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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; emailadres
dehaan@brabantsewal.eu.

Van de voorzitter/redactiesecretaris
Nu we met de Veerkracht de jarenlang bestaande achterstand hebben ingelopen en de leden een ongekende
hoeveelheid kopij aanbieden, hebben we eindelijk weer de mogelijkheid twee nummers per jaar uit te geven.
Het eerste daarvan ligt nu voor jullie. De enige keer dat het onze Vogelwerkgroep lukte dat te doen dateert
al weer van 1991.
Het huidige nummer bevat weer twee uitgebreide rapportages van grootschalig broedvogelonderzoek, een
reisverslag van een vakantie naar Zuid-Afrika, een interview met een prominent lid en verschillende excursieverslagen van zowel de gehele vogelwerkgroep als een enkel lid, die een bijzondere vogel ver weg wilde
zien. Dit keer geen Rubriek Zeldzaamheden en slechts een kort Vogelen des Velds.
Ook nu weer droevig nieuws: ons oudste lid Bep
Hertogs overleed. Wij wensen haar familie veel
sterke bij het verwerken van dit verlies. Gelukkig
konden we haar in 2012 eren met een uitgebreid
interview in de Veerkracht.
De Vogelwerkgroep bloeit als nooit tevoren. Weliswaar bleef het aantal leden bescheiden, maar er
gebeurt wel veel. Zo doen we met z’n allen mee
aan het reguliere onderzoek van de watervogels
in het Markiezaat en aan de broedvogelinventarisatie van de proefstrook in dat gebied. Ook de
kustbroedvogels in het Markiezaat zijn dit jaar
weer onderwerp van studie geweest. Daarnaast
vindt dit jaar de eerste helft van het vijfjaarlijks integrale onderzoek naar broedvogels in dat gebied
plaats. En als klap op de vuurpijl onderzoek voor
de nieuwe Sovon-atlas, waarvoor we met z’n allen
ongeveer 14 Atlasblokken doen. Een en ander
houdt ons op de hoogte van de veranderingen in
de avifauna in onze regio. Naast al dit onderzoek
hebben we het plan opgevat iedere maand een gemeenschappelijke excursie voor onze leden te
houden naar een belangwekkend (natuur)gebied
in de omgeving. Daarmee worden twee doelen
gelijktijdig gediend. De minder ervaren leden krijgen de mogelijkheid enkele interessante vogelsoorten te zien en zij krijgen meer inzicht in de
(openbare) terreinen die de moeite van het bezoeken waard zijn. Zo hielden we al excursies naar
Westkapelle, de Dintelse Gorzen, de Kalmthoutse
Heide, de Oesterdam, de Wouwse Plantage, Mattemburgh, het Kleine Meer, de Westerschelde en
de Woensdrechtse Heide.

Raad van State, maar het lukt de Koninklijke
Luchtmacht maar niet om aan te tonen dat hun
plannen niet slecht zijn voor de Natura 2000 gebieden het Markiezaat en de Brabantse Wal. Geen
wonder; men dacht een schietbaan aan te leggen
grenzend aan Natura 2000 gebied de Brabantse
Wal en dat zou dan geen negatieve effecten op de
omgeving hebben!
Daarnaast buigt de Raad van State zich eveneens
over een procedure, aangespannen door verschillende natuurbeschermingsorganisaties om het
Natura 2000 gebied de Brabantse Wal niet te verkleinen, maar juist uit te breiden met terreinen die
volledig aan de eisen daarvoor voldoen, doch ten
onrechte niet zijn aangewezen. De procedure
daarvoor speelde op 3 maart jl. en normaal doet
de Raad van State binnen zes weken uitstel, maar
de zaak ligt kennelijk zo ingewikkeld, dat ze al
twee keer uitstel daarvan heeft aangekondigd.
Zojuist is bekend geworden dat Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant het plan van de huidige eigenaar van het landgoed Groote Meer om
een aantal recreatiewoningen in het Natura 2000
gebied te bouwen, zelfs financieel te gaan ondersteunen (uit de algemene middelen). De natuur is
dus nog steeds in gevaar en het blijft seack een tegengeluid te laten horen.
Ray Teixeira, voorzitter vogelwerkgroep Bergen
op Zoom

Het afgelopen half jaar zijn we weer bezig geweest met de ontheffing van de Natuurbeschermingswet 1998, die de vliegbasis Woensdrecht nodig heeft voor haar activiteiten en plannen voor
herinrichting. De oude vergunning is nu al geruime tijd geleden ongeldig verklaard door de
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Integrale broedvogelkartering Markiezaat 2009-2010
Ray Teixeira
Vanaf de afscheiding van het Markiezaatsmeer van de Oosterschelde in 1983 wordt gepoogd de ontwikkeling van de broedvogelbevolking op de voet te volgen. Aangezien het gebied veel te groot is om
ieder jaar afdoende gekarteerd te worden, werd het al snel slechts eens in de vijf jaar volledig op
broedvogels onderzocht. In de tussenliggende jaren werd alleen de proefstrook als BMP-plot en de
kustbroedvogels plus een aantal overige schaarse soorten geïnventariseerd.
Met het toenemen van de ontzilting en daarmee gepaard gaande ontwikkeling van de begroeiing was
het na 1999 niet meer goed mogelijk het gehele terrein in een enkel jaar te inventariseren. Daarom
werd vanaf 2004-2005 het integrale broedvogelonderzoek over twee jaar uitgesmeerd. In dit verslag
worden de resultaten van het onderzoek in 2009-2010 getoond en vergeleken met voorgaande jaren.
Daarnaast worden de meest in het oog springende ontwikkelingen besproken.
Het Markiezaat is in 2010 definitief aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied voor Natura
2000. Vogelgegevens hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld, evenals bij de evaluatie van het beheer, dat in handen is van het Brabants Landschap (BL). Ook in dat kader is monitoring van de vogelbevolking een eerste vereiste.

Figuur 1. Overzichtskaart Markiezaat. Met de klok mee: in het noorden het Molenplaat-slik, het noordoosten de Snoekenpaaiplaats en de
Bergse Plaat, het oosten het Duintjesschor, het zuiden het Hogerwaardschor, het zuidoosten het Kreekrakschor met de steiger en het westen
de Markiezaatskade. In het meer het eiland de Spuitkop (Steenvliet).
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Gebiedsomschrijving
Het gebied meet 1843 ha, waarvan het Markiezaatsmeer circa 1100 ha beslaat en de voormalige schorren en slikken ruim 700 ha. Voor een
langzamerhand ook al weer verouderde gebiedsomschrijving zie Teixeira (2008). Daarna
is de vegetatiesuccessie onverminderd doorgegaan. Het oppervlak bos neemt toe en de bosvorming in delen van het Kreekrak-, Hogerwaard- en Duintjesschor begint steeds meer
vorm aan te nemen. Plaatselijk is al sprake van
een gesloten bladerdek. Ook het aantal boomsoorten neemt toe. Werden de bossen aanvankelijk gedomineerd door Wilg en Berk, nu
worden steeds meer Populieren, enkele Grove
Dennen en sedert kort ook Zomereik gesignaleerd. Helaas heeft BL in 2010 alle Populieren
van de Hogerwaarddijk geoogst, hetgeen een
gevoelige klap betekende voor de er broedende Grote Lijsters, Groene Spechten en andere bosvogels.
De ruigtevegetaties van de schorren werden
aanvankelijk gedomineerd door Duinriet en in
mindere mate Harig Wilgenroosje, maar al snel
deed ook de Vlier en Meidoorn zijn intrede.
Door de inmiddels ingezette begrazing, veranderden de struwelen geleidelijk van samenstelling. De vlier kan niet tegen de inzet van
koeien en stierf langzaam af. Ervoor in de
plaats kwamen hele velden Adelaarsvarens
met hier en daar een roos of wat bramen. De
ruigtes breidden zich langzaam uit in de richting van de hoger gelegen voormalige schorren, maar moesten op hun beurt soms ook
plaats maken voor het geleidelijk oprukkende
bos.
Langs de oevers van het Kreekrakschor, de
grotere kreken op het Hogerwaardschor en het
noordelijk deel van het Duintjesschor kwam de
moerasvorming met veel waterriet op gang.
Ook in de kwelzone op het Duintjesschor
kwam riet tot ontwikkeling, ondanks de soms
grote graasdruk. Plaatselijk groeide ook landriet. Het oppervlakte en de kwaliteit van het
moeras nemen nog steeds toe.
Op de voormalige slikken zijn de zoutminnende planten nu vrijwel verdwenen, of leiden
er een kwijnend bestaan. Hier en daar zijn grazige vlakten ontstaan. Het massaal opgetreden
Duinriet breidt nog steeds uit in de richting

van het meer en heeft op veel plaatsen gezelschap gekregen van Kruipwilg en Berk. Het
deel onbegroeide slikken is langzaam afgenomen en langs de monding van de kreken op
het Hogerwaardschor is massaal Moerasandijvie opgeschoten.
In het oorspronkelijke beheerplan (Loenen
1988) zijn de doelstellingen voor het gebied beschreven als een divers wetlandsysteem met
verschillende vegetatietypen van zeer open tot
bos. Dit moet bereikt worden door een uitgekiende begrazing met huisvee, die werd geanalyseerd door Bult (2009). De stuw die het
overtollige water afvoert is nu al jaren afgesteld op + 40 cm NAP.
Het poldertje van zo’n 6 ha tussen de spoorlijn
en de dijk langs de Duintjes in het uiterste
zuidoosten van het gebied is inmiddels in beheer bij het BL en werd voor het eerst meegenomen bij de inventarisatie.
Weersomstandigheden broedseizoenen 2009
en 2010
De winter van 2008/09 was, na een reeks van
elf zachte winters op rij, vrij normaal. Er was
een serieuze koudeperiode, waarin kon worden geschaatst en er lag langere tijd sneeuw
(Boele et al. 2011). Het voorjaar was zacht en
zonnig. Mei was nog steeds warm en zonnig,
maar ook nat en ook juni en juli waren zonnig,
met soms een pittige bui.
De winter van 2009/10 was de koudste in lange
tijd (Boele et al. 2012). Er viel veel sneeuw, die
lang bleef liggen en het vroor regelmatig hard,
waardoor het Markiezaatsmeer op een enkel
wak na lange tijd onder het ijs lag. De winterse
omstandigheden duurden tot de eerste tien dagen van maart. Daarna werd het veel zachter
en vrij droog. April was zonnig en droog, maar
mei was koel en somber. Juni en juli waren
warm tot zeer warm, met maar weinig neerslag in juni.
In beide jaren kon goed worden geïnventariseerd.
Methode
De inventarisatie van het Markiezaat is een
probleem op zich. Het grote aantal niet doorwaadbare kreken zorgt ervoor dat sommige
gebieden zeer lastig en slechts via een enkele
route laat op de dag te bereiken zijn. Ook de
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vele zeer steile kreekranden van circa twee meter hoog en vaak begroeid met brandnetels, die
voortdurend moeten worden gepasseerd, maken het onderzoek tot een heuse onderneming.
De in de loop van het groeiseizoen steeds hoger opschietende velden met Adelaarsvaren en
Grote Brandnetel zijn half juni al vrijwel niet
meer door te komen. Daarnaast is de plaatsbepaling op vooral de open slikken zonder herkenningstekens vaak zeer lastig.

Onbegraasde deel Hogerwaardschor met hoogopgeschoten brandnetels. Broedbiotoop voor bosvogels.
(Ray Teixeira)

Bij het veldwerk werden de meeste broedvogels geregistreerd aan de hand van de territoriumzang, maar ook andere indicaties werden
gebruikt. Daarnaast werd ook geluidnabootsing uitdrukkelijk en vaak ook systematisch ingezet voor moerasvogels.
De broedvogelinventarisatie vond plaats in
2009 en 2010. In het eerste jaar werd het gehele
Kreekrakschor, de Markiezaatskade, het Molenplaat-slik en de noordelijke helft van het
Duintjesschor onderzocht. Na enkele proefbezoeken werden 7 volledige rondes gelopen en
zeven avondbezoeken afgelegd. Totaal aantal
bezoeken 64. Het seizoen 2009 werd op papier
uitgewerkt volgens de criteria van het Samen-

werkingsverband Westbrabantse Vogelwerkgroepen (2007), die sterk lijken op de richtlijnen welke SOVON hanteert (van Dijk 2004).
In 2010 werd het Hogerwaardschor en de zuidelijke helft van het Duintjesschor onder handen genomen met eveneens proefbezoeken en
7 volledige rondes. Bij de nu 5 avondbezoeken
werden niet alle delen van het gebied bestreken. Totaal aantal bezoeken 86. Deze gegevens
werden digitaal uitgewerkt door middel van
het programma Autocluster van Sovon. De interpretatie werd zo nauwkeurig mogelijk gecontroleerd, waarbij naar voren kwam dat
voor de meeste soorten de interpretatie te rigide was en nauwelijks meer opleverde dan
turven zou hebben gedaan (cf Teixeira 2011).
Datumgrenzen werden te strikt geïnterpreteerd en ook hield het programma geen rekening met barrières in het terrein en werden regelmatig onnatuurlijke territoria geconstrueerd. Vooral bij watervogels werden waarnemingen uit evenwijdig verlopende kreken, die
net binnen de fusieafstand lagen in een enkel
territorium ondergebracht (oa de Waterral). Bij
de Buizerd werden echter iets te hoge aantallen territoria berekend en mogelijk geldt dat
ook voor de Koekoek. Een en ander werd zo
goed mogelijk handmatig gecorrigeerd.
Het eiland de Spuitkop werd in juni 2009 eenmalig, doch te kort bezocht en in juni/juli 2010
drie keer, waarvan twee maal per boot en een
maal wadend vanaf de Landtong, hetgeen een
onaangename onderneming was. Deze gegevens werden samengevoegd, maar doordat
geen bezoeken vroeg in het seizoen konden
worden gebracht, zullen zij niet volledig zijn.
De aantallen in kolonies broedende meeuwen
en Lepelaars werden overgenomen van het
DPM (Strucker et al. 2010, 2011).
De proefstrook werd beide jaren volledig onderzocht. Deze gegevens van 2009 en 2010
werden gemiddeld.
De onderzoekinspanning bedroeg in 2009 30,9
min/ha en in 2010 61,6 min/ha, uitgaande van
respectievelijk 350 en 400 ha potentieel broedterrein.
Resultaten
De resultaten van het broedvogelonderzoek
zijn weergegeven in tabel 1. Het totaal aantal
territoria is in 2009-2010 verder opgelopen tot
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8.641, ruim 1.100 meer dan in 2004-05. Dit verschil is deels veroorzaakt door beter onderzoek, maar grotendeels door een reële toename
van vooral moeras-, bos-, en struweelvogels.
Het aantal waargenomen soorten nam licht af
van 118 in 2004-2005 tot 115 nu. Ten opzichte
van 2004-05 verdwenen Kleine Zilverreiger,
Zwaangans, Indische Gans, mogelijk de Pijlstaart, Wespendief, Boomvalk, Kwartelkoning,
Kokmeeuw, Dwergstern, Turkse Tortel, Boomleeuwerik, Oeverzwaluw, Buidelmees en
Roodmus. De Aalscholver, Blauwe Reiger,
Chileense Smient, Blauwe Kiekendief, Steltkluut, Bonte Strandloper, Houtsnip, Gele
Kwikstaart, Snor, Grote Karekiet en Groenling
meldden zich als (mogelijke) broedvogel. De

Tabel 1. Aantal territoria broedvogels per periode. g =
goed, v = volledig, z = zeer. * = Rode Lijst 2004, 1 = Rode
Lijst 1994 (van Beusekom et al. 2005).
Soort/peri848994990409ode
88
93
98
03
08
10
g
g
v
g
zg
zzg
Dodaars1
1
1
17
33
32
23
Fuut
10
22
58
37
27
13
Roodhalsfu*
1
Geoor Fuut1
5
7
22
9
Aalscholver
1
Roerdomp*
1
2
1
1
Klein Zilverr*
0,5
Blauwe Reig
1
Lepelaar1
6
26
108
89
Zwarte Zwa
4
16
14
12
7
Knobbelzwa
1
18
23
19
22
19
Zwaangans
1
0,5
Kolgans
7
11
13
10
Grauwe
Gans
4
6
7
24
24
Tamme Gans
1
3
5
4
1
Indisch Gans
1
1
1
Keizergans
1
1
Canad Gans
1
2
8
43
48
Brandgans
4
24
160 365 658 681
Nijlgans
1
5
8
7
4
Bergeend
61
71
98
97
74
66
Chil Smient
0,5
Smient
1
3
6
5
4
4
Krakeend
12
30
80
96
80
93
Wintertaling*
5
10
12
9
17
21
Wilde Eend
79
98
190 219
90 97,5
Pijlstaart*
6
6
5
6
?
Zomertaling*
4
11
20
12
9
9
Slobeend*
16
51
80
76
39
29
Tafeleend
7
20
26
38
19
Kuifeend
57
87
141 169
89
64
Brilduiker*
1
0,5
0,5
Mid Zaagbek*
2
2
2

meeste van deze soorten broedden slechts met
één of enkele paren.

Begraasde deel van het Hogerwaardschor met lage vegetatie en
verspreide struiken. Broedbiotoop voor Graspieper, Grasmus,
Sprinkhaanzanger en Rietgors.
(Ray Teixeira)
Soort/periode
Rosse Stekel
Wespendief
Bruine Kiek
Bl Kiekend*
Havik
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Boomvalk*
Slechtvalk*
Patrijs*
Kwartel
Fazant
Waterral
Kwartelko*
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster2
Steltkluut*
Kluut1
Kleine Plevi
Bontbekpl*
Strandplev*
Kievit
Bont
Strand*
Watersnip*
Houtsnip
Grutto*
Wulp
Tureluur*
Zwartkopm
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Kl Mantelm
Zilvermeeuw
Gr Mantelm*
Visdief*
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8488
g

8993
g

9498
v
2

9903
g
2

8
4

10

7

7
1
1
4
2
1
1
4
1
125
10

0408
zg
9
0,5
5
3
2
5
2
0,5
1
1
6
46
24
2
20
72
44

0910
zzg
10
1
0,5
3
1
6
1

1

1
1

5

5

128

104
1

3
2
1
1
6
3
165
3

1
16
97

5
45
119
2
269
9
12
44
113

10
61
105
1
273
9
13
52
150

9
107
94
2
67
7
6
20
157

2

1

3

4

10

14

2

0,5
1
4
2

133
60
1010

159
1
41

144

90

57

10

3

1
20

2
75

40

320

320

243

266

768

183

565
1
22

856

281

850
1
96

35

2

300
20
18
42
162

55
5
3
14
57

1

1
0,5
77
1
845

1
2
2
45
40
14
111
22
0,5
55
5
2
9
50

Soort/periode
Noord Stern1
Dwergstern*
Holenduif
Houtduif
Turkse Tort
Zomertortel*
Koekoek*
Ransuil*
Velduil*
IJsvogel1
Groene Spe*
Gr Bonte Spe
Boomleeuw
Veldleeuwe*
Oeverzwal1
Boerenzwal
Boompieper
Graspieper*
Gele
Kwikst*
Eng G
Kwik*
Witte
Kwikst
Winterkoning
Heggemus
Roodborst
Noor Nachteg
Nachtegaal*
Blauwborst
Zwa Roodsta
Gekra Roodst
Paapje*
Roodb tapuit1
Tapuit*
Merel
Zanglijster
Grote Lijster
Cetti Zanger
Graszanger

8488
g
2
10
6
4

8993
g
6
5
4
11

9498
v
8
4
3
36

9903
g
5
8
1
64

4
5

7
10

4

1

8
13
2
1
1

23
17
3
1
1
1
2
150
12
3
1
718
3

76

142

7
2
240

10
1
272

150
3
5
1
360

24

12

8

2
6

3
3
37
1
18
14
2
1
3
8
0,5
213
2
7
20
517

0910
zzg

Soort/periode

4

6
39
9

1
38
16
27
3
1
3
26,5
206
5
29
586
4

13
85
8
2
0,5
1
21

13
205
25
24

4
164
44
14

62

31

24

6
16

11
26

1

1

1

1

1

1
1
1

3

2

34

47

61

69

112

3
1

26
7

46
8

85
16
2
3
7

93
34
1
3
1

3

8488
g

8993
g

9498
v

9903
g

0408
zg

0910
zzg

Sprinkhaaanz
6
9
31
56
72
160
Snor
5
Rietzanger1
1
1
3
6
35
195
Bosrietzang
158
92
98
126 191 261
Kleine Karek
48
59
136 247 395 591
Grote Kareki
1
Spotvogel*
2
3
12
7
3
2
Braamsluip
3
6
1
2,5
Grasmus
42
32
74
120 191 323
Tuinfuiter
13
55
80
222 282
Zwartkop
3
12
68
201 186
Tjiftjaf
9
56
72
169 194
Fitis
8
40
168 386 751 1006
Grau
Vliegv*
1,5
2
Baardman
2
22
27
Staartmees
9
6
20
Pimpelmees
1
1
7
30
57
Koolmees
2
24
84
116
Boomkruip
2
5
Buidelmees
0,5
Wielewaal*
1
2
3
2
Gaai
1
5
7
26
24
Ekster
1
6
6
10
10
14
Kauw
1
1
6
4
34
30
Zwarte Kra
1
1
6
12
16
14
Spreeuw
3
5
2
3
6
5
Huismus*
2
8
10
Ringmus*
6
1
3
1
2,5
3
Vink
4
36
38
Groenling
3
Putter
2
1
2
9
20
32
Kneu*
28
37
53
60
64
71
Roodmus
1
0,5
Rietgors
125
67
142 200 456 652
n territoria
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Rode Lijst
In 2004-05 kwamen in totaal 994 territoria/broedparen van Rode Lijst soorten van
2004 (van Beusekom et al. 2005) voor. In 200910 waren dat er 1.030. Dit geringe verschil kan
op conto van beter onderzoek worden geschreven, vooral van de Graspieper. Het aantal
soorten liep terug van 29 naar 28, ondanks duidelijk intensiever onderzoek naar vooral deze
bijzondere soorten. Belangrijkste verliezers zijn
de Dwergstern en de Pijlstaart.

Voormalige slikken langs het Hogerwaardschor met uitbundige
groei van Moerasandijvie; broedbiotoop voor eenden en de Meerkoet.
(Ray Teixeira)

Bespreking opvallendste soorten
Dodaars. Het Hogerwaardschor is al jaren het
belangrijkste broedgebied voor deze soort. De
duidelijke terugval ten opzichte van 2004-2005
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is vooral veroorzaakt door de strenge winter
van 2009/10 (cf BMP-index).
Fuut. Heeft mogelijk ook geleden onder de
strenge winter (cf BMP-index).
Geoorde Fuut. Idem, forse terugval BMP-index.
Het Markiezaat wordt gebruikt als voorverzamelplaats op zoek naar geschikte broedgebieden. Soms zijn grote groepen aanwezig (150 ex
22-2-10). Slechts 1 zeker broedgeval (20-7-10,
paar met jong, Boskreek).
Aalscholver. Hans Potters vond aan het eind
van het broedseizoen 2010 een ei op het plateau van een van de masten in het Markiezaat,
die hij aan deze soort toeschreef. Er kan natuurlijk ook sprake zijn geweest van legnood
van een vogel die op de Speelmansplaten
broedde.
Roerdomp. Alleen in 2009 meerdere malen
waargenomen in de Boskreek door beheerder
Erik de Jonge.
Blauwe Reiger. In het rietveld net buiten de
tweede grote dwarskreek van het Kreekrakschor werd twee maal een alarmerende vogel
gehoord. Op 26/6 waren 1-2 bedelende jongen
te horen.
Knobbelzwaan. Stabiel; alleen paren met een
nest-indicerende waarneming of jongen werden onderscheiden ten opzichte van de honderden ruiers.
Canadese Gans. Nu vrijwel stabiel; in 2010 minder paren dan in 2009.
Brandgans. Stabiel; in beide jaren geteld tijdens
bezoeken aan de Spuitkop in juni. De in 2008
gesignaleerde achteruitgang heeft niet doorgezet, maar wel nam het aantal paren met jongen
af.
Nijlgans. Afgenomen; alleen in 2010 nog een
paar net jongen waargenomen.
Bergeend. Afgenomen; het Markiezaat fungeert
voornamelijk als foerageergebied. Er werd in
twee jaar slechts één paar met jongen gezien.
Chileense Smient. Op 15 en 19/4/09 werd een
man gespot op het Molenplaat-slik. Op 1/6/09
was een paar aanwezig.
Smient. In 2009 alleen overzomeraars; op
20/7/10 een vrouwtje met twee al grote (waarschijnlijke) jongen waargenomen.
Krakeend. Lichte toename (cf BMP-index), echter maar weinig zekere broedgevallen.
Wintertaling. Als Krakeend.

Pijlstaart. Div waarnemingen tussen de datumgrenzen, maar geen duidelijke aanwijzingen
voor een broedgeval. In het verleden mogelijk
overzomeraars meegeteld.
Zomertaling. Stabiel; in 2010 één zeker broedgeval.
Slobeend. Afname en maar weinig zekere
broedgevallen.
Brilduiker. Waarschijnlijk geen broedvogel.
Rosse Stekelstaart. Stabiel, maar na de onderzoeksperiode flink afnemend, waarschijnlijk
ten gevolge van de vervolgingscampagne
(Anonymus 2002). Er werd slechts bij uitzondering een vrouw met jongen waargenomen; zij
gedragen zich zeer heimelijk.
Bruine Kiekendief. Zeer forse afname; het Markiezaat wordt voornamelijk gebruikt als foerageergebied.
Blauwe Kiekendief. In 2009 werd op 19/5 en 30/5
een vrouwtje waargenomen rond de Boskreek
en op 27/6 een uitgevlogen jong op het Duintjesschor (mededeling Paul Dujardin). Op 10
en 17/4/10 werd een hoog vliegende en langdurig roepende man net in de Hogerwaardpolder opgemerkt.
Havik. Allemaal nesten.
Sperwer en Torenvalk. Territorium gebaseerd op
waarnemingen van niet-territoriale vogels.
Buizerd. Mogelijk overschat, slechts 3 nesten
gevonden.
Fazant. Stabiel na een forse afname.

In de brede rietzomen langs het Kreekrakschor en het westelijke
Hogerwaardschor komen veel Waterrallen voor. (Ton Bakker)

Waterral. Ondanks strenge winters en afname
BMP-index, duidelijke toename door uitgroei
van de rietzones. Mogelijk nog onderschat omdat pas laat in 2010 met geluidnabootsing
werd begonnen.
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Waterhoen. Afname na strenge winters (cf
BMP-index).
Scholekster. Afname blijft doorgaan; nog maar
weinig succesvolle paren.
Steltkluut. Het betreft mogelijk vogels die in de
Augustapolder-Oost hebben gebroed.
Kluut. Min of meer stabiel, maar op een veel
hoger niveau dan de 3-4 paar die het DPM
meldt.
Plevieren. Stabiel of nog steeds afnemend.
Kievit. Doorgaande afname. In het Markiezaat
broedt de Kievit duidelijk later dan in de
zwaar bemeste weilanden elders in ons land.
De datumgrenzen van 10 april – 10 mei werken niet in dit natuurgebied. Daardoor komt
Autocluster veel te laag uit.
Bonte Strandloper. Op 30/4/10 een paar in
broedkleed in potentieel broedbiotoop.
Houtsnip. Nieuwe broedvogel, vastgesteld
door waarneming van baltsvluchten in verschillende delen van de schorren. Mogelijk
voorheen gemist door te weinig avondbezoek.
Tureluur. Forse afname en nog maar weinig
succesvolle paren.
Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw. Aantallen
overgenomen van het DPM, maar mogelijk te
hoog. Er werden geen nesten geteld maar de
aantallen werden door de ervaren DPM tellers
geschat door het totaal aantal vogels per deelkolonie te delen door 1,2 (Meininger et al. 1999)
in plaats van 1,5, zoals dat door Sovon wordt
voorgesteld (van Dijk en Hustings 1996, van
Bruggen 2009).
Visdief. Enorme afname; de kolonie op de
Spuitkop is verdwenen. Er verschijnen nog
steeds Visdieven in het Markiezaat, soms
wordt ook gealarmeerd en jongen gevoerd die
elders uit het ei gekropen kunnen zijn.
Holenduif. Alleen nog bij de boerderij Hildernisse.
Zomertortel. Gestage afname (cf BMP-index).
Koekoek. Waarschijnlijk te hoog ingeschat.
Grote Bonte Specht. De wilgen op de schorren
hebben een leeftijd en omvang bereikt, die
steeds beter is voor deze soort.
Graspieper. Aan deze soort werd traditiegetrouw veel aandacht besteed. De gesignaleerde
toename komt door beter onderzoek en het geschikter worden van het Molenplaat-slik.

Gele Kwikstaart. Ogenschijnlijk terug van weggeweest, maar huidige toename voor een deel
te verklaren uit beter onderzoek.
Witte Kwikstaart. Opvallende en lastig te verklaren achteruitgang.
Winterkoning. Afname na strenge winter (cf
BMP-index).
Heggemus. Toename ondanks strenge winter(s)
door geschikter worden van het bos.
Roodborst. Afname, mogelijk ten gevolge van
de strenge winter (cf BMP-index).
Nachtegaal. Reële toename.
Blauwborst. Toename waarschijnlijk door hogere BMP-index en beter onderzoek.
Roodborsttapuit. De enorme toename is cf de
BMP-index. Ruim 1,5% van de Nederlandse
populatie (1998-2000: 6.500-7.000 paar) broedt
in het Markiezaat.
Zanglijster. Ruim een verdubbeling ondanks
stabiele BMP-index.
Graszanger. Hoewel de BMP-index van 2005
iets lager is dan die van 2010, verdween de
Graszanger vrijwel geheel uit het Markiezaat.
Het laatste “territorium” is gebaseerd op een
enkele waarneming; waarschijnlijk werd op
het Kreekraksluizencomplex gebroed.
Sprinkhaanzanger. Aan deze soort werd veel
aandacht besteed en systematisch uitsluitende
waarnemingen van gelijktijdig zingende mannen verzameld. Ze zitten echt in de lift met een
ruime verdubbeling in vijf jaar. Momenteel
broedt ruim 3% van de Nederlandse populatie
(1998-2000: 4.000-6.000 paar) in het Markiezaat.
Snor. Nieuwkomer door toename van de rietkragen.
Rietzanger. Ongekende groei, door zowel toename van land- als waterriet.
Bosrietzanger. Nu weer een toename door
vooral meer velden Adelaarsvarens en het geschikter worden van ruigtes in zowel het begraasde, als het onbegraasde deel van het terrein.
Kleine Karekiet. Enorme toename door ontwikkeling van brede rietkragen.
Grote Karekiet. Eén zangpost bij de DuintjesNoord.
Grasmus. Toename cf BMP-index.
Zwartkop. Opvallende afname, ondanks stijging BMP-index.
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Fitis. Verdergaande toename terwijl de BMPindex vrijwel gelijk bleef. Is met vlag en wimpel de meest algemene broedvogel van het
Markiezaat.

Baardman in winterse omgeving· (HES van Schoonhoven)

Baardman Wederom toegenomen en vooral talrijk in het rietveld aan de noordzijde van de
Duintjes en langs het Kreekrakschor. Er werden veel jonge vogels gezien.
Mezen en Boomkruiper. Zoals verwacht een toename parallel met het ouder worden van het
bos.
Putter. Toename in lijn met landelijke BMP-index.
Rietgors. Forse toename, vooral op de voormalige slikken, waar nu Berk en Kruipwilg tussen
het Duinriet floreert. Profiteert ook van het
grotere oppervlakte riet. De BMP-index bleef
gelijk.

Ransuil

(HES van Schoonhoven)

Discussie
De broedvogelbevolking van het Markiezaat is
nog steeds in ontwikkeling. De na de afsluiting
van de Oosterschelde in 2003 florerende pioniersoorten hebben grotendeels het veld moeten ruimen. Door de vegetatiesuccessie resten
nu slechts een beperkt aantal schaars begroeide plekken op het Hogerwaardschor en
langs de rand van het Duintjesschor, waar nog
maar een hand vol plevieren van drie soorten
en enkele tientallen paren Kluten kunnen broe-

den. Zij lijden duidelijk onder de zomerbegrazing van vooral het jongvee dat nesten vertrapt
en voor verstoring zorgt. Op de Spuitkop kon
zich een flinke gemengde kolonie Zilver- en
Kleine Mantelmeeuwen handhaven. De daar
aanwezige strandvlaktes, waar geen vee kan
komen, trekken toch geen plevieren aan. Alle
sterns zijn inmiddels verdwenen.
Al heel snel na inpoldering werd het Markiezaat bevolkt door in grote aantallen broedende
steltlopers als Scholekster, Tureluur en Kievit.
Zij komen nog steeds voor, maar in veel kleinere aantallen en hun reproductie is bedroevend. Je hoeft niet helderziende te zijn om te
voorspellen dat hun afname door zal gaan. Gelijk met de steltlopers kwamen veel soorten
eenden in beeld, waaronder enkele zeldzaamheden. Hoewel het gebied zich ontwikkelt tot
een meer met verschillende typen oevers, gaan
veel eenden inmiddels ook achteruit.
De al snel op de schorren ontstane ruigtes boden meteen broedgelegenheid voor struweelvogels. Blauwborst en Bosrietzanger werden
algemeen, maar moesten enige tijd daarna een
stapje terugdoen, omdat op een aantal plaatsen
bosvorming op gang kwam en begrazing werd
ingezet. Doordat ze van samenstelling veranderden en meer divers werden, gaf dat de
groep struweelvogels een geweldige impuls en
zij bereiken nu een grotere diversiteit en hogere aantallen dan ooit. Zij zijn nu het domein
van de Graspieper en de Sprinkhaanzanger,
zeker in gebieden met enig reliëf ten gevolge
van voormalige kreken. Ook de Rietgors, Kneu
en Putter profiteren van dit habitat.
Het enorm toegenomen moeras vormt een El
Dorado voor rietvogels, die momenteel de pan
uitrijzen. Waterral en Baardman zijn al lang
geen uitzonderingen meer en de Blauwborst is
op de weg terug. Ook Snor en soms Grote Karekiet hebben zich gevestigd. Als het Krammer-Volkerak brak wordt gemaakt, zal het
Markiezaat het enige moerasgebied van betekenis in West-Brabant worden. Ook dit gebied
verzilten kan als regelrechte blunder worden
beschouwd en zal geen oplossing betekenen
voor het de laatste jaren al maar afnemende
probleem van de woekerende algen. In zout
water komt immers ook algenbloei voor. De
enige oplossing is het beter afvoeren van het te

9 (Veerkracht 19)

voedselrijke water, hetgeen door verzilting sec
niet is verzekerd.
Een andere belangrijke lijn van ontwikkeling is
die in de richting van bos. Dit kon ontstaan op
de hoogste en zanderigste delen van de schorren. Momenteel gaat het voornamelijk om
boomsoorten met zacht hout, maar de eik is in
opkomst en op den duur kan zich op deze rijke
grond een zeer waardevol natuurlijk oud bos
met bijbehorende avifauna ontwikkelen. Het
aantal soorten bosvogels breidt zich in rap
tempo uit. Nu gaat het nog om twee soorten
spechten, maar op den duur kunnen dat er vijf
worden.
Met de hoenders gaat het niet zo goed. De Fazant moet stelselmatig inleveren, maar lijkt
zich nu te stabiliseren. De Patrijs kwakkelt en
de Kwartel kan zich alleen handhaven als voldoende grazige begroeiing overblijft. Roofvogels en uilen doen het goed en passen zich aan
de nieuw ontstane landschappen aan. Voor
soorten rond menselijke bebouwing lijkt weinig plaats te zijn, zeker nu de boerderij Hildernisse niet meer in gebruik is en de stallen zijn
gesloopt.
Overige
In beide jaren werden tal van in gebruik zijnde
wietplantages met bijbehorend gereedschap
gevonden, veelal aangelegd in de velden met
Adelaarsvarens. De plantjes waren steeds netjes opgebonden en voorzien van kunstmest en
water.
Eenmaal werd een palingstroper gezien en een
aanlegplaats voor het transport van gestroopte
Reeën gevonden, alsmede diverse rubberboten
met bijbehoren. Al deze gevallen werden gemeld aan de beheerders en het is gelukt de
kwekers en de palingstroper aan te houden.
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Ook in het Markiezaat komen brede rietzomen voor zoals hier op
de Molenplaat.
(Ray Teixeira)
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Veel anti-verdrogingsmaatregelen in Natura 2000 gebied Brabantse Wal zorgen niet voor
meer water in het Groote Meer
Ray Teixeira
Inleiding
Bij de inrichting van het Natura-2000 gebied Brabantse Wal, speelt de verdrogingproblematiek een cruciale rol. Het gebied, gelegen op een grote pleistocene zandrug met in de omgeving lager gelegen terreinen, is ernstig aan het verdrogen. Vennen als het Groote en het Kleine Meer staan regelmatig droog, met
alle negatieve gevolgen voor het gewenste natte ecosysteem.
De oorzaak van de verdroging wordt, afhankelijk van de achtergrond van de auteur, gezocht in verschillende oorzaken. Ingenieurs van het waterschap en de drinkwatermaatschappij Evides zoeken die oorzaak steevast nauwelijks in eigen handelen, maar beschouwen het als een autonoom, natuurlijk proces
veroorzaakt door de omzetting van open landschappen met een lage begroeiing als heide, naar
(naald)bos gedurende de eerste helft van de 20e eeuw. Ook veel natuurbeheerders denken tegenwoordig
dat omzetting van naaldbos naar loofbos of een lage vegetatie meer water in het gebied houdt. Bovendien argumenteren zij dat dit gunstig zou zijn voor de natuur in het algemeen. Daarbij valt op dat de visie op en kennis van de “natuur” beperkt en vaak eenzijdig is. Meestal gaat men uit van de situatie die
we kennen vanuit beschrijvingen en topografische kaarten van de 19e eeuw, waarin grote delen van
Noord-Brabant als heidevelden, vennen en hier en daar een bos wordt aangegeven. Maar is dat wel natuur? Dat hangt vooral af op welke tijdschaal men kijkt en of men de invloed van de mens op het Brabantse landschap in ogenschouw neemt.
Het is niet waarschijnlijk dat in Noord-Brabant
na de laatste IJstijd van nature veel remmende
factoren werkzaam zullen zijn geweest. Aanvankelijk was het te koud voor bosvorming en
ontstond een toendra. Maar gaande de opwarming kon de vegetatie zich ontwikkelen. Aan
de voormalige kust had zeewind een beperkende invloed. Verder landinwaarts konden alleen waterstand en ijsvorming spelen. Het is
dan ook aannemelijk dat er voor de intrede van
de mens één groot bos van allerlei typen heeft
gestaan, onderbroken door rivieren, beken en in
diepere delen (hoog)veen. Dit beeld komt ook
Het Kleine Meer in gelukkiger tijden (1983)
uit pollenonderzoek naar voren. Van grote,
open kale vlaktes was voor de aanwezigheid
Brabantse (oer)natuur
van de mens nauwelijks sprake. Vooral het omHoe zag de Brabantse oernatuur en nu eigenlijk
vallen van een oude boom of een storm zorgde
uit? In de natuur geldt het principe van de vevoor een open plek in het bos. Zie voor een begetatiesuccessie. Wereldwijd blijken vegetaties
schrijving van Noord-Brabant in die oertijd Casop het land te neigen naar een eindstadium, te
pers et al. 1996.
weten een of ander type bos. Tenzij een factor
speelt die bosvorming tegenwerkt of onmogelijk maakt zoals wisselende en hoge waterstanden, ijsgang, (zee)wind, droogte, ongeschikte
grondsoort, branden en dergelijke. In de huidige tijd moet daar aan toe worden gevoegd het
menselijk ingrijpen zoals land- en bosbouw en
het realiseren van bouwwerken van welke aard
dan ook. Dit natuurlijk bos kenmerkt zich op
den duur door een grote biodiversiteit.

Cultuur-natuur
Met de komst van de mens is de natuur sterk
veranderd; (over)exploitatie deed zijn intrede.
Samen met een beperkte invloed door klimatologische veranderingen zorgde dit voor een geweldige verarming van de bodem. Door overbeweiding verdween het bos en heidevelden
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deden hun intrede. Door nog extremere begrazing kon ook de heide het niet bolwerken en
ontstond kale (zand)grond. In droge perioden
kon het zand stuiven en ontstonden duinen en
laagtes met daarin (hoog)veenvorming. Als de
begrazing stopte, kon de vegetatie zich herstellen. Zo kon zich weer bos ontwikkelen, vooral
op de hogere delen. Vanaf eind 19e eeuw werd
bosvorming door aanplant gestimuleerd. Het
hierdoor ontstane landschap werd bloemrijk
omschreven door onze oudste natuurbeschermers als J. P. Thijsse (1865-1945). Het staat bij
velen ten onrechte als oer-natuur te boek, want
het is in feite volledig door de mens gecreëerd.
Men zou derhalve veel beter van een vorm van
cultuur of half-natuur kunnen spreken.
De planten- en dierenwereld die in deze “natuur” voorkwam, was deels reeds aanwezig,
maar deels afkomstig uit andere gebieden.
Deze laatste groep kan gezien worden als cultuurvolgers (Korhoen, Duinpieper en mogelijk
de Gladde Slang). Nu de factoren die deze cultuur vorm hebben gegeven niet meer aanwezig
zijn, verdwenen de bijbehorende cultuurvolgers ook. Het is de vraag of zij terugkomen, als
wij met kunstmatige ingrepen het 19e eeuwse
landschap terug proberen te krijgen, zonder de
cultuur die ervoor zorgde dat deze ontstond,
volledig te herintroduceren.

Hei Kleine Meer in september 2014, kurkdroog. De bosschages
in de verte staan in het voormalige ven.

(Ray Teixeira)

Waterstand
De waterstand op de Brabantse Wal wordt bepaald door een groot aantal factoren, die geen
van alle volledig vast liggen en derhalve als
variabel kunnen worden gezien. Bepalende
factoren zijn: neerslag, allerlei soorten van verdamping, weg- of inzijging in de bodem en afvoer via het oppervlak. Al deze variabelen

worden mede door menselijk ingrijpen beïnvloed.
De waterstand (Wt) in een bepaald jaar wordt
bepaald door de waterstand in het voorgaande
jaar (Wt-1), plus de neerslag (Nb) die de bodem
bereikt en toevoer van water van elders (T),
min de afvoer (A), de wegzijging (Z), de verdamping door de vegetatie (Vv), vanuit de boden (Vb) en die via vrije wateroppervlakten
(Vo). Andere processen waarbij water betrokken is als assimilatie en dissimilatie zullen elkaar in een gezond ecosysteem veelal in evenwicht houden. Hoewel momenteel de mineralisatie achterblijft, zullen deze factoren hier
buiten beschouwing blijven. In formule:
Wt = Wt-1 + Nb + T − A − Z − Vv − Vb − Vo.
Auteurs die zich met verdrogingproblematiek
bezighouden noemen veelal uitsluitend de
neerslag, de ”verdamping” en soms de wegzijging. Daarmee vereenvoudigt men de gecompliceerde werkelijkheid in ernstige mate.
Neerslag Nb
De neerslag op de Brabantse Wal bedraagt gemiddeld ruim 600 – 700 mm per jaar. Over het
algemeen is neerslag een autonoom gegeven,
bepaald door het klimaat, maar ook door
plaatselijke omstandigheden als hoogte en
openheid van het landschap, alsmede de begroeiing. Zelfs kleine hoogteverschillen hebben
invloed doordat de ertegen stromende lucht
moet opstijgen, daarbij afkoelt en voor neerslag kan zorgen. Dit is op de Brabantse Wal regelmatig waarneembaar bij laaghangende bewolking en westelijke winden.
Open landschappen bevorderen bij zonnig
weer verticale luchtstromingen en onweer,
waarvan de neerslag elders terecht kan komen.
Dit zorgt voor extra ontwatering.
De vegetatie is van invloed doordat de wind er
extra door moet stijgen en daarnaast condenseert de waterdamp tijdens mist en rijpvorming op boven de grond uitstekende voorwerpen als bos. Dit zorgt voor extra neerslag zoals
goed is vast te stellen in nevel- en regenwouden.
Hier tegenover staat dat niet alle neerslag de
bodem bereikt. Bij een beperkte, kortdurende
regenbui zal vooral in de zomer alleen het bladerdak nat worden. Een deel van de gevormde
druppels zal de bodem niet bereiken, omdat ze

12 (Veerkracht 19)

onderweg verdampen (interceptie). Wanneer
deze druppels verdampen binnen het bos,
blijft een deel toch behouden voor het watersysteem, doordat de luchtvochtigheid erdoor
toeneemt.
Het is dan ook zaak niet van neerslag in het algemeen te spreken, maar van de hoeveelheid
water die ter plaatse de bodem bereikt.

die het water vast moeten houden, staan nu al
jaren op de laagste stand.
Daardoor is de waterstand er laag en af en toe
staat het droog in plaats van water vast te houden. De werkelijkheid staat daarmee haaks op
het door het Waterschap gepropageerde en
uitgedragen beleid van water vasthouden op
de zandgronden.

Toevoer T
Het toevoeren van water van elders, dus van
buiten het hoger gelegen gebied dat vanzelf al
op het systeem afwatert, is de meest ingrijpende manier om de totale hoeveelheid water
die het studiegebied binnenkomt, te vergroten.
Bij toepassing hiervan moet op de kwaliteit
van het instromende water worden gelet.

In- of Wegzijging Z
Op plaatsen waar geen ondoordringbare kleiof Lösslagen voorkomen, zal het oppervlaktewater snel in de zandbodem wegzakken. Dat is
een natuurlijk gegeven onder invloed van de
zwaartekracht. Door de aanwezigheid van niet
waterdoorlatende lagen, kan het dan zowel in
verticale, als ook in horizontale richting afgevoerd worden. Afhankelijk van de plaats waar
die ondoorlatende lagen aan de oppervlakte
komen, kan het water op verschillende hoogtes
als kwel uittreden, of via sloten verder worden
afgevoerd. Weggezakt water hoeft derhalve
niet perse naar het Groote Meer te stromen zoals gehoopt; een onbekend deel zal voor de
Brabantse Wal verloren gaan.
Het wortelstelsel van de vegetatie en humus
houden water vast. Hoe hoger de vegetatie,
des te meer water wordt er vastgehouden. Dit
remt het afstromen naar beken en rivieren en
het in- of wegzijgen van het water naar de
diepte. Het negeren van deze algemene regel
heeft wereldwijd reeds geleid tot een hogere
piekbelasting van regenrivieren met bijbehorende overstromingen. Ook in ons land hebben
we last van dit verschijnsel.
Bovendien wordt door Evides op verschillende
plaatsen midden in de natuurgebieden van de
Brabantse Wal op grote schaal grondwater opgepompt ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Daarnaast wordt op een groot aantal
plaatsen water opgepompt voor de landbouw.
Afhankelijk van de diepte van de wateronttrekking en de ligging van de minder doorlatende lagen, zullen deze onttrekkingen van
grote invloed zijn op het peil van de vennen
van onder meer het landgoed Groote Meer. Tot
voor kort won Evides 14,5 miljoen m3 per jaar
in het gebied. Momenteel is dat verminderd tot
10,5 miljoen m3 per jaar. Dat is 1000 bij 1000 m
(grootte van het oude Groote Meer) bij 10,5 m
hoog!

Evides pompt rond het Groote Meer veel water op.
Teixeira)

(Ray

Afvoer A
Er zijn talrijke beekjes, sloten en kanaaltjes die
water van de Brabantse Wal afvoeren (KIWA,
2007).
Een daarvan, de Kooisloot volg ik al vanaf
1980. In die tijd stelde het stroompje nauwelijks iets voor. Het was smaller dan een halve
meter, veelal hooguit 10 cm diep en de stroomsnelheid was gering. Die beperkte afvoer is
door drastisch ingrijpen van het Waterschap
sterk opgevoerd. Alle stuwen werden verwijderd en de sloot tot meer dan 1 m verbreed en
fors uitgediept, zodat de stroomsnelheid en
debiet met sprongen toenamen. Ook de diepte
nam toe, waarna het Waterschap systematisch
alle doorvoerbuizen onder wegen dieper ingroef. Ook van elders komen berichten dat de
waterafvoer enorm toenam. Het met subsidie
aangelegde retentiebekken de Kooi bij Hoogerheide dient uitsluitend als overloop om piekbelastingen op te vangen. De regelbare stuwen,
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Volgens opgave daalt alleen al door de winning van Evides het waterpeil van het Groote
Meer met circa 1 mm per dag (= 36,5 cm per
jaar, meer dan de helft van de jaarlijkse neerslag!). Daarmee is dit veruit de belangrijkste
beïnvloedbare factor voor de verlaging van het
waterpeil van het Groote Meer.
Verdamping algemeen
Verdamping (evaporatie) treedt op omdat in
de bovenste laag waterdeeltjes zijn met een
energie die groot genoeg is om uit de vloeibare
toestand te ontsnappen. Die deeltjes gaan over
in de gasfase. Er ontstaat een dynamisch evenwicht wanneer evenveel waterdeeltjes overgaan naar de gastoestand als in de omgekeerde
richting. Als de luchtvochtigheid groot genoeg
is, stopt de verdamping. Als de vochtige lucht
wordt afgevoerd, door wind, stopt de verdamping niet.
Voor verdamping is dus energie nodig. In de
natuur komt die van de zon. Directe instraling
van de zon zal altijd voor verhoogde verdamping zorgen.
Verdamping door de vegetatie Vv
De verdamping of transpiratie van planten kan
hoog zijn. Ze hangt af van vele factoren, waaronder de grootte (hoeveelheid biomassa), de
soort, leeftijd, standplaats, de hoeveelheid humus, atmosferische situatie, waaronder zon,
temperatuur en wind, alsmede het gevoerde
beheer.
Gesteld wordt dat naaldhout op jaarbasis meer
verdampt dan loofhout (Jansen & Olsthoorn
2003). Men heeft deze conclusie getrokken uit
een proef (betaald door Evides), uitgevoerd in
afgesloten kuipen op weegschalen, waardoor
geen water naar de ondergrond kon inzijgen.
Mede daarom is deze proefopstelling niet representatief voor de natuur. In de kuipen leden de bomen minder aan watertekort en hoefden dus hun huidmondjes niet te sluiten, iets
waar nu juist naaldbomen goed in zijn. Naaldhout is immers anatomisch uitgerust om in tijden van schaarste zo min mogelijk water te
verdampen door een klein oppervlak, minder
en gemakkelijk te sluiten huidmondjes en een
waterdichte laag (cuticula) over de naalden.
Bovendien verlagen ze in de winter de hoeveelheid water in de naalden om bevriezing te

voorkomen; de suikers in het sap vormen dan
een soort antivries. Doordoor houden ze het
waterverlies ’s winters beperkt. Als de temperatuur onder de 40C komt, wordt deze zelfs
nul, omdat de wateropname via de wortels
dan helemaal stopt (Artis 2014).
Andere technieken om de verdamping in het
veld te meten via percolatie gaven zulke wisselende uitslagen, dat ze ook niet echt betrouwbaar zijn.
De verdamping van naaldbossen in de zomermaanden is juist minder (Jansen & Olsthoorn
2003), wanneer water schaars en de verdroging
maximaal is. Maar naaldhout houdt het gehele
jaar zijn naalden en zou daardoor ’s winters
meer verdampen dan loofhout. Loofhout verdampt juist in de zomermaanden door een
groot oppervlak, veel meer slecht afsluitbare
huidmondjes en het ontbreken van een waslaag.
De verdamping door de vegetatie wordt berekend uit een eenvoudige formule met slechts
de gewastype als variabele. Dit is een versimpeling van de werkelijkheid; tal van factoren
spelen een rol. Desondanks hanteren veel auteurs slechts één vast getal per vegetatietype in
plaats van een marge te gebruiken. Zo gemeten blijkt donker naaldhout (Douglas) veel
meer te verdampen dan licht naaldhout (Grove
Den), dat nauwelijks meer verdampt dan loofbos (circa 7%, Jansen & Olsthoorn 2003). Over
het algemeen is de transpiratie van bomen vergelijkbaar met die van grasland. Hieruit blijkt
dat wijziging in vegetatietype en beheer weinig invloed heeft op de totale jaarlijkse verdamping door de vegetatie.
De voorgestelde vergroting van de windwerking rond de vennen zal, naast golfslag, eveneens leiden tot een afname van de waterdampspanning in de lucht en derhalve tot een (ongewenste) toename van de verdamping.
Verdamping vanuit de bodem Vb
Ook uit de bodem verdampt water (evaporatie), zoals iedereen weet die met de fiets over
bospaden rijdt. Daar waar de zon de bodem
bereikt, is het zand veel ruller dan op beschaduwde plaatsen. Een lage vegetatie laat veel
meer zon op de bodem door en zorgt daardoor
voor extra verdamping. De bosbodem behoudt
zijn vocht veel langer.
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Verdamping vrije wateroppervlakten Vo
Verdamping van vrije wateroppervlakten lijkt
lastig te becijferen. Vaak wordt ze onderschat,
getuige wereldwijd de vele, vooral ondiepe,
stuwmeren die nimmer het berekende niveau
en capaciteit bereiken. Vervanging van bos
door lage vegetaties schept meer en soms tijdelijke vrije wateroppervlakten, die bloot staan
aan extra verdamping. Ook het verwijderen
van natuurlijke opgaande vegetaties langs vennen zal de Vo doen toenemen door verminderde schaduw, evenals het creëren van windgevoelige open vlakten.
Discussie
In alle mij ter beschikking staande literatuur
wordt nauwelijks moeite gedaan de verschillende factoren die de waterstand beïnvloeden
te kwantificeren en in grootte met elkaar te
vergelijken. Er is steeds overmatige aandacht
voor de verdamping door de vegetatie, die
aanzienlijk is. Echter, deze verdamping ligt altijd binnen een bepaalde marge en is slechts
beperkt beïnvloedbaar. Men lijkt de formule
die de waterstand bepaalt sterk te vereenvoudigen tot
Wt = (Wt-1) + N (+ T – A) − Z − Vv.
De tussen haakjes geplaatste factoren worden
veelal niet besproken, maar uit de discussies
valt op te maken dat men er soms wel rekening mee houdt. De meeste studies gaan uit
van
Wt = N − Z − Vv
dat wil zeggen dat als de verdamping door de
vegetatie afneemt er meer water vrijkomt voor
inzijging. Of dit voor de Brabantse Wal geldt,
is door de aanzienlijke afvoer (Waterschap) en
ander waterverlies de vraag. Bovendien geeft
dat geen inzicht in het grondwaterpeil, dat de
hoeveelheid water in de vennen bepaalt, waar
de discussie immers om is begonnen.
Ook hoe de betreffende factoren elkaar beïnvloeden wordt alleen bekeken uit het perspectief van “verdamping” en inzijging. Dat open
terreinen door tal van atmosferische processen
en open grond en plassen een extra verdamping (Vo en Vb) opleveren, wordt niet genoemd. Ook wordt van de invloed van de vegetatie op de totale neerslag hooguit het negatieve effect vermeld, nooit het positieve.

In het Meinweg-gebied in Limburg nam men
in de jaren negentig veel anti-verdrogingsmaatregelen. Uit uitgebreide studies en monitoring bleek dat vooral het verkleinen van de
afvoer door strategisch geplaatste stuwen en
het dichten van enkele afvoerende sloten, zeer
effectief was.

Ook het Groote Meer staat augustus 2014 droog en langs de randen ontkiemen tal van bomen.
(Ray Teixeira)

Situatie landgoed Groote Meer
De situatie op het landgoed Groote Meer is gecompliceerd (Teixeira & Bult 2002). De verdroging is al decennia lang merkbaar, sinds de jaren ’90 valt het regelmatig helemaal droog.
Zelfs sinds het nemen van anti-verdrogingsmaatregelen vanaf 2009 gebeurt dat in juli/augustus nog steeds. Hierdoor zijn de ecologische waarden fors afgenomen (Teixeira
2014). Eind jaren ’80 was er nog een enorme
kolonie Geoorde Futen, die honderden jongen
groot bracht. Tegenwoordig is de waterstand
al zo vroeg zo laag, dat zelfs als er broedparen
zijn, er geen enkel jong meer groot komt. Hieruit valt af te leiden dat de tot heden toe uitgevoerde anti-verdrogingsmaatregelen nog maar
heel weinig effect sorteren. Ze vormen hooguit
een druppel op de gloeiende plaat afgezet tegen de enorme hoeveelheid water die Evides
oppompt en van plan is tot in eeuwigheid te
doen.
Bij de Overasseltse en Hatertse Vennen onder
Nijmegen, waar eveneens omvorming van
naaldbos naar heide werd voorgesteld als zeer
gunstige hydrologische maatregel, argumenteert Speel (2011) dat “dit waarschijnlijk veel
minder water in de vennen zal opleveren dan
gedacht”. Deze bomendeskundige komt tot de
conclusie dat naaldbos zelfs meer grondwater
aanvult dan heide (respectievelijk 0,87 en 0,82
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mm/dag). Wanneer deze waarden worden genomen valt de conclusie weg dat kap van
naaldhout de wateraanvulling verbetert.
Om het waterpeil in het Groote Meer te verhogen, kan men beter de afvoer van water vanaf
de Brabantse Wal afgrendelen (een bewezen
succesvolle maatregel). Het oppompen van
water voor de landbouw, moet volledig worden gestopt en die voor de drinkwatervoorziening drastisch beperkt.
Het Groote Meer-West is al eens afgeplagd,
maar bevat weinig water en op de kale grond
ontkiemen massaal Grove Den en Berk. Het
verwijderen van de vegetatie zal onnatuurlijk
werken en de buffer niet terugbrengen. Bovendien is vooral het Groote Meer-Oost sterk geeutrofieerd. Desondanks streeft men naar het
behoud van de eens voorkomende situatie van
een zwakgebufferd ven. Mede door de stelselmatig veel te hoge atmosferische depositie van
stikstof zal het gewenste habitattype niet terugkeren en het Oeverkruidverbond verdwijnen. Of de geplande zeer kostbare aanvoer van
water via een leiding vanuit België soelaas zal
bieden is de vraag. Ook daar heerst ’s zomers
een watertekort.
Het nastreven van een onhaalbare doel is onzinnig. Het is veel wijzer uit te gaan van de
huidige, nog steeds waardevolle situatie van
een kern oud bos, grenzend aan een gedeeltelijk geëutrofieerd ven met natuurlijke opslag.
In het bos broedt jaarlijks de Zwarte Specht en
de Wespendief. Het bos is prima bestand tegen
de voor open situaties veel te hoge atmosferische depositie van stikstof.
Het Kleine Meer stond tot voor kort ook in de
winter droog en is momenteel grotendeels
dichtgegroeid met verschillende vegetaties,
waaronder bomen en struiken. Vanaf 2011
wordt enig overtollig water vanuit Kortenhoeff
ingelaten, maar dat gebied is ook sterk aan het
uitdrogen en sommige vennen staan er begin
augustus 2014 al helemaal droog. De overstort
voert al een hele tijd geen water aan en de
groei van algen die er plaats vindt doet twijfel
rijzen over de kwaliteit van het ingebrachte
water.
Onnatuurlijk natuurbeheer
Sinds het natuurbeheer in handen is gekomen
van de Landbouwhogeschool (nu Universiteit)

Wageningen is de neiging onder natuurbeheerders om rigoureus in te grijpen in natuurgebieden sterk toegenomen. Zo wordt daar
dunning van bossen gebruikt als eufemisme
voor oogsten, terwijl bij de beoordeling van de
natuurwaarden de voordelen worden geroemd
en de nadelen stelselmatig verzwegen. Een van
de gevolgen is dat de potentiële natuurlijke vegetatie van de Brabantse Wal, het volwassen
Wintereik-Beukenbos of het Els-Eikenbos, niet
wordt bereikt. Lang voor het zover is heeft de
beheerder al zijn winst gepakt door de bomen
te verkopen. Dit levert, vooral bij volledige
kaalkap per hectare enkele tienduizenden
Euro’s op. En de beheerder kan vervolgens
goede sier maken met de snel daarna broedende Nachtzwaluw.

Bij de velling in 2005 gespaarde eiken op de Staartse Heide, inmiddels afgestorven door watergebrek. Hoe meer geëxponeerd de
standplaats, deste eerder trad de dood in. (Ray Teixeira)

In plaats van het bos de tijd te geven oud te
worden, voert men steeds meer maatregelen
uit om het natuurlijke proces van vegetatiesuccessie in een steeds vroeger stadium te verstoren. Ontbossing verlaagt de totale natuurwaarden (Teixeira 2007), verstoort tal van natuurlijke regulatieprocessen en voorkomt het vastleggen van CO2 in biomassa. Door de toegenomen mineralisatie (mede door ploegen) wordt
zelfs extra CO2 geproduceerd, terwijl het algemene beleid juist gericht is op een vermindering daarvan. Bovendien zullen zeker problemen ontstaan als het zo gewenste stuiven van
het zand werkelijkheid wordt en in de omgeving wordt vastgelegd. Wat dan resteert is een
laagte, die zal dichtgroeien met het weinig
waardevolle Pijpestrootje (vergrassing). Het
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creëren van levende zandverstuivingen zal in
de huidige situatie een utopie blijven.
Dat het omzetten van bos in heide/stuifzanden
met zekerheid tijdelijk is en voortdurend grote
investeringen vergt om in het gewenste, maar
weinig natuurlijk stadium te blijven, wordt
veelal niet onder ogen gezien. Men wijst
meestal uitsluitend op de verwachte winst in
de waterhuishouding. Maar als die er al is,
vindt dat uitsluitend in de winter plaats en het
bespaarde water zal voor een deel wegzijgen
en het waterpeil van de vennen maar gedeeltelijk verhogen. Hoe gering de waterwinst is
wordt bewezen op de Staartsche Heide, waar
Staatsbosbeheer tussen het Groote en het
Kleine Meer een kapvlakte van meer dan 10 ha
ontwikkelde. Enkele al volwassen Eiken bleven gespaard en staan nu in het open zand,
waar ze inmiddels zijn afgestorven door watergebrek. De winst in biodiversiteit in de
vorm van enkele zeldzame warmteminnende
soorten, wordt teniet gedaan door het verlies
aan de grote aantallen “gewone” soorten.
Men kan het geld benodigd voor al die onnatuurlijke ingrepen veel beter besteden aan het
aankopen en veiligstellen van (natuur)terreinen.
Ook het veel geprezen omvormen van naaldbos in loofbos kent nadelen. In de loop der jaren hebben veel naaldhoutplantages zich ontwikkeld tot indrukwekkend bos met hoge natuurwaarden. Daarbij vallen niet alleen de indrukwekkende oude bomen op, maar ook
broedvogels en veel karakteristieke organismen als paddenstoelen, waarvan heel veel van
de officiële Rode Lijst (Arnolds & Keizer sd).
Sommige naaldbossen worden door hen beschouwd als nagenoeg natuurlijke levensgemeenschappen, die zich bovendien op natuurlijke wijze verjongen. Op het landgoed Groote
Meer komen nu al boskernen voor die voldoen
aan deze definitie. Bovendien is het beeld hoe
een bos eruit hoort te zien sterk aan mode onderhevig; een volgende generatie bosbeheerders zal er beslist weer anders over denken.
Een volgend probleem zit in de aanwijzing van
enkele doelsoorten voor het beheer van het
Natura-2000 gebied. Sommige van deze doelstellingen zijn strijdig. Het beleid richten op

enkele doelsoorten is in het natuurbeheer altijd
al een slechte leidraad geweest; het gaat om de
natuur als geheel; niet om een (gewenst) deel
ervan (cf. Arnolds & Keizer sd). De natuur is
gebaat bij rust en continuïteit van de natuurlijke regulatieprocessen. Iedere ingreep heeft
een verstorend effect. Dat ook hier de nadelen
zelden ter sprake komen, geeft te denken.
Als men ervoor kiest gebieden, die momenteel
een lage natuurwaarde hebben, om te zetten in
heide of open zand, levert dat winst op voor
doelsoorten als Nachtzwaluw, Boomleeuwerik
en zelfs de Gladde Slang. Maar ze werken averechts op andere doelsoorten als Zwarte
Specht en Wespendief. In gebieden die nu een
hoge natuurwaarde hebben zoals grote delen
van het landgoed Groote Meer, werkt de omzetting van bos in heide en het kaalkappen van
ven-oevers vooral negatief.
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Interview met Ary en Joan Westplate
Marike de Haan-Zaalberg
Op 7 januari 2014 fietste ik met een stevige zuidwesten wind richting Hoogerheide. Bij het huis van
Ary en Joan Westplate gaven vogelhuisjes aan dat hier mensen wonen met een sterke band met vogels. Een laanboom van de gemeente draagt een vogelhuisje en naast de deur hangt er eentje met
“welkom“ erop. Joan en Ary begroeten me enthousiast. We gaan zitten in de serre met uitzicht op de
achtertuin maar ook met een glazen dak, zodat je voortdurend de vogelbevolking in de gaten kunt
houden.
Ary is geboren in 1936 in Rotterdam Zuid. Vroeger werd er gesproken over: “De boeren van Zuid”.
Als reactie op mijn vragende blik licht Ary dit nog toe: ” Waar nu het Ikazia Ziekenhuis ligt, daar begonnen de weilanden met koeien”.

Ary en Joan met hond Simba thuis.

Ary’s moeder kwam uit IJsselmonde en zijn
vader uit Yerseke. Zo kwam hij aan zijn
Zeeuwse achternaam. De moeder van zijn vader, opoe, was een Thoolse vrouw. Joan is drie
jaar jonger. Beide ogen vitaal, maar hebben
toch de diverse periodes met fysieke tegenslagen achter de rug.
Met de hond Simba wandelen ze veel en ze
sommen diverse plekken op waar ze graag

naar toe gaan: de Kreekraksluizen, Kortenhoeff, de dijk bij Rilland Bath waar behalve
kustvogels soms zeehonden en zelfs een enkele keer een Bruinvis te zien is, Wouwse
Plantage, Mattemburgh en de Kalmthoutse
Heide.
Ary kreeg de interesse voor vogels en andere
dieren mee van zijn ouders. Zijn vader fietste
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heel veel, omdat je dan meer zag. Zijn vader
keek dan veel naar vogels. Zijn moeder hield
van alle dieren. Met zijn vader maakte Ary
tochten in de omgeving van Rotterdam naar
Voorne, Rhoonse Grienden of helemaal naar
Zeeland via de pontveren, want de Deltawerken bestonden toen nog niet. Later fietste hij
de hele omgeving in zijn eentje af.

te steken. Zo was er een wand bij het Beatrixbos, twee op de Molenplaat, maar ook de “vergeten berg zand” tegenover Aquasite. Hij
hielp mee met tellingen met o.a. Ton Bakker.
Samen ontdekten ze Steltkluten op de Molenplaat.
Ook was Ary betrokken bij een project om bewoners van de plaat te voorzien van Gierzwaluwkasten. Een dame uit Utrecht kwam hier
speciaal voor naar Bergen op Zoom. Het project was onder meer bedoeld om de muggenoverlast te verkleinen. Ary voorspelde wel dat
de kans dat er zich Gierzwaluwen in deze kasten zouden vestigen vrij klein was. De kans
dat er andere vogels in zouden gaan broeden
is veel groter. Hij vraagt aan mij of er ooit onderzoek is gedaan naar de broedvogels in deze
nestkasten. Ik moet hem het antwoord tijdens
het gesprek schuldig blijven. (Ergens staat me
iets bij. Een artikel in het wijkkrantje???)

Vroeger hielp Ary veel bij het onderhouden van Oeverzwaluwkolonies.

De eerste verrekijker kreeg Ary van een oom,
ome Thijs, uit Duitsland. Hij was toen ongeveer 16 jaar. Op die leeftijd kon hij een opleiding chemie gaan volgen bij Shell. Als 16 jarige kreeg hij daarvoor een zakgeld van f 12,50
per week, wat veel geld was. Vrienden van
hem kregen in die tijd voor een fulltime baan
f15,- per week aan salaris. Rond deze tijd begon het opspuiten van grote delen van de Botlek. Er ontstonden grote zandvlaktes, waarop
meeuwen kolonies vestigden maar waar ook
andere vogelsoorten gingen broeden. Zo ontdekte Ary de eerste broedende Kuifeenden
van Nederland in 1955. Die soort was toen nog
vrijwel onbekend als broedvogel in ons land.
Op de Maasvlakte zag hij hoe Bergeenden gebruik maakten van de hier aanwezige konijnenholen. Een favoriete fietsbestemming in die
tijd was ook de Rhoonse Grienden. Bij Spijkenisse kende Ary een slaapplaats van Ransuilen
waar hij ieder jaar even ging kijken.
Begin jaren 90 van de vorige eeuw vestigde
Ary zich, na zijn afscheid bij Shell, in Bergen
op Zoom op de Bergse Plaat. Hier hielp hij onder andere de Oeverzwaluwen een handje
door eigenhandig ieder voorjaar de wanden af

Ary en Joan plus hond Simba in hun serre.

Dankzij de Oeverzwaluwen kwam hij met mij
in contact. Ary werd ingeschakeld bij IVN vogelcursussen, om bij de excursies als echte vogelaar te helpen bij het waarnemen van vogels.
Tijdens het gesprek gaat het vogelwaarnemen
gewoon door en de lijst wordt steeds langer:
Koolmees, Pimpelmees, Merel, Roodborst,
Kauw, Houtduif, Turkse Tortel, Postduif,
Sperwer (man vliegt zigzag door de tuin en
slaat een mees, tot groot verdriet van Joan, die
dit niet aan kan aanzien), Vink, Heggenmus,
Groenling, Torenvalk, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Boomklever. Niet waargenomen maar
wel regelmatig aanwezig of overtrekkend:
Ringmus (ook broedend), Huismus, Holenduif
(in 2013 broedend in de tuin), Boomkruiper,
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Winterkoning, allerlei roofvogels, Wulp,
Blauwe Reiger op de schutting (buurman heeft
een vijver), Aalscholver (idem), Halsbandparkiet (heeft er een paar jaar gezeten en is uiteindelijk gevangen door iemand uit Hoogerheide), Staartmees, Zwarte Mees, Zanglijster,
Grote Bonte Specht, Groene Specht, Diamantduif (door Ary gevangen). Joan en Ary voeren
jaar rond. Geen vogel maar wel leuk: de Eekhoorn laat zich regelmatig zien. (Dat deze ook
gek is op jonge vogels en/of eieren heb ik maar
niet verteld tegen Joan.)

Ary helpt Roland-Jan Buijs met het ringen van meeuwen
op de Prinsesseplaat.

De eerste vogelgids komt te voorschijn: “Zien
is kennen” van Nol Binsbergen en Mr. D.
Mooy, 6e druk uit 1962, prijs staat er nog in, f
12,90. Mooi exemplaar met leren sluitriempje.
Ook het boekje over vogels van Thijsse was in
het begin een belangrijk naslagwerk.
Ary benadrukt dat hij nooit een soortenjager is
geweest. Naar Zwolle rijden om een Sperweruil te spotten, dat is niet zijn ding. Hij
hangt bijzondere waarnemingen ook liever
niet aan de grote klok, gelet op het risico dat er
dan massa’s vogelaars op af zouden kunnen
komen. Hij gaf wel waarnemingen door aan
Ray, maar daar is hij nu mee gestopt.
Joan en Ary bezoeken ook met regelmaat het
Vogelopvangcentrum in Zundert, waarvan ze
donateur zijn en ontvangen het blaadje van het
centrum.

Winterse Zwartkop vrouw

(Ton Bakker)

In vakanties wordt er wel naar vogels gekeken
maar het is geen hoofddoel. Bij huisjes in
Duitsland hangen ze wel meteen vetbolletjes
en ander snoepgoed voor vogels op.
Ary heeft een goede telescoop van een topmerk. Het gewicht is een belemmering om
deze op de fiets mee te nemen. Ary fietst
steeds minder tegenwoordig. Vroeger fietste
hij de hele omgeving af, rondje om het Markiezaat, naar Mattemburgh, over de Kalmthoutse
Heide. Joan vult aan dat de telescoop tegenwoordig wel met de auto mee gaat.
Op mijn vraag of hij nog iets wil opmerken
vertelt Ary dat hij het zo jammer vindt dat leden van de VWG mailtjes steeds langer maken
door niets te verwijderen bij het doorsturen.
Zo komen er steeds van die ellenlange mailtjes
binnen, waar dan bij voorbeeld alleen “Hier
sluit ik mij bij aan.” als nieuwe tekst is toegevoegd.
Lobenpolder 7, 4617 MP Bergen op Zoom,
email dehaan@brabantsewal.eu
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Bedevaart naar Zwolle voor een Sperweruil
HES van Schoonhoven
„Ik ging naar Bommel om de brug te zien” schreef Martinus Nijhoff ooit. In diezelfde geest reisde ik
zaterdagochtend, 7 december 2013 in mijn eentje af, onmachtig het enthousiaste advies van Ton Bakker te negeren: GAAN!! Jawel, ik ging naar Zwolle om de uil te zien.
Het weer was niet erg bemoedigend en ik begreep heel goed, waarom niemand zich gemeld had, toen
ik informeerde of er interesse was voor deze expeditie. Niemand, behalve Marike, die helaas die dag
verhinderd was. Regen, wind, af en toe een hagelsteentje; ik heb zeker een keer of drie, vier op het
punt gestaan op mijn schreden terug te keren. En als er al geen neerslag was, werd het uitzicht bepaald door een loodzwaar neerslachtig licht. Dat beloofde niet veel goeds. Maar ja, op een gegeven
moment is het nog maar 70 km volgens de TomTom en om dan na 120 km te keren is ook weer zo wat.

Daar is ie dan, de Sperweruil, vlakbij.

(HES van Schoonhoven)

De Marsweg in Zwolle is lang en ik kwam om
te beginnen aan het verkeerde eind aan. Allemaal bedrijfsgebouwen en zo ver het oog
reikte niet een twitcher te zien. En toen ik aan
de goede kant was aangekomen liep daar weliswaar een hele groep kennelijke vogelaars
mismoedig rond te hangen, maar de uil -DE
UIL- was nergens te bekennen. „Ja, daar, op
die paal met die bliksemafleider, daar achter
zit hij. Nee-hee, die andere paal, de achterste.”
„Oh”.
„Zie je hem? Ja, dat donkere bolletje. Dat isum.” „Oh”.

„Toen ik kwam, twee uur geleden, zat hij er
al”. „Oh”.
Twitchen is leuk, maar met een camera erbij
wil je niet alleen de waarneming, maar ook een
plaatje. Dan kan het behoorlijk frustrerend
zijn, als er niets boeiends gebeurt binnen de altijd te geringe- reikwijdte van je -altijd veel te
dure- objectief. Of als een plotselinge vlaag ijzige regen recht je zonnekap in geblazen wordt
en dikke druppels op je (peperdure!) lens achterlaat.
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Nog steeds en niet schuw.

(HES van Schoonhoven)

„Als het makkelijk was, was het niet zo leuk”,
zeg ik dan, knarsetandend.
Bemoedigende start. Maar je rekent erop dat
hij zo af en toe toch eens gaat vliegen en ja
hoor, na nog anderhalf uur wachten vloog hij
op en landde … ja, waar? Waar? Waar?
Gelukkig bleef hij niet lang onzichtbaar. Hij
vloog op en landde in een boom. BINGO.
Het klikkerdeklik van tientallen camera’s was
niet van de lucht. Je hoort camera’s naast en
achter je series van tien, twaalf shots maken
zonder dat de uil zich beweegt. Ik hield het
maar op telkens 1 shot en kwam dan toch nog
met 254 foto’s thuis. Dat wordt uitzoeken,
dacht ik!
De uil zat nog geen 3 meter hoog in een boompje, op misschien nog geen 7 meter afstand, te
midden van felgroen bemoste takken, toen het
plotseling weer eens begon te hozen.

Ineens werd alles vaag. En ik had hem nét zo
mooi in beeld!
Niet alleen mijn lens maar ook het oculair en
mijn bril waren nat en beslagen, het water liep
ook nog achter mijn bril langs in mijn
ogen. Maar ik zag de vorm nog wel in mijn
zoeker, richtte daar op en drukte toch maar af.
Dat wordt niets, dacht ik nog, toen ik naar de
auto holde -bijna een kilometer verderop- om
mijn camera af te drogen en veilig te stellen.
Het beeld dat ik thuis terugzag was echter
stukken beter dan ik gedacht had en zelfs nog
redelijk scherp ook, al was het volkomen
kleur- en contrastloos.
Blij dat ik het in RAW geschoten had, zodat ik
met Photoshop nog een heleboel terug kon halen. Met al dat groen en warme tinten van het
beest zelf, is dit misschien wel de leukste herinnering van deze dag!

Poelekes 23, 4661 LP Halsteren, email harrier@kpnplanet.nl
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Excursie Kalmthoutse Heide 14 december 2013
Ria Hogerwaard
De december excursie op de 14e voerde ons naar de Kalmthoutse Hei. Prachtig weer voor de tijd van
het jaar, we boften weer. Een grote groep van 19 deelnemers had zich verzameld op de parkeerplaats
aan de Verbindingsstraat, waar we ons onder de bezielende leiding van onze gids, Jos Jacobs, op weg
begaven voor een wandeling in een prachtig gebied. We startten in het Stappersven. Voor degene
voor wie dit een onbekend gebied is, heb ik wat informatie ingewonnen.

Picknick

(Ria Hogerwaard)

Stappersven
Het Stappersven maakt deel uit van ongeveer
600 ha natuur- en bosgebied op Vlaams grondgebied uit de erfenis Carlier (Petrofina). Vrijwilligers en natuurarbeiders van het sociale
economiebedrijf Natuur- en Landschapszorg
beheren het gebied.
Het gebied Stappersven-Kalmthoutse Heide
bestaat uit het bekende Stappersven, de Nolse
Duinen, het Nols moerasgebied en de bossen
van De Boterbergen. Het natuurgebied Stappersven-Kalmthoutse Heide maakt deel uit
van het grensoverschrijdende natuurgebied
Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide. Dit

is een uniek gebied met een mozaïek van grote
vennen, heidegebieden, landduinen en bossen.
Het 3.750 ha grote Grenspark herbergt zeldzame natuurwaarden en heeft een belangrijke
landschappelijke en cultuurhistorische waarde.
Het wordt doorsneden door de landsgrens met
Nederland. Er zijn verschillende eigenaars met
zowel Vlaamse en Nederlandse overheden, gemeente Kalmthout, grote particuliere landgoederen, kleinschalige landbouwgebieden en
versnipperde kleine boseigendommen.
Uit oude gegevens blijkt, dat het Stappersven
tussen 1372 en het begin van de zestiende
eeuw volledig uitgeveend werd. De abt van de
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abdij van Tongerlo gaf het toen tegen betaling
van de moercijns uit voor vervening. Zodoende heeft het huidige Stappersven vermoedelijk zijn ontstaan te danken aan de turfwinning.

en er was een eendenkooi voor de vangst van
Wilde Eenden.
In 1926 wilde de Belgische Boerenbond het ven
ontwateren en voor landbouw geschikt maken,
maar het resultaat van al die inspanningen
bleek zo gering, dat van verdere ontginning
werd afgezien. In 1931 veranderde het Stappersven opnieuw van eigenaar. De nieuwe eigenaar voelde meer voor jacht dan voor landbouw. Door de bouw van een stuw wilde hij
meer water in het ven krijgen om meer eenden
te kunnen schieten. De toestand is tot op heden
nog steeds zo gebleven, maar het jagen is gestopt.
Tijdens droge zomers staat het water in het
ven erg laag en worden de vroegere ontwateringssloten en kaden zichtbaar.
Op woensdagmiddag 25 mei 2011, werd een
brand ontdekt in de Kalmthoutse Heide ter
hoogte van de Putse Moer. Deze ontwikkelde
zich tot een rampzalige, felle heidebrand die
ongeveer 600 ha natuurgebied in de as legde.
Ook een deel van het Stappersven, aangekocht
door Natuurpunt, ontsnapte niet aan de vlammen. Ongeveer 40 ha van de 362 ha beheerd
door Natuurpunt werd vernield.

De muts en de verjaardagstaart van Marike

Vroeger sprak men over Stappers Steken
(1685) of De Stapper. Stappers Steken wil zeggen: stedeken of kleine hofstede waar de familie Stappers woont. Een kleine hoeve met gronden, verpacht door de Witheren van Tongerlo.
In de 18de eeuw verdeelde een dijk het ven in
de Grote en de Kleine Stapper. Tijdens de
Franse overheersing werd het ven eigendom
van de gemeente Kalmthout. In 1830 dook de
familie De Merode op als kandidaat-koper,
maar de gemeente verzette zich hiertegen, omdat, zo stelde men “de heide gemeengoed is en
iedereen er vrij gebruik van kon maken voor
het baggeren van rusch en turf”. In 1833 werd
het Stappersven verkocht en kwam het in
privé-eigendom. Rond 1850 was het ven een
visvijver. Rond 1920 was vooral de jacht op
waterwild belangrijk: aan de oevers stonden
ganzenroeden opgesteld in schietkuilen (zware
op gaffels rustende jachtgeweren waarmee
men het ganse wateroppervlak kon bereiken)

Uitkijkend over het ven

(Ria Hogerwaard)

De wandeling
Halverwege stoppen we voor een koffiepauze.
De jarige Marike heeft een appeltaart gebakken
die ter plaatse in stukken gesneden wordt.
Eerst wordt ze verrast met een feestmuts met
haan, en Marike niet flauw, zet hem op en
wordt dan toegezongen.
We zien en horen in dit gebied onderstaande
vogelsoorten. Genieten van het zicht op het
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grote Ven, waar je helemaal omheen kan lopen
en buigen ons over stukken boom waar een
Zwarte Specht zijn best op heeft gedaan. Marike wijst ons op de unieke groenblijvende
rode bessenstruikjes (nu zonder bessen natuurlijk). Onze wandeling voerde ons vervolgens
naar de Steertse Heide.

Steertse Heide
Staartse of Steertse wijst op een uithoek, "aan
het einde van". Vanzelfsprekend gaat men
denken aan de verste hoek van de Kalmthoutse Heide of iets dergelijks. Dat klopt nog
ook, maar de oorsprong van de naam moeten
we in een ver verleden zoeken. In oude documenten is er sprake van "Den Stert van het
Clooster" (1656), in casu het klooster van de
Wilhelmieten te Huijbergen. In deze verste
gronden waren een zevental boerderijen ingepland, een soort vooruitgeschoven post. Conflicten met de buureigenaar, de abdij van Tongerlo, waren schering en inslag. De twee kloosters betwistten eeuwenlang het eigendomsrecht van deze gronden. In de Steertse Heide
ontspringt de Weverbeek (vroeger de "Oude
Waterganck" geheten), die een belangrijke rol
speelde bij het geharrewar omtrent de grenslijn.
Om het nog even duidelijk te stellen: de oude
Steertse Heide omvatte: de Steertse Duinen, de
Groenendries én de Steertse Heide van nu.
We zien in dit deel o.a. de Blauwe Kiekendief.
Ook al bleven, behalve een winterse Bruine
Kiekendief, verdere bijzondere waarnemingen
uit, het landschap boeit ontegenzeglijk. Rond
13.00 uur sloten we de excursie af, met dank
aan Jos voor de prettige rondleiding. De excursies zijn behalve gezellig ook op sociaal vlak

een goed moment om andere leden te leren
kennen, er wordt heel wat afgekletst tijdens de
wandeling (of zijn wij vrouwen dat alleen
maar?)

Wij schrokken nog even op de terugweg, toen
op de A58 tussen Hoogerheide en Bergen op
Zoom een Buizerd de voor ons rijdende muiskleurige Prius probeerde te slaan, maar gelukkig kon hij de auto op het laatste moment ontwijken. Het scheelde een veertje. Bijkomstig
voordeel, we reden net langs het ziekenhuis
Lievensberg.
Deelnemers: Kees, Marike, Jan en Ria, Hans en
Corina, Louis, Hidde en Lucie, Jos, Dina, Sjaan en
Mija, Marcel en Annelies, Ton, Hes, Ray en Robert.
Waargenomen soorten
Goudhaan, Pimpelmees, Grote Bonte Specht,
Kolgans, Winterkoning, Wilde Eend, Krakeend, Smient, Wintertaling, Pijlstaart, Grauwe
Gans, Vink, Kruisbek, Roodborst, Koolmees,
Kuifeend, Zwarte Kraai, Nijlgans, Toendra
Rietgans, Bruine Kiekendief, Buizerd, Blauwe
Kiekendief, Zwarte Specht, Graspieper en
Kuifmees.
Bronnen
Natuurpunt.be en Raafcraft.
Vlierbes 3, 4661 WT Halsteren, email riahogerwaard@ziggo.nl

25 (Veerkracht 19)

Excursie Oesterdam en Hogerwaardpolder 25 januari 2014
Ria Hogerwaard
De januari excursie vond plaats op 25 januari 2014. Deelnemers aan het evenement waren: Ray, Paul,
Louis, Dina, Marcel en Annelies, Jan en Ria. Dit keer niet zo’n grote groep, wat o.a. kwam door wat
afmeldingen in verband met verkoudheid en andere afspraken. Het was waterkoud en winderig, alsof
de aangekondigde natte sneeuwbuien zich al lieten voelen. Vogelaars zijn echter voor geen kleintje
vervaard, mutsen over de oren en gaan.
Na de verdeling over de auto’s op de verzamelplaats, rijden we eerst naar de Oesterdam
tussen Tholen en Zuid-Beveland in het oostelijke deel van de Oosterschelde. Deze dam is
met een lengte van 10,5 kilometer de langste
van de Deltawerken. De dam is samen met de
Markiezaatskade, de Philipsdam en de Volkerakdam aangelegd om de Zeeuwse en ZuidHollandse wateren te verdelen in compartimenten ten behoeve van zoetwaterhuishouding en scheepvaart. De bouw van de Oesterdam droeg bij aan het ontstaan van het Zoommeer en een getijdeloze Schelde-Rijnverbinding.

Sneeuwgors, Oesterdam

(HES van Schoonhoven)

Op de Oesterdam voegen ook Teus en Robert
zich kort bij ons. Zij vervolgen weer hun weg
voor de telling van de Middelste Zaagbekken.
Wij wandelen eerst naar het zuiden en hebben
na enige tijd zicht op de slikken ten oosten van
de Haven van Rattekaai. Later rijden we met
de auto tot het eind van het voor auto’s toegankelijke gedeelte. Als er een grote groep
Scholeksters op de vleugels gaat, levert dat een
ooh en aah geroep van de dames op. Zelfs
zwart-wit is zo een prachtig gezicht.

Hoe koud het was.

De bouw van de Oesterdam begon in 1979 met
de aanleg van een werkeiland. Dit was in 1980
klaar. In etappes werd vervolgens de Oesterdam aangelegd. De dam kwam gereed in 1986.
Toen in 1989 ook de weg (N659) over de dam
aangelegd was, werd de nieuwe verbinding officieel geopend door de commissaris van de
Koningin.
De Bergse Diepsluis, aan het noordelijke einde
van de dam, is aangelegd op de restanten van
de verdronken stad Reimerswaal. In 2011 is het
noordelijk deel van de dam versterkt. Het zuidelijk deel is in 2012 gerenoveerd.

Steenlopers op de Oesterdam.

Mede dank zij de meegenomen telescopen
troffen we de volgende vogelsoorten aan: Middelste Zaagbek, Scholeksters (grote groep van
700 exemplaren), Rotgans, Torenvalk, Zwarte
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Kraai, Aalscholver, Wulp, Berg-, Slob- en Krakeend, Wilde Eend, Grote Mantelmeeuw, Zilverplevier, Zilvermeeuw, Fuut, Tureluur,
Steenloper, Kolgans, Pijlstaart, Smient, Storm-,
en Kokmeeuw, Buizerd, Graspieper (op de
dijk), en 2 Kluten! (eigenlijk zomergasten).
Vanuit de auto zien we een Oeverpieper en natuurlijk Sneeuwgorzen; zo’n 32 stuks.

Nadat de Kreekrakdam in 1867 was gereedgekomen werd in 1893 de Hogerwaardpolder ingedijkt. In deze polder lag nog een kreekrestant van de Grote Geule, een vroegere watergeul. De polder werd gebruikt voor akkerbouw. Nog in 1976 werd een groot deel van de
Grote Geule illegaal gedempt. Ondertussen
kwam een derde deel van de polder in bezit
van de Stichting Brabants Landschap. In 1998
werd de Grote Geule hersteld. Ook werd in
2007 een kreekrestant in het oosten van het gebied ontgraven. Akkers werden deels omgezet
in weiland en in de toekomst zullen meer kreken worden gegraven. Uiteindelijk zal ook de
dijk tussen Markiezaatsmeer en de polder verdwijnen, waardoor het gebied één geheel
wordt.

Een winterse picknick.

Rond 11.30 uur laten we de Oesterdam achter
ons en rijden naar de Hogerwaardpolder, gelegen in de gemeenten Woensdrecht en Reimerswaal. De polder meet 250 ha.
De polder ligt ingeklemd tussen in het zuiden
de Kreekrakdam met de Rijksweg 58, de Oude
Rijksweg en de spoorlijn van Bergen op Zoom
naar Vlissingen en in het noorden het Markiezaat, waar de polder op aansluit. In het westen
vindt men het Schelde-Rijnkanaal met de
Kreekraksluizen.

In de Traan.

Uitzicht over de Hogerwaardpolder-midden, natuurbouw.

We stoppen bij een picknicktafel in het westelijk deel, om eerst even wat warme koffie en
thee te drinken met daarbij stukjes taart. Vlakbij zien we Nijlganzen, Grauwe Ganzen en
Knobbelzwanen. Vervolgens rijden we naar de
plas bij het observatiepunt. Dit observatiepunt
met de naam “Traan” is in 2008 geplaatst en is
ontworpen door Edward Geluk. Het verwijst
in de vorm en richting naar de in de 16e eeuw
verdronken stad Reimerswaal. De opdrachtgever voor dit kunstwerk was Brabants Landschap.
Hier kijken we naar de volgende vogelsoorten:
Grote Zilverreiger(3), Buizerd, Blauwe Reiger,
Tafel- en Kuifeend, Meerkoet en een Indische
Gans, Ekster, Kraai, Brand-, Witte-, Grauwe-,
en Canadese Gans en Torenvalk.
Vlierbes 3, 4661 WT Halsteren, email riahogerwaard@ziggo.nl
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Excursie Kleine Meer 16 februari 2014
Mija Schalk
Na een stormachtige zaterdag en nacht worden we verwacht voor de excursie naar de Kleine Meer op
zondagochtend 16 februari bij de schuur van Natuurmonumenten aan de Abijlaan in Huijbergen. Na een
verwarrende samenkomst in twee groepen, is door de opmerkzame Hidde snel één groep van 15 personen gevormd.

De excursiegangers babbelend bij het bankje bij de leemputten.

Op deze prachtige ochtend met heerlijk zon en
voorbijdrijvende Hollandse wolkenlucht, worden we met een kwetterend en lenteachtig fluitconcert verwelkomd in het bos aan de Kleine
Meer. Het is de bedoeling dat we vooral op zoek
gaan naar Kruisbekken, die al eerder vluchtig
werden gezien en gehoord.

Door de altijd attente Hes hebben we later een duidelijker beeld van
deze prachtige Krrrrakeend. Hallo Mija, hier is de beloofde Krakeend. Uit de verte gezien misschien een wat saai beest, maar van
dichtbij o-zo fijn getekend. Zie je dat filigrain patroon op zijn
flank?
(HES van Schoonhoven)

Al bij het eerste ven, of is het een leemput(?),
verschrikken wij met onze langs lopende groep

een Nijlgans. Deze vliegt op uit een boom
waarin, zoals de kenners onder ons weten te
melden, hij/zij een nestplaats zoekt! Na een
rondvlucht boven het ven, wil ze steeds op deze
boom terugkeren. Pas als wij doorlopen gaat zij
inderdaad in prachtig zicht op een verdorde tak
zitten. Foto gemaakt, helaas kan ik deze niet
meer terugvinden.
Als pré-vogelaar kan mijn wandeling niet meer
stuk! Verder naar het ven worden er verschillende eenden gespot, waaronder de Wilde, Kuifeend, een Meerkoet en als Krak op de vuurpijl
een Krakeend; daarbij vermeld door Hidde dat
hij zo heet omdat hij krakkrak roept. Zowaar als
we daar staan laat hij en zij zich horen in de ochtendzon met de roep Krrrak Krrrak!
Onder de bezielende begeleiding van vogelaars
die al meer dan 40 a 50 jaar ervaring hebben, leer
ik in de eerste 10 minuten van deze wandeling
meer dan de afgelopen 10 jaar bij elkaar! Voor
mij als toevallige verslagschrijver van deze wandeling gaat een wereld open.
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Normaliter tasten mijn ogen landschap (en mensen) af, die deel uitmaken van de wondere wereld van de natuur en nu ook van vogelaars. Onder ons zijn bij deze wandeling niet alleen vogelaars maar ook fotograven/schilders en natuur-,
en wandelliefhebbers; zo komen vele interesses
samen en leren we van elkaar.

deuntje horen. Zelfs een Groenling wordt gespot, we zijn nog geen half uur op pad!
Al verder lopend horen we nu echt een specht
roffelen, is het de grote of kleine, we horen er
twee! Tegen elkaar op roffelend met ieder een
net ander geluid, is de meerderheid het er over
eens het is een Grote Bonte Specht en een Kleine
Bonte Specht.
Mijn ochtend wordt spectaculairder wat ik te
horen en te zien krijg. Het bos is prachtig heel
natuurlijk, duidelijk te zien dat het niet is overspoeld door vele wandelaars, ongerept komt het
over en door de prachtige zon met felle lichtspelingen, is het een genoegen om doorheen te mogen lopen.

Marike benoemt de bomen in dit perceel.

De wandeling zal ongeveer 2 a 3 uur duren, dus
te lang bij dit ven stilstaan kan ook niet. We vervolgen onze tocht en er gaat getapet worden. Allereerst denk ik daarbij aan echte tape om pijlen
uit te zetten waar we hebben gelopen, zodat anderen dezelfde weg kunnen volgen als wij, Nee
ik heb het helemaal fout!
Ik denk een Grote (of Kleine) Bonte Specht te horen, maar dat is de TAPE! Nou ja!, zo proberen
ze een vogel te lokken en op de plaat vast te leggen als hij zich in de buurt wil laten zien.

Wilgen in het water van het Kleine Meer-Zuid.

Maar deze vogel trapt er niet in! Geen specht te
zien of te horen, alhoewel de specht er een paar
dagen geleden wel in trapte, deze vogel is geen
ezel!
Wel wordt er een Vink en Winterkoning gehoord en gezien en ook de Grote Lijster laat zijn

Zonovergoten doorkijkje over het pad.

Over de dennenbomen wordt nog het een en ander gezegd, welke soorten het zijn en expert op
dit gebied Marieke bekijkt het nog eens van
dichtbij.
De omgeving gaat soms duidelijk over van moeras naar meer dennenbossen, met veel rododendrons, wat zullen die mooi bloeien in het voorjaar!
Ray heeft nog een mooi uitzicht over een ven
waar geen naam voor bestaat, ook niet op de
kaart, nagezocht door Sjaan, maar juist als wij
uitkijken over dit ven laat Ray weten dat er een
bijzonder nest te aanschouwen is van een vogel
die wij niet bij naam (mogen) noemen. We
zouden het ven zijn naam kunnen geven, maar
dat zou teveel bezoekers trekken dus we lopen
snel door.
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Een deel van de excursiegangers.

Aan weerszijden is het landschap moerassig en
adembenemend prachtig en ongerept; meerdere
malen blijven we stil staan om het landschap (en
vogels) stilzwijgend in ons op te nemen.

De leemputten en uitgebloeide sigaren in het Kleine Meer.

In dit gebied horen en zien we de Staartmezen
met ons mee vliegend of over de takken mee
hippen, zo nieuwsgierig dat ze zijn naar ons, er
wordt wederom getapet en de mezen geven er
vrolijk antwoord op! De Zwarte Kraai laat zich
verschillende malen zien en horen tussen de
langzaam doodgaande Kastanjes, er wordt
gepraat over Tamme Kastanjes, Wilde en zelfs
Paarden Kastanjes staan er. Rietgorzen worden
gespot als ook de Boomklever, de Sijs en de
Zwarte Mees. Natuurlijk ontbreken
Holenduiven niet in dit prachtige bos.
Het steeds wisselend bos gaat over in een duinachtig moeras gebied, hier wordt de Iepiusb(?)
gespot maar dat is niet met zekerheid te zeggen.
Gelukkig heb ik deze wandeling mijn nieuwe
kaplaarzen aan, met bont gevuld, koud heb ik
het niet en met een goed voetbed kan ik er goed
mee uit de voeten op de kleine dijkjes met soms
diepe kuilen gevuld met modder en water.

Langzaam gaat het landschap van moeras weer
over in bos. Het enige stuk bewoonde wereld
dat we hier plots tegenkomen, blijkt een hekwerk met daarachter twee honden. Wist niet dat
Ray zo graag met honden omgaat, veel tijd
wordt door hem besteed aan een heel ander
soort beest in het bos.
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Ook gaat het spotten van vogels hierna door en
een Gaai, Goudhaantje en Grauwe Ganzen worden gezien. Waar zijn toch de vogelaarsfoto’s?
Verdergaand zien we sommige wandelaars witjes wegtrekken; de wandeling duurt al meer dan
twee uur en dat gaan sommige merken. Ria, die
normaliter vele foto’s maakt, loopt mee met geopereerde pols/hand in mitella. Dat loopt niet al
te gemakkelijk en er gaan geluiden op of er
bankjes zijn.
Even verderop blijkt een prachtig bankje te staan
waar Marcel en Annelies voor een heerlijke
Drentse koek zorgen en Jan een rondje koffie
schenkt mmmm dat gaat er wel in bij iedereen!

Blijkt dat we bij het prachtige ven van de start
zijn aangekomen, waar Marieke weet te vertellen dat er ook salamanders in vertoeven. Hier
zien en horen we de Krrrakeenden weer! Maar
ver boven de bossen in de verte wordt een Havik gespot, wat een prachtige vogel, zo sierlijk
boven de boomtoppen uit cirkelt hij rond. Ook
een Buizerd wordt waargenomen en een Merel
en wie wordt er op het eind van deze excursie
gehoord en gezien, de Kruisbek! Wat een fantastisch einde van deze heerlijke wandeling!

Antwerpsestraatweg 500, 4625 AH Bergen op Zoom, email c.hopmans@home.nl
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Excursie Wouwse Plantage 22 maart 2014
Ray Teixeira
Het weer was prima op deze zaterdagochtend, toen we bij café Trapke Op verzamelden voor een excursie naar het bosgebied van de Wouwse Plantage, even ten noorden van het landhuis in het Plantage Centrum. Dit keer gingen mee Ton, Margot, Hidde, Lucie, Jan, Ria, Louis, Simon, Paul, Hanneke,
Dina, Robert, Kees, José, Ray en enkele niet meer te achterhalen leden van onze VWG. We moesten
eerst ruim een kilometer langs de Plantagebaan lopen, voor we het landgoed in konden. Maar daarbij
hoorden we al onze eerste bijzonderheid van de dag: een zingende Vuurgoudhaan. In het landgoed
zullen we er nog meer horen.
Direct bij binnenkomst op het landgoed passeren we een perceel met hele oude eiken. We
proberen ons geluk door te tapen voor de Middelste Bonte specht, maar hebben, zoals gewoonlijk op die plek, geen succes. Een eindje
verderop zaait een “gaaiende” vogel verwarring: Gaai of Mibo?

bereikt doordat we met zoveel waarnemers
waren. In dit prachtige perceel hoorden en zagen we ook enkele tikkende Appelvinken.
Hierna wordt krijgsraad gehouden. Gaan we
terug langs dezelfde weg die we gekomen zijn,
of nemen we de langere rondwandeling door
het Woeste Gedeelte. We passeren dan allerlei
andere bostypen met ieder hun eigen avifauna.
De meerderheid besluit tot het laatste. En daar
kregen we geen spijt van. We zagen of hoorden nog meer bijzonderheden als Buizerd, Sijs
(zingend, mogelijke broedvogel), Zwarte
Specht (roepend), vrij veel Goudvinken en
weer een Vuurgoudhaan, Appelvink, Kleine
Bonte Specht en Kruisbekken. De alom verwachtte Havik bleef echter uit. Vermoeid doch
tevreden komen we het landgoed uit, vlak bij
de plaats waar de auto’s geparkeerd staan.

Middelste Bonte Specht man, Mattemburgh 2014 (Ton Bakker)

Maar succes komt spoedig als we het volgende
perceel met oud loofhout betreden. Een man
Mibo reageert meteen op de tape en laat zich
ook goed zien. Ook andere spechten (Grote en
Kleine Bonte) doen van zich spreken. Onze
groep splitst zich in tweeën, want er hebben
zich na enige tijd twee Middelste Bonte Spechten gemeld wat verderop in het perceel. Een
territoriumconflict of een paar? Na enig zoeken blijkt ook hier een man te zijn, terwijl de
eerste man nog vooraan het bosgebied verblijft. Het gaat dus om twee territoriale vogels.
Iets wat we een aantal jaren geleden al vermoedden, maar toen niet konden bewijzen. In
het tweede territorium wordt ook een vrouwtje
waargenomen; een ongekend succes, vooral

Zwarte Specht, Wouwse Plantage 22 maart 2014 (Ton Bakker)

Wouwbaan 172, 4631 RW Hoogerheide, email
teixe14@planet.nl
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Excursie Mattemburgh-Oost op 19 april 2014
Ria Hogerwaard
Vandaag zijn aanwezig: Paul en Hanneke Dujardin, Ray Teixeira, Marc Raes, Brigitte Kuijten (introducee), Matthew Twort, Annelies Buijs, HES van Schoonhoven, Marike de Haan, Ria en Jan Hogerwaard.
met witte waterlelies, in het tweede komt Moerashertshooi voor.

De paden op Mattemburgh zijn lang en recht (Ria Hogerwaard)

Ten oosten van de A58 ligt een bosreservaat
van 150 ha. Het grove dennenbos aldaar werd
in de jaren 80 van de 19e eeuw aangeplant op
jong stuifzand. De eigenaar, de vader van Marie Louise, Aymon Cuypers, liet de natuur hier
zijn gang gaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakten de bomen doorzeefd met granaatscherven en kogels, waardoor houtwinning
niet aantrekkelijk was. Aldus bleef veel dood
hout liggen, maar er heeft zich nog steeds nauwelijks een humuslaag gevormd. In dit reservaat verloopt de natuurlijke ontwikkeling van
dennenbos naar berken-eikenbos maar uiterst
langzaam.

Het Meeven

Het Bloempjesven

(Ria Hogerwaard)

Ten westen van de A58 ligt, behalve de tuin en
het landhuis, een gemengd bos op lemige
grond, dat omstreeks 1900 werd aangeplant.
Ook hier worden sinds 1970 geen beheerswerkzaamheden meer verricht. Er groeien Gewone Eikvaren, Lelietje-van dalen, Dalkruid en
Gewone Salomonszegel. Enkele hectaren eikenhakhout leveren materiaal voor de traditionele weervisserij. Op Mattemburgh komen al
decennia veel holenbroeders en roofvogels
voor.

(Ria Hogerwaard)

In het bos liggen twee vennen, het Bloempjesven
en het Meeven. Het eerste is ’s zomers bedekt

Door ploegen beschadigde boom langs een landbouwperceel
(HES van Schoonhoven)
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heen of hij zich niet stiekem achter een boom
verscholen heeft. De waarneming van een roepende Matkop is opmerkelijk; de soort gaat op
de Brabantse Wal hard achteruit.

Landje pik bij het ploegen van een aangrenzend perceel (HES
van Schoonhoven)

De zon laat zich wel zien deze dag, maar het
voelt winterkoud. In het Meeven worden veel
Meerkoeten gespot en er zit een “vreemde
eend in de bijt”. Deze leek een hybride en had
kenmerken van een Muskuseend. Er worden
meerdere Bonte Vliegenvangers gezien en gehoord, helaas voor HES hadden ze geen zin
om te poseren voor een pasfoto. Onderweg
schrikken we van de schade, die een boer van
een aangrenzend landbouwperceel aan de bomen aanricht door steeds meer van het bos om
te ploegen. Voor een deel van de deelnemers
was dit nog onbekend gebied, daarom interessant.

De deelnemers op weg

(Ria Hogerwaard)

Bij het Bloempjesven zat een Wilde Eend met
jongen. Allemaal bruine bolletjes dons en ertussen één geel paasdonsje. Je zou bijna in het
sprookje gaan geloven van het Lelijke Eendje.
Ook zitten er Dodaarzen en Kuifeenden. Verderop worden Goudhaantjes gehoord, waarbij
de opmerking wordt gemaakt dat Ton die zo
goed na kan doen. We kijken dan ook om ons

Uitleg onderweg

(Ria Hogerwaard)

Mattemburgh blijkt een prachtig gebied met
veel vogels, die we gezien of gehoord hebben.
De ochtend was dus heerlijk productief. Tot
slot buigen we ons ook nog over een plantje
wat benoemd wordt als Maarts Bosviooltje,
maar de kenner onder ons, Marike, typeert het
als een Bleeksporig Bosviooltje.

Waargenomen soorten: Dodaars (2 paar), Aalscholver, Blauwe Reiger, Canadese Gans, Bergeend (4), Wilde Eend, "Soep"eend, Kuifeend (2
paar), Buizerd, Waterhoen, Meerkoet, Houtduif, Zwarte Specht (2, alleen roffel), Grote
Bonte Specht, Boerenzwaluw, Boompieper,
Winterkoning, Heggehus, Roodborst, Gekraagde Roodstaart (alleen gehoord door Marike), Merel, Zanglijster, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaan, Bonte Vliegenvanger (9), Matkop (1, zang), Zwarte Mees, Kuifmees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper,
(Vlaamse) Gaai, Kauw, Ekster, Zwarte Kraai,
Spreeuw, Huismus, Vink, Putter en Goudvink
(alleen geluid). Totaal 43 soorten.
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Avondexcursie Woensdrechtse Heide op 4 juli 2014
Ray Teixeira
Het was een klein, maar dapper groepje dat de wereldkampioenschappen voetbal aan zich voorbij liet
gaan om, onder leiding van Ton Bakker, deel te nemen aan een avondexcursie op de Woensdrechtse
Heide. Van de Vogelwerkgroep hadden zich om 21.45 vlakbij de noordingang van de vliegbasis verzameld Dina, Marcel, Annelies en op het laatste moment Ray, terwijl nog een bevriend echtpaar meeging. Het weer zat mee: zwaar bewolkt maar droog en een beetje zwoel. Prima voor Nachtzwaluwen,
het doel van de reis.
misschien ook al jongen uit het eerste broedsel.
Door geduldig te luisteren hielden we het uiteindelijk op vijf verschillende zangposten,
waar een mannetje zijn territorium afpaalde.
Regelmatig was ook het reutelende geluid te
horen; een teken dat ze vlak bij hun nest bezig
waren.
We besloten de heide rond te lopen, om zoDat is hem dan.
(Ton Bakker)
doende zo veel mogelijke zangposten te kunnen identificeren. Inmiddels was de schemeHet begon al te schemeren toen we het bos inring al gevorderd en werd het rustiger. Veel
gingen, maar gelukkig kende Ton het gebied
tijd was er niet meer. Meestal lukte het ons
heel goed, omdat hij er jaarlijks de stand van
vast te stellen of een nieuwe ratel inderdaad
de Nachtzwaluw bijhield voor Sovon. Al bij de
wees op een nieuw territorium, of dat we de
eerste grote open plek deed hij ons versteld
maker ervan al gehad hadden. Toen we weer
staan van zijn terreinkennis door er te gaan tabij de noordzijde van de heide waren konden
pen. En jawel hoor, al meteen kwam een manwe de balans opmaken. We hielden het op zenetje aangevlogen, die zich in het nog goed beker 8 territoria, waarin we ten minste 12 vogels
schikbare licht prima liet bekijken. De witte
hebben waargenomen. Daarnaast hadden we
vlekken op de staart en vleugels waren in de
nog maar vier vogelsoorten opgemerkt: Zangkijker, maar ook met het blote oog, goed te onlijster, Roodborst, Roodborsttapuit en in de
derscheiden. Even later bracht hij de bekende
verte op de vliegbasis een roepende Scholekratelende territoriumzang ten gehore. Aangester.
moedigd door dit succes liepen we verder.
Na enige tijd bereikten we de noordrand van
de open heide. En daar kregen we een voorproefje van het spektakel dat ons wachtte.
Twee Nachtzwaluwen waren gelijktijdig aan
het ratelen. Of waren het er drie? Lastig omdat
de zangposten wat verderop lagen. Daarom
spoedden we ons naar het pad dat dwars door
de heide loopt. Enkele excursiegangers sneden
daarbij een bocht af en werden meteen beloond door een alarmerende Nachtzwaluw,
die hen bij zijn nest weg wilde hebben. Geschrokken bleven we daarna allemaal netjes op
het pad.
Daar aangekomen kwam de doelgroep pas
goed op gang. Overal ratelende vogels, soms
zoveel tegelijk, zodat we ze niet meer goed uit
elkaar konden houden. Er vlogen ook vogels
zonder witte vlekken rond. Vrouwtjes dus of

Jonge Nachtzwaluw, 13-7-2014, Woensdrechtse Heide (Ton
Bakker)

Het was al helemaal donker toen we bij de
auto’s terug waren. Gelukkig dat Ton zo goed
de weg wist; door de kronkelende paden waren de meesten van ons al lang hun richtinggevoel kwijt.
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Vogel- en andere waarnemingen in Zuid Afrika, 7 - 22 november 2013
Marike de Haan-Zaalberg
De effectieve tijd in Zuid Afrika was korter dan hier boven vermeld. Wanneer ik me beperk tot de vogelwaarnemingen bleef er nog minder tijd over. Het was voor Wim de Haan en mij de eerste kennismaking met Afrika ten zuiden van de evenaar. We gingen dus onervaren wat betreft de vogelbevolking en overige natuur op pad. Echt goed voorbereid waren we niet. We hadden nauwelijks iets doorgelezen vooraf. We hadden geen vogelgids, geen flora, alleen de reisinformatie van onze reisorganisatie. We lieten het over ons heen komen.
Ook verbleven we korte tijd in Swaziland en Lesotho, twee zelfstandige koninkrijken, die omsloten
zijn door Zuid Afrika en, wat betreft Swaziland, deels door Mozambique.

Overzichtskaart oostelijk Zuid-Afrika met enkele toponiemen.

De eerste indrukken
De eerste vogel die we zagen was de Huismus,
nog bij het vliegveld in Johannesburg.
Bij het Voortrekkersmonument, vlakbij Pretoria zagen en hoorden we meerdere vogels; eentje kon ik op naam brengen, de Grey Go-awaybird. Deze vogel maakt vrij harde alarmkreten,
die voor andere vogels een signaal is om weg
te gaan. (informatie van Dick Hoek). In de
buurt van en vanaf het monument zagen we
ook twee Burchelli’s Zebra’s en Blesbokken,
een antilopesoort met een witte bles op hun
kop. Bij de Unionbuilding waar de regering de
helft van de tijd zit, -de andere helft van de tijd
zit het parlement in Johannesburg-, kregen we
even de tijd om door de prachtige tuinen te lopen met veel Jakaranda bomen, die prachtig
violetblauw bloeiden en borders met o.a. Amaryllis en Afrikaanse Lelies (Agapanthus). De
laatste twee komen van oorsprong uit Zuid
Afrika, de eerste is een boom die vanuit Zuid-

en Centraal Amerika is ingevoerd. Hele straten
zijn er mee aangeplant en het is werkelijk een
schitterende boom, vooral wanneer deze
bloeit. Vanuit het vliegtuig, nog voor de landing, viel de soort me al op.
Vanuit de gelegenheid waar we de lunch naar
binnen werkten, was een boom met kogelvormige nesten van een wevervogelsoort te zien.
Welke soort bleef een raadsel. De koffers met
de verrekijkers zaten nog onderin de bus… Zeker vier andere personen in ons gezelschap
hadden belangstelling voor vogels en andere
natuur en zij kwamen al snel met vragen.
Meestal kwam ik niet verder dan “vogel, die ik
niet ken”. Alles, bijna alles was nieuw voor
me.
Vanuit ons hotel in Pretoria waren vogels te
zien die trekjes hadden van spreeuwen, zwart
(m)/ grijszwart (vr) met rode vleugels. Dat
rood werd pas duidelijk wanneer ze vlogen. Ze
vlogen steeds heen en weer naar een opening
tussen de stenen aan de overzijde van de
straat. Hier moest een nest zitten. Ik kwam
thuis met behulp van Ray’s gidsen uit op de
Red-winged Starling.
De volgende dag zag ik vanuit de bus de eerste
wauw(!)vogel, klein formaat zwart, een zalmroodkleurige borstvlek en een ongelooflijk
lange zwarte staart, een mannetje van de Longtailed Paradise Widow in prachtkleed. Zo iets
moois, ongelooflijk, de staartveren zijn vier
keer langer dan het vogeltje en hinderen hem
bij het vliegen.
’s Avonds verbleven we in het hotel Misty
Mountains, maar toen we daar aankwamen
was het prachtig zonnig weer. Met twee personen uit onze groep maakten we een wandeling
in de omgeving. Onderweg kwamen we enkele
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andere groepsgenoten tegen. We zagen de
Hadada Ibis, een honingzuiger, nee twee honingzuigers, die honing aan het zuigen waren,
om precies te zijn het mannetje en vrouwtje
van de Amethist Honingzuiger, (Black of)
Amethyst Sunbird.
Ook hoorden we steeds het geluid (drie tonen)
dat gemaakt wordt door de Red-chested
Cuckoo. Ook gezien werden de Green-capped
Eremomela, olijfgroen van boven, geel aan de
onderzijde en met een rode ring om zijn lichte
oog. De eerste Black-eyed Bulbul kwam in
beeld. Hiervan zouden we er vrij veel zien. Natuurlijk gingen er behalve wat beelden van de
Drakensbergen ook veel tot nu toe allemaal onbekende planten op de foto, de eerste 10 cm
grote, vingerdikke miljoenpoot en een “leek op
zandoogje” vlinder. Wim vond een stekel van
een Stekelvarken en op een bospad zag ik wat
verschrompelde paddenstoelen. Daar ben ik
maar snel aan voorbij gelopen. Te oud en te
moeilijk. We namen nog een verfrissende duik
in het kleine zwembad met zicht op de bergen.

Swainson’s Spurfowl (Francolin)

(Wim de Haan)

's Morgens, op 10 november werden we wakker met o.a. het geluid van de Red-chested
Cuckoo en mistig en druilerig weer, oh ja, Misty Mountains. Onderweg naar Bourke’s Luck
Potholes zagen we Bavianen. De naam “Potholes” sloeg op de door de rivieren de Blij en de
Treur uitgeslepen erosiekommen. Weer kwamen we ogen te kort voor de natuur. Hagedissen, een schitterende vlinder, een Reuzenreiger
vloog op en een Aalscholver zat op een steen
in het water. Er vlogen zwaluwen en gierzwaluwen (soort onbekend) rond, de drietonige
roep van de Red-chested Cuckoo was te horen
en weer zagen we een vogel met zo’n veel te
lange staart. Het beest stelde zich zo beroerd

op dat geen enkele kleur kon worden onderscheiden. Vetplantjes met broedknoppen, Kalanchoe tubiflora, die ik wel eens als kamerplant heb gehad in mijn studententijd, groeiden bij een brugleuning.

Buffel

(Marike de Haan)

Krugerpark, gamedrive
Maandag 11 november werden we om 4.00 uur
gewekt om vroeg te vertrekken naar het Krugerpark. Het hele gezelschap, 30 Nederlanders
en twee Belgen ging mee en we werden verdeeld over vier Landroverbusjes, die open waren aan de zijkant en met een raam, dat neer
geklapt kon worden, aan de voorkant. Het was
fris en er werden dekens uitgedeeld. Eerst leek
dat wat overdreven, maar uiteindelijk bleek
het echt nodig te zijn. Gelukkig had ik wat lagen kleding over elkaar heen, maar ik had wel
spijt van mijn blote kuitenbroek…. Het werd
die dag niet warmer dan 15 graden C. Wat we
zagen was overweldigend: Buffel, Waterbok,
Impala, Burchelli’s Zebra, Koedoe, Witte Neushoorn. Twee Witte Neushoorns hadden gezelschap van twee prachtige Greater Blue-eared
Glossy Starlings. Op een rots lagen vijf leeuwinnen. Dan opeens stonden er tussen de
struiken en bomen de eerste Afrikaanse olifanten. Een Gevlekte Hyena lag pal naast de weg,
kop op het asfalt. Meer soorten volgden: Gnoe,
Swainsons Frankolijn (soort fazant), Helmparelhoen, Kroonparelhoen en Giraffe. We gingen om 9.00 uur naar een omheinde enclave
waar we op een bankje het ontbijtpakket, mee
gekregen vanuit ons hotel Greenway Woods,
gingen oppeuzelen. We zaten te genieten van
een Bonte IJsvogel, een Palmtortel, de Roodschouderglanspreeuw en een kolonie van de
Cape Weaver, die in en bij bolvormige nesten
in de rietkraag aanwezig en aan het bouwen
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waren. Op een gegeven moment kwam iemand van onze groep voorbij en die vroeg:
“Waar zitten die Krokodillen nou?” Ik stond
op van ons bankje en ja hoor, in de rivier, die
langs de enclave stroomt, zwom een krokodil
en verderop lag er nog een. Na het ontbijt zagen we vanuit onze Landroverbus de eerste
Vervetaapjes met jongen. Een Wrattenzwijn en
een groep Bavianen kwamen in beeld, vlakbij
de weg en een Yellow-billed Kite, een ondersoort van de Zwarte Wouw vloog over ons
heen. Het ging maar door. Er zat een Grijze
Slangenarend in een boom te rusten. De gids
bleek veel te weten van de vogels en hij kwam
steeds meer op dreef, toen hij merkte dat we
die dieren ook leuk en interessant vonden. De
Witruggier liet zich zien, evenals de Vechtarend, Zwartborstslangenarend en een Wenkbrauwspoorkoekoek (voorheen Burchells
Coucal) zat in een struik vlak langs de weg.
Tussen de struiken en het hoge gras liepen ook
drie exemplaren van de Zuidelijke Hoornraaf.
Volgens de gids was dit een soort, die op dit
moment zeldzaam en bedreigd is. Het lukte
maar net om er eentje herkenbaar op de foto te
krijgen. In een rivier zagen we een groep van
zeker tien Nijlpaarden. Op de oever liepen
Blacksmith Lapwing en Nijlganzen. Een Witkopgier zat op zijn gemak op een tak en trok
zich weinig aan van het landroververkeer. Helaas werkte het licht niet mee. De gids wees
ons op verse sporen van een leeuw in de vochtige grond vlak langs de weg.

Wrattenzwijn

(Marike de Haan)

We kwamen uit bij een groep vrouwtjes Afrikaanse olifanten en jongen. Een moeder met
kind waren aan het klauteren op een vrij rotsige helling, een prachtig gezicht. De groep

leek even speciaal voor de enthousiaste toeristen te gaan poseren of was dit een dreigement?
Ze stonden naast elkaar met de koppen richting landroverbussen, de oren bewogen en de
dieren trompetterden.
De Zuidelijke Geelsnaveltok of “Flying banana” zat in een doornige struik net naast de
weg. Giraffen, die we zagen, speelden verstoppertje tussen de bomen en de struiken. De Zuidelijke Roodsnaveltok zat op korte afstand van
de weg.
Terug bij de enclave bleek hier een Wrattenzwijn met twee jongen toch ergens een gaatje
in de omheining te hebben gevonden. Het leverde prachtige foto’s op. Rustig eten was er
tussen de middag niet bij. Zo klommen er twee
Nijlpaarden uit het water de kant op. Na de
lunch hebben we alleen nog een eenzame Hamerkop aan de kant van een riviertje kunnen
noteren als nieuwe soort.
In het park hadden we een gids met zoogdieren, slangen en vogels van het Krugerpark gekocht. Het boekje was in het Zuid-Afrikaans,
NL was uitverkocht, maar ik kon van iemand
uit onze groep een NL exemplaar lenen en ’s
avonds schreef ik alle NL namen over. Helaas
ben ik het boekje in NL op nog onverklaarbare
wijze kwijt geraakt.
Krugerpark, voettocht
Op 12 november werden we opnieuw om 4
uur gewekt. Wim en ik gingen met ongeveer
24 personen van de groep een voettocht door
het Krugerpark maken. Op de parkeerplaats in
het Krugerpark werden we over de gidsen verdeeld. Twee gidsen met geweren liepen met
ons groepje van acht personen mee. Onze
groep vertrok om 5 uur vanaf het parkeerterrein. We moesten bij elkaar blijven, mochten
niet praten en alleen signalen maken door met
vingers te knippen of tegen je been te kloppen
om de aandacht van de gidsen te trekken. De
gidsen liepen beiden voorop. Ik belandde achter in de groep en dat voelde eigenlijk niet zo
prettig aan. Wanneer Wim achter me liep,
voelde ik me meer op mijn gemak. Zo maar
stoppen om een foto te maken (Marike) of je
broek in je sokken te stoppen (Wim) mocht
niet. Er mochten geen gaten in de ganzenmars
ontstaan. De grond was zwart, vochtig en
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plakkerig en de begroeiing was nergens bodem bedekkend. De wandelschoenen werden
aan alle kanten bedekt met modderige grond.

Giraffen met Roodsnavelossenpikkers

(Marike de Haan)

Overal liepen grote zwarte miljoenpoten, vaak
opgerold, doordat we als laatste lopers de verschrikte dieren zagen. Het kostte moeite om ze
allemaal te ontwijken. We zagen Impala’s,
Rietbok en drie Giraffen, een volwassen exemplaar en twee jongen. Volgens de gids moest er
een tweede moeder zijn, maar die liet zich niet
zien. Een drie cm grote mestkever met groene
en roodachtige glans ging op de foto, evenals
een poeltje met sporen van de Afrikaanse olifant en de Witte Neushoorn. Ook wezen de
gidsen op sporen van een Luipaard. Heel in de
verte was een Buffel te zien en even later een
groep Burchelli’s Zebra’s. We vonden de resten van een Impala, waaronder het gewei en
een stuk onderkaak. Europese Bijeneters lieten
zich zien en horen. Onze gidsen hielden zich
daar niet mee bezig. De verse nageboorte van
een Impala zorgde voor klopsignalen. Daar
schonken de gidsen wel even aandacht aan. In
een droge greppel lag een halve onderkaak
van een buffel en een stukje verder lag de schedel met half vergane hoorns. We kregen opnieuw instructies om goed bij elkaar te blijven.
Toen we stil stonden, zagen we, ongeveer 80
meter van ons af een groep van drie buffels
met tenminste twee stieren. Ze keken ons aan,
lieten zich op de foto zetten, draaiden zich om
en liepen rustig weg. Door alle begroeiing wa-

ren ze meteen uit beeld. Wat een prachtige afsluiting van een bijzondere wandeling. Om
9.00 uur waren we terug op de parkeerplaats,
waar we de ergste modder van onze schoenen
probeerden te spoelen bij een kraan.
Wandeling bij het Hotel Greenway Woods
Na een korte tussenstop in het hotel besloten
Wim en ik nog een korte wandeling in de omgeving van ons hotel te maken. Ik had vanuit
de bus een rivierdal gezien, niet al te ver van
ons hotel af en dat zag er veelbelovend uit tussen de dennen- en acaciaplantages in.
Nog op weg naar het dal zagen we de Afrikaanse Hop (een ondersoort van de Eurasian
Hoopoe), een vogel met een knalrode buik en
zwart van boven, gedetermineerd als de Chorister Robin Chat, de Fork-tailed Drongo en
Zwarthalsbaardvogel. Bij het dal groeide onze
lijst snel met Kaapse Brilvogel, Roodborsttapuit, een honingzuiger, grijs van boven en een
gele stuit, kortom het vrouwtje van de Yellowbellied Sunbird, Grauwe Buulbuul, de Bluecheeked Bee-eater en eindelijk eentje in beeld,
de Red-chested Cuckoo. Ook konden we de
Zuid Afrikaanse Boomhop, Dikbekwever en
Brilwever noteren. We bekeken een termietenheuvel, waarvan we er onderweg vanuit de
bus al veel hadden gezien en vele fraaie bomen
en planten. Bij ons appartement hoorden we
een Wielewaal (alleen gehoord, maar omdat
deze zong moet het de Black-headed Oriole geweest zijn, de Europese Wielewaal houdt zich
hier in dit jaargetijde stil) en we zagen Bruine
Muisvogels hoog in de bomen.
Losse waarnemingen onderweg in Swaziland
Bij een glasfabriek in Swaziland zaten Brilwevers en een paartje “klauwieren” (mannetje
was beige op de borst en zwart op de rug en
bovenkop) en dat bleek de Southern Boubou
(verwant aan de klauwier) te zijn. We zagen
vanuit de bus diverse Koereigers lopen bij de
verder loslopende koeien van een Afrikaans
ras.
Een lunchpauze bij een restaurant met een
meertje leverde een Blauwe Reiger, Blacksmith
Lapwing en Brilwevers op. Huismussen waren
druk in de weer met lange grassprieten aan de
onderzijde van de houten overkapping, waar
we onder zaten. In het meertje zat ook een
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kleine Krokodil (uitgezet door de eigenaar van
het restaurant, volgens onze reisleider), maar
die liet zich niet zien.

Southern Yellow-billed Hornbil

(Marike de Haan)

St Lucia en omgeving
Bij de aankomst bij het hotel in St. Lucia zagen
we meteen al drie Vervetaapjes rondlopen. We
begonnen met een rondwandeling door het
dorp. Groepjes Zebramangoestes wandelden
door het dorp; ze waren watervlug en het lukte
niet om er een fatsoenlijke foto van te maken.
Bij de oever van het St. Lucia Lake zagen we
een zwartwitte kwikstaart, de African Pied
Wagtail en nesten en vogels in actie van de
Bruinkeelwever. St. Lucia staat er om bekend
dat er soms Nijlpaarden over straat wandelen.
De eerste avond maakten we dan ook een extra
rondje door het dorp, maar we zagen ze niet.
Een ander echtpaar had diezelfde avond wel
een Nijlpaard gezien en ook op de foto gezet.
Op vrijdag 15 november liepen wij halverwege
de ochtend door het dorp en iets verder dan
dat, naar de brug over een uitloper van het St
Lucia Lake. Hier zagen we een Nijlpaard op
vrij grote afstand in het water dobberen. De regen begon zachtjes te vallen, terwijl we weer
naar het dorp wandelden. In een parkje aan de
westkant van het dorp zagen we een andere
tok, wit-zwart met een rode snavel, hoog in de
boom, een mannelijk exemplaar van de
Kuiftok. Ook liep er een Afrikaanse Hop, die
voedsel zocht op het gras. Twee dames van
onze groep liepen onder een boom en zochten
een vogel die hoog in de boom zat, ondervleugels rood, zalmkleurige hals en borst, er zat
ook groen in en blauw, een prachtige Purplecrested Turaco. De vogel was helaas moeilijk
in beeld te krijgen.

Gamedrive naar het Hluhluwe park
‘s Middags maakten we in een landroverbus
een tocht door het Hluhluwe park. Onze
chauffeur was nogal gezet en hij stelde zich
met een brede lach op het gezicht voor als Jerommeke. Als we iets zagen, moesten we zijn
aandacht trekken door “halleluja” te roepen.
Onze chauffeur zat vol humor, maar hij wist
veel wild te spotten samen met ons.
Zo zagen we Impala, Nyala (man en vrouw),
Olifant (alleen mannen), Witte Neushoorn,
Buffel, Wrattenzwijn, Baviaan, Afrikaanse
Bergbuizerd, Buizerd, African White-backed
Vulture (een nest met twee jongen en een volwassen vogel), Gnoe (Wilde beest), Burchelli’s
zebra, Koedoe, Giraffe en Wilde Hond (groep
op afstand).
Op de Giraffen zaten veel Roodsnavelossenpikkers, een werkelijk prachtig gezicht. Het
ziet er allemaal lieflijk uit, parasieten pakken
op een ander dier, maar ze pikken ook gaten in
de vacht en drinken dan bloed. (informatie van
Hidde Bult).
Het laatste stuk van de tocht ging het regenen
en zelfs onweren. Het was een prachtig gezicht
boven het gebied met veel hoogteverschillen
en vergezichten. Na het avondeten maakten
we opnieuw een rondje extra door het dorp,
maar we kwamen geen Nijlpaarden tegen.

Nijlpaarden

(Marike de Haan)

Tocht door het Cape Vidal reservaat
Op 16 november om ongeveer 7.30 uur werden
we, een deel van onze groep, opgepikt door
Lory, een vrouwelijke gids met haar terreinwagen. We reden naar het Cape Vidal Nature reserve. Dit reservaat ligt aan de kust van de Indische Oceaan. We reden door een duinenlandschap, maar toch wel heel anders dan
onze Nederlandse duinen. De grond was vaak
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oranjebruin en er groeiden palmbomen en andere exotische bomen en planten. Het landschap was gevarieerd met af en toe mooie vergezichten en dichter bij de kust mooie uitkijkjes op de blauwe oceaan. Net zoals in Nederland waren er vochtige duinvalleien, maar
daar kwamen toch wel heel andere planten en
dieren voor.
In het reservaat ligt een deel van het zoutwatergetijdenmeer, het 360 km2 grote St. Lucia
Lake dat het leefgebied is van naar schatting
1000 krokodillen en 800 tot 900 Nijlpaarden.
We zagen veel dieren en vielen van de ene verbazing in de andere met o.a. Bosbok, Red Diker, Koedoe, (met zijn voorpoten op de weg
bleef deze mannelijke Koedoe even staan), Waterbok, Witte Neushoorn, Buffel (waarvan een
op de terugweg zeer dichtbij was), Impala,
Vervet Aap, Yellow-billed Kite, Kaalkopkiekendief (man, zittend in een boom), Wrattenzwijn (moeder met twee biggen rende snel uit
beeld met de staart recht omhoog), de Fan-tailed Widowbird (man en vrouw) en Burchelli’s
Zebra. De lijst groeide verder met Scharrelaar,
Lelieloper, Ralreiger, Heilige Ibis, Wenkbrauwspoorkoekoek, Red-chested Cookoo (alleen gehoord) en twee Witwangfluiteenden die
vlakbij op het water van een duinmeer dobberden. Lory liet ook een van de 52 soorten kikkers zien en een exemplaar van de toch wel erg
grote, zwarte mestkevers. Die grote mestkevers vlogen er veel rond en in een auto zonder
ramen, -ook het voorraam was naar beneden
geklapt-, moest je af en toe weg duiken voor
deze kamikaze kevers. Ook giga-grote (10 cm
lange) sprinkhanen vlogen rond; sommigen
van onze groep zagen ze zelfs aan voor vogeltjes. Een enkele dagvlinder kwam voorbij, terwijl er 186 soorten bekend zijn uit het reservaat.
Bij een van de duinmeertjes dobberden Nijlpaarden in het water. De Lelieloper, die ook
bekend staat als Jezusvogel was op hun koppen hard aan het zoeken naar voedsel. Hierbij
moest hij af en toe hoppen van de ene naar de
andere kop. Nijlpaarden kunnen vijf minuten
onder water blijven. Overdag verblijven ze afhankelijk van het weer de meeste tijd in en onder water, omdat ze anders verbranden en
oververhit raken.
We maakten een korte stop bij het strand, waar

een deel van de groep het water in dook. Weer
bij de terreinwagen zagen we Samango Meerkatten in een boom zitten. Deze pikken eten uit
auto’s als ze de kans krijgen. Lory bleef om die
reden bij de auto, want de aapjes zouden er anders een puinhoop van maken. Bij zo’n open
landrover valt weinig af te sluiten.
Op de terugweg namen we een andere route
met kans op Secretarisvogel. Dat deed mijn
hart sneller kloppen. Het was een smalle weg
met aan weerszijden een oerwoudachtige begroeiing met wurgvijg en grote dracaena’s en
af en toe zicht op grazige veldjes of zilte moerassen. Helaas kwamen we op een gegeven
moment bij een ingestorte brug uit en konden
we niet verder. Keren was lastig voor Lory,
maar met veel steekwerk lukte het haar wel.
Bij een van de open veldjes liepen inmiddels
twee exemplaren van de Woolly-necked Stork.
Ook heel mooi, maar toch jammer van die
brug en de kans op… Lory wees ons op de
Spoorwiekgans en de Roodborstzwaluw. Even
later zagen we een andere soort zwaluw op
een draad zitten, de Roodkruinzwaluw.
De Yellow-billed Kite vloog zijn rondjes en we
hadden geluk: een Visarend vloog vlak langs
onze auto, prachtig in beeld, maar onmogelijk
om te fotograferen.
Vaartocht over het St. Lucia Lake
Nu voelden we ons echt onderdeel van het
massatoerisme. Boten vol amateurfotografen
met soms professionele apparatuur, een buslading Britten, twee busladingen Nederlanders
en een meer vol met Krokodillen en Nijlpaarden. Ook was er een lijzige stem, die via een
versterker vertelde wat er links en rechts te
zien was. Dit om even een beeld te schetsen.
We zagen wel geteld één Krokodil, maar die
lag er dan ook prachtig bij en deed zelfs zijn
bek even open. Verder zagen we tientallen,
misschien wel honderden, Nijlpaarden. Iedereen deed ontzettend zijn of haar best om daar
de mooiste plaatjes van te schieten. Wanneer
een Nijlpaard zijn/haar bek opende, werd dit
door de bootbewoners beantwoord door oh’s
en ah’s en het drukke geklik van camera’s. Af
en toe vertelde de lijzige stem wat er aan vogels in beeld kwam. Zo zagen we de Reuzenijsvogel, de Purperreiger, de Blauwe Reiger, veel
Brilwevers, Wire-tailed Swallow, Aalscholver,
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Afrikaanse Dwergaalscholver, de Yellow-billed Kite en de Royal Tern (groot, rode snavel).
Op het land liepen in de verte kuddes van de
Koedoe, maar daar schonk de lijzige stem geen
aandacht aan. Wel werd er aandacht geschonken aan de speciale mangrove begroeiing langs
de oevers.
Derde en laatste avond in St. Lucia
We gingen uit eten bij een restaurant waar we
op een overdekt balkon konden zitten. We zaten er nog niet zo lang toen er opeens allemaal
mensen over het hekwerk van het balkon hingen en we camera’s hoorden klikken. Zou er
een Nijlpaard lopen? “Ja, er loopt er eentje”.
Wim bleef bij onze rugzakken en ik zette de
achtervolging in. Dit was schipperen tussen:
“Wat is het bereik van het flitslicht en hoe
dicht durf ik het beest te naderen?” Op een gegeven moment draaide hij/zij zijn of haar kop
naar me toe en nieste, zodat de grassprieten
door de lucht vlogen. Drie mannen deden mee
met dit avontuur. ”Ik denk dat hij er op staat”,
maar op de display was eigenlijk niets te zien.
“We moeten de foto’s eerst maar eens thuis bekijken.” (Snoertje dat er voor nodig is om foto’s
op een tablet binnen te halen was thuis blijven
liggen…) Geweldige foto’s zijn het niet geworden, maar het Nijlpaard staat er wel op, foeragerend op een grasberm en tussen de auto’s en
tuinmuren.

van de meest zeldzame plantensoorten ter wereld, waar idiote bedragen voor worden betaald en waar alleen nog mannelijke exemplaren van bestaan, staat er ook, de Woodscycade.
Er worden wel stekken van gehaald en zo kan
men de soort nog vermeerderen. We hebben
moeten rennen om deze soort te scoren. We
hadden veel tijd gespendeerd om vogels en
planten op de foto te zetten. Zo zat er een
broedkolonie van de Great White Pelican in
een boomgroep bij een vijver. Hier zagen we
ook een Bonte IJsvogel en twee Blauwe Reigers. Op de gazons liepen op diverse plekken
Hadada Ibissen. Een werkelijk prachtige honingzuiger, blauwe weerschijnvlekken in de
hals en verder vooral zwart wilde ook wel poseren, de Witbuikhoningzuiger. Gelukkig had
de vogel zich van alle kanten laten zien en fotograferen en de witte buik gaf de doorslag bij
het op naam brengen. Drie kwartier was natuurlijk veel te kort, maar een groot deel van
ons gezelschap dacht daar anders over, die zaten al in de bus. En zo kwamen wij deze keer
iets te laat bij de bus aan.
In Durban zagen we ook nog de Kaapse Mees.

Broedkolonie Great White Pelican

White-faced Duck

(Marike de Haan)

Botanische tuin van Durban
Te midden van de miljoenenstad Durban ligt
de botanische tuin met een bijzonder uitgebreide collectie bomen en planten en ook diverse gevederde bewoners. We kregen drie
kwartier om dit moois te gaan bekijken. Een

(Ine van de Avoort)

Wandeling in de Drakensbergen bij ons resort
Dinsdag 19 november begon druilerig en bewolkt. We gingen op pad met vier personen
uit ons reisgezelschap. Helaas voor Wim en
mij werd het steeds warmer en zonniger tijdens de wandeling. Water hadden we wel bij
ons en ook een hoofddeksel. Zonnebrandcrème had ik deze keer niet op.
De wandeling was weer een ware ontdekkingstocht wat betreft de natuur. Prachtige
bloemen gingen op de foto, hagedissen (drie
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soorten), een groep Bavianen en een schitterende sprinkhaan (blauw met rood). Aan vogels zagen we aan de rand van de resort een
lijsterachtige met zwarte vlek op de borst, geelgroen van boven en geel aan de buikzijde, de
Bokmakierie en wat verderop een soort vliegenvanger of klauwier (“Wat is dit nou?”),
zwart- wit gekleurd, de Black-and-white
Shrike-flycatcher. Er werd een jong gevoerd
door een ouder. Enkele roofvogels, hoog in de
lucht en te moeilijk, lieten zich omhoog tillen
door de thermiek. Vanaf een uitzichtpunt zagen we Heilige Ibis (een groep), Dodaars, Aalscholver op een kunstmatig aangelegd meertje,
ver beneden ons. Glansspreeuwen (soort?) vlogen rond en kleine marmotachtige dieren waren ons steeds te vlug af. De groep Bavianen
liepen op een gegeven moment op onze route
en wij besloten om een omtrekkende beweging
te gaan maken. Zo liepen we over een grashelling, waar -dat bedacht ik me terwijl we daar
liepen-, misschien wel slangen zouden kunnen
liggen. Op korte afstand vloog een Trapachtige
vogel op; dat ging erg snel. De eerste persoon
van onze groep zag een nest. Van afstand heb
ik snel twee foto’s gemaakt en we zijn nog
sneller doorgelopen. De eieren werden waarschijnlijk anders te heet. Hopelijk is de trap
snel terug gekeerd. Ik bedacht me ook dat ik
veel moest gaan drinken; het was zo warm. Na
ruim 4 uur waren we terug bij ons hotel waar
we verkoeling zochten in het zwembad.
Toch werd Wim ziek van de zon, een zonnesteek, gelukkig niet al te zwaar, maar wel
schrikken. Zelf had ik verbrande armen, die te
veel van de Zuid Afrikaanse zon hadden gekregen.

armste landen ter wereld behoort.
We stopten even voor een paar Kaapse Ibissen,
een zeldzame en endemische soort. In een kaal,
bergachtig gebied stond een kleine verzameling hutten met weinig meubilair. Mensen liepen er bijna verlegen rond en wij werden ook
verlegen. Een jongen sprak een beetje Engels.
Hij wilde wel op de foto. Hij vroeg er niet om
maar we gaven hem wat geld. Even later kwamen we hem weer tegen; hij vroeg of ik “food”
bij me had. “Heb je honger?” vroeg ik. Hij
knikte. Daar ging ons tussendoortje bestaande
uit een banaan en een koffiebroodje. Hij stak
alles onder zijn wollen deken weg met een
blijde blik in zijn ogen. De mensen van Lesotho
hebben de bijnaam dekenvolk. Hoe meer kleuren er in de deken zijn verwerkt, hoe hoger in
aanzien. Er lopen veel schaapskuddes met herders en de wol wordt naar de UK verscheept.
Dekens worden uit UK geïmporteerd. Het was
een schokkende ervaring om zo’n dorp te bezoeken en het had nog erger gekund. De mensen zagen er niet mager uit. We voelden ons
schuldig als rijke westerlingen.

Helmparelhoen

Tocht naar Lesotho
Met de grote bus reden we naar Pietermaritzburg om daar over te stappen in terreinwagens. Onderweg zagen we Grijze Kroonkraanvogels, de Fiscal Flycatcher, Ooievaars, drie
roofvogels en prachtige vergezichten. We
klommen met de sterke terreinwagens de ongelooflijke steile en onverharde bergweg naar
de Sanipas op. We verlieten Zuid Afrika en 8
kilometer niemandsland volgde. Bij de Sanipas
konden we in een simpel douanekantoor een
stempel halen om Lesotho binnen te mogen.
Onze gids had verteld dat dit land tot de vijf

(Wim de Haan)

Terugreis naar Johannesburg
Alleen vanuit de bus en soms op stopplekken
deed ik nog diverse waarnemingen: Hamerkop
(3 ex.), Kuifarend (2 keer), Heilige Ibis, Ooievaar (groep op akker), Zadelbekooievaar, verschillende te lange staartvogels en wevers. Ergens lag er een vers gemaakt nest van een wever op de grond. We hebben het opgeraapt en
weer neer gelegd. Te kwetsbaar en wat neem je
als verstekelingen mee naar huis?
De droomreis zat er op en we hadden een
lange reisdag te gaan, vanaf de Drakensbergen, 1 dag rijden, 500 km naar Johannesburg, 3
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uur wachttijd, vanaf 22.00 uur ongeveer 10.000
km vliegen boven Afrika naar Cairo, 5 uur
wachttijd, 5 uur vliegen (ongeveer 3000 km boven Egypte, de Middellandse Zee en Europa)
en tot slot ruim 2 uur met de trein, 15 minuten

wachten en 10 minuten met auto. Om 16.30
uur waren we thuis in de Lobenpolder en op
dat moment ben je toch ook weer heel blij om
thuis te komen.

Totaallijst vogels
Nederlandse naam
Huismus
Vale Toerako
Roodvleugelspreeuw
Witnekraaf
Schildraaf
Roodkeelwidavink (spp ardens)
Amethisthoningzuiger
Hadada Ibis
Heremietkoekoek
Aalscholver
Reuzenreiger
Groenstaartglansspreeuw
Swainsons Frankolijn
Helmparelhoen
Kroonparelhoen
Bonte IJsvogel
Zwartborstslangenarend
Kaapse Wever
Zwarte Wouw, ondersoort
Grijze Slangenarend
Witruggier
Wenkbrauwspoorkoekoek
Zuidelijke Hoornraaf
Smidsplevier
Nijlgans
Witkopgier
Zuidelijke Geelsnaveltok
Zuidelijke Roodsnaveltok
Hamerkop
Bijeneter
Afrikaanse Hop
Choristerlawaaimaker
Groenkap Eremomela
Grauwe Buulbuul
Zwarthalsbaardvogel
Kaapse Brilvogel
Roodborsttapuit
Ornaathoningzuiger
Groene Bijeneter
Zuid Afrikaanse Boomhop
Dikbekwever
Treurdrongo
Brilwever
Maskerwielewaal
Bruine Muisvogel
Struisvogel
Waterfiskaal
Koereiger
Blauwe Reiger
Kurrichanelijster
Afrikaanse Bonte Kwikstaart
Bruinkeelwever
Kuiftok (man)
Purperkuiftoerako
Treurmania

Engelse naam
House Sparrow
Gray Go-away-bird (Lourie)
Red-winged Starling
White-necked Raven
Pied Crow
Red-collared Widowbird
Amethyst (or Black) Sunbird
Hadada Ibis
Red-chested Cuckoo
Cormorant
Goliath Heron
Greater Blue-eared Glossy Starling,
Swainson’s Francolin
Helmeted Guineafowl
Crested Guineafowl
Pied Kingfisher
Black-breasted Snake-Eagle
Cape Weaver
Yellow-billed Kite
Western Banded Snake-Eagle
White-backed Vulture
White-browed Coucal
Ground Hornbill (RL)
Blacksmith Lapwing
Egyptian Goose
White-headed Vulture
Southern Yellow-billed Hornbill
Southern Red-billed Hornbill
Hamerkop
European Bee-eater
African Hoopoe
Chorister Robin Chat
Green-capped Eremomela
Black-eyed Bulbul
Black-collared Barbet
Cape White-eye
African Stonechat
Variable (Yellow-bellied) Sunbird,
Blue-cheeked Bee-eater
Common Scimitar-bill
Grosbeakweaver
Fork-tailed Drongo
Spectacled Weaver
Black-headed Oriole
Speckled Mousebird
Ostrich
Southern Boubou
Cattle Egret
Grey Heron
Kurrichane Thrush
African Pied Wagtail
Southern brown-throated Weaver,
Crowned Hornbill
Purple-crested Turaco
Common Myna
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Gebied
Johannesburg e.a.
Pretoria
Pretoria
Drakensbergen resort
onderweg
onderweg
Misty Mountains (M.M.)
M.M. , Durban
M.M. , Greenway Woods, e.a.
Potholes waterval
Potholes waterval
Krugerpark
Krugerpark
Krugerpark
Krugerpark, onderweg
Krugerpark, Durban
Krugerpark
Krugerpark
Krugerpark, Cape Vidal, e.a.
Krugerpark
Krugerpark, Hluhluwepark
Krugerpark, Cape Vidal
Krugerpark
Krugerpark, Swaziland
Krugerpark, e.a.
Krugerpark
Krugerpark
Krugerpark
Krugerpark, Drakensbergen
Krugerpark
Greenway Woods e.o., St. Lucia
Greenway Woods e.o.
Greenway Woods e.o.
Greenway Woods, e.o.
Greenway Woods e.o.
Greenway Woods e.o.
Greenway Woods e.o.
Greenway Woods e.o.
Greenway Woods e.o.
Greenway Woods e.o.
Greenway Woods e.o.
Greenway Woods e.o.
Greenway Woods e.o.
Greenway Woods e.o.
Greenway Woods e.o.
in omheinde situaties
Swaziland
Swaziland, e.a.
Durban
Howick Falls
oever Lake St. Lucia
oever Lake St. Lucia
St. Lucia (parkje)
St. Lucia (parkje)
St. Lucia

Buizerd
Afrikaanse Bergbuizerd
Roodsnavelossenpikker
Roodschouderwidavink
Kaalkopkiekendief
Scharrelaar
Lelieloper
Ralreiger
Witwangfluiteend
Bisschopsooievaar
Roodborstzwaluw
Roodkruinzwaluw
Spoorwiekgans
Visarend
Reuzenijsvogel
Afrikaanse Reuzenstern
Purperreiger
Afrikaanse Dwergaalscholver
Roze Pelikaan
Witbuikhoningzuiger
Kaapse Mees
Bokmakierieklauwier
Zwart-witte klauwiervliegenvanger
Torenvalk
Dodaars
Knobbelmeerkoet
Blauwe Pauw
Trap (soort?)
Ooievaar
Grijze Kroonkraanvogel
Klauwiervliegenvanger
Kaapse Ibis
Zadelbekooievaar
Afrikaanse Zwarte Kuifarend
Dominikanerwida

Buzzard
Mountainbuzzard
Red-Billed Oxpecker
Fan Tailed Widowbird
African Harrier-Hawk
European Roller
African Jakana (Jezusbird)
Squacco Heron
White-faced-(whistling-) Duck
Woolly-necked Stork
Rufous-chested Swallow
Wire-tailed Swallow
Spur-winged Goose
Osprey
Giant Kingfisher
Caspian Tern
Purple Heron
Long-tailed Cormorant
Great White Pelican
White-bellied Sunbird
Grey Tit
Bokmakierie
Black-and-white Shrike-flycatcher
Eurasian Kestrel
Little Grebe
Red-knobbed Coot
Indian Peafowl
Bustard
White Stork
Grey-crowned Crane (RL)
Fiscal Flycatcher
Bald Ibis (endemisch, RL)
Saddle-billed Stork
Long-crested Eagle
Pin-tailed Whydah

Hluhluwepark
Hluhluwepark
Hluhluwepark
Cape Vidal
Cape Vidal
Cape Vidal
Cape Vidal
Cape Vidal
Cape Vidal
Cape Vidal
Cape Vidal
Cape Vidal, St. Lucia
Cape Vidal
Cape Vidal
Lake St. Lucia
Lake St. Lucia
Lake St. Lucia
Lake St. Lucia
Durban, Bot. tuin
Durban, Bot. tuin
Durban
Drakensbergen
Drakensbergen
Drakensbergen
Drakensbergen
Drakensbergen
Drakensbergen
Drakensbergen
op weg naar Lesotho
op weg naar Lesotho
op weg naar Lesotho
Lesotho
onderweg
onderweg
onderweg

Engelse naam
Burchell’s Zebra
Blesbok Antilope
Chacma Baboon
Buffalo
Waterbuck
Impala
Kudu
White Rhinocerros
Lion (female)
Elephant

Gebied
Pretoria omg., Krugerpark, e.a.
Pretoria e.o., onderweg
Krugerpark, Drakenberg resort
Krugerpark, Hluhluwep
Krugerpark,
Krugerpark, Hluhluwep
Krugerpark, Cape Vidal
Krugerpark, Cape Vidal
Krugerpark
Krugerpark, Hluhluwep
Krugerpark
Krugerpark
Krugerpark
Krugerpark, Hluhluwep
Krugerpark, St. Lucia
Krugerpark,
Krugerpark, St. Lucia,
Krugerpark
Krugerpark
St. Lucia (dorp)
Hluhluwepark
Hluhluwepark
Hluhluwepark
Cape Vidal
Cape Vidal
Drakensbergen

Totaallijst zoogdieren
Nederlandse naam
Burchelli’s Zebra
Blesbok
Baviaan
Buffel
Waterbok
Impala
Koedoe, Kudu
Witte Neushoorn
Leeuw (alleen vrouwelijk)
Afrikaanse Olifant
ratachtig beestje met staart
Gevlekte Hyena
Gnoe, Wildebeest
Giraffe, Giraf
Meerkat, Blou-aap
Wrattenzwijn
Nijlpaard
Rietbok
Luipaard (pootafdrukken)
Zebramangoeste
Nyala
Wilde Hond, Hyenahond
Bosbok
Rode Duiker
Samango-meerkat
Marmot?

Spotted Hyena
Blue Wildebeest
Giraffe
Vervet Monkey
Warthog
Hippopotamus (Hippo)
Reedbuck
Leopard
Banded Mongoose
Nyala
Wild Dog
Bushbuck
Red Duiker
Samango Monkey

45 (Veerkracht 19)

Boeken
Chittenden, H. 2009. Roberts bird guide. A comprehensive
field guide to over 950 bird species in southern Africa.
Herwig R. & Schubert M. 1974. Het grote kamerplantenboek.
Newman K. 1983. Newman’s birds of southern Africa.
Perlo, B. van. 2009. Collins Field guide Birds of southern
Africa.
Rauh W. 1973. Wondere wereld van cactussen en vetplanten.
Sinclair I, Hockey Ph., Tarboton W. 1995. Illustrated guide
to the birds of southern Africa.

Internet
Geactualiseerde (2013) standaardlijst Zuid Afrikaanse Vogels.
InfoZuidAfrika, alle zoogdieren van het NP Krugerpark.
Wikipedia, the free encyclopedia.
Website Rick & Jose van der Weijde, The Birds of South
Africa.

Reisorganisatie Kras, vliegmaatschappij
Egyptair.

Misty Mountain, www.mistymountain.co.za 1
nacht
Greenway Woods Resort, White River,
www.threecities.co.za 3 nachten
Lugogo Sun, Swaziland, www.booking.com/mantenga-lodge 1 nacht
Elephants Lake Inn, St. Lucia, www.elephantlakestlucia.co.za 3 nachten
Three cities, urban park hotel & spa,
www.booking.com/UrbanParkHotelAndSpa 1
nacht
Drakensberg Gardens, golf en spa resort,
www.goodersonleisure.co.za 3 nachten
Alle hotels waren luxe tot zeer luxe, luxer dan
wij normaal gesproken kiezen, vaak met
zwembad. In twee hotels (Greenway Woods
Resort en Elephants Lake Inn) zijn spullen van
enkele reisgenoten verdwenen. Daar moet je
eigenlijk altijd op bedacht zijn, helaas.
Lobenpolder 7, 4617 MP Bergen op Zoom,
email dehaan@brabantsewal.eu

Hotels
Arcadia Hotel, Pretoria, www.arcadiahotel.co.za: 1 nacht

IJseend, vrij algemeen bij de Brouwersdam in de winter (zie volgend artikel)
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(HES van Schoonhoven)

Happy birding op Texel en de Brouwersdam
HES van Schoonhoven
Kleine Geelpootruiter, Dwerguil, Rosse Franjepoot, Sperweruil (nog steeds!), Arendbuizerd (ook nog
steeds!), Grote-, Witband- en gewone Kruisbekken ... er valt heel wat te twitchen dezer dagen, maar
niet allemaal dicht bij huis.
Wij zijn weer terug van "Kerst op Texel", waar een vermeende Topper toch nog als Kuifeend de boeken in ging en waar een Zeekoet zich voor de verandering eens van heel dichtbij uitgebreid liet bekijken. Want dood. IJseenden en Eiders in de verte, Stormmeeuwen dichterbij. Maar alles te ver weg in te
weinig licht voor de foto.
„Rendier" is een veel te gemakkelijke vertaling
van „reindeer” -(Eng.) als in "Rudolph the red
nosed ….”. Jazeker, „teugelhert”. Altijd handig
als je er met de slede op uit wilt. Maar de echte
rendiertjes vind je aan de vloedlijn: de Drieteentjes, zó snel en zó vreselijk nerveus, dat je
er nauwelijks iets van kunt zien. Ja, een warrige massa grijze schichten. Maar dat noem ik
geen waarnemen. Rennen, rennen, rennen! Geluk is echter met de geduldigen, net als kramp
in de rechterknie en een ijskoude, zoute zandvlek op mijn broekspijp, maar dan heb je ook
wat.

Niet dat met deze portretten „de ziel van de
Drieteenstrandloper” is blootgelegd. Daarvoor
moet je maar zo’n onscherp filmpje op
YouTube zoeken.
Maar enfin, als het makkelijk was, was het niet
zo leuk. Hoewel? Soms hoef je er toch wel heel
erg weinig moeite voor te doen: Kijk, een Aalscholver! Stop, stop. Waar is de rijstzak?
Camera op de rand van de deur, klikkerdeklik.

Maar … wat heeft hij daar eigenlijk in de bek? (HES van
Schoonhoven)

Hèhè .. effe rust! En hup, daar gaan we weer! Drieteenstrandlopers.
(HES van Schoonhoven)

Ook een Drieteenstrandlopertje raakt wel eens
los van de „kudde” als hij even moet uitblazen
van al dat haastige gedoe.

Brouwersdam
Gisteren was het ook niet moeilijk aan de
Brouwersdam. Topdrukte en de menigte werd
niet teleurgesteld. Een IJsduiker, een Parelduiker en meer dan een Roodkeelduiker, IJseenden, Zwarte Zeeëend vrouw, Grote Zeeëend,
Kuifduikers en Roodhalsfuten, een enkele eenzame Eider en een menigte Brilduikers. Middelste Zaagbekken, Zeekoeten, een Topper(!),
een Zwarte Zeekoet, Drieteen-, Grote Mantel
en Geelpootmeeuwen, en heel onverwacht een
clubje Wilde Eenden. Op de stenen walkant
foerageerden Paarse- en Drieteenstrandlopers,
Scholeksters en Steenlopers. In het water een
Grijze en een Gewone Zeehond.
Nee, wij hebben niet alles gezien, maar toch
genoeg om de reis en de ontberingen van de
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altijd strakke en ijskoude wind ruimschoots te
rechtvaardigen.
Op de terugweg -via Haamstede (Stolpweg
e.o.), de kortste omweg - hebben we nog even
van heel dichtbij een Waterral gescoord.

zijn spreekwoordelijke lip zat. Maar, als ik de
shots terugkijk en al die bewegingsonscherpte
zie, was hij toch verrassend snel en schichtig
van doen. En zijn bruine dekveertjes zijn zo
fijn, dat die niet scherp op de gevoelige chip
zijn te vangen.
Nee, dit is niet te vergelijken met de foto’s
waar Ton Döpp ons mee verwent
(http://www.tondopp.nl), maar zeker een reden
om nog eens terug te gaan.
Poelekes 23, 4661 LP Halsteren, email harrier@kpnplanet.nl

Waterral

(HES van Schoonhoven)

Rustig foeragerend en geen ogenblik onder de
indruk van de fotograaf, die toch praktisch op

De vogelen des velds eerste helft 2014

Verzameld door Ray Teixeira
In deze aflevering van de Vogelen des Velds wat bijzondere, vroege of late waarnemingen uit onze
regio uit de eerste helft van 2014. Er werd gebruik gemaakt van allerlei bronnen, als mailtjes tellingen
en soms ook Waarneming.nl.
Afkortingen: ad = adult, BSie = Bart Siebelink, CSte = Cees Steur, EdJo = Erik de Jonge, FSev = Fred Severin, HB = Hidde Bult, HdJa = HDja = Hanneke Dujardin, HP = Hans Potters, HT = Hubert Tonino,
HvGi = Hannie van Gils, JFri = John Frijters, JH = Jan Hogerwaard, JJac = Jos Jacobs, KKoo = Klaas
Koopmans, LdH = Leo den Heijer, MdHa = Marike de Haan, MGer = Marcel Gerards, MH = Mark
Hoekstein, MT = Matthew Twort, MtHe = Martin te Hennepe (Klu), PdJ = Pdja = Paul Dujardin, PS =
Paranka Surminski, PW = Pim Wolf, RBij = Rob Bijlsma, RH = Ria Hogerwaard, RKra = Robert Kraaijeveld, RT = Ray Teixeira, SdD = Simon den Dubbelden, SHop = Sjaan Hopmans, SLil = Sander Lilipali,
TB = Ton Bakker, TS = Teus Slagboom, WdV = Wies de Valk.
Naam
Roodhalsfuut
Kuifduiker
Geoorde Fuut
Roze Pelikaan
Roerdomp
Kl Zilverreiger
Blauwe Reiger
Zwarte Ooievaar
Ooievaar
Heilige Ibis
Lepelaar
Zwarte Zwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Kleine Rietgans
Indische Gans
Sneeuwgans
Keizergans
Kl Canadese Ga

Aantal Datum
Plaats
1
28-5 Hp-O, natuurbouw
2
23-2 Boskreek, monding
129
15-3 Markiezaatsm-ZO
1
14-2 Vlb W'drecht
1
19-5 Plaatvliet-West
1
10-5 Kraaijenberg
81
19-6 Hogerwaardschor
16-5 Kraaijenberg
1
1
27-3 Woensdrecht-N
1
2-6 Spuitkop-Noord
1
17-5 Molenplaat, n bouw
2
19-1 De Krabben
54
18-1 Markiezaatsmeer-ZO
2
9-2 Molenplaat-slik
4
18-2 Kraaijenberg-plas
1
25-1 Hp-O, n bouw
1
17-5 Duintjes-midden
1
2-6 Spuitkop-NO
1
22-5 Kraaijenberg-plas

Atlas man
494423
494411
493453
494513
493412
1
493434
494410
493434
494425
493442
493315
491543
493453
493411
493444
494422
493444
493442
493444
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vr

wrn1
EdJo
TS
TB
MtHe
RT
TS
MH
TS
LdH
TB
PDuj
RT
RT
RT
TS
JH
RT
TB
TS

wrn2
TS
RKra
JH

wrn3

Broed Gedrag

CSte

2

avondschemer
naar NNW
kwam uit NO
over

RT
SdD
PS
JJac

PW
HDuj

Slil

CSte

SHop

PDuj
RKra
RT
RKra

MGer
TB

RT
JJac
2
1

van slaapplaats

gepaard Br g
minima

Casarca
Kaapse Casarca
Muskuseend
Krooneend
Tafeleend
Midd Zaagbek
Grote Zaagbek
Rosse Stekelst
Wespendief
Zwarte Wouw
Rode Wouw
Zeearend
Zeearend
Bl Kiekendief
Havik
Visarend
Smelleken
Kwartel
Waterral
Kraanvogel
Steltkluut
Zilverplevier
Blonde Ruiter
Kemphaan
Bokje
Grutto
Rosse Grutto
Regenwulp
Meeuw spec
Dwergmeeuw
Geelpootmeeuw
Dwergstern
Zwarte Stern
Witvleugelstern
Ransuil
Velduil
IJsvogel
Midd B Specht
Oeverpieper
Engelse G Kwikst
Rouwkwikstaart
Cetti's Zanger
Snor
Klapekster
Grote Kruisbek

Kraanvogels 24/2

15
1
1
4
3130
1016
6
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
9
84
4
100
1
1
1
89
50
1
30000
19
1
1
22
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
2

19-6
31-5
17-5
22-4
18-1
7-2
9-2
24-4
21-6
17-5
23-4
12-2
20-6
18-1
17-6
12-6
22-4
4-6
22-2
24-2
31-5
25-1
28-4
17-6
18-1
25-6
30-5
24-4
23-2
24-4
4-1
31-5
22-4
16-5
7-3
18-1
26-6
22-3
25-1
7-5
24-4
23-2
5-5
4-1
26-2

Prinsesseplaat-N
Prinsesseplaat-N
Binnenschelde-O
Molenp-Zoommeer
Boskreek
Bergse Diepsluis-O
Binnenschelde-Z
Kreekrak-NO n b
Zeezuiper
Plaatvliet-West
Speelmansplaten-Z
Duintjes-midden
Zeezuiper
Duintjes-Zuid
de Bunt
Hpolder-W, kreek
Hpolder-m, n bouw
Duintjes-midden
Steiger
Lobenpolder
Prinsesseplaats-N
Oesterdam-bocht-Z
Augustapolder-W
Augustapolder-W
Landtong-Oost
Markiezaatsm-m-O
Schakerloopolder
Kraaijenberg
Spuitkop-ZO
Markiezaatsm-m-ZO
De Kragge 2
Schakerloopolder
Markiezaatsm-m-O
Markiezaatsm-m-ZO
Kooiweide-Zuid
Hogerwaardschor-O
Duintjes-Noord
Wouwse Pl Centrum
Oesterdam-midden
Duintjes-midden
Augustapolder-West
Steiger
Kleine Markiezaat
Hogerwaardschor-W
Meerse Duinen-N

(Marike de Haan)

492345
492335
493413
492451
494411
492342
493423
493451
492553
493412
492352
493444
492553
493454
494541
494421
494422
493444
493451
493433
492345
493344
493434
493434
493453
493433
492332
493434
493452
493453
492543
492331
493433
493453
494533
494414
493434
493545
493334
493444
493434
493451
493434
494412
495611

1
4

3

1

3

1
1
2
1
1

Casarca
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2

1

MH
TS
RK
MdHa
HT
WdV
RT
CSte
RKra
TS
MdHa
RT
RKra
RT
SHop MdHa
TS
MT
3
TS
RKra
5
MdHa
1
TS
KKoo
HP
JJac
SHop
RT
PS
14
TS
HT
WdV
MdHa
2
TS
RKra
4
MdHa
TS
RK
MGer
JH
RT
RH
TS
TS
RT
CSte
RKra
RT
0
MT
TS
MT
TS
RKra
CSte
TS
MT
TB
TS
RK
MT
TS
RBij
BSie
RT
2
JJob
SHop
FSev
HB
TB
RT
JH
MGer
JH
RT
MGer
TS
TS
MT
TS
RKra
CSte
2
JFri
HvGi
2
HB
SHop
HB

slaapplaats

baltsend
cirkelend
2e kj
prooitransport
op de grond

over O

vanaf Fianestr

over
van slaapplaats

vanaf de toren

(Erik de Jonge)

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), 2012, 2013 en 2014/1.
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• 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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