 

Prinsesseplaat: 13 paar 

Markiezaat, Spuitkop: 436-480 paar. 

 

Casarca 

Regelmatig aanwezig omgeving Bunkerbaan 

Hoogerheide. 

 

Nijlgans 

Markiezaat: circa 3 paar. 

omgeving Bunkerbaan Hoogerheide: 1 paar. 

Atlasblok 49-56: circa 3 paar. 

 

Krooneend  

Markiezaat: 1-2 paar.  

Binnenschelde: succesvol broedgeval. 

 

Middelste Zaagbek 

Markiezaat: 1 ex 18/5. 
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Typisch nest van een Canadese Gans, maar wel op een 

ongebruikelijke plaats op een pad in de Dassenberg mei 

2012 (Ton Bakker)  

 

Mandarijneend  

Mattemburgh-West: 1 paar. 

Jagersrust: vrouw 6 en 8 juli. 

Moretusbos: circa 3 paar 

Landgoed Putse Moer: zeker 1 terr. 

 
Rosse Stekelstaart, vrouw, Markiezaat 14-9-2013 

     (Ton Bakker) 

Rosse Stekelstaart 

Markiezaat, Boskreek/Kreekrak-

NO/Hogerwaardpolder: enkele 

waarnemingen, doch geen speciaal onderzoek. 

Soort gaat achteruit. 

 

Bruine Kiekendief  

Lange Water-Zuid: 3 paar. 

Prinsesseplaat: 1 paar. 

Molenplaat: 1 paar. 

Markiezaat: onzeker. 

Kreekrak: 1 paar. 

Hogerwaardpolder: 1 paar. 

A58, afslag Hoogerheide: 1 paar. 

Schorren Bath, Westerschelde: 3 paar. 

 

Blauwe Kiekendief  

Markiezaat: 18/5 man Hogerwaardschor.  

Dit is nu al het derde keer in vier jaar dat een 

of meerdere keren een Blauwe Kiekendief in 

het midden van de broedtijd in of rond het 

Markiezaat wordt waargenomen.   

 

Slechtvalk   

2012 Nagekomen melding. Televisietoren 

Roosendaal: 1 paar 

2013 Televisietoren Roosendaal: 1 paar, 2 

jongen. 

Zoommeer-Oost/Cargil: waarnemingen in 

hoogspanningsmast en 1 jong (uit bezette kast 

Cargil)?  

Markiezaat (in masten langs kade): 1 paar (bij 

nest?, roep). 

 

 
Jonge Slechtvalk, Molenplaat 29-6-2013 (Ton Bakker) 

 

Kwartel 

Markiezaat, Duintjesschor: 1-2 terr. 

 

Steltkluut 

Hogerwaardpolder: paar 19/4.  

Markiezaat, Hogerwaardschor-O: paar 5/5.  

 

Kluut  

Rammegors: 1 paar (DPM). 

Schakerloopolder, karrevelden: 45 paar (DPM). 
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Prinsesseplaat: 7 paar op 18/5 (DPM 0 paar). 

Markiezaat: 14 paar (DPM 8 paar). 

Hogerwaardpolder: 2 paar  (3 DPM). 

 

Kleine Plevier 

Prinsesseplaat: 1 paar (DPM). 

Markiezaat, Molenplaat-slik: 0-1 paar. 

Hogerwaardpolder natuurbouw: 1 paar (cf 

DPM). 

Ossendrecht, Jagersrust: 1 paar. 

Hazeduinen, Paalbergven: 2 terr. 

 

 
Bontbekplevieren in winterkleed, Stinkgat 7-10-2013

    (HES van Schoonhoven) 

Bontbekplevier 

Schakerloopolder, karrevelden: 2 paar (DPM). 

Prinsesseplaat: 2 paar (DPM). 

Markiezaat, Hogerwaardschor: 1 paar (DPM 0 

paar). 

 

Strandplevier 

Markiezaat, Hogerwaardschor: 6-7 paar. 

(DPM: 1 paar). 

 

Houtsnip 

Wouwse Plantage, Zurenhoek: 1 terr. 

 

Kokmeeuw 

Schakerloopolder, karrevelden: 787 paar 

(DPM). 

 

Zwartkopmeeuw 

Schakerloopolder, karrevelden: 1-2 paar (DPM 

1 paar). 

 

Zilvermeeuw 

Zoommeer-West, Speelmansplaten plus 

eilanden: 35 paar (DPM); Oosterschelderak: 7 

paar (DPM). 

Zoommeer, Boerenplaat: 31 paar (DPM). 

Markiezaat, Spuitkop: 739 paar (DPM). 

Kleine Mantelmeeuw  

Zoommeer, Boerenplaat: 4 paar (DPM). 

Markiezaat, Spuitkop: 237 paar (DPM). 

Grote Mantelmeeuw 

Markiezaat, Spuitkop: 1 nest 3 eieren (cf DPM). 

Zoommeer-West, Oosterschelderak: 1 nest 

(DPM). 

 

Visdief  

Schakerloopolder, karrevelden: 70 paar (DPM). 

Prinsesseplaat: 1-2 paar (DPM 2 paar). 

 

Noordse Stern 

Schakerloopolder, karrevelden: 1 paar (DPM). 

 

Zomertortel 

Markiezaat: proefstrook-Zuid: 1 terr. 

 

Kerkuil 

Hoogerheide, Hogerheidsche Plantage en 

omgeving: 1 terr. 

 

 
Ransuil, Scherpenissepolder 30-6-2013  

    (HES van Schoonhoven) 

Ransuil 

Scherpenissepolder: 1 ex. 

Jagersrust: mogelijk terr. 

 

Velduil 

Scherpenissepolder-Oost: mogelijk terr. 

 

Nachtzwaluw 

Wouwse Plantage, Zurenhoek: 6 terr. 

Woensdrechtse Heide: 8 terr. 

Vliegbasis Woensdrecht: > 3 terr. 

Kooiheide, west: 6 terr. 

Kooiheide, oost: 2 terr. 

Onze Lieve Vrouwe ter Duinen: 2 terr. 

Kortenhoeff: 2 terr. 

Staartse Heide-verbindingszone: 5 terr.  

Staartse Heide, middendeel: 17 terr. 

Staartse Heide, west: 2 terr. 
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Staartse Heide, oost: 6 terr. 

Groote Meer-Noord: 1 terr. 

Kriekelare Duinen: zeker 5 zangposten. 

Roosendaal, Rozenven heitje: 1 terr. 

Overige geschikte terreinen niet onderzocht. 

 

 
Nachtzwaluw, Woensdrechtse Heide 2-7-2013  

    (Ton Bakker)  

Middelste Bonte Specht 

Mattemburgh-West: 1 terr. 

Wouwse Plantage: 1 terr. 

Kleine Meer-West: 1 terr. 

 

Oeverzwaluw  

Bergse Plaat, snoekenplas: 80 nestgaten. 

Hoogerheide, Groeneweg: 3-5 paar (40 

nestgaten). 

Vliegbasis Woensdrecht: kolonie verlaten. 

 

Huiszwaluw 

Huijbergen-Noord: 5-6 paar. 

 

 
Huiszwaluw op nest met jong, Huybergen 4-7- 2013

     (Fred Severin) 

Nachtegaal  

Halsteren, Grote Melanen: 2 terr. 

Prinsesseplaat, pier: 1 terr. 

Molenplaat: 2 terr. 

Kraaijenberg: 3 terr. 

Markiezaat, proefstrook: 3 terr; tussen 

tramhuisje en veekraal 2 terr; 

Hogerwaardschor bosdeel-ZW: niet 

geïnventariseerd. 

 

Cetti’s Zanger  

Sterke achteruitgang na strenge winter. 

Molenplaat: 2 terr. 

Markiezaat: geen meldingen in broedseizoen; 

wel zeker 2 terr in de herfst. 

 

Snor  

Molenplaat: 1 terr. 

Markiezaat: niet onderzocht. 

 

Spotvogel 

Steenbergen: 1 terr. 

Molenplaat: 1 terr. 

Kraaijenberg: 0-1 terr.  

Markiezaat, Hogerwaardschor: 1 terr. 

 

Fluiter 

Kortenhoeff-Zuid: 1 terr. 

Kleine Meer-West: 1 terr. 

 

Matkop 

Atlasblok 49-56: 0 terr. In 1998 nog minstens 

11-25 terr. 

 
Roodkopklauwier, Kriekelare Duinen 14-6-13  

    (A. Pellemans) 

Roodkopklauwier 

Kriekelare Duinen: 1 ex op 14 juni. 
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Recent ontdekte slaapplaatsen van de Middelste Zaagbek in Markiezaat en 

Zoommeer 
 

Teus Slagboom, Ray Teixeira, Hidde Bult, Ton Bakker, Robert Kraaijeveld & Matthew Twort 

 

Het is zaterdag 26 oktober 2013, als Teus bezig is aan zijn rondje landschapsfotomonitoring rond het 

Markiezaat. Onderweg ontmoet hij Robert Kraaijeveld, een gedreven vogelaar uit Putte en ze 

besluiten samen verder te gaan. Rond 15.00 (zomertijd) komen ze aan bij het steigertje op het 

Kreekrakschor. Er zwemmen dan vier Middelste Zaagbekken rond. Na het nemen van de geplande 

foto’s valt tegen 16.00 op dat groepjes Middelste Zaagbekken komen invliegen vanuit het noorden. Ze 

landen in de monding van de Boskreek (115 exemplaren) en ten westen van de Spuitkop (70 vogels). 

Teus herinnert zich de toen al bijzondere waarneming van 224 vogels in de monding van de Boskreek 

op 20 oktober, nog geen week daarvoor. De vogelaars besluiten te blijven tellen en tot 18.00 werden in 

totaal 919 Middelste Zaagbekken genoteerd. Slechts vier daarvan zijn uitgekleurde mannen; de rest is 

in vrouwtjeskleed. Het fenomeen lijkt nieuw en wordt per email bekendgemaakt; het 

gemeenschappelijk slapen van grote aantallen Middelste Zaagbekken in het Markiezaat. Mark 

Hoekstein reageerde meteen dat hij op 18 februari 2013 al een grote slaapplaats van deze soort heeft 

opgespoord in het Zoommeer-West bij de Bergse Diepsluis en had gemeld op Waarneming.nl. Het 

ging toen om 750 vogels, die ’s morgens vroeg westwaarts vlogen. 
 

 
Middelste Zaagbekken (Vogels van Nederland) 

 

Losse tellingen 

Meteen na de melding van 26 oktober 

probeerden verschillende leden van de 

Vogelwerkgroep een glimp van dit 

verschijnsel op te pikken. Dat leidde tot een 

flink aantal tellingen, dat het verschijnsel 

bevestigde. Er werd vrijwel steeds in de 

namiddag geteld. De volgende tellingen 

kwamen beschikbaar: 

Steigertje Markiezaat 

20-10. Tellers Teus en Matthew. Hoogwater 

(HW) Bergse Diepsluis-West (BDsW) 17.26 

(212). Aantal Middelste Zaagbekken: monding 

Boskreek 224 en Markiezaatskade 88, allen 

vrouwtjeskleed. 

26-10. Tellers: Teus en Robert. Laagwater (LW) 

DBSW 14.35 (-138). Aantal: 919, waarvan 4 

mannen. 

29-10. Teller Ray. Wind: W 3. LW 17.16 (-120). 

Aantal: monding Boskreek 946, waarvan 

mannen 3.  

31-10. Teller: Hidde. LW 19.16 (-149). Om 16:10 

al 341 ter plaatse. Aantal totaal: 938, waarvan 

slechts enkele uitgekleurde mannen. Op grond 

van de grootte en de grotere vleugelvlek was 

10% van het totaal een man. Verstoring in de 

Boskreek; oorzaak onbekend. 

9-11. Teller: Matthew. HW 19.56 (199). Aantal: 

monding Boskreek: 1.136. 

18-11. Onvolledige telling vanaf 

Hogerwaardschor; te ver van de slaapplaats. 

Tellers: Ray en Jan Hogerwaard. Wind: ZW 3, 

HW 16.06 (204). Aantal monding Boskreek om 

circa 16.00: 140 en ongeveer 50 vogels 

aankomend in de volgende 10 minuten. 

Ongeveer 30-35% van de vogels waren min of 

meer uitgekleurde mannen, die meteen na 

aankomst de vrouwtjes het hof gingen maken. 

23-11. Tellers: Teus, Robert, Ray en Dina 

Nonkes. Wind NO 3; zonsondergang 16.39, 

HW 19.02 (184). De slaapplaats was wat naar 

het noorden verplaatst en bestond uit twee 

delen. Op de zuidelijke, recht voor de steiger, 

kwamen 550 vogels af en de noordelijke, voor 

de NW-zijde van de Spuitkop, werd bezet 

door 223 exemplaren. Het percentage mannen 

in broedkleed bedroeg 29,8% tot circa 16.20. 

Daarna werd het te donker om een goed 

onderscheid tussen mannen en vrouwen te 
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maken. Alle vogels vlogen aan vanaf het 

noorden; meestal vlak over het water, maar 

soms hoger, waardoor ze beter te zien waren.  

 

 
Figuur 1. Slaapplaats van Middelste Zaagbekken en 

Brilduikers bij de Bergse Diepsluis, even ten westen van de 

Speelmansplaten.   (Teus Slagboom)  

 

Bergse Diepsluis 

18-2-13 ’s morgens vroeg. Tellers: Mark 

Hoekstein en Pim Wolf. HW 08.42 (157). 

Plaats: bocht Oesterdam, zuid van de sluis. 

Aantal 750. Veel mee uitvliegende Brilduikers. 

2-11. Teller: Teus. HW 14.41 (201). Plaats: 

Oesterdam, 200 m zuid van de sluis. Aantal: 

211. 

3-11. Teller: Teus. HW 15.21 (211). Plaats: 

Oesterdam, 100 m noord van de sluis. Aantal: 

339. 

13-11. Teller Ray. LW 17.56 (-162). Plaats: 

Speelmansplaten NW. Aanvliegrichting niet 

waarneembaar. Aantal: 197, waarvan bijna de 

helft mannen, die voor een deel regelmatig 

baltsten. Circa 150 Brilduikers gebruikten 

dezelfde slaapplaats. Meteen na aankomst 

gingen ze drinken. 

5-12, ochtendtelling. Teller: Mark Hoekstein. 

Plaats: bocht Oesterdam, zuid van de sluis. 

Zonsopkomst 08.31, LW 10.56 (-176).  Eerste 2 

uitvliegers om 07.58. Totaal: 357 MiZa’s, 

waarvan 224 tussen 08.10 en 08.15. Laatste 

vertrekkende zaagbek tussen 08.20 en 08.25. Er 

vertrekken ook 59 Brilduikers en 35 duikertjes 

blijven in de baai achter.  

6-12. Teller Teus. Plaats: Oesterdam, zuid van 

de sluis bij km paal 11. NW storm en HW 18.06 

(218). Totaal MiZa’s 250. Er vliegen ook 188 

Brilduikers in.  

8-12. Teller Teus. HW 19.48 (210). Totaal 581 

exemplaren. 

Oesterdam midden 

Teller Teus. HW 14.52 (209). Totaal Middelste 

Zaagbekken 378, hoog over vliegend. 

 

Gelijktijdige tellingen 

Om het fenomeen beter te kunnen beoordelen 

en om de verschillende slaapplaatsen van 

elkaar te kunnen scheiden, werden enkele 

gezamenlijke tellingen georganiseerd. Er 

werden twee of drie telposten bemand. Eerst 

op de Oesterdam ten zuiden van de Bergse 

Diepsluis, op de Markiezaatskade-Noord en 

op het steigertje in het Markiezaat. Deze 

tellingen vonden plaats op 10 en 24 november 

2013. Op 7-12 werd geteld op de 

Markiezaatskade-Zuid en het steigertje 

Markiezaat.  

Steigertje Markiezaat 

10-11. Tellers: Teus, Matthew, Robert en Ray. 

Wind: NNW 3-4; bewolking 8/8, 

zonsondergang 16.56, LW 14.36 (-169). 

Invliegen: meestal zeer laag, soms hoger. 

Aantal: monding Boskreek 1.416, waarvan 

zeker 80 mannen (5,6%). Na 16.30 waren in de 

aanvliegende groepen de mannetjes echter 

nauwelijks nog te onderscheiden. Tot die tijd 

waren 58 volwassen mannen gemeld op 257 

vogels (22,6%).  

Aanvankelijk landden enkele tientallen 

exemplaren voor het Kreekrakschor-Noord, 

doch deze vogels verplaatsten zich later naar 

de Boskreek. Verstoring van de slaapplaats 

door onbekende oorzaak om 14.30 en 17.00. 

24-11. Teller: Matthew. HW 19.40 (172). Om 

15.30 reeds aanwezig 17 Middelste 

Zaagbekken. In totaal kwamen 613 vogels naar 

de slaapplaats, die weer over een groot gebied 

verspreid was. 

7-12. Tellers Teus en Robert. HW 18.56 (215). 

Slaapplaats wederom verdeeld; de vogels die 

in het noordelijk deel neerstreken, zwommen 

later naar de Boskreek. Totaal aantal Middelste 

Zaagbekken: 257. Aandeel mannen zeker 

50,6%. 

Bergse Diepsluis 

10-11. Teller: Hidde. Plaats: Oesterdam, zuid 

van de sluis. Aantal: 208 voor de 

Speelmansplaten-West en 80 buitendijks in de 

Oosterschelde, nadat ze eerst ook in het 

Zoommeer waren geland. Totaal dus 288. 

Vanaf 17.00 landden 57 Brilduikers. 
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24-11. Teller: Teus en Robert. Plaats: 

Oesterdam, 200 m ten zuiden van de sluis. 

Aantal: 444 ex verspreid door de gehele baai, 

waarvan 82,3 % uitgekleurde mannen. 

Gelijktijdig kwamen 312 Brilduikers uit de 

Oosterschelde.  

 
Figuur 2. Globaal traject van de Middelste Zaagbekken op 

weg naar hun slaapplaats in de monding van de Boskreek 

van het Markiezaat op 10-11-2013. 

 

Markiezaatskade-Noord 

Alleen op 10-11. Tellers: Ton, Jan Hogerwaard 

en HES van Schoonhoven. Aantallen: geen 

slaapplaats. Alleen op grote afstand 165 

vliegende vogels, komend vanuit het westen 

en draaiend in zuidelijke richting naar de 

Spuitkop-West (zie figuur 2). Vlogen over de 

hoogspanningsleiding heen. 

Markiezaatskade-Zuid.  

Alleen op 7-12. Teller: Ray. Wind: WNW 3-4; 

bewolking 7/8, zonsondergang 16.29, LW 14.36 

(-169). Afstand tot langsvliegende vogels te 

groot, waardoor ze niet met het blote oog zijn 

op te pikken. Totaal 224 MiZa’s, toch bijna net 

zoveel als op het steigertje wordt geteld. 

Gemiddelde groepsgrootte 2,9, mediaal 2. 

Bijna onmogelijk om mannen te identificeren. 

 

Overige meldingen 

Op Waarneming.nl wordt een slaapplaats van 

130 Middelste Zaagbekken gemeld door 

Jacques en Jeroen Vanheuverswyn op 10-11-

2013 in de Betonhaven van het werkeiland 

Neeltje Jans, die om 16.49 binnen een kwartier 

in kleine groepjes kwamen aangevlogen en een 

groep vormden met Futen. 

 
Baltsende Middelste Zaagbekken, Brouwersdam 13-1-2008

    (Bart Vastenhouw)  

 

 

 
Figuur 3. Aantal Middelste Zaagbekken op slaapplaats 

Markiezaat(boven) en Zoommeer-West (onder) najaar 

2013. 

 

Resultaten 

De aantallen in het Markiezaat slapende 

Middelste Zaagbekken namen toe vanaf begin 

oktober en pieken op 10 november. Daarna 

namen ze sterk af. De aantallen bij de Bergse 

Diepsluis bleven aanvankelijk min of meer 

constant, maar kenden een maximum op 24-11, 

toen de slaapplaats in het Markiezaat al 

beduidend kleiner was. Hoewel geen 

uitwisseling tussen het Zoommeer-West en het 

Markiezaat werd waargenomen, lijkt sprake 

van communicerende vaten. Een beperkte 

voorlopige analyse leverde geen correlatie op 
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tussen de grootte van de slaapplaatsen en het 

getij bij de Bergse Diepsluis. 

 

Tijdens de gelijktijdige telling van 10-11 

bedroeg het totaal 1.704, net boven de 1% 

norm van 1.700 exemplaren (Hornman et al. 

2013). Op 24-11 werden “slechts” 1.213 vogels 

geteld. Darna namen de aantallen in het 

Markiezaat snel verder af; terwijl die in het 

Zoommeer juist toenamen. 

De aantallen Middelste Zaagbekken op de 

slaapplaats in het Markiezaat liggen 

beduidend hoger dan in de loop van de dag 

geteld wordt op de reguliere 

waterwildtellingen (tabel1). Vanaf 1991 

worden nog maar weinig vogels waargenomen 

en zijn meer dan 100 exemplaren een 

uitzondering. De beste maanden zijn steeds 

november en januari. 

In de eerste jaren na afsluiting van het 

Markiezaat in 1983 waren Middelst Zagers 

echter wel gewoon in het winterhalfjaar. 

Groepen van honderden vogels bijeen waren 

geen uitzondering. Het Markiezaat was toen 

veel zouter en later meer brak dan nu.  

Bovendien was het water duidelijk helderder 

en het doorzicht beter. Daardoor was het 

gemakkelijker foerageren voor deze viseter, 

die zijn prooi met het oog moet lokaliseren. 

Waarschijnlijk brachten toen de Middelste 

Zaagbekken de nacht in het Markiezaat door, 

maar zij deden dat dan in hun 

foerageergebieden, waardoor geen sprake was 

van speciale slaapplaatsen. 
 

Tabel 1. Totaal aantal Middelste Zaagbekken bij systematische dagtellingen van Markiezaat en Zoommeer-Oost. 

jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

1983 

         

41 429 526 

1984 493 435 246 80 

    

30 148 

 

365 

1985 

  

67 

     

2 251 310 63 

1986 56 12 50 29 

   

22 

 

420 449 144 

1987 45 33 123 10 1 

  

2 54 124 174 347 

1988 425 144 199 64 

   

2 67 141 370 253 

1989 661 194 151 23 4 

 

2 6 34 279 192 336 

1990 256 56 96 44 3 3 

  

12 

   1991 109 

   

10 

   

12 

   1992 51 

   

4 

   

3 

   1993 181 

   

4 

   

3 

   1994 109 

   

1 

       1995 153 

       

2 

   1996 94 

   

2 

   

4 

   1997 9 

       

1 

   1998 115 

           1999 64 

   

1 

   

1 

   2000 82 

   

1 

     

2 

 2001 43 

   

1 

     

38 

 2002 276 

 

1 

 

1 

     

158 

 2003 142 

 

11 

       

64 

 2004 20 

 

32 

       

31 

 2005 16 

 

7 

       

4 

 2006 63 

       

2 

 

9 

 2007 1 

 

64 

 

1 

     

1 

 2008 1 

         

15 

 2009 8 

 

2 

       

40 

 2010 

  

22 

     

1 

   2011 16 

 

6 

 

1 

   

1 

 

3 

 2012 3 

 

1 

 

1 

     

26 

  

Groepsgrootte en aankomsttijden Niet alle tellers lukte het de groepsgrootte van 

de invliegende vogels te bepalen. Steeds werd 
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gerapporteerd dat het om kleine groepen ging, 

met een maximum van enkele tientallen. De 

keren dat het goed lukte bleek de 

groepsgrootte in het Markiezaat te variëren 

tussen 1 en 65. Het gemiddelde bedroeg 2,9 – 

4,9; de mediaan was steeds 3 en 2. De 

groepsgrootte nam bij de laatste tellingen af. 

Bij de Speelmansplaten waren gemiddelde en 

mediaan 3,7 en 2. 

 

 
Figuur 4 a en b. Tijdsverloop invliegende Middelste 

Zaagbekken op het Markiezaat op 23-11-2013 (boven) en 7-

12-2013 (onder). Zonsondergang respektievelijk 16.39 en 

16.29. Let op het verschil van de vertikale as. 

 

 
Figuur 5. Tijdsverloop invliegende Middelste Zaagbekken 

Speelmansplaten 24-11-2-13. Zonsondergang 16.38. 

 

De eerste Middelste Zaagbekken druppelden 

op de slaapplaatsen binnen ongeveer een 

kleine twee uur voor zonsondergang. Pas drie 

kwartier voor zonsondergang werd ‘t druk en 

de meeste vogels arriveerden een klein half 

uur later (figuur 4a, 4b en 5). Ruim een 

kwartier na zonsondergang zijn ze allen 

binnen. Bij de laatste telling van 7-12 kwamen 

de vogels later en in een kortere tijd binnen. De 

slaapplaats op het Markiezaat werd iets eerder 

bezet dan die op het Zoommeer-West.  

Voor zonsondergang werd de tijd van De Bilt 

gebruikt; de lokale tijd van zonsondergang ligt 

circa 5 minuten later. 

 
Figuur 6. Tijdsverloop uitvliegende Middelste Zaagbekken 

op 5-12-2013 vanuit het Zoommeer-West. 

 

Discussie 

De Middelste Zaagbek broedt in Noordwest-

Europa in grote, voedselarme, vaak diepe 

meren met helder water, waar gemakkelijk op 

vis kan worden gejaagd. Ze foerageren het 

liefst in ondiep water tot 3,5 m met een 

zandige bodem (Cramp & Simmons 1977). De 

soort is sinds eind 19e eeuw erin geslaagd zijn 

broedgebied in zuidelijke richting uit te 

breiden, mede door een verminderde 

vervolging en jachtdruk (Hagemeijer & Blair 

1997). Daardoor is de totale populatie 

toegenomen, wat zich bij ons uitte in een 

langzaam toenemend broedbestand en meer 

overwinteraars vanaf de jaren tachtig van de 

vorige eeuw. In gewone winters verblijven in 

ons land 10.000-15.000 Middelste Zaagbekken, 

in strenge winters oplopend tot 20.000. 

Overigens stierven in de jaren tachtig jaarlijks 

ruim 8.000 vogels in staande netten in het 

IJsselmeer (Bijlsma et al. 2001). Het aantal 

overwinteraars is het laatste decennium weer 

wat aan het afnemen (Hornman et al. 2011).  
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De Middelste Zaagbek broedt pas sedert 1977 

jaarlijks in de Delta. In 1998-2000 waren er 30-

40 paar (Struker 2002) en rond 2010 bijna 70-

100 paar (Boele et al. 2013). Deze vogels 

worden in de vroege herfst al bij 

watervogeltellingen opgemerkt. Noordelijker 

broedvogels die bij ons overwinteren, melden 

zich pas in oktober in grotere getale. Het gaat 

dan om enkele duizenden vogels. Half 

november werden in 2009 en 2010 in totaal 

4.186 en 6.722 exemplaren geteld (Hornman et 

al. 2011, 2013). Dit aantal neemt nog toe en 

bereikt pas een piek in december of januari. De 

1.704 vogels op slaapplaatsen in het 

Markiezaat en Zoommeer op 10 november 

2013 maken dus met zeker 30% een 

substantieel onderdeel uit van de verwachte 

populatie van dat moment. 

Er zit echter nog een forse adder onder het 

gras. Hoewel Hornman et al. (2011, 2013) niet 

claimen dat hun gegevens volledig zijn, ga je 

daar al snel van uit, gezien de titels van hun 

artikelen en hun beperkte hoofdstuk over 

volledigheid. Bovendien werden van de 

Middelste Zaagbek alle belangrijke 

leefgebieden geteld. Toch valt de volledigheid 

bij deze soort tegen. Ondanks hun grootte, zijn 

Middelste Zaagbekken soms lastig te tellen, 

omdat ze op grote wateren vaak ver uit de 

kust blijven (SOVON 1987). In onze regio 

speelt dat op de Oosterschelde; een gebied dat 

uitsluitend vanaf de dijken wordt geteld 

(mededeling Pim Wolf). Vogels verder dan een 

kilometer uit de kant worden veelal niet 

opgemerkt of gedetermineerd. En juist daar 

komen overdag veel Middelste Zaagbekken 

voor. Er verblijven dus meer vogels van deze 

soort in ons land dan aangegeven. Daarmee 

zakt het percentage Middelste Zaagbekken, 

dat in Markiezaat en Zoommeer op de 

slaapplaatsen wordt geteld en verklaart 

meteen het grote verschil in aantalsopgaven 

tussen Hornman et al. (2011, 2013) en Bijlsma et 

al. 2001(2001). 

Het overgrote deel van de in ons land 

overwinterende Middelste zagers doet dat 

tegenwoordig in de Zoute Delta (Hornman et 

al. 2011, 2013), waarbij vooral het 

Grevelingenmeer favoriet is. Daar komen 

regelmatig tot ruim 6.000 vogels voor. Maar 

ook het Veerse Meer en de Oosterschelde 

kunnen flinke aantallen herbergen. Deze 

vogels zijn vastgesteld bij gewone 

watervogeltellingen overdag; ze verblijven dan 

derhalve in hun foerageergebieden. Hoeveel 

van deze vogels buiten deze terreinen slapen is 

onbekend. Hornman et al. (2013) wijden een 

hoofdstuk aan slaapplaatsen van 

overwinterende watervogels, maar daarin 

wordt de Middelste Zaagbek niet genoemd. 

Het Meetnet Slaapplaatsen is pas in seizoen 

2009/10 van start gegaan, waardoor nog maar 

weinig gegevens beschikbaar zijn.  

De bezetting van de slaapplaats in het 

Markiezaat verloopt in 2013 dus aanvankelijk 

parallel met de gebruikelijke opbouw van de 

populatie in de Delta. Waarom de aantallen na 

10-11 afnamen, terwijl steeds meer Middelste 

Zaagbekken aankomen is onduidelijk. De 

bezetting van de slaapplaats in het Zoommeer 

is wel in overeenstemming met het verloop 

van de in de Delta overwinterende populatie, 

vooral als we de telling van 18-2 erbij 

betrekken.

 
Zandsuppletie aan de Oesterdam; werkzaamheden op 28-

08-2013. 

 

Middelste Zaagbekken schijnen buiten het 

broedseizoen in kleine groepen op zee of in 

estuaria te slapen, maar het ontbreekt aan 

gedetailleerde observaties (Cramp & Simmons 

1977). In de literatuur zijn verder geen 

gegevens gevonden over slaapplaatsen van 

Middelste Zaagbekken in ons land. 

De slaapplaatsen in het Markiezaat en 

Zoommeer liggen in de wat diepere delen van 

de enige decennia geleden van de 

Oosterschelde afgedamde zeearmen. Ze 

bevinden zich ook steeds in de luwte, net zoals 

die bij de Neeltje Jans. Het water is er zoet tot 

licht brak, voedselrijk en het doorzicht is 

beperkt. Deze slaapplaatsen zijn dan ook 

ongeschikt om er en masse te foerageren. 

Waarschijnlijk brengt een deel van de vogels in 



31  (Veerkracht 18) 

 

 

de Oosterschelde de nacht in diepere, rustige 

geulen door. Waarom zij soms in grotere of 

kleinere aantallen besluiten uit te wijken naar 

een al dan niet binnendijks gelegen slaapplaats 

is vooralsnog onduidelijk. Mogelijk gaat het 

om een combinatie van factoren zoals het weer 

en vooral de wind, mogelijk toch het getij en 

de lichtomstandigheden onder water 

(bewolking, vertroebeling). Maar misschien 

spelen ook de huidige werkzaamheden in de 

Oosterschelde een rol, zoals het opspuiten van 

zand langs de Oesterdam. Daardoor kan het 

water in de aangrenzende geulen troebeler zijn 

geworden. Dat zou meteen verklaren waarom 

het verschijnsel van gemeenschappelijke 

slaapplaatsen pas nu is gevonden, maar er was 

al een slaapplaats op 18-02-2013, toen die 

werkzaamheden nog niet waren begonnen. 

Misschien waren slaapplaatsen vroeger 

zeldzaam en zijn ze niet gevonden, omdat ze 

alleen bezet zijn als nog maar weinig gevogeld 

wordt (’s winters ’s morgens vroeg of laat in de 

middag). Of we hebben met z’n allen lopen 

slapen. 

 
Sfeervol beeld van met de Middelste Zaagbekken mee 

uitvliegende Brilduikers   (Mark Hoekstein) 

 

Rui 

De mannelijke broedvogels maken in de wijde 

omgeving van de broedplaatsen een volledige 

rui door naar het eclipskleed in de maanden 

mei tot augustus; de vrouwtjes ruien enige tijd 

later (Cramp & Simmons 1977). In de herfst 

ruien de mannen in twee fasen naar het 

broedkleed. Ze zijn daar meestal voor 

december mee klaar en ook nu lopen de 

vrouwtjes een maand achter. De meeste 

volwassen vogels komen dus bij ons aan in 

eclipskleed, maar ruien al snel naar het 

broedkleed.  

De maar gedeeltelijke post juveniele rui loopt 

van oktober tot januari. Er zullen daarom maar 

weinig eerste kalenderjaar vogels zijn die in de 

maanden van dit onderzoek al het volwassen 

kleed dragen. 

 

Trek 

De herfsttrek van de Middelste Zaagbek begint 

in september, maar de laatste vogels verlaten 

pas de meest noordelijke broedgebieden eind 

oktober (Cramp & Simmons 1977). Dan vindt 

in het Baltische gebied ook de sterkste 

doortrek plaats. Zoals bij veel duikeenden is er 

een tendens dat de vrouwtjes en de jongen 

eerder trekken en verder naar het zuiden 

doorvliegen dan de mannetjes. In het Baltische 

gebied is het aandeel volwassen mannen in 

een groep vaak boven de 50%, terwijl dat in de 

meest zuidelijke regionen van het 

overwinteringsgebied slechts 20% bedraagt. In 

Nederland zitten we waarschijnlijk tussen 

beide uitersten in.  

 

 
Man Middelste Zaagbek   (Wikipedia) 

 

Geslachtsverhouding 

Bij de eerste tellingen van de Boskreek werden 

vrijwel uitsluitend vogels in vrouwtjes- of 

eclipskleed gezien. Het lukte niet systematisch 

de jonge mannetjes tussen de dicht opeen en 

zeer snel langsrazende vogels op te merken. 

De Middelste Zaagbek is mogelijk de snelste 

vogel in een aktieve horizontale vlucht (Bron: 

Wikipedia).  

Bij latere tellingen van dat gebied was het 

aantal uitgekleurde mannen beduidend hoger 

en bedroeg op 10 november waarschijnlijk 

22,6, op 23 november al bijna 30 en op 7 

december 50,6%. Deze toename is deels te 

verklaren doordat de volwassen mannetjes 

juist in die periode naar het broedkleed ruien, 

maar deels ook doordat meer volwassen 
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mannetjes op de foerageergebieden in de 

Oosterschelde zijn aankomen. 

Bij de slaapplaats bij de Bergse Diepsluis in het 

Zoommeer-West, die dichter bij de gunstige 

foerageergebieden in de Oosterschelde ligt, 

lukte het niet steeds de geslachtsverhouding te 

bepalen. Toen dat op 13-11 wel ging, bleek die 

vrijwel 50/50 te zijn. De groepjes die het verst 

doorvlogen waren voornamelijk in 

vrouwtjeskleed; de mannen bleven dichter 

onder de dijk. Op 24-11, toen veel vogels de 

slaapplaats bezochten, was het aandeel 

uitgekleurde mannen zelfs ruim 82%. Echter 

op 6-12, toen maar 250 vogels in het 

Zoommeer gingen slapen, bedroeg het aandeel 

mannen aanvankelijk 11,6, later 43,3 maar 

gemiddeld slechts 19,3%. Hoe dit enorme 

verschil valt te verklaren is niet duidelijk. 

Mogelijk worden bij slechtere 

lichtomstandigheden de mannetjes te weinig 

opgemerkt en als vrouwtjes geteld. Maar 

misschien hebben mannetjes niet alleen de 

neiging dichter bij het broedgebied te blijven, 

maar doen zij dat ook bij de foerageergronden. 
 

Algemene conclusies 

In najaar 2013 was steeds in de luwte van 

zowel het Markiezaat als het Zoommeer-West 

een slaapplaats van Middelste Zaagbekken 

aanwezig. De aantallen slapers op het 

Markiezaat begon bescheiden, steeg snel tot 10 

november tot ruim 1.400, maar namen daarna 

zeer sterk af. Het aantal slapers op het 

Zoommeer varieerde sterk, maar nam 

uiteindelijk toe.  

De slaapplaatsen worden laat in de middag 

bezet en ’s morgens vroeg weer verlaten. De 

bezetting van de slaapplaatsen verliep volgens 

een vast patroon. De eerste vogels arriveren 

anderhalf uur voor zonsondergang, maar de 

hoofdmacht komt pas circa een uur later. 

Naarmate het seizoen vorderde, kwam de 

hoofdmacht later aan ten opzichte van 

zonsondergang. Waarschijnlijk neemt de druk 

om te foerageren toe als de daglengte korter 

wordt.  

Het verlaten van de slaapplaatsen gaat veel 

sneller; de hoofdmacht vertrekt binnen vijf 

minuten.  

Vroeg in het seizoen werden op de 

slaapplaatsen vooral vrouwtjes en vogels in 

eclipskleed gezien, maar later nam het aandeel 

uitgekleurde mannen toe. Dit is te verklaren 

door de rui naar het broedkleed, die in die 

periode plaatsvindt en de latere aankomst van 

mannen in ons land. Mogelijk brengen vooral 

mannen onder gunstige omstandigheden de 

nacht in de foerageergebieden door. 

Voor zover bekend was het verschijnsel 

slaapplaatsen bij Middelste Zaagbekken nog 

niet beschreven. 
 

Dankwoord 

Een ieder die meehielp bij de tellingen, wordt van 

harte bedankt voor zijn/haar inspanningen.  
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Overwinterende Kraanvogels op het Groote Meer winter 2011/12; een bijzonder 

verschijnsel? 
 

Ray Teixeira 

 

In de regio Bergen op Zoom werden Kraanvogels tot voor kort voornamelijk gezien in de trektijd, 

vooral in maart/april en in augustus/november. Soms werden ze ook in de wintermaanden gespot. Bij 

grotere groepen ging het dan meestal om overtrekkende vogels. De aanwezigheid van drie 

exemplaren op 22-12-2011 in het Groote Meer-West tijdens mijn jaarlijkse PTT-telling wekte uiteraard 

mijn belangstelling, zeker omdat Jos Jacobs op de 9e van die maand ook drie vogels had gezien bij de 

Biezenkuilen in het Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide. Een van die vogels was een jong 

exemplaar en dat leek op de 22e ook het geval, maar door de grote afstand werden verder geen 

bijzonderheden opgemerkt. Hidde Bult meldde op de 30e van die maand drie vogels eveneens in het 

Groote Meer-West, maar ook toen waren de waarneemomstandigheden niet best. Boswachter Wilton 

de Dooi van het landgoed Groote Meer vertelde ze in januari 2012 ook daar te hebben gezien, maar 

wist alleen de 24e als zekere datum te noemen. De familie van Zweden, woonachtig op het Groote 

Meer met uitzicht op het westelijk deel, zag de vogels regelmatig en ook op het oostelijk meer. 

Verdere vervolgwaarnemingen bleven uit, mede doordat het landgoed Groote Meer niet openbaar 

toegankelijk is.  

 

Maar in 2012 had ik toestemming gekregen om 

het nabijgelegen Kleine Meer op broedvogels 

te inventariseren. Tijdens de eerste ronde liep 

ik op 3-3-12 over het pad aan de oostzijde van 

het Kleine Meer, waar ik op ruim 100 m uit de 

kant drie foeragerende Kraanvogels tegen 

kwam. Een van de vogels liet regelmatig de 

kenmerkende roep horen. Helaas zagen de 

vogels mij, waarna ze het voedsel zoeken 

staakten en van me af liepen. Ook werd niet 

meer geroepen. Duidelijk zichtbaar was dat 

het om een volwassen paar ging, grijs, met de 

prachtige kenmerkende koptekening. De derde 

vogel was kleiner, meer bruinig en met een 

veel minder opvallend getekende kop. Dit dier 

liep steeds achter het volwassen paar aan.  

Op zeker moment vlogen zonder duidelijke 

aanwijsbare reden dan mijn aanwezigheid de 

vogels op en verdwenen laag over de bomen 

in westelijke richting uit het zicht. Tijdens mijn 

vervolgbezoeken zag ik, ondanks naarstig 

speuren,  geen Kraanvogels meer. Gelukkig 

bezocht Ton Bakker het gebied op de 17-3-12 

en zag er een Kraanvogel. Ook hoorde hij de 

roep, maar het was voor hem niet mogelijk 

waar te nemen waar die vandaan kwam.  

 

Toch bleef het niet bij dit op zich al bijzondere 

geval van overwinteren. Het werd pas 

intrigerend toen Arjan van der Velden, 

boswachter op de Dintelse Gorzen, op 8-6-2012 

drie Kraanvogels waarnam in zijn terrein (site 

Dintelse Gorzen, nieuws). Hij meldde dat het 

om late trekkers zou gaan, maar hield de 

mogelijkheid dat ze alsnog zouden gaan 

broeden open. De trek is dan echter al 

ruimschoots afgelopen en de broedtijd 

normaal gesproken reeds een eind onder weg. 

Uit de erbij geplaatste foto (figuur 1) valt op te 

maken dat het om dezelfde drie vogels gaat, 

die eerder op het landgoed Groote Meer 

hadden overwinterd. Ook hier lopen twee 

duidelijk volwassen vogels voorop en volgt 

een wat kleiner en minder mooi getekend 

exemplaar op korte afstand. Op 18-6-12 

werden door J. Simons weer drie Kraanvogels 

gesignaleerd op de Dintelse Gorzen. Onlangs 

werd bekend dat daar in 2012 inderdaad een 

paar Kraanvogels heeft gebroed en een jong 

grootbracht. In 2013 is zonder succes gebroed. 

 

Overige waarnemingen in de regio Bergen op 

Zoom 

Voor een analyse van het aantal 

waarnemingen van Kraanvogels werd het 

archief van de Vogelwerkgroep geraadpleegd. 

Daarbij bleek dat soms waarnemingen van 

Kramsvogels als Kraanvogels waren 

ingevoerd. Nadat dat was gecorrigeerd en het 

bestand geschoond van meldingen buiten de 

regio Bergen op Zoom, bleven 58 

waarnemingen over. Daarvan waren er 13 uit 
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de 20e eeuw (1 jaren vijftig, 3 jaren zeventig, 6 

jaren tachtig, en 3 jaren negentig) en 45 uit de 

21e (18 in het eerste decennium en 27 uit het 

nog onvolledige tweede). Het aantal 

waarnemingen van Kraanvogels neemt hier 

dus sterk toe. Daarbij gaat het niet alleen om 

overvliegende vogels, maar het aantal 

pleisteraars is ook fors gestegen. Zo is er het 

overwinteren van drie exemplaren zoals boven 

beschreven, maar ook een onvolwassen 

foeragerende individu dat in 2005 en 2013 lang 

bleef hangen in en rond de Hogerwaardpolder 

en regelmatig werd gerapporteerd. Ook de 

trektellingen van Teus Slagboom bij de Lange 

Steen hebben aan het toegenomen aantal 

waarnemingen bijgedragen.   

 
Figuur 1. Kraanvogels op de Dintelse Gorzen op 8 juni 

2012 (Arjan van der Velden) 

 
  

Levensloop Kraanvogels 

De in Noordwest Europa broedende 

Kraanvogels Grus grus behoren tot de 

ondersoort grus en kennen een ingewikkelde 

levensloop (Cramp 1980). Nadat ze ergens in 

mei in een groot nest in een moeras uit het ei 

kruipen, blijven de een tot twee jongen bij hun 

ouders tot deze het jaar erop weer gaan 

nestelen. Het broedseizoen loopt in 

Scandinavië van eind april tot juni/juli. Bij ons 

wordt eerder gebroed. Na het broeden begint 

in september de trek in zuidwestelijke richting, 

waarbij open zeeën gewoon worden 

overgestoken. De vogels zijn niet echt van 

thermiek afhankelijk en vliegen met hoge 

snelheid (44-67 km/uur!) in een enkele of 

dubbele V formatie. Het hoogtepunt van de 

najaarstrek valt in oktober/november. Boven 

land worden regelmatig tussenstops gemaakt 

op traditionele plaatsen met veel voedsel en 

weinig gevaar zoals in Rügen en de Müritz 

See. De belangrijkste reguliere 

overwinteringsgebieden liggen in Frankrijk bij 

het Lac du Der en op het Iberische Schiereiland 

(Wessels 2002). Een beperkt aantal vogels 

overwintert in Noord-Afrika (Cramp 1980). De 

terugtrek begint half februari en loopt tot zeker 

eind april.  

Kraanvogels zijn monogaam en broeden 

meestal pas vanaf het 3e of 4e kalenderjaar. 

Jaarlijks komt 10-15% van de volwassen 

populatie niet tot broeden; zij zwerven, net als 

de onvolwassen vogels, in de broedgebieden 

rond (Hagemeijer & Blair 1997). 

 

Discussie 

Het toegenomen aantal waarnemingen van 

Kraanvogels in ons werkgebied is in 

overeenstemming met de literatuur. Na 

eeuwen van achteruitgang door vervolging en 

habitatvernietiging is de Kraanvogel vanaf de 

jaren zestig van de vorige eeuw op de weg 

terug. Kernpopulaties in Scandinavië en Polen 

groeiden fors en overal nam de gemiddelde 

dichtheid in de broedgebieden toe. In 

Duitsland vertienvoudigde dit troetelkind van 

de natuurbeschermers door bescherming, een 

hoge reproductie, toegenomen 

aanpassingsvermogen, een uitgekiend 

moerasbeheer, alsmede veranderingen in trek- 

en wintergedrag van 700 paar in 1978 tot liefst 

6.940 in 2008 (Boele et al. 2012). Het Deense 

broedbestand, dat merendeels in Jutland 

voorkomt, groeide eveneens fors van 4-5 paar 

in 1990 tot circa 60 paar in 2006 (van Dijk et al. 

2008). Midden jaren negentig bedroeg het 

aantal vogels dat in het najaar van de 

zuidwestelijke trekroute gebruik maakte 

ongeveer 75.000 (Hagemeijer & Blair 1997). 

Rond de eeuwwisseling was dat circa 80.000 

(Wessels 2002). Mede als gevolg hiervan 

werden ook nieuwe gebieden (her)bezet. Zo 

werd Engeland gekoloniseerd in 1981, waarna 

de populatie in de oostelijke graafschappen 

langzaam groeide tot 11-18 paar in 2008 (Boele 

et al. 2011). Ook in Lotharingen in Frankrijk 

gingen Kraanvogels broeden en namen de 

aantallen toe van 4-5 paar in 2002-03 tot 15-17 

in 2010 (Boele et al. 2012). Bovendien 

overzomeren sedert kort enkele vogels in de 

Loirevallei. Ons land is vanaf 2001 aan de 

beurt gekomen, toen een paar in het 

Fochteloërveen ging broeden. In 2011 bedroeg 
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de landelijke broedpopulatie vijf paar, terwijl 

op verschillende andere plaatsen al dan niet 

baltsende paren overzomerend werden 

waargenomen (Boele et al. 2012, 2013).  

Of broedende Kraanvogels echt nieuw zijn 

voor ons land is niet geheel duidelijk (Wessels 

2002), maar lijkt op grond van biotoopkeuze 

uiterst waarschijnlijk. Interessant hierbij is dat 

een aanvankelijk in Noord-Europa broedende 

vogelsoort zijn areaal in zuidelijke richting aan 

het uitbreiden is, terwijl het in de 20e eeuw in 

Europa juist steeds warmer is geworden. Een 

aantal andere soorten als de Wilde Zwaan en 

de Zeearend is de Kraanvogel in dezen al 

voorgegaan. Wie zal er nog volgen?  

Volgens Linnartz (2002) is echter geen 

duidelijke verandering in het trekpatroon over 

ons land voor de periode 1976-1993 te 

constateren. De oude aantalschattingen van 

overtrekkende Kraanvogels waren te veel door 

toeval bepaald, omdat de trekbaan net 

oostelijk van ons land ligt en slechts hier en 

daar aan onze grenzen schampt. Vanaf 2000 

nam het aantal waarnemingen hier ten lande 

wel fors toe (site Vogelbescherming en 

Sovon.nl). Ook veranderd is het aantal  

plaatsen waar Kraanvogels aan de grond 

bewonderd kunnen worden. In 1978-83 

kwamen ze vrijwel uitsluitend op vier plaatsen 

in Limburg en oostelijk Noord-Brabant voor 

kortere of langere tijd foerageren (Sovon 1987). 

Ons land werd toen te dicht bevolkt geacht 

met een overmatige recreatiedruk om meer 

kranen te kunnen herbergen. Alleen onder 

exceptionele omstandigheden als zware mist 

in perioden met veel oostenwind werden 

elders in ons land vogels aan de grond gezien. 

Enkele decennia daarvoor was het aantal vaste 

pleisterplaatsen namelijk veel groter. Toch 

bleek dit sombere beeld achteraf onterecht. 

Ook in de regio Bergen op Zoom kwamen 

vooral in de 21e eeuw meer Kraanvogels aan 

de grond dan enkele decennia ervoor. 

Bovendien gebeurt dat nu ook buiten de 

reguliere trektijden en vindt bovendien 

overwinteren plaats. Tot voor kort was 

overwinteren in ons land heel bijzonder, maar 

het blijkt nu volledig te passen in het algemene 

beeld van veranderende leefgewoonten.  

Bovendien worden in de broedtijd meer vogels 

gezien die soms lang blijven, zowel volwassen 

als onvolwassen exemplaren. Bij veel soorten 

vormt dat de opmaat tot broeden, zoals dus 

niet ver van ons vandaan gebeurde. Of ze ook 

in onze regio gaan broeden moet worden 

afgewacht. Het Markiezaat zou geschikt 

kunnen zijn, evenals het Groote Meer. De 

omgeving van het nest mag in de broedtijd 

niet droogvallen en toegankelijk worden voor 

grondpredatoren. Eilandjes kunnen daarbij 

uitkomst bieden. Het Kleine Meer is 

waarschijnlijk te klein voor deze schuwe soort 

die weliswaar aan mensen kan wennen, maar  

door Cramp (1980) als waakzaam en moeilijk 

benaderbaar wordt beschreven. Maar 

misschien is ook dat aan het veranderen. 

Aanwijzingen daarvoor zijn er genoeg. 
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In gesprek met Hubert Tonino 

 
Ria Hogerwaard 

 

Op een stralende maandagmiddag, 15 april 2013, bellen wij aan bij Hubert Tonino en Wies de Valk. 

We worden allerhartelijkst welkom geheten en al snel krijgen we ook een kopje koffie aangeboden. 

Hubert Tonino heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 87 jaar bereikt en is geboren in 

Amsterdam. Hij komt uit een gezin van 4 kinderen en is opgegroeid in Breda. Zijn vader is helaas al 

op 53 jarige leeftijd overleden. Hubert is in 1952 begonnen in Huijbergen als conrector bij de broeders 

van Sainte-Marie. Nadat Sainte-Marie was verkocht aan een projectontwikkelaar zijn de broeders in 

een door hen gebouwd bejaardencentrum gaan wonen. Zij kunnen daar nu tot aan hun dood blijven. 

Hubert gaat met Wies om de 6 weken nog steeds bij hen op bezoek. Daarna is hij 1958 in het 

Ignatiusziekenhuis te Breda als pastor tewerkgesteld en na 10 jaar overgeplaatst naar het in 1968 net 

nieuw opgestarte Lievensberg. Daar is hij tot aan zijn pensionering gebleven. 

 

 
Hubert en Wies, vogelend in het Oude Land van Streijen, 24-12-2010. 

 

Op mijn vraag wanneer hij begonnen is met 

vogelen geeft Hubert aan al van jongs af aan 

geïnteresseerd te zijn in de natuur. Hij volgde 

zijn opleiding aan het Lyceum Breda. Na 2 jaar 

kon je kiezen HBS of Gymnasium. Door het 

vele Latijn, wat vóór die keuze al onderdeel 

uitmaakte van de lessen, was een keuze naar 

het seminarie geen grote stap. Als HBS’er had 

hij oog voor technische en positieve 

wetenschappen. Een echte bèta man. Op het 

Lyceum had hij een goede leraar 

natuurhistorie. Deze leraar heeft hem veel 

kennis bijgebracht voor wat betreft het 

determineren van planten. Hubert tekende 

schriften vol. Hij was destijds in het bezit van 

een heel oud kijkertje, waarvan een oculair 

gebroken was. Op het seminarie trof hij 

eveneens een goede natuurhistorische leraar, 
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die hem leerde hoe hij met Canada-balsem de 

lens kon repareren. In die tijd waren de kijkers 

nog meest toneelkijkers. Er kwamen al gauw 

goedkope Japanse kijkers op de markt. Je kon 

dan ook soms slechts 2 of 3 kijkers van de tien 

in de winkel aantreffen die geen fouten 

hadden. Meestal zaten de optische assen niet 

goed. Heel veel Japanners kregen onder W.O.II 

de optische kennis van de Duitsers, alleen 

konden ze goedkoper werken dan 

laatstgenoemden. Hij vertelt dat hij destijds 

een Broco 10x50 kocht voor Hfl. 135,00. Wat 

overigens voor die tijd veel geld was. De 

Porro-kijkers van toen hadden een uitwendige 

centrale scherpstelling en waren niet 

waterdicht. 

 

 
Hubert in karakteristieke pose achter z’n telescoop aan het 

Lange Water bij de Cetti’s Zanger. 

 

Hij was vroeger in zijn Huijbergse tijd lid van 

de Wielewaal, een Belgische Vogelwerkgroep, 

afdeling Essen. Omdat hij geopereerd moest 

worden aan zijn stembanden, mocht hij een 

half jaar niet praten of lesgeven. Dus ging hij 

toen maar de natuur in. Hubert heeft nooit 

vogels geïnventariseerd. Kijken, zoeken, 

genieten en bijzondere soorten opzoeken, dat 

is zijn passie. 

 

Bijzondere waarnemingen 

In de jaren 1973 was Hubert met een vriend in 

de Camargue en de Crau, destijds een 

vogeldroomland. Daar werd zijn pad gekruist 

door Jo Rampen, destijds secretaris van de 

Club van Nederlandse Vogelkundigen (CNV). 

Hubert attendeerde Jo Rampen op twee 

vreemde meeuwen die hij ontdekt had bij Salin 

de Giraud, die hij na hevig puzzelen had 

gedetermineerd als Dunbekmeeuwen, toen 

nieuw, maar thans daar redelijk talrijk. Men 

was daarvan zo onder de indruk, dat zij lid 

mochten worden van die CNV. Hun 

vergaderingen bij Artis, die altijd op zondag 

waren, kon Hubert helaas zelden bijwonen, 

daar hij door zijn werk als ziekenhuispastor 

niet op zondag vrij kon nemen. Laatst kreeg hij 

nog van iemand van de VWG te horen, dat 

men van de CNV navraag had gedaan of hij 

nog leefde. Hierop heeft hij per mail laten 

weten, dat hij nog steeds volop in het leven 

stond, waarop ze meteen gebruik maakten van 

de situatie om hem te verzoeken een 

herinnerings-verhaal te schrijven. Zo kwam er 

een artikel van zijn hand in Eeuwbericht*, een 

uitgave van de Club van Nederlandse 

Vogelkundigen bij hun 100-jarig bestaan, 

waarin trouwens Hidde nog steeds als lid 

vermeld wordt. 

Ook een bijzondere waarneming was toch wel 

in de Flevopolder in september 2000, waar 

tussen de 30-40 Buizerds zaten en hij meende 

daar een Arendbuizerd tussen te ontdekken. 

Hubert herkende deze vogel in eerste instantie 

niet direct. De rossige staart zette hem aan het 

denken. Het weer was niet gunstig en de 

volgende dag toen zij terugkeerden kwamen 

ze er weer niet echt uit. De 3e dag toen ze op 

doortocht waren naar Friesland werd 

wederom een poging gewaagd. De vogel was 

nu beter te zien en bleek een juveniele 

Arendbuizerd te zijn. Hubert belde de 

waarneming door naar Dutch Birding en kreeg 

dezelfde avond al telefoon, met de vraag om 

wat meer bijzonderheden door te geven. Na 

1,5 dag werd de waarneming erkend. Hubert 

heeft meegewerkt aan een artikel hierover 

verschenen in Dutch Birding (2001 p. 284). In 

het gebruikelijke DVD-jaaroverzicht van 

bijzondere waarnemingen van dat jaar is deze 

ook vermeld met hun namen erbij. Dit was in 
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de jaren 2001-2002. Hoogtepunt was tijdens 

een trip door Spanje toen hij ten westen van 

Gibraltar tussen wat sterns de Dougalls Stern 

ontdekte. Die was daar -zo zei men hem- nog 

nooit waargenomen. 

 

Favoriete vogelplekken en vogels 

Hubert noemt o.a.: het bos bij de Molenplaat, 

Noord Beveland en Flauwers-inlagen en de 

dammen. Schakerloo- en Scherpenissepolder, 

Hildernisse, en de Duintjes. Wies (zijn huis- en 

zwerfgenote) en hij hebben zo hun vaste 

rondjes. Over de Hogerwaardpolder merkt hij 

op dat helaas veel is gekapt en weggehaald, 

waardoor b.v. de Oeverzwaluwen zijn 

verdwenen en hier nauwelijks meer 

aantrekkelijke slikjes zijn. 

Al pratend komt het gesprek ook op 

Extremadura, wat hoog op zijn verlanglijstje 

heeft gestaan, maar onder de gegeven 

omstandigheden is het niet meer mogelijk dit 

gebied te bezoeken. 

Eigenlijk heeft hij geen voorkeur voor een 

bepaalde vogel, maar wel in het bijzonder 

roof-, water- en waadvogels. Hij noemt als 

voorbeeld, de IJseend. Er is niets meer 

ontspannend dan door spieden en speuren 

vogels te ontdekken. Het maakt het hoofd leeg, 

wat een welkome ontspanning was tijdens zijn 

werk in het ziekenhuis, daar hij beroepsmatig 

regelmatig met de nodige problematiek en 

verdriet te maken had. 

In de vrije tijd lezen Wies en hij veel en 

studeren blijft onderdeel uitmaken van hun 

leven. Anders kun je niet bij de tijd blijven, 

aldus Hubert. Theologie en 

levensbeschouwelijk denken houden zij veel 

bij. Ze willen van deze tijd zijn en geen 

uitgekristalliseerde geschiedenis. Daarnaast 

houden ze er ook van detectives op TV te 

volgen. 

 

Telescopen  

Na het aanschouwen van de Amerikaanse 

Oeverloper aan de Hogerwaardpolder wilden 

Hubert en Wies juist vertrekken, toen ze nog 

iets interessants zagen. Hubert stapte uit met 

telescoop en zette deze uit achter de auto. 

Iemand sprak hem aan waarop hij afgeleid 

was en even later zijn zij zonder de telescoop 

de auto ingestapt en weggereden. Toen ze dit 

ontdekten en terugkeerden was de telescoop 

spoorloos. Dit was echter niet de enige keer 

dat hen dit overkwam. Ieder jaar gaan ze op 

“bedevaart” naar Blankenberge om de Kleine 

Rietgans te aanschouwen. De habitat bestaat 

daar uit ruwe grasvelden en de kans om ze 

waar te nemen is het grootst van november tot 

januari. Nadat zij ergens uitgevogeld waren en 

wegreden kwamen ze tot de ontdekking beide 

telescopen te hebben laten staan. Maar waar in 

die enorme polders? Er kwam een joggende 

dame aan, die op navraag aangaf waar ze de 

telescopen had zien staan, maar deze bij haar 

terugkeer daar niet meer had zien staan. 

Hubert en Wies zijn teruggereden naar deze 

plek en na wat zoeken vonden ze beide 

telescopen ingeklapt en weggestopt aan de 

kant van een sloot. Nu stellen ze de telescoop 

vóór de auto op. 

 

 
Scherp! 

 

We hebben een fijne middag gehad met mooie 

verhalen. Hubert en Wies leren kennen als 

mensen met een warme belangstelling voor de 

medemens. 

 

Vlierbes 3, 4661 WT Halsteren, email 

marijamo@xs4all.nl 

 

*Bron: stukje tekst uit een verhaal van Hubert 

gepubliceerd in Eeuwbericht van de Club van 

Nederlandse Vogelkundigen van 21 mei 1911-

21 mei 2011.  

 

 

 

mailto:marijamo@xs4all.nl
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Naar een nieuwe nationale vogelatlas én een nieuwe Avifauna van Noord-

Brabant; oproep tot deelname! 
 

Ray Teixeira 

 

Nieuwe Atlasproject 

Het zal de oplettende vogelaars niet ontgaan zijn: Sovon Vogelonderzoek Nederland is weer gestart 

met een nieuwe Atlas en veel vrijwilligers werken daar al volop aan mee. Maar zoals alle 

Atlasprojecten berust het volledig op de vrijwillige deelname van vogelaars en dat zijn er tot heden 

nog niet genoeg om alle Brabantse Atlasblokken geïnventariseerd te krijgen. Er zijn gewoon meer 

mensen nodig. Bovendien willen we in Brabant wat meer doen dan in de rest van ons land; we willen 

de Avifauna van Noord-Brabant vernieuwen. Vandaar deze oproep tot deelname. 

 

Ditmaal is het een heel bijzonder project, 

namelijk een combinatie van een atlas voor 

broedvogels en een voor wintervogels. De 

broedvogelatlas loopt volgens het stramien 

van de Atlas van de Nederlandse Broedvogels 

2002. Daarbij werden twee lijnen van 

onderzoek geïntroduceerd, een absolute en een 

relatieve. De absolute was reeds bekend van 

het eerste Atlasproject uit 1973-1977, waarbij 

de medewerkers werd gevraagd een zo 

volledig mogelijke lijst op te stellen van de in 

een 5x5 km vierkant (Atlasblok) voorkomende 

broedvogels. Dat gebeurde dan in drie klassen 

van broedzekerheid: mogelijk, waarschijnlijk 

en zeker broedend. Daarbij moest ieder in het 

blok voorkomende biotoop drie maal in een 

seizoen worden onderzocht. Een 

aantalschatting in grote klassen was gewenst, 

maar niet verplicht.  

Bij het nieuw toegevoegde relatieve deel werd 

de medewerkers gevraagd twee keer een 8-tal 

tevoren geselecteerde km-hokken gedurende 

één uur te onderzoeken. De eerste keer in de 

periode van 1 april - 15 mei; de tweede van 16 

mei - 30 juni. Van de gevonden soorten 

hoefden de algemene alleen te worden 

aangekruist, de schaarse te worden geturfd en 

de zeldzame te worden ingetekend op kaart. 

Daarnaast moest in het midden van ieder van 

deze 8 km-hokken, die samen het zogeheten 

“gouden grid” vormen, een telling van 5 

minuten worden uitgevoerd. Bij het huidige 

Atlasproject wordt gevraagd een tweede 

telling van 5 minuten te doen meteen na de 

eerste en de vastgestelde vogels op kaart in te 

tekenen.   

Het wintervogelonderzoek vindt in hetzelfde 

Atlasblok plaats als het broedvogelonderzoek. 

En ook nu weer is sprake van een absoluut en 

een relatief deel. Bij het absolute onderzoek 

wordt de waarnemers gevraagd een lijst op te 

stellen van in dat Atlasblok in de maanden 

december tot en met februari voorkomende 

vogels en een ruwe schatting te maken van 

hun aantallen. Ook nu moet weer ieder in het 

blok voorkomende biotoop drie maal in deze 

maanden worden onderzocht. Dit lijkt dus op 

de werkwijze die gevolgd werd bij het 

Atlasproject voor Winter- en Trekvogels uit de 

jaren 1978-1983. Maar het huidige project is 

minder gedetailleerd, want nu worden de drie 

wintermaanden samengevoegd. Een 

aantalschatting in klassen is niet verplicht. 

Het relatieve deel is precies gelijk aan dat van 

het broedvogelonderzoek: twee maal 8 keer 1 

uur voor het gouden grid en liefst twee keer 

een punttelling in het midden van ieder km-

hok. De onderzoeksperioden lopen van 1 

december tot 15 januari en 16 januari tot 1 

maart. De lijst met soorten die moet worden 

aangekruist, geturfd of ingetekend verschilt 

wat van die in het broedseizoen. Een Atlasblok 

hoeft slechts één broed- en één winterseizoen 

te worden geïnventariseerd. De aan het 

veldwerk bestede tijd moet worden 

bijgehouden, omdat daaruit de 

onderzoeksintensiteit is af te leiden. 

Een verschil met voorgaande projecten is dat 

de medewerkers wordt gevraagd alle 

gegevens online in te voeren, terwijl vroeger 

kon worden volstaan met het opsturen van de 

turflijsten die in het veld konden worden 

ingevuld. Ook het aanmelden gebeurt online 

(www.sovon.nl/vogelatlas). 

 

Nieuwe Avifauna van Noord-Brabant 
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De enige avifauna van Noord-Brabant uit 1967  

zag al weer bijna een halve eeuw geleden het 

licht. Toen dat boek uitkwam was het een 

openbaring en het heeft heel wat mensen 

geïnspireerd. Inmiddels is veel meer bekend 

geworden over de vogelwereld in onze 

provincie. Tenslotte droegen we bij ieder 

Atlasproject ons steentje bij. En dat zal nu niet 

anders zijn. Het nieuwe Atlasproject zal ook 

weer een beeld geven van onze vogelwereld. 

Toch vindt het bestuur van Vogels in Brabant 

dat onvoldoende en willen we komen tot een 

nieuwe Avifauna van Noord-Brabant. Maar 

om een dergelijk werk zinvol te maken, moet 

het wel meer te bieden hebben dan de 

komende Atlas. Vandaar dat we voorstellen 

het onderzoek in onze provincie licht uit te 

breiden om wat meer soorten beter voor het 

voetlicht te krijgen. Daarom vragen we de 

Brabantse vogelaars vrijwillig aan een of twee 

aanvullingen mee te werken. Ten eerste vragen 

we extra km-hokken van het Atlasblok te 

onderzoeken en daarnaast om 25, relatief 

zeldzame, extra soorten op kaart in te tekenen 

in plaats van te turven (zie handleiding op de 

site van Vogels in Brabant; 

http://www.brabantsevogels.nl/). Dat laatste 

kost nauwelijks extra tijd; je was immers toch 

al in het veld. Het is dus niet nodig een 

volledig overzicht van die soorten in je blok op 

te stellen, hoewel dat natuurlijk wel mag. We 

willen vooral meer inzicht krijgen in de vogels 

van onze natuurgebieden en daarom vragen 

we de extra te onderzoeken km-hokken in die 

terreinen te situeren. De lijst met extra 

aandacht soorten is speciaal op onze provincie 

gericht (Bijlage 1). We realiseren ons dat het 

nooit mogelijk zal zijn een volledig overzicht 

van die soorten te maken, maar de extra 

gegevens zullen wel helpen bij de benodigde 

extrapolaties voor het maken van zo scherp 

mogelijke aantalschattingen van Noord-

Brabant. 

 

Is een en ander ingewikkeld: ja zeker; je moet het 

koppie er goed bijhebben, voortdurend de tijd 

en de kaart in de gaten houden en scherp 

administreren. Atlassen is iets anders dan zo 

maar wat recreatief vogelen. Soms is het net 

werken. Maar is het ook goed te doen: eveneens ja 

zeker. Bovendien geeft het een goed gevoel. Je 

hebt een doel en je hebt bijgedragen aan een 

groter geheel en vaak ook samengewerkt met 

anderen. 

 

 
 

Veldervaringen 

Meedoen aan het nieuwe Atlasproject heeft me 

geleerd dat je het beste op de fiets kunt gaan 

inventariseren, mits het terrein dat toelaat 

(bebouwde kom en uitgestrekte 

buitengebieden met veel overzicht en genoeg 

wegen). Het is mij niet gelukt meer dan 3 km-

hokken per ochtend te onderzoeken. Meestal 

kom ik zelf niet verder dan twee per dag. De 

door Sovon verstrekte invulformulieren 

werken prima, maar je moet wel steeds 

meerdere formulieren bij de hand hebben om 

te bepalen of je een soort in moet tekenen of 

alleen hoeft te turven of aan te kruisen. Op de 

fiets is dat niet altijd even gemakkelijk. 

Bovendien word je voor het onderzoek van het 

gouden grid verplicht delen van het terrein te 

onderzoeken, waar je, als het uitsluitend gaat 

om het opstellen van een lijst van aanwezige 

soorten, niet zo snel naar toe zou gaan omdat 

je er geen bijzonderheden verwacht en denkt 

dat het saai is. En meestal is dat ook wel zo, 

zeker bij ervaren vogelaars. Toch is het mij wel 

gebeurd dat ik op plaatsen kwam waar ik 

eerder nooit was geweest en daar vogels 
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waarnam die ik er niet zo snel verwacht had. 

Je kennis en inzicht van de avifauna in je 

Atlasblok neemt daar wezenlijk door toe. Door 

de extra soorten voor de Avifauna van Noord-

Brabant in te tekenen, kreeg ik een scherper 

beeld van hun voorkomen en heb ik zelfs 

geprobeerd alle Dodaarzen in mijn blok op te 

sporen, wat door de vele vennen en plassen 

geen sinecure was. Uiteindelijk kwam ik op 27-

29 paar; iets dat ik tevoren niet had verwacht! 

Door het intekenen van alle Roodborsttapuiten 

viel op dat er in 2013 minder waren dan 

gewoonlijk; kennelijk heeft de voorgaande 

strenge winter deze in Zuid-Europa 

overwinterende soort geen goed gedaan. 

 
De Kruisbek, een van de soorten waarvan Vogels in 

Brabant extra informatie wil verzamelen (HES van 

Schoonhoven) 

 

Zelf was ik teleurgesteld dat ik bij het reguliere 

onderzoek voor de nieuwe Atlas lang niet alle 

vogels vond, waarvan ik uit het verleden wist 

dat ze er voorkomen. Zo bleek het drommels 

lastig de in onze regio maar zeer dun gezaaide 

Appelvinken op te sporen en heb ik vergeefs 

heel veel tijd gestoken de Middelste Bonte 

Specht weer te vinden, die in 2012 en 2013 in 

“mijn” blok aanwezig was. Zelfs vroeger 

algemene soorten als Patrijs en Ransuil kwam 

ik niet tegen. Die soorten moesten speciaal 

worden opgezocht. Wil je de soortenlijst echt 

volledig hebben, dan kosten alle 

Atlasprojecten je veel tijd. Maar volsta je met 

het voorgeschreven onderzoek, dan kost een 

Atlasblok je zowel voor het broedvogeldeel als 

voor de wintermaanden zo’n 5-7 dagdelen. 

Het invoeren van de gegevens kost ook tijd, 

maar na enige oefening viel dat best mee en 

had ik niet meer dan een tot anderhalf uur per 

bezoek nodig. 

Deelname 

Atlasprojecten zijn vooral waardevol als het 

onderzoek volledig is. Om dat te bereiken 

heeft Sovon nog veel deelnemers aan het 

nieuwe Atlasproject nodig. Vooral in West-

Brabant zijn nog veel blokken niet onderzocht 

of geclaimd. Zeker de kleistreek is nog vrijwel 

leeg. Ook in de regio Bergen op Zoom is nog 

voldoende te doen. Zowel op de Brabantse 

Wal (49-35 Bergen op Zoom-Oost), als in de 

polders (43-53 Nieuw-Vossemeer, 43-54 De 

Heen, 43-55 Steenbergen, 43-56 Stampersgat, 

49-14 Lepelstraat, 49-33 Kreekrak-NW, 49-44 

Woensdrecht) zijn nog blokken onbezet. Wie 

meldt zich aan?  

 

 

Bijlage 

Extra aandachtsoorten provincie Noord-

Brabant met hun Sovon afkortingen. 

Bergeend  BE 

Slobeend  SE 

Scholekster  SC 

Grutto   Gr 

Wulp   Wu 

Tureluur  Tu 

Kleine Bonte Specht KBS 

Boomleeuwerik  BL 

Veldleeuwerik  VL 

Graspieper  GP 

Gele Kwikstaart  GKw 

Nachtegaal  N 

Roodborsttapuit RT 

Grote Lijster  GL 

Sprinkhaanzanger SZ 

Rietzanger  RZ 

Spotvogel  SV 

Braamsluiper  BS 

Fluiter   Fl 

Vuurgoudhaan  VGH 

Glanskop  Gla 

Kruisbek  KB 

Goudvink  GV 

Appelvink  AV 

Geelgors  GG 

 

 

Wouwbaan 172, 4631 RW Hoogerheide, tel 

0164-660305, e-mail teixe14@planet.nl

mailto:teixe14@planet.nl
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Excursie Westkapelle 5 oktober 2013 

 
Ton Bakker & Ria Hogerwaard 

 
Op 5 oktober 2013 stond een excursie naar Westkapelle op het programma. Afgesproken was om te 

verzamelen op de carpoolplaats aan het Korteven en van daaruit de deelnemers te verdelen over de 

aanwezige auto’s. Uiteindelijk waren de volgende deelnemers van de Vogelwerkgroep aanwezig: 

Sjaan en Mija, Marcel en Annelies, Ton, Marike, Ray en Guus, José, Simon, Ria en Jan. De rit leverde 

wat omleidingen op, omdat op dezelfde dag de Kustmarathon plaatsvond. Wij negeerden die borden 

echter gewoon, omdat de marathon toch nog niet begonnen was en het leverde ons dan ook geen 

wegblokkade op. 

 

 
Een deel van het deelnemersveld op rij  

 

Het werd een gezellig dagje Westkapelle met 

aangenaam nazomerweer en het leverde een 

aantal leuke waarnemingen op, ondanks de 

wat uitblijvende zeetrek. De windrichting zat 

met westnoordwest best goed, maar het 

waaide nauwelijks, zodat over zee trekkende 

vogels niet naar de kust werden geblazen. 

Toch blijft het voor Brabantse Walzandhazen 

die wij zijn altijd leuk om een poosje met de 

telescoop over zee te turen. 

 

 
Zilvermeeuw met vergroeide snavel 

 

Dat getuur leverde in elk geval 1 Grote Jager 

op, 2 Kleine Jagers, enkele tientallen Jan van 

Genten, groepjes Zwarte Zee-eenden, Grote 

Sterns, 1 zwemmende Zeekoet en 1 langs 

vliegende Alk of Zeekoet, Oeverpiepers en de 

nodige gebruikelijke kustvogels. 

Terwijl we op de zeedijk zaten kregen 

meeuwen in de smiezen dat er met zakjes 

boterhammen werd geritseld en dat leverde 

een paar opvallende zaken op. Een 

onvolwassen Zilvermeeuw had een ernstig 

vergroeide snavel en leek Rotskruiper 

aspiraties te hebben. Jan doopte hem tot 

Wulpmeeuw. Bijgaand plaatje toont waarom. 

 

 
Een Balt of toch een heel kleine Kleine Mantelmeeuw 

    (Ton Bakker) 

 

Een ander juveniele meeuw viel op door zijn 

kleine formaat. Het leek qua kleur en tekening 

een Kleine Mantelmeeuw, maar had het 

formaat van een Stormmeeuw. Het dier was 

opvallend tam en at uit de hand. Verder had 

het een tamelijk langgerekte en sierlijke bouw 

met ver buiten de staart stekende vleugels. We 

dachten aan wellicht een Baltische 

(Mantel)Meeuw, de in Noord-Europa 

broedende Mantelmeeuw, die een sterk 

oostwaarts gerichte trekrichting kent en 

daardoor zelden in Nederland opduikt. Maar 

herkenning blijft lastig, misschien weet 

Roland-Jan raad? (*zie reactie) 
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Een derde meeuw, 3e kalenderjaar 

Zilvermeeuw, had een ring om die Ray wist af 

te lezen. Mits de online invoer lukt, horen we 

nog wel waar die vandaan kwam, maar Jan 

dacht een Finse herkomst te kunnen lezen. 

We zaten daar op de zeedijk met onze 

gebruikelijke apparatuur. Voor ons 

“vogelaars” niets bijzonders, maar het voor de 

marathon opgekomen publiek verbaasde zich 

erover en er klonken dan ook opmerkingen 

zoals: “Dat zijn zeker de fotografen van de 

pers voor de marathon. Moet je zien wat een 

grote camera’s!” Onze aandacht werd meer 

gevestigd op een Belgische visser, die de een 

na de andere grote vis aan de haak sloeg. 

Kabeljauw werd er geroepen, maar uiteindelijk 

waren we het erover eens dat het Zeebaars 

was. 

 
We waren niet de enige recreanten 

 

Nadat de toch al matige zeetrek volledig was 

doodgebloed, liepen we nog een rondje over 

opslagterrein Erika om te zoeken naar de Hop, 

die daar de 4e en ‘s morgens was gemeld. Dat 

was succesvol, de Hop liet zich redelijk 

benaderen en bekijken. Zelfs een paar plaatjes 

waren mogelijk. 

 
Op zoek naar de Hop 

Vervolgens hebben we een rondje gelopen 

over de befaamde begraafplaats rond de 

vuurtoren in Westkapelle. Deze begraafplaats 

is elk najaar goed voor een hele serie 

zeldzaamheden, waaronder ook vaak 

Bladkoninkjes. Omdat er ‘s morgens nog eentje 

was gemeld hadden we goede hoop, maar 

helaas bleef onze zoektocht tevergeefs. 

Toen we er een luid en duidelijk hoorden, 

bleek dat een geluidnabootsing door een 

collega vogelaar te zijn. 

 

 
En dat is hem dan    (Ton Bakker) 

 

De koffie en appeltaart, waarop jarige Jan ons 

later op de dag trakteerde, was een welkome 

afsluiter van een leuk dagje Westkapelle. 

 

Daar dit soort excursies een terugkerende 

activiteit gaat worden, is navraag gedaan bij de 

deelnemers over hoe zij deze dag ervaren 

hebben. Dit leverde slechts positieve, 

enthousiaste reacties op. Een opsteker voor 

anderen om volgende keer mee te gaan? 

 

*reactie van Roland-Jan: 

De kleine Mantelmeeuw is geen Balt, daar alle 

veren op de foto stressstrepen vertonen. Dit 

wordt veroorzaakt door groeistoornissen, b.v. 

door beperkte voedselaanvoer door de ouders 

in de kuikenfase. Vandaar het 

stormmeeuwachtig formaat. Het aflezen van 

de ring kan zekerheid geven over de herkomst. 

Ringen van Finse herkomst zijn behoorlijk 

schaars en beginnen meestal met HT. Daar het 

ringnummer begint met een H is de vogel van 

Belgische herkomst. Ray heeft dit gemeld bij 

de Belgische ringcentrale, maar daar het 

ontvangen van een antwoord wel 0,5-1 jaar 

kan duren, kan op dit moment hierover nog 

geen uitsluitsel gegeven worden.  

 

Gripkeshof 55, 4661 VZ Halsteren, email 
bakker.karman@home.nl

mailto:bakker.karman@home.nl
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November excursie Dintelse Gorzen 
 

Ria Hogerwaard 

 

Op 9 november stond de tweede excursie gepland, dit keer naar de Dintelse Gorzen. De Dintelse 

Gorzen liggen aan de Vlietdijk te Dinteloord bij Benedensas. Het is een buitendijksgebied, dat dankzij 

een mix van voormalig zout en nu zoet water een unieke vegetatie kent en waar Schotse hooglanders 

en verwilderde Shetlandpony’s zijn uitgezet om de vegetatie te begrazen. Gezien de hevige buien die 

de dagen ervoor voor de nodige wateroverlast zorgden, is het weer ons deze zaterdag goed gezind. 

Met een groepje van 11 personen, Ray, Guus, Ton, Hidde en Lucie, Sjaan en Mija, Louis, Marcel, Jan 

en Ria, parkeren we aan de Benedensas. Er staat een stevige koude wind, maar met de juiste kleding 

en schoeisel is dit geen bezwaar. Aan te raden is, voor wie dit nog geen gesneden koek is, om bij dit 

soort excursies laarzen en windvrije kleding mee te nemen. Rond deze tijd van het jaar staan in de 

Dintelse Gorzen de wandelpaden nogal eens onder water. 

 

 
In de eerste kijkhut  (Ria Hogerwaard) 

 

 
Bij het tweede scherm: eten en kijken (Ria Hogerwaard) 

 

We wandelen richting de 1e kijkhut. De laarzen 

komen goed van pas. Is het niet vanwege de 

plassen, dan wel om de ontelbare 

schapenkeutels, paardenhopen en 

koeienvlaaien het hoofd te bieden. Er valt 

nauwelijks aan te ontkomen, getuige de vele 

vlaaien met diepe voetafdrukken. Bij de 1e hut 

aangekomen, valt al snel de opmerking: “het 

gewone Markiezaat spul”. Niettemin is het een 

prachtig gezicht, de lucht is helder en de 

vogels zijn goed te bekijken. Bij het tweede 

kijkscherm komen rond 11 uur al de eerste 

boterhampakketjes tevoorschijn. Voor wie hier 

niet aan gedacht had, de voorraad werd 

broederlijk gedeeld. 

 
Aanwijzingen  (Ria Hogerwaard) 

 

Aan het eind van de dag doen we het 

Schippershuis- annex Bierhuis aan, om even 

op te warmen en iets te gebruiken. Dit is de 

verbouwde sluiswachterswoning op het 

middeneiland van Benedensas. Het is een 

soort huiskamerrestaurant, erg gezellig en tot 

onze verrassing trakteerde de bijna jarige Ray 

ons hier op koffie met huisgemaakte 

perentaart en “koekjes van eigen deeg” (dit 

waren echte havermoutkoeken, niet dat wij 

een speciale behandeling kregen). Als elke 

excursie zo’n afsluiting zou hebben, zou ik 

alleen daarom al geen enkele excursie meer 

willen missen! 

 

Onderstaand een lijst met vogels die zijn 

waargenomen. Met dank aan Hidde Bult voor 

de samenstelling hiervan. Het meest bijzonder 

was de Houtsnip, die alleen Hidde en Louis 

zagen. Leuk waren ook de vele Grote 

Zilverreigers, de Kleine Zwanen en de Wilde 

Zwaan, die alleen door Hidde gedetermineerd 

kon worden. Interessant waren ook het geluid 



45  (Veerkracht 18) 

 

van de Waterpieper, de Zwarte Mezen, die je 

niet in dit gebied verwacht en de Sperwer, die 

we goed konden bekijken.  

 
Soortenlijst VWG excursie Dintelse Gorzen West, 

09/11/2013, 49 soorten genoteerd (mogelijk enkele 

vergeten). 

Soort opmerkingen 

Fuut nog bedelende jongen 

Aalscholver 

 Grote Zilverreiger 9 5 DG, 2 Steenb Vliet, 2 Nassaup 

Blauwe Reiger 

 Knobbelzwaan 

 Kleine Zwaan 35 bij oostelijke kreekmonding 

Wilde Zwaan  1 ad overvliegend Benedensas 

Toendrarietgans Trek 

Kolgans 10-tallen 

Grauwe Gans 100-den 

Grote Canadese Gans 10-tallen 

Brandgans Enkelingen 

Nijlgans Nassaupolder 

Bergeend 

 Wilde Eend Benedensas 

Kuifeend 

 Sperwer 1 

 Buizerd 4 

 Torenvalk 1 

 Fazant oeverlanden Steenbergsche Vliet 

Meerkoet Benedensas 

Kievit trek naar west 

Houtsnip 1  opvliegend naast pad 

Kokmeeuw 

 Stormmeeuw 

 Zilvermeeuw 

 

Grote Mantelmeeuw 

 Houtduif 

 Veldleeuwerik Trek 

Graspieper 

 Waterpieper minstens 1 gehoord 

Winterkoning 

 Roodborst 

 Merel 

 Kramsvogel trekkend Benedensas en 100 Nassaup 

Zanglijster 30+ vrij veel 

Koperwiek  her en der 

Staartmees Roepend 

Zwarte Mees 4 trekkend, later 1 oostelijke vogelhut 

Pimpelmees 

 Koolmees 

 Boomkruiper 1 Roepend 

Ekster Benedensas 

Kauw Benedensas 

Zwarte Kraai 

 Spreeuw Trek 

Vink enkele over 

Groenling enkele over 

Putter groepjes 

 

 

Vlierbes 3, 4661 WT Halsteren, email 

marijamo@xs4all.nl 

 

 

 
Vanuit de tweede kijkhut, prima overzicht over de vogels met een UFO en een verpest landschap met uiterst links de kort 

ervoor uitgebrande windturbine       (Ria Hogerwaard) 

mailto:marijamo@xs4all.nl
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Blonde Ruiter karrevelden Schakerloopolder augustus/oktober 2012 
 

HES van Schoonhoven, Machteld van Schoonhoven & Ray Teixeira 

 

Op dinsdag 29 augustus 2012 deden Machteld en ik een klein rondje langs de Bergse Diepsluis en de 

Karrevelden van de Schakerloopolder, waar we naast flinke groepen Goudplevieren, Kieviten en 

Watersnippen, twee Lepelaars, een Kleine Zilverreiger en een Blauwe, een enkele Kemphaan, een 

Oeverlopertje, wat Kluten, Tureluurs, Wilde Eenden, Kokmeeuwen en een Gele Kwikstaart zagen. In 

de lucht cirkelden drie Buizerds en een Torenvalk. Terwijl ik door de telescoop in het rond speurde 

had Machteld zich teruggetrokken in de auto waar ze diep in de veldgidsen gedoken was.  

„Ja", zij ze, toen ze weer uitstapte, „ik weet het zeker. Het is toch een Blonde Ruiter. Kijk maar”. 

„Wat? Waar?” 

„Daar!” en ze wees naar een groepje vogels van diverse pluimage, op zo’n 50, 60 meter afstand en het 

duurde niet lang voor ik het betreffende beestje gevonden had. Vergelijken met de LaJo, kijken in de 

ANWB-gids, delibereren … Ja, dat leek er verdacht veel op. Maar ja. Ook Blonde Ruiters en wat daar 

veel op lijkt zitten niet stil en toen de hele bubs op de vleugels ging, ging hij gezellig mee. En weg was 

hij. We hebben nog wel even gezocht, maar hem niet meer gezien. In Machteld’s log stond hij als 

waarschijnlijk genoteerd. Tot Hubert en Wies hem op 8 september op dezelfde plek herontdekten: 

eindelijk zekerheid! 

 
De Blonde Ruiter met twee Watersnippen, Schakerloopolder, 23-9-2012     (Ton Bakker) 

 

Pas op 17 september verscheen de vogel op 

Waarneming.nl. Robert Kraaijeveld en wat 

vrienden zagen hem eerst rustend, later wat op 

en neer lopend tussen de Kieviten. Ook toen 

vloog de vogel op om iets verder te gaan 

foerageren in het gras en de zeekraal. 

Corstiaan Bleeke omschreef hem als “ongeveer 

even groot als een Spreeuw, die er soms naast 

liep. Fraaie juveniele vogel, met het bekende 

'open gezicht', kort en recht zwart snaveltje, 

hele fijne streping op kop, hals en zijborst, 

buffe borst, mooie regelmatige schubtekening 

op de rug, mantel met donkere veercentra met 

witachtige randjes, warmgele pootjes”. 

Anderen spraken van “een slank gebouwd 

ruitertje met een groot zwart kraaloog, 

opvallend door het halve lichte rondje er 

achter, verder een kort, zwart snaveltje, 

geen/nauwelijks streping op de borst, fijn 

getekende rug. Gele poten. Kwam wel wat 

vaal over, maar dat kan ook aan het licht 

gelegen hebben”. 

Daarna is de waarschijnlijk juveniele Blonde 

Ruiter tot en met 5 oktober door vele tientallen 

vogelaars waargenomen. Ook veel leden van 

onze vogelwerkgroep maakten van de 
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gelegenheid gebruik; in de Nieuwe Wereld 

krijg je hem namelijk niet zo gemakkelijk te 

zien. HES fotografeerde hem op 18/9 en Hans 

van Loon nam hem waar op 19/9.  

Op 20 september werd hij gezien door Hidde 

die schreef: “Rond 16 uur ontdekt door Max 

Berlijn, vloog om +/- 16:10 op om onbekende 

reden. Sloot zich aan bij Goudplevieren en 

verdween erg ver. Rond 16:20, toen wat 

Goudplevieren terugkeerden, herontdekt door 

Belgische vogelaar en nog present tot 16:57”. 

De volgende dagen werd de vogel ook in de 

Scherpenissepolder gemeld.   

Op 23 en 24/9 kon Ton Bakker hem ook 

fotograferen en op de 27e zag HES hem weer.  

Op een zonnige 30 september van vrij dichtbij 

gezien door Ton, Matthew en Ray. Opvallend 

was naast de al beschreven kenmerken de 

geringe grootte voor een ruiter, het snelle 

solitaire foerageren, de zwarte halve maantjes 

in de ondervleugel en het ontbreken van wit in 

de staart aan de bovenzijde. De vogel was 

vooral crème kleurig, hetgeen wijst op een 

juveniel. Op de foto van Ton zijn ook goed de 

witte veerranden in de vleugel te zien; 

eveneens een juveniel kenmerk. Niet iedereen 

was overtuigd dat het om een jonge vogel 

ging. Het verschil met volwassen dieren is in 

het veld gering; eerste kalenderjaar individuen 

zijn minder intens gekleurd (crème in plaats 

van licht bruin).  

 

 
Blonde Ruiter, Schakerloopolder, 18-9-2012 

    (HES van Schoonhoven) 

 

De Blonde Ruiter Tryngites subruficollis broedt 

in de hoge Arctis van Canada in grassige, goed 

gedraineerde toendra’s (Cramp 1983). De 

broedgebieden worden tussen half juli en half 

augustus verlaten. De volwassen vogels 

vertrekken het eerst.  

Op de trek worden vergelijkbare grassige 

gebieden opgezocht, waaronder ruwe 

weilanden. De belangrijkste trekbaan loopt ten 

oosten van de Rocky Mountains dwars door 

het midden van Noord-Amerika naar de 

overwinteringsgebieden in de chaco van 

Paraguay en de pampa’s van Argentinië. 

Centraal-Amerika wordt vrijwel non stop 

gepasseerd. Een minder belangrijke en pas 

ontdekte trekbaan loopt veel oostelijker van 

New-England, via de Kleine Antillen naar 

noordoostelijk Zuid-Amerika. Deze trekbaan 

zou de oorsprong van de trans-Atlantische 

vluchten kunnen zijn (Cramp 1983). Een deel 

van de vogels wordt dan de Atlantische 

Oceaan over geblazen en verrassend vaak in 

het westen van de Britse Eilanden 

waargenomen. Een enkele vogel bereikt ons 

land; 17 gevallen tot 1996 en 42 tot 2008, 

waarvan de meerderheid in het najaar (van 

den Berg & Bosman 1999, Svensson et al. 2010).  

Blonde Ruiters zijn niet schuw. De soort is in 

de 19e eeuw dan ook zwaar vervolgd en heeft 

zich daarvan maar beperkt kunnen herstellen. 

De huidige populatie is beperkt tot circa 10.000 

paar eind 20e eeuw (van den Berg & Bosman 

1999).  

In 2012 werden in Nederland ongekend veel 

Blonde Ruiters gesignaleerd (Slaterus & van 

der Spek 2012a). Het geval in de Karrevelden 

van de Schakerloopolder wordt genoemd in 

Slaterus & van der Spek (2012b) voor 17 

september tot 5 oktober. Deze auteurs waren 

niet op de hoogte van de waarnemingen van 

voor die periode. 
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Breedbekstrandloper in het Stinkgat op Tholen in augustus 2013 
 

HES van Schoonhoven & Ray Teixeira 

 

Op dinsdag 13 augustus 2013 besluit HES naar het Stinkgat op Tholen te gaan. Er waren daar 

Kemphanen gemeld en die stonden hoog op zijn lijstje van "nog te fotograferen vogels". Naast het 

mislukte kijkscherm, waarvan alle kijkgaten op de verkeerde hoogte zitten, posteerde hij zich 

moederziel alleen op een keiharde boomstronk onder z’n camouflagenetje aan de waterkant in de 

hoop op een paar goede shots. Maar dat viel nogal tegen. 'Tuurlijk ging alles meteen op de vleugels, 

maar na even geduld kwam alles weer vrolijk terug. Kieviten, ganzen, snippen, steltlopers en ruiters, 

kemphaantjes, bontbekpleviertjes, noem maar op. Leuke dingen voor de mensen. Ver buiten bereik 

liepen weliswaar twee of drie Kemphanen, maar slechts één daarvan kwam even dichtbij genoeg voor 

een foto. Wel was er een Bosruiter en een verrassend groot aantal Watersnippen, die zich véél beter 

lieten bekijken. Daar kon je pasfoto’s van maken. 

 

 Breedbekstrandloper, Stinkgat Tholen, 13-8-2013    (HES van Schoonhoven) 

 

Op een gegeven moment zag hij een vogeltje 

dat hij niet zo gauw thuis kon brengen. Met 

hetzelfde soort strepen op zijn kop als een 

Watersnip, maar dan veel kleiner, Andere 

snavel ook. Meer een strandloper.  Druk, druk, 

druk rende het op en neer, continu bezig met 

fourageren, maar zo af en toe kwam hij wel 

wat in de buurt. Geen idee wat hij voor de lens 

had en natuurlijk ook geen veldgids op zak, 

dus de determinatie moest maar wachten tot 

thuis. Maar dan moest er natuurlijk wel 

minstens één goede foto komen. Enfin, 130 

shots later, was het duidelijk dat de mistery 

bird niet dichterbij zou komen. Maar met wat 

inmiddels was gezien en gefotografeerd zou 

wel een poging kunnen worden gewaagd om 

het beestje op naam te brengen. 

„Hallo Ton. Zeg, zou een Breedbekstrandloper 

hier tot de mogelijkheden behoren?”  

„Nou, dat zou wel erg leuk zijn!” 

„OK, ik mail je wel even een shot.” 

Ton bevestigde de determinatie en stelde vast 

dat het om een jonge vogel ging. Het geval 

werd gemeld op Waarneming.nl, waardoor 

veel vogelaars de soort konden bijschrijven op 

hun lijst van waargenomen soorten. Ook 

verschillende leden van onze 

Vogelwerkgroepen maakten van dit 
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buitenkansje gebruik, zoals achtereenvolgens 

Ton, Jan, Hidde, Matthew en Ray, die het op 

19 augustus drommels lastig vond de vogel te 

vinden tussen de forse aantallen steltlopers en 

snippen. En zo werd het nog een erg druk 

weekje op het Stinkgat …. Volgens Slaterus 

(2013) verbleef dit juveniele exemplaar van 13 

tot 19 augustus bij Oud-Vossemeer op Tholen. 

Ook op een handvol andere plaatsen werd de 

soort die maand in ons land waargenomen.  

 

 
Breedbekstrandloper, Stinkgat 16-8-2013 (Hidde Bult) 

 

De Breedbekstrandloper Calidris falcinellus is 

niet een gebruikelijke gast in ons land. De 

dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in vaak 

hooggelegen natte toendra’s in Scandinavië en 

Noord-Rusland tot ongeveer aan Moermansk 

(Cramp 1983, Svensson et al. 2010). Maar 

anders dan de sterk verwante en daar 

eveneens broedende Bonte Strandloper Calidris 

alpina, trekt de Breedbek in een breed front 

meer naar het zuidoosten, richting Turkije en 

Midden-Oosten om uiteindelijk te 

overwinteren aan kusten in Oost-Afrika of 

Zuid-Azië. Op trek doen ze moerasgebieden 

aan, zowel in het binnenland als aan de kust. 

Daarbij zoeken ze voedsel in zeer zachte 

modder (Cramp 1983), zoals ook in het 

Stinkgat het geval was.  

In Nederland worden Breedbekstrandlopers 

het vaakst solitair of in kleine groepjes 

opgemerkt in mei, vooral in het oosten van het 

land, en in mindere mate in en rond augustus, 

maar dan vaak meer aan de kust (van den Berg 

& Bosman 1999).  Het voorkomen in ons land 

lijkt weersafhankelijk (langere perioden met 

oostenwind).  

In alle vogelgidsen wordt gemeld dat de soort 

gemakkelijk over het hoofd wordt gezien en 

sterk lijkt op een juveniele Bonte Strandloper 

met kortere poten. Belangrijk zijn echter de 

kopstrepen en het wat kleinere formaat; 

eigenschappen die al meteen in het Stinkgat 

opvielen. Svensson et al. (2010) melden echter 

dat de soort langzaam beweegt, ook bij het 

foerageren. Dit lijkt in tegenstelling met de 

eerste melding in het Stinkgat, maar dergelijke 

zaken zijn relatief. Cramp (1983) stelt dat de 

soort zich bij onraad drukt, zoals bijvoorbeeld 

ook een Bokje doet, maar soms wordt volledig 

in het open gefoerageerd en dan zijn ze heel 

goed waar te nemen. 

 

 
Breedbekstrandloper, Stinkgat 14-8-2013 

    (Ton Bakker) 
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De vogelen des velds 2013 
 

Verzameld door Ray Teixeira 

 

In deze aflevering van de Vogelen des Velds als steeds een selectie van bijzondere, vroege of late 

waarnemingen uit onze regio uit 2013 (tot in november). Er werd gebruik gemaakt van allerlei 

bronnen, zoals mailtjes die de leden van de Vogelwerkgroep rondstuurden, tellingen en soms ook 

Waarneming.nl. Dit resulteerde, naast een aantal foto’s, in een groot aantal meldingen van veel 

verschillende personen. Zoals steeds moest een zeer sterke selectie worden gemaakt en de huidige 

rubriek is dan ook min of meer willekeurig.  

 

 
Houtsnip, oprit Vlierbes 3 Halsteren, 25-11-2013 

     (Ria Hogerwaard) 

 

Afkortingen: ad = adult, AdV = Wies de Valk, 

AGer = Annelies Gerards, APel = Alfred 

Pellemans, BFoq = B. Foquet, BVer = Bas 

Verhoeven, BWil = Bernd Willaert, CvT = 

Corina van Tillo, DKno = Daan Knoops, DNon 

= Dina Nonkes-Spoelstra, EdJo = Erik de Jonge, 

EFro = Evert Froon, e.o. en omgeving, GJGe = 

Gert-Jan Geleijns (KLu), HB = Hidde Bult, 

HBen = Han Benard, HdJa = HDja = Hanneke 

Dujardin, HP = Hans Potters, HT = Hubert 

Tonino, HvL = Hans van Loon, HvS = Hes van 

Schoonhoven, JH = Jan Hogerwaard, JJac = Jos 

Jacobs, JZom = Judith Zom, karrev = 

karrevelden, KE = Koen Elshout, KKoo = Klaas 

Koopmans, LB = Lucie Bult, LBak = Larissa 

Bakker, LHop = Louis Hopstaken, LP = Leo 

Plasmans, m = midden, MdHa = Marike de 

Haan, MGer = Marcel Gerards, MH = Mark 

Hoekstein, MKor = Menno Korbijn, MR = Marc 

Raes, MT = Matthew Twort, N = Noord, 

nbouw = natuurbouw, NdSc = Niels de 

Schipper, O = Oost, PdJ = Pdja = Paul Dujardin, 

PS = Paranka Surminski, PW = Pim Wolf, RFoq 

= R. Foquet, RFro = Ridjesca Froon, RH = RHog 

= Ria Hogerwaard, RKra = Robert Kraaijeveld, 

RT = Ray Teixeira, RVer = Rogier Verbeek, 

RWes = Rien Weststrate, SBro = Stan Broos, 

SdD = Simon den Dubbelden, SHop = Sjaan 

Hopmans, SLil = Sander Lillipalli, Sperwer = 

Specht, Strl = Strandloper, TB = Ton Bakker, 

TBen = Tony Bennion, TS = Teus Slagboom, 

TvGe = Thieu van Gestel, TvHe = Titia van 

Heusden, W = West, WApp = Walter Appels, 

W.nl = Waarnemingen.nl, WdHa = Wim de 

Haan, WdV = Wies de Valk, Wrn = waarnemer, 

WvSp = Walter Van Spaendonk, Z = Zuid. 

 

 
Kleine (2 ex links boven met Knobbelzwaan) en Wilde 

Zwanen (onder), Hogerwaardpolder 28-01-2013  (Ton 

Bakker) 

 

 
Poelruiter, karrevelden Schakerloopolder (HES van 

Schoonhoven)



51  (Veerkracht 18) 

 

 
Sneeuwgans  

 
Sneeuwgans  

 
Naam Aantal Datum Plaats Atlas man vr juv wrn1 wrn2 wrn3 Gedrag/broed 

Dodaars 34 4-10 Hogerwaardpolder-m, 494422 

   

TS 

   Roodhalsfuut 4 20-10 Spuitkop-NW 493441 

   

TS MT 

  Geoorde Fuut 36 7-10 Oesterdam-midden 493334 

   

TS 

   Roerdomp 1 12-1 Hogerwaardschor-WW 494411 

   

TB SHop 

  Roerdomp 1 23-1 Lange Water-N 492422 

   

LP 

   Kleine Zilverreig 3 27-5 Augustapolder-Oost 493435 

   

MT 

   Kleine Zilverreig 2 13-7 Prinsesseplaat-Noord 492345 

   

MH 

   Purperreiger 1 7-6 Steiger 493451 

   

RT SLil MH > NW 

Purperreiger 1 15-9 Kleine Markiezaat 493434 

   

JJac MGer SHop RT 

Zwarte Ooievaar 1 18-5 Hogerwaardschor-W 494412 

   

TB MGer 

 

Landend 

Ooievaar 1 31-8 Buitenlust, boerderij e.o. 492425 

   

TB LHop JH Jong 

Europese Flamin 2 20-7 Landtong-Oost 493453 

   

RT KEls 

  Chileense Flamin 2 11-8 Spuitkop-ZO 493452 

   

WvSp 

   Kleine Flamingo 1 27-8 Markiezaatsmeer-ZO 493453 

   

MH 

   Knobbelzwaan 366 4-7 Markiezaatsmeer-ZO 493453 

   

TS 

   Kleine Zwaan 76 16-10 Markiezaatsmeer-ZO 493453 

   

HP 

   Wilde Zwaan 9 26-10 Markiezaatsmeer-ZO 493453 

   

TS RKra 

  Toendrarietgans 136 12-1 Hogerwaardschor-W 494412 

   

TB SHop 

  Kleine Rietgans 30 10-11 Steiger 493451 

   

TS MT RKra over W 

Kolgans 2 9-5 Blaffert, monding 493444 1 1 

 

RT SHop 

 

3 

Indische Gans 1 20-7 Augustapolder-West 493434 

   

KKoo 

   Keizergans 5 20-5 Augustapolder-Oost 493435 3 2 

 

MT 

  

3 

Brandgans 1.430 12-1 Molenplaat-ZO 493411 

   

HB 

   Rotgans 216 16-3 Markiezaatskade-m 493335 

   

JJac SHop 

  Casarca 1 18-4 Hogerwaardpolder-O 494423 

   

EdJo 

   Mandarijneend 2 20-4 Mattemburgh-W 493551 1 1 

 

RT 

  

3 

Zomertaling 2 19-4 Hogerwaardpolder-O 494423 1 1 

 

HT AdV EdJo 3 

Krooneend 5 14-4 Kleine Markiezaat 493434 3 2 

 

HvL 

  

Prachtkleed 

Krooneend 10 29-6 Kleine Markiezaat 493434 4 3 3 RFoq BFoq 

 

12 

Kuifeend 1.000 13-7 Bergse Diep-O 492355 

   

MH 

   Middel Zaagbek 1.416 10-11 Boskreek, monding 494411 82 

  

TS MT RKra Slaapplaats 

Grote Zaagbek 1 12-4 Bathse Spuikanaal 490305 

   

MH 

   Rosse Stekelst 19 12-1 Boskreek 494411 

   

TB SHop 

  Wespendief 1 19-5 Hogerwaardpolder-O 494423 

   

PDuj HDuj 

 

1 

Zwarte Wouw 1 1-4 Nieuw Hinkelenoordp, mO 495414 

   

SBro 

   Rode Wouw 1 11-2 Vrederust 492435 

   

HvL 

   Rode Wouw 1 26-10 Hogerwaardschor-O 494414 

   

RKra 

   Zeearend 1 27-1 Prinsesseplaat-Zuid 492355 

   

HvS 

  

groot, paaltje 

Blauwe Kiekendf 1 18-5 Hogerwaardschor-W 494412 1 

  

JJac 

  

1 

Blauwe Kiekendf 1 23-5 Kraaijenberg 493434 

 

1 

 

TS 

  

naar O 

Grauwe Kiekendf 1 16-6 Proefstrook Mz-m 493453 1 

  

RT JH 

 

2e kj 

Havik 2 7-4 Kleine Prinsesseplaat 492345 1 1 

 

LP 

  

ook paring 

Sperwer 1 29-6 Kreekrak-NW 493355 

 

1 

 

RWes 

  

nest, jongen. 

Ruigpootbuizerd 1 10-2 Hogerwaardschor-m 494413 

   

MdHa 

   Visarend 1 7-4 Zeezuiper-Z 492553 

   

PDuj HDuj 

  Amer Torenvalk 1 27-8 Hogerwaardpolder-m 494422 

   

MR 

  

zie foto 
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Roodpootvalk 1 15-9 Hogerwaardschor-W 494412 

   

LP TS HB 14-9-13: TB 

Smelleken 1 8-3 Hogerwaardpolder-m 494422 1 

  

HT AdV 

  Boomvalk 1 15-9 Duintjes-midden 493444 

   

JJac MGer SHop RT 

Slechtvalk 1 20-7 Hogerwaardschor-O 494414 

   

JH RHog 

  Patrijs 4 25-5 Walse Straat 494515 

   

RKra 

   Kwartel 1 15-6 Proefstrook Mz-N 493444 

   

RT SHop MdHa mogelijk 2  

Kraanvogel 37 4-3 Augustapolder-Oost 493435 

   

MT 

  

> O; 35-40 ex  

Kraanvogel 1 29-4 Hogerwaardpolder-O 494423 

   

LP SHop 

  Steltkluut 2 19-4 Hogerwaardpolder-O 494423 

   

HT AdV EdJo 

 Drieteenstrandl 1 28-1 Oesterdam-midden 493334 

   

TB 

   Kleine Strandl 4 18-5 Driehoek 493453 

   

TB MGer 

  Temminck's Strl 2 7-5 Hogerwaardp-m, nbouw 494422 

   

HT AdV 

  Krombekstrandl 3 27-8 Duintjes-midden 493444 

   

MH 

   Bonte Strandl 370 16-3 Driehoek 493453 

   

JH MGer RT 

 Kemphaan 83 17-8 Rammegors-Zuid 435332 

   

MT 

   Bokje 1 24-1 Tholen-stad-NW 492314 

   

LP 

  

net buiten Th 

Watersnip 45 19-10 Augustapolder-Oost 493435 

   

MT 

   Houtsnip 1 9-11 Dintelse Gorzen-midden 434454 

   

HB LHop 

  Houtsnip 1 25-11 Vlierbes 492414 

   

RH JH 

 

in oprit, foto 

Grutto 50 1-4 Augustapolder-West 493434 

   

TB JH RT 

 IJslandse Grutto 10 5-4 Hogerwaardpolder-O 494423 

   

EFro 

   Regenwulp 2 18-5 Markiezaatskade-m 493335 

   

JJac 

   Zwarte Ruiter 42 17-8 Rammegors-Zuid 435332 

   

MT 

   Poelruiter 1 30-7 Schakerloop, karrev-O 492332 

   

HvS 

  

13:7 ook TS 

Groenpootruiter 10 18-5 Duintjes-Zuid 493454 

   

TB MGer 

  Bosruiter 25 16-8 Stinkgat-Zuid 435341 

   

HB 

  

20 ex 19-8: RT 

Grauwe Franjept 1 1-7 Scherpenissepolder-NW 492211 

 

1 

 

TS 

   Zwartkopmeeuw 150 30-5 Prins Karel polder-Z 494425 

   

TS 

   Dwergmeeuw 3 15-9 Spuitkop-NW 493441 

   

HB 

   Dunbekmeeuw 1 11-7 Kleine Markiezaat 493434 

   

LBak 

  

bij kokm-en 

Lachstern 1 22-5 Schakerloop, karreveld 492332 

   

TS 

  

naar NO 

Zwarte Stern 3 18-5 Hogerwaardschor-water 493453 

   

TB MGer 

  Witvleugelstern 2 25-8 Markiezaat, vogelkijkhut 493434 

   

TS 

  

mogelijk 3 

Kerkuil 1 2-2 Kooiweide-Zuid 494533 

   

PS 

   Steenuil 1 16-6 Rozenven 492754 

   

SdD PDuj 

 

ten O ven 

Ransuil 1 24-3 Jagersrust 494553 

   

JZom 

   Velduil 2 27-5 Hogerwaardschor-O 494414 

   

RFro EFro 

  Nachtzwaluw 10 1-7 Woensdrechtsche Heide-O 493553 8 2 

 

TB 

  

2 

Gierzwaluw 500 18-5 Duintjes-midden 493444 

   

TB MGer 

  IJsvogel 1 17-8 Schorren van de Eendracht 435342 

   

MT 

   Hop 1 8-4 Hogerwaardpolder-m 494422 

   

EdJo 

   Draaihals 1 22-4 Kraaijenberg 493434 

   

TS 

  

op grond 

Zwarte Specht 2 1-4 Vrederust 492435 

   

HvS 

  

6 

Middelste B Sp 1 9-1 Kraaijenberg 493434 

   

TS 

   Middelste B Sp 1 16-2 Mattemburgh-ZW 493455 1 

  

NdSc 

   Middelste B Sp 1 17-5 Mattemburgh, Dubbele Dr 493445 

   

TS 

  

van O 

Kleine Bonte Sp 2 22-4 Kleine Meer, leemputten 494554 2 

  

RT TBen 

 

2 

Grote Pieper 1 28-9 Prins Karel polder-Z 494425 

   

TS 

  

roepend over 

Duinpieper 1 25-8 Kriekelare duinen-Oost 495622 

   

RKra 

  

Over 

Roodkeelpieper 1 5-5 Hogerwaardpolder-O 494423 

   

TS 

  

2 

Waterpieper 2 12-1 Landtong-Oost 493453 

   

TB SHop 

  Engelse G Kwikst 1 14-4 Duintjes-midden 493444 

   

DKno TvGe 

  Noord G Kwikst 1 9-5 Hogerwaardp-m, natuurb 494422 

   

RVer 

   Grote G Kwikst 1 11-1 Villawijk 495651 

   

BVer 

   Rouwkwikstaart 3 27-3 Kraaijenberg, plas 493444 1 2 

 

TS 

   Nachtegaal 3 18-5 Hogerwaardschor-m 494413 

   

TB MGer HB goed jaar 

Blauwborst 2 22-4 Kleine Meer-Noord 494554 2 

  

RT TBen 

 

2 

Groenland Tap 1 1-5 Duintjes-midden 493444 

   

TS 

   Beflijster 1 21-4 Kraaijenberg 493434 

   

PDuj HDuj 

  Cetti's Zanger 2 4-5 Molenplaat-NO 492451 2 

  

WApp TvHe 

 

2 

Cetti's Zanger 1 26-10 Steiger 493451 

   

TS RKra 

  Spotvogel 1 18-5 Proefstrook Mz-Z 494413 1 

  

HB 

  

2 



53  (Veerkracht 18) 

 

Spotvogel 1 30-5 Steenbergen-Oost 435552 

   

DNon 

   Fluiter 1 15-6 Kleine Meer-West 494554 1 

  

RKra 

  

4 

Fluiter 1 22-4 Kleine Meer-West 494554 1 

  

RT TBen 

 

2 

Grauwe Vliegenv 1 19-5 Hogerwaardschor-m 494413 

   

PDuj HDuj 

 

1 

Baardman 2 20-10 Steiger 493451 

   

TS MT 

  Witkopstaartm 1 24-3 Kleine Meer-West 494554 

   

BWil Wnl 

  Wielewaal 1 19-5 Kraaijenberg 493434 1 

  

TS 

  

4 

Grauwe Klauw 1 5-5 Molenplaat-ZO 493411 1 

  

HvL CvT 

 

1 

Grauwe Klauw 2 19-5 Hogerwaardschor-m 494413 1 1 

 

PDuj HDuj 

 

3 

Klapekster 2 13-3 Molenplaat-ZO 493411 

   

MH PW 

  Raaf 1 3-4 Kleine Meer, leemputten 494554 

   

MdHa WdHa 

  Raaf 1 23-4 Kleine Meer-West 494554 

   

TS 

   Kruisbek 12 9-11 Kriekelare duinen-Oost 495622 

   

RKra 

   Goudvink 2 14-2 NKG de Kooi 494522 1 1 

 

RT PS 

  Appelvink 1 3-5 Mattemburgh, Dubbele Dreef 493445 1 

  

MKor HBen 

 

2 

Sneeuwgors 4 5-1 Oesterdam-midden 493334 

   

HT AdV 

   

 
Roodpootvalk juveniel, Hogerwaardschor Markiezaat, 15-

9-2013     (Ton Bakker)  

 

 
Roodpootvalk, juveniel, Hogerwaardschor Markiezaat 15-

9-2013     (Ton Bakker) 

 

 
Zeearenden, Duintjes Markiezaat (Ton Bakker) 

 
Ontsnapte Amerikaanse Torenvalk, Hogerwaardpolder 

27-08-2013   (HES van Schoonhoven) 

 

 
Jonge Kraanvogel, schor Hogerwaardpolder Markiezaat 

(Ton Bakker) 

 

 
Ooievaar, Buitenlust () 
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Veerkracht is een uitgave van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom. 

Redactie: Marike de Haan, Ria Hogerwaard en Ray Teixeira (secretaris, Wouwbaan 172, 4631 RW 

Hoogerheide, tel. 0164-660305, e-mail teixe14@planet.nl). 

 

Tot heden uitgekomen Veerkrachten 

1985, 1988, 1991 1 en 2 (3e jaargang), 1992, 1993, 1994, 1996/97 (jaargang 7), 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006/07 (jaargang 13), 2008, 2009, 2010/11 (jaargang 16) en 2012. 

 

 
Richtlijnen voor auteurs 

 

• Artikelen beslaan bij voorkeur vijf tot acht pagina’s gedrukte tekst; korte bijdragen en meldingen 

beslaan één tot drie pagina’s. 

• artikelen aanleveren bij voorkeur in MS-Word 1997-2003. 

• tabellen gescheiden aanleveren, liefst in Excel.  

• gescande beelden op diskette, lijnwerk minimaal 600 dpi, foto’s 200 dpi bij plaatsing op 100% 

formaat. 

• figuren en tabellen nummeren en voorzien van een zelfuitleggende kop of bijschrift. 

• altijd naam van auteur(s) (+maand en jaar) vermelden vóór de aanvang van de tekst, doch na de 

titel. Adres van de auteur met liefst telefoon en mailadres onder het artikel vermelden. 

• Nederlandse soortnamen schrijven met beginkapitalen; Zwarte Wouw, Oeverloper. 

• wetenschappelijke soortnamen altijd cursief en met één beginkapitaal; voorbeeld: Milvus migrans, 

Actitis hypoleucos. 

• groepsnamen beginnen met een kleine letter; voorbeeld: ganzen. 

• literatuurverwijzingen in de tekst tussen haakjes en alleen auteur en jaar vermelden als volgt (Sovon 

1988) of (van Erve et al. 1967). 

• bronvermelding (literatuur) ná de tekst op alfabetische volgorde, als volgt: Auteur. Jaar. Titel. 

Uitgave, nummer: pagina(‘s). De door Limosa gebruikte schrijfwijze wordt eveneens geaccepteerd. 

Voorbeeld tijdschrift:  

Sovon. 1988. Nieuwe aantalsschattingen van de Nederlandse broedvogels. Limosa 61: 151-162. 

Voorbeeld rapport / boek:  

van Erve F.J.H., H.K.M. Möller Pilot, A.B.L.M. Wittgen, S. Braaksma, W.H.Th. Knippenberg & V.F.M. 

Langenhoff. 1967. Avifauna van Noord-Brabant. van Gorcum & Co., Assen. 

• de redactie behoudt zich het recht voor de binnengekomen kopij in overleg met de auteur aan te 

passen. 
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