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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. 
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Van de voorzitter/redactiesecretaris 
 

Het is eindelijk weer eens gelukt een tweede Veerkracht in één jaar het licht te doen zien. Dat is sedert 

1991 niet meer gelukt. Dit nummer bevat een rapportage van grootschalig broedvogelonderzoek op 

het Groote Meer, een verhaal over het verschralingsbeleid van de Koninklijke Luchtmacht, het over-

zicht bijzondere broedvogels in onze regio, de waarschijnlijkheid van een succesvol broedgeval van 

een Woudaap in het Zoommeer-Oost in 2014, vogels kijken in Bulgarije, verborgen symboliek op 

schilderijen, een interview, alsmede verslagen van excursies en de Vogelen des Velds. 

 

Gaat het nu goed met onze Vogelwerkgroep? 

Ja en nee. Om met onze grootste problemen te 

beginnen: we hebben weinig leden en de ver-

grijzing slaat hard toe. Gelukkig zijn we niet 

de enige vereniging die hier last van heeft; je 

hoort het overal om je heen. De belangstelling 

voor de natuur lijkt af te nemen en het milieu 

is niet meer hot. Vooral niet bij de jeugd. Mis-

schien moeten we een aangepaste contributie 

instellen voor jongeren, maar het is de vraag of 

dat nu de oplossing is. 

Maar verder gaat het best goed. We doen mee 

aan tal van nuttige vogelonderzoeken, zoals in 

het Markiezaat en omgeving waar we broed- 

en watervogels tellen. En op de Brabantse Wal, 

waar we erin slagen om in ieder geval een vin-

ger aan de pols te houden door op gezette tij-

den broedvogelonderzoek in de belangrijkste 

natuurgebieden te doen. Een van onze leden 

houdt geregeld tellingen van trekkende vogels 

en we leverden onze bijdrage bij de Euro 

Birdwatch. Ook aan de Sovon-projecten doen 

we mee, hoewel in de directe omgeving van 

Bergen op Zoom nog tal van Atlasblokken lig-

gen, die nog niet onderzocht of geclaimd zijn. 

Vooral de zeekleiregio komt er bekaaid af en 

Sovon zou wat blij zijn als onderzoekers zich 

zouden melden om daar te tellen. Het gaat 

daarbij niet om hooggespecialiseerde tellers 

die ieder piepje kunnen duiden. Ook beginners 

zijn welkom en men gaat ervan uit dat zij al 

doende leren. Ook voor slaapplaatstellingen 

zijn nog mensen gewenst.  

We hebben een prima samenwerking met het 

Brabants Landschap en mogen regelmatig zon-

der kosten van de vergaderruimte op de Kraai-

jenberg gebruik maken. De excursies worden 

momenteel wat minder bezocht dan een jaar 

geleden en het onderzoeksprogramma voor 

2015 is zo overladen, dat het niet zeker is of we 

iedere maand wel aan een nieuwe excursie toe-

komen. Heeft iemand suggesties waar we nog 

naar toe kunnen gaan? 

Van het natuurbeschermingsfront komen wis-

selende berichten. De Raad van State heeft uit-

spraak gedaan over het Natura 2000 gebied de 

Brabantse Wal. De verkleining moet worden 

teruggedraaid en de Luchtballon en het Eiland 

moeten weer worden toegevoegd. Bovendien 

moet de Luchtballon in de staat worden terug-

gebracht van voordat er onterecht overnach-

tingsmogelijkheden werden gecreëerd. Daar-

mee krijgt ook de gemeente Woensdrecht een 

gevoelige tik op de vingers. 

In een procedure tegen laagvliegende militaire 

helikopters, werd in een uiterst lastige juridi-

sche procedure beslist dat alleen fysieke ingre-

pen in het natuurlijk milieu of landschap een 

project in de zin van de Habitatrichtlijn zijn. 

Niet duidelijk werd of een activiteit (laagvlie-

gen) significante effecten op de instandhou-

dingsdoelstelling mocht hebben. Terwijl dat 

zeker het geval is bij broedende Kraanvogels in 

het Fochtelooër Veen. Juridische haarklove-

rijen over “projecten” ten opzichte van “activi-

teiten” zijn kennelijk belangrijker dan wat in 

de natuur gebeurt. Defensie grijpt iedere mo-

gelijkheid aan om de regels over activiteiten 

van militairen zo ruim mogelijk uit te leggen. 

Ook bij de ontheffing van de Natuurbescher-

mingswet 1998, die de vliegbasis Woensdrecht 

nodig heeft voor haar activiteiten en plannen 

voor herinrichting, lijkt men deze weg in te 

slaan.  

Het Wereld Natuurfonds rapport dat het iets 

beter zou gaan met de natuur in ons land mag 

geen aanleiding zijn tevreden achterover te 

leunen. Het blijft van belang: natuurbescher-

mers, let op uw seack. 

 

Ray Teixeira, voorzitter vogelwerkgroep Ber-

gen op Zoom 
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Broedvogelkartering Groote Meer in 2011 
 

Ray Teixeira 

 

In 2011 werd van het Grootemeerstaartseheikomplex VOG 18 Groote Meer, dat als onderdeel van het 

Grenspark De Zoom/Kalmthoutse Heide ten oosten van het dorp Ossendrecht rond de Nederlandse-

Belgische grens ligt, in het kader van het vijfjaarlijkse monitoring programma op broedvogels onder-

zocht. Het belangrijkste gebied hiervan is het Groote Meer, onderdeel van het gelijknamige landgoed. 

Dit terrein ligt geheel in Nederland en meet circa 150 ha. Het Belgische deel van VOG 18 blijft in dit 

rapport buiten beschouwing. De resultaten worden vergeleken met tellingen uit 1988 (Teixeira 1990), 

de periode 1994-96 (Teixeira & Bult 2002) en 2006 (verstrekt door het Grenspark plus archief VWG 

Bergen op Zoom) en met de landelijke BMP-indexen van 2006 en 2011 (Boele et al. 2013, Netwerk 

Ecologische Monitoring 2013).  

 

 
Figuur 1. Overzicht Groote Meer met enkele toponiemen.  

 

Gebiedsomschrijving 

Van het Nederlandse deel van Grootemeer-

staartseheikomplex VOG 18 (figuur 1) van on-

geveer 150 ha zijn het westelijk en oostelijk ven 

van het Groote Meer het belangrijkste onder-

deel. In de jaren zeventig en tachtig van de vo-

rige eeuw waren zij samen circa 100 ha groot. 

Mede door toenemende waterwinning zijn ze 

sedertdien ernstig verdroogd. In de jaren ne-

gentig bevatten beide vennen regelmatig hele-

maal geen water. Hoewel het grenspark er veel 

aan doet om water in het meer te krijgen, lukt 

dat nog onvoldoende. In 2011 was het Groote 

Meer in maart half gevuld; de noordelijke helft 

van het westelijk ven en de zuidelijke helft van 

het oostelijke stonden droog. Deze gronden 

waren begroeid met respectievelijk natte heide 

met opslag van Grove Den en een droge vege-

tatie met grassen, biezen en opslag van Grove 
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Den. In de vennen zelf groeien veel hoge wa-

terplanten waaronder riet en Gele lissen. 

Vooral de rietvorming in het GMO gaat heel 

snel door de aanvoer van voedselrijk water 

vanaf de zwaar bemeste landbouwpercelen op 

De Steertse Heide. 

 
Grove Dennen en opslag van berk en Zomereik in het Groote 

Meer Noord 

 

Rond de vennen groeit voornamelijk bos. In 

het zuidwesten, westen en noorden is dat vaak 

oud en zeer gevarieerd met verschillende aan-

geplante boomsoorten als Grove Den, soms 

Zeeden en Fijnspar, maar er staat ook loofhout 

en is de ondergroei vrij goed ontwikkeld. In 

het oosten en zuidoosten is het bos wat jonger, 

eentoniger en vaak aangeplant met Corsi-

caanse Den. Het aandeel loofhout is er veelal 

lager en de ondergroei ook minder ontwik-

keld. Voor een beschrijving van het gehele 

landgoed zie Bult 2014, Teixeira 1990 en Teix-

eira & Bult 2002.  

De drinkwatermaatschappij Evides wint sedert 

1913 op en in de directe omgeving grote hoe-

veelheden water. Daardoor is de waterstand 

van de vennen enorm verlaagd en zijn de bos-

sen verdroogd. In het kader van droogtebe-

strijding werd in 2009 met Evides een conve-

nant gesloten om minder water op te pompen. 

Tot 2009 werd jaarlijks 14,5 miljoen m3 gewon-

nen. Najaar 2009 was dat afgenomen tot 12,5 

miljoen m3 en najaar 2011 tot 10,5.  

Tijdens broedseizoen 2011 werd opslag verwij-

derd bij het Groote Meer-Oost en struwelen ro-

dodendron verwijderd. Daardoor werden de 

op die plaats broedende vogels verdreven.  

 

Weersomstandigheden broedseizoenen 2009 

en 2010 

Na twee koude winters was ook de winter 

2010/11 weer vrij koud. Dat kwam geheel voor 

rekening van december (koudste in 40 jaar) 

toen er ook bijna de hele maand sneeuw lag. 

Januari en februari 2011 waren vrij zacht, zo-

dat de winter volgens De Bilt normaal was 

(Boele et al. 2013, Bult 2014). De winter was ge-

middeld in Nederland vrij droog, maar in het 

zuiden juist natter (Boele et al. 2013). De water-

stand in het Groote Meer was aan het begin 

van het broedseizoen dan ook vrij hoog. 

Het voorjaar was extreem droog (minste neer-

slag sinds een eeuw), zonnig en zacht met wei-

nig wind of regen. Deze condities waren uit-

stekend voor broedvogelonderzoek. Helaas 

zorgden ze wel voor het uitdrogen van het 

meer. De oostelijke helft kwam vanaf juni vrij-

wel droog te staan. Bijna alle watervogels 

moesten dat deelgebied verlaten. Zij gingen 

naar het westelijk deel (vooral Dodaars en 

Meerkoet) of verlieten het gebied (veel een-

den). 

Op 5 juni sloeg het weer om: de maanden juni 

en juli waren winderig, guur en nat (Boele et al. 

2013, Bult 2014). 

 
Groote Meer-Oost drooggevallen 3-9-2014 

 

Methode 

De inventarisatie van het Groote Meer was 

over het algemeen goed te doen, omdat plaats-
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bepaling in de hoger gelegen bossen vrij een-

voudig was en vrijwel overal gelopen kon 

worden. In de open terreindelen was plaatsbe-

paling lastiger, maar door het grote aantal her-

kenningspunten lukte het toch goed. Wel wer-

den moeilijkheden ondervonden bij het Groote 

Meer zelf, omdat dat niet doorwaadbaar was 

en op sommige plaatsen lastig te overzien door 

riet en andere wat hogere vegetatie. Het gebied 

is slechts vanaf het uiterste westen (het Meer-

huis) met de auto te bereiken, waardoor in die 

omgeving meer registraties werden verricht 

dan elders. 

 

 
Groote Meer-West; drooggevallen 3/9/2014 

 

Bij het veldwerk werden de meeste broedvo-

gels geregistreerd aan de hand van de territori-

umzang, maar ook andere indicaties werden 

gebruikt. Daarnaast werd soms systematische 

geluidnabootsing ingezet voor moerasvogels 

en de Nachtzwaluw. Alle broedvogelsoorten 

werden geïnventariseerd.  

De broedvogelinventarisatie vond vooral ’s 

morgens vroeg plaats. Er werden 35 bezoeken 

gebracht in de periode 26/2 tot en met 13/8. De 

eerste drie bezoeken kunnen als terreinverken-

ning of proefronde worden gezien. De laatste 

drie bezoeken in juli en augustus waren vooral 

bedoeld voor laat broedende soorten als Boom-

valk en Wespendief. Het enige avondbezoek 

vond plaats op 5 juni.  

Na de proefbezoeken werden 12 volledige ron-

des van 2-3 bezoeken gelopen, waarbij steeds 

flinke overlapzones werden aangehouden voor 

de bezoeken binnen één ronde. Daarbij werden 

vooral de beide meren regelmatig extra onder-

zocht. Het minder interessante bosgebied op 

de Meersche Duinen werd niet bij iedere ronde 

meegenomen. 

De onderzoekinspanning moest worden ge-

schat, omdat alleen de tijdsinvestering voor het 

gehele VOG 18 gebied werd bijgehouden. 

Deze bedroeg 60,9 min/ha. Het ver naar het 

oosten gelegen Belgische deel van VOG 18 

werd minder intensief bezocht. Als we daar-

voor corrigeren blijkt 65,0 min/ha aan het on-

derzoek van het circa 150ha grote Nederlands 

broedterrein te zijn besteed.  

 

De gegevens werden digitaal uitgewerkt door 

middel van het programma Autocluster van 

Sovon. Het uitdrogen van het oostelijk ven van 

het Groote Meer bemoeilijkte de clustering. De 

interpretatie werd zo nauwkeurig mogelijk ge-

controleerd, waarbij naar voren kwam dat 

voor de meeste soorten de interpretatie goed 

leek. Soms was de interpretatie te rigide. Zo 

werd bij de Staartmees, die volgens de Sovon-

criteria een hele grote fusieafstand van 500 m 

heeft (van Dijk 2004), waarnemingen van ver-

schillende zijden van het Groote Meer in een 

enkel territorium ondergebracht. Autocluster 

houdt ten onrechte geen rekening met barriè-

res voor een soort in het terrein. Territoriale 

Staartmezen steken geen grote watervlaktes 

over. Soms werden veel onnatuurlijk grote ter-

ritoria geconstrueerd, zoals bij de Koolmees, 

een soort met een klein territorium, maar toch 

met een grote fusieafstand. 

De strikte toepassing van de datumgrenzen le-

verde weinig problemen op, omdat er zoveel 

bezoeken werden gebracht. Vaak leverde Au-

tocluster nauwelijks meer op dan turven ge-

daan zou hebben (cf Teixeira 2011).  

Bij de Buizerd en de Zwarte Specht werden 

echter te veel territoria berekend en mogelijk 

geldt dat ook voor de Koekoek en de Groene 

Specht. Dit zijn soorten die op grote afstand 

zijn waar te nemen, maar ook een groot leefge-

bied hebben. Een en ander werd zo goed mo-

gelijk handmatig gecorrigeerd. 

Op 7/4 werden een door Vossen doodgebeten 

Grauwe Gans en Nijlgans gevonden. 

 

Afkortingen 
In dit verslag worden voor veel gebruikte termen afkortin-

gen gebruikt; ANB = Avifauna van Noord-Brabant (van 

Erve et al. 1967), BMP = Broedvogel Monitoring Project, cf 

= conform, GM = Groote Meer, GMN = Groote Meer-

Noord, GMO = Groote Meer-Oost, GMW = Groote Meer-

West, terr = territorium, tov = ten opzichte van. 
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Tabel 1. Broedvogels Groote Meer (VOC18) in 2011, in vergelijking met 1988, 1994-96 en 2006, de hoogste broedvogelcode in 

2011, opmerkingen en de veranderingen ten opzichte van 1994-96 en 2006, waarbij 1995 en 2006 op 100% is gesteld.* = Rode Lijst 

2004 (van Beusekom et al. 2005). De BMP-index is afkomstig van het Netwerk Ecologische Monitoring (2014). GrM = Groote 

Meer, ∆ = verandering, a = aanwezig, doch aantallen onbekend, x = aanwezig doch niet geïnventariseerd en - = niet onderzocht.  

Soort GrM GrM GrM  GrM broed opmerkingen ∆ tov 1994-96 ∆ tov 2006 

 1988 1994-96 2006  2011 code  VOG18 BMP VOG18 BMP 

Dodaars 14 15 4  19 12 matige toename 127 83,9 475 82,1 

Fuut 6 4 -    verdwenen 0 61,6 - 74,8 

Roodhalsfuut* 1  -    ook broedvogel 2002 - 225,0 - 112,5 

Geoorde Fuut 31 46 1  14 5 sterke afname 30 53,4 1400 47,5 

Zwarte Zwaan  2 1   1 verdwenen 0 - 0 - 

Grauwe Gans   3  7 12 nieuw, sterke toename >700 2966,7 233 278,1 

Canadese Gans 7 3 3  6 13 sterke toename  200 1542,9 200 140,3 

Brandgans  1 -    verdwenen 0 8800,0 ? 169,2 

Nijlgans 1 0,5 2  1,5 12 nu stabiel 300 495,0 75 168,4 

Casarca   -  0,5 2 ook bij Zwaluwmoer - - - - 

Bergeend 11 14 2  1 3 sterke afname 7 118,2 50 113,9 

Krakeend 5 4 0  7 3 sterke toename  175 411,3 >700 139,5 

Wintertaling* 7 4 3  3 12 matige afname 75 53,4 100 76,4 

Wilde Eend 10 10 x  38 12 sterke toename  380 84,9 ? 88,8 

Pijlstaart* 1 2 -   1 verdwenen 0 - - - 

Zomertaling* 4 6 -  11 12 sterke toename  183 42,0 ? 56,7 

Slobeend* 7 20 1  49 3 sterke toename  245 58,5 4900 76,2 

Tafeleend 8 8 0  1 3 sterke afname 13 89,2 >100 98,9 

Kuifeend 29 54 1  9 12 sterke afname 17 108,5 900 106,7 

Wespendief  1 -  0,5 12 onzeker 50 - >50 - 

Havik 1 2 x  2 12 stabiel 100 127,6 ? 113,8 

Sperwer 1 1 -  1 3 stabiel 100 66,0 ? 81,1 

Buizerd 2 2 x  2 12 stabiel 100 135,4 ? 111,4 

Torenvalk  1 0    verdwenen 0 59,4 - 66,7 

Boomvalk*  1 0   1 vaak jagend aanwezig 0 95,5 - 97,0 

Fazant  3 -  2 12 afname 67 85,7 ? 103,1 

Waterral 0,5 1 -  13 11 sterke toename  1300 78,3 ? 77,7 

Waterhoen 7 6 -  2 12 sterke afname 33 47,7 ? 58,2 

Meerkoet 58 55 x  33 16 sterke afname 60 83,9 ? 90,4 

Kievit  6 3  3 12 sterke afname 50 48,1 100 80,0 

Watersnip*  1 0  1 7 onduidelijk 100 70,1 >100 81,0 

Wulp  2 0    verdwenen 0 68,7 - 86,1 

Tureluur*   1  1 4 nieuwkomer >100 93,9 100 92,0 

Holenduif a 16 x  18 13 stabiel 113 107,8 ? 110,4 

Houtduif a 29 x  22 13 matige afname 76 100,0 ? 112,6 

Turkse Tortel  2 -    verdwenen 0 116,9 ? 86,5 

Tortelduif* 6 5 -    verdwenen 0 26,7 ? 57,1 

Koekoek* 2 2 x  1,5 4 vrij stabiel 75 76,5 ? 102,6 

Bosuil  1 -  3 12 sterke toename  300 92,4 ? 97,7 

Ransuil* 1 2 -    verdwenen 0 38,2 ? 70,0 

Nachtzwaluw*  1 -  3 4 sterke toename  300 303,6 ? 150,4 

Draaihals*   -  1 2 incidenteel - - ? - 

Groene Specht* 2 2 2  3 4 sterke toename  200 165,9 200 105,4 

Zwarte Specht 2 3 1  2 7 vrij stabiel 67 73,1 200 88,4 

Grote Bonte Specht 10 14 x  28 16 sterke toename  200 141,4 ? 122,4 

Klein Bonte Specht  1 x  8 5 sterke toename  800 215,0 ? 123,5 

Boomleeuwerik  3 6  6 12 sterke toename  200 116,9 100 110,8 

Veldleeuwerik*  2 0    verdwenen 0 47,4 - 94,9 

Boompieper a 21 17  51 12 sterke toename  243 207,5 300 126,1 

Graspieper*  1 -  9 14 sterke toename  900 71,6 ? 90,6 

Witte Kwikstaart a 2 -  2 12 stabiel 100 86,1 ? 136,0 

Winterkoning a 58 x  42 12 matige afname 72 60,6 ? 76,9 

Heggemus a 8 x  15 7 sterke toename  188 81,7 ? 76,8 

Roodborst a 63 x  66 12 stabiel 105 88,2 ? 86,8 

Blauwborst   1  13 14 sterke toename  >1300 192,6 1300 164,4 

Gekraa Roodstaart 17 27 15  29 14 stabiel/matige toename 107 108,7 193 131,4 

Roodborsttapuit  2 2  16 14 sterke toename  800 503,3 800 202,7 

Merel a 27 x  28 12 stabiel 104 119,4 ? 99,2 
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Soort GrM GrM GrM  GrM broed opmerkingen ∆tov 1994-96 ∆ tov 2006 

 1988 1994-96 2006  2011 code  VOG18 BMP VOG18 BMP 

Zanglijster 4 7 x  7 4 stabiel 100 140,4 ? 94,4 

Grote Lijster 4 3 -  3 12 stabiel 100 55,0 ? 82,5 

Sprinkhaanzanger   0  5 4 nieuw, sterke toename >500 192,1 >500 152,7 

Rietzanger   -  1 4 nieuwkomer >100 208,3 ? 175,1 

Bosrietzanger   -  3 4 nieuw, sterke toename >300 98,6 ? 98,6 

Kleine Karekiet   -  21 12 nieuw, sterke toename >2100 93,9 ? 113,9 

Tuinfluiter a 14 -  6 4 Sterke afname 43 94,9 ? 116,3 

Zwartkop a 30 x  67 5 sterke toename  223 192,1 ? 142,4 

Fluiter 1 2 -  1 4 onduidelijk 50 69,8 ? 122,2 

Tjiftjaf a 21 x  48 12 sterke toename  229 111,0 ? 157,8 

Fitis a 45 17  107 12 sterke toename  238 89,8 629 121,5 

Goudhaantje a 20 x  30 4 matige toename 150 121,1 ? 89,6 

Vuurgoudhaantje 1 2 -  8 4 sterke toename  400 64,3 ? 90,0 

Grauw Vliegenva* 3 9 -  9 7 stabiel 100 77,8 ? 103,3 

Bonte Vliegenvang 2 4 9  21 12 sterke toename  525 167,8 233 154,1 

Staartmees 8 8 x  8 12 stabiel 100 68,8 ? 87,3 

Matkop* 5 14 -  2 4 sterke afname 14 77,3 ? 106,3 

Kuifmees a 29 10  35 4 matige toename 121 81,7 350 84,1 

Zwarte Mees a 28 12  21 4 matige afname 75 72,6 175 66,3 

Pimpelmees a 26 x  36 12 matige toename 138 145,7 ? 100,7 

Koolmees a 81 x  96 12 matige toename 119 126,8 ? 98,4 

Boomklever 5 9 13  22 12 sterke toename  244 193,2 169 129,2 

Boomkruiper a 24 x  44 7 sterke toename  183 123,4 ? 101,8 

Wielewaal* 1 2 1   2 verdwenen 0 70,5 0 113,8 

Vlaamse Gaai a 6 x  9 12 matige toename 150 112,6 ? 108,1 

Ekster  1 -    verdwenen 0 86,7 - 101,4 

Kauw  3 -  2 3 afname 67 128,0 ? 128,0 

Zwarte Kraai a 4 x  3 3 stabiel 75 92,8 ? 87,2 

Spreeuw 1 10 -  6 13 matige afname  60 54,3 ? 96,2 

Vink a 85 x  114 12 lichte toename 134 126,2 ? 97,6 

Groenling 3 5 x  14 13 sterke toename  280 194,1 ? 127,3 

Putter   -  3 3 nieuw, sterke toename >300 382,0 ? 170,5 

Kneu*   0  3 12 nieuw, sterke toename >300 75,0 >300 105,4 

Kruisbek  5 2  6 12 sterk variërend 120 251,3 300 37,84 

Goudvink  1 -  8 3 sterke toename  800 122,6 ? 110,7 

Appelvink 1 1 -  1 2 stabiel 100 114,5 ? 147,9 

Rietgors 1 1 1  14 14 sterke toename  1400 173,9 1400 117,0 

aantal soorten 63 83   81       

aantal territoria nvt 1067,5 nvt  1374       

 

 
Waarnemingen van de Meerkoet met territoria (rode stippen) in 

2011. Hieruit is de huidige omvang van de vennen aan het begin 

van het broedseizoen af te lezen. 

 

Resultaten 

Het aantal territoria of paren broedvogels in de 

jaren 1988, 1994-96, 2006 en 2011 is weergege-

ven in tabel 1. Bij de interpretatie van de ver-

schillen moet rekening worden gehouden met 

de intensiteit van het onderzoek en de manier 

van clusteren.  

Bij de beoordeling van de veranderingen van 

2011 ten opzichte van 2006 en 1994-96 blijkt dat 

de score van het Groote Meer meestal bedui-

dend hoger is, dan de BMP-index (Netwerk 

Ecologische Monitoring 2014). Het lijkt wat dat 

betreft erop dat het Groote Meer het beter heeft 

gedaan dan elders in Nederland. Echter ook 

hier speelt de onderzoeksintensiteit een rol, die 

in 1994-96 minder is geweest en in 2006 waar-

schijnlijk nog veel minder. Veel van de opge-

geven aantallen van 1998, 1994-96 en 2006 zijn 

naar alle waarschijnlijkheid te laag. Uitzonde-

ring daarop zijn de watervogels, die in ieder 
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geval in 1988 en 1994-96 serieus zijn geïnventa-

riseerd. 

Op grond van enkele opeenvolgende koude 

winters mag worden verwacht dat vorstgevoe-

lige standvogels als Groene Specht, Staartmees 

en Goudhaan zijn afgenomen na 2006. 

 
Tabel 2. Aantal paren van Rode Lijst-soorten van 2004 in 

het onderzoeksgebied. 2011c is het aantal na correctie voor 

de Slobeend. 

  1988 94-96 2006 2011 2011c 

Roodhalsfuut 1     

Wintertaling 7 4 3 3 3 

Pijlstaart 1 2    

Zomertaling 4 6  11 11 

Slobeend 7 20 1 49 6 

Boomvalk  1    

Watersnip  1  1 1 

Tureluur   1 1 1 

Tortelduif 6 5    

Koekoek 2 2  1,5 1,5 

Ransuil 1 2    

Nachtzwaluw  1  3 3 

Draaihals    1 1 

Groene Specht 2 2 2 3 3 

Veldleeuwerik  2    

Graspieper  1  9 9 

Grauwe Vliegenv 3 9  9 9 

Matkop 5 14  2 2 

Wielewaal 1 2 1   

Kneu       3 3 

Totaal territoria 40 74 8 96,5 53,5 

Totaal soorten 12 16 5 13 13 

 

Resultaten Rode Lijst 

In 2011 kwamen in totaal 98 territoria/broedpa-

ren van Rode Lijst soorten van 2004 (van Beu-

sekom et al. 2005) voor. In 1994-96 waren dat er 

74. Dit verschil kan, naast beter onderzoek en 

verschil van waterstand van de vennen, op 

conto van interpretaties worden geschreven 

(vooral bij de Slobeend) en door toegenomen 

begroeiing van drooggevallen delen van de 

vennen (vooral van de Graspieper). Als we uit-

gaan van het meer realistische aantal van 6 

paar Slobeenden, dan blijven voor 2011 slechts 

55 territoria/paren van Rode Lijst over. Dan 

blijkt het belang van het Groote Meer voor 

deze groep kwetsbare en bedreigde soorten 

duidelijk te zijn afgenomen. Het aantal soorten 

bedroeg in 1988 12, in 1964-96 16 en in 2011 13. 

De Pijlstaart, Zomertortel, Ransuil en de Wiele-

waal zijn de belangrijkste verliezers.  

De algemene trend van de Rode Lijst soorten 

in ons land is negatief; het biodiversiteitsver-

lies in deze groep is nog niet gestopt (Jorritsma 

2013). 

 
Dodaars      (Erik de Jonge) 

 

Bespreking opvallendste soorten 

Dodaars. Ondanks de duidelijke afname van de 

BMP-index ten gevolge van enkele strenge 

winters, toch een toename doordat vooral in 

het begin van het broedseizoen, beide vennen 

meer water bevatten dan in 2006. 

Fuut. Mogelijk verdwenen doordat de vennen 

geen vis meer bevatten, nadat ze langdurig 

hebben drooggestaan. 

Geoorde Fuut. Aanvankelijk op beide vennen, 

doch na 7/4 alleen in GMO. Hoogste aantal op 

6/5, daarna afnemend tot 1 op 21/6. Geen jon-

gen of nesten gezien. Mogelijk wordt het ge-

bied alleen gebruikt als voorverzamelplaats op 

zoek naar geschikte broedgebieden. 

Zwarte Zwaan. Een exemplaar waargenomen 

op GMW van 1/3 tot en met 7/4.  

Grauwe Gans. Waarschijnlijk hebben slecht 3 

van de 7 paar met succes gebroed; vanaf 17/4 

jongen gezien.  

 
Canadese Gans met jongen   (Erik de Jonge) 

 

Canadese Gans. Eén nest op het eilandje in het 

GMW; paar met jongen waargenomen op 2/6. 
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Waarschijnlijk hebben slechts 2 van de 6 paar 

werkelijk gebroed. 

Nijlgans. Eerste keer een paar met 6 hele kleine 

jongen waargenomen op 1/5. 

Casarca. Een soms roepend mannetje aanwezig 

van 17/4 tot en met 21/5. Op 18/4 een baltsend 

paar op het Zwaluwmoer en op 15/5 een roe-

pende man aldaar (Bult 2014). 

Bergeend. Wordt heel schaars op de droge 

zandgronden van de Brabantse Wal.  

Mandarijneend. Man, GMW, 21/4 en 15/5, onge-

twijfeld behorend tot het paar dat rond het 

Zwaluwmoer heeft gebroed (Bult 2014). 

Smient. Gezien van 25/3 (4 ex) tot en met 15/4 

(1 man).  

Krakeend. Lichte toename (cf BMP-index), ech-

ter maar weinig zekere broedgevallen. 

Wintertaling. Als Krakeend. 

Pijlstaart. Hoogste aantal 32 op 8/3; laatste 

waarneming 4 ex op 7/4 op GMO. 

Zomertaling. Op 29/7 een vrouwtje met al grote 

pullen. 

Slobeend. In voorjaar zeer grote aantallen aan-

wezig; op 25/3 zelfs 78 paar. Daarvan waren er 

op 21/4 nog 49 over. Dit werd door de strikte 

interpretatie van Autocluster als broedbestand 

aangegeven. Op 23/4 werden nog maar 20 paar 

waargenomen en op 3/5 nog 13. Daarna werd 

nog slechts maximaal 6 paar geteld. Het “ge-

voelsmatige” aantal broedparen zou dan 6 be-

dragen. 

Tafeleend. Na 8/3 nog slechts 1 paar op het G 

MW. Geen jongen gezien. 

Kuifeend. Van deze sterk afgenomen soort heb-

ben enkele paren jongen groot kunnen bren-

gen. Zekerheid daarover kwam pas van af 

17/6. Op 29/7 nog kleine pullen waargenomen. 

Brilduiker. Zowel mannetjes als vrouwtjes 

waargenomen van 26/2 tot en met 23/4 (man) 

op het GMW. Ondanks een baltsend paar op 

21/4, de onoverzichtelijkheid van het ven aan 

het einde van het broedseizoen en een broed-

geval op het Putse Moer in 2010, waarschijnlijk 

geen broedvogel. 

Non. Vrouwtje 26/2 GMW. Geen broedvogel.  

Wespendief. In totaal 7 maal waargenomen; op 

20/5 een paar GMN.  

Havik. Een laat gevonden nest (Meersche Dui-

nen) en een terr (GMN). 

Sperwer. “Territorium” gebaseerd op waarne-

mingen van niet-territoriale vogels en een paar 

op 23/4 in een dicht sparrenbosje op het GMN. 

Buizerd. Door Autocluster overschat (Teixeira 

2011). Alleen jongen op het GMN. 

Waterral. Ondanks strenge winters en afname 

BMP-index, enorme toename door ontwikke-

ling van rietzones en biezenvelden. Mogelijk 

werd bij eerdere inventarisaties geen gebruik 

gemaakt van geluidnabootsing. 

Waterhoen. Sterke afname na strenge winters 

(cf BMP-index); mogelijk licht onderschat. 

Meerkoet. Sterker afgenomen dan BMP-index, 

maar mogelijk ook onderschat in 2011.  

Kievit. Afname deels veroorzaakt door meer 

water in de vennen ten opzichte van 1994-96.  

Watersnip. In het voorjaar alom aanwezig rond 

de vennen. Op 7/6 een baltsvlucht. 

Houtduif. Achteruit gegaan maar mogelijk on-

derschat in 2011; de BMP-index laat een lichte 

stijging zien. 

Bosuil. Door te weinig nachtbezoek mogelijk 

nog steeds onderschat.  

Nachtzwaluw. Toename reëel. 

Draaihals. Deze lastig te karteren soort heeft 

een lage trefkans (Boele et al. 2013). De zicht-

waarneming op 7/4 in opschietende Grove Den 

langs de rand van het GMW en de roepende 

vogel in de Meersche Duinen op 6/5 zijn dan 

ook heel bijzonder. Volgens de ANB werden in 

1963-65 telkens twee broedgevallen geconsta-

teerd. 

Groene Specht. Aanvankelijk mogelijk overschat 

(Teixeira 2011), maar ook een duidelijk toege-

nomen BMP-index sedert 1994-96. 

Zwarte Specht. Uiteindelijk een terr in de 

Meersche Duinen en het GMN (Teixeira 2011).  

Grote Bonte Specht. Toename te verwachten 

door hogere BMP-index en onvolledig onder-

zoek in 1994-96. 

Middelste Bonte Specht. Bij aankomst bij het 

Meerhuis op 26/2 ’s morgens nam ik meteen 

een gaaiend geluid waar, dat ik toeschreef aan 

een Middelste Bonte. De vogel liet zich niet 

zien. Omdat het inventariseren dat jaar net be-

gonnen was en werd aangenomen dat als wer-

kelijk van een terr sprake zou zijn, de vogel 

zich wel vaker zou laten horen, werd aangeno-

men dat de determinatie onzeker was en moest 
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worden geschrapt. Er werden geen waarne-

mingen meer gedaan, maar helaas ook niet aan 

geluidnabootsing gedaan. 

Kleine Bonte Specht. De 18 waarnemingen bin-

nen het telgebied van deze vroeger zo schaarse 

soort werden verdeeld over 8 terr in zowel oud 

als jonger bos met vaak veel loofhout. Op 8/3 

werden vier en op 25/3 drie zangposten ont-

dekt. 

Graspieper. De enorme toename komt door het 

geschikter worden van de drooggevallen vlak-

tes rond de vennen. 

Boompieper. Toename cf de BMP-index en beter 

onderzoek. De meeste territoria liggen op re-

gelmatige afstand langs de bosrand bij het 

Groote Meer. 

Winterkoning. Afname na strenge winter en cf 

BMP-index. 

Heggemus. Toename geheel cf BMP-index. 

Blauwborst. Geweldige toename door veel ge-

schikter worden van de oevers van de vennen 

door de ontwikkeling van riet en biezen met 

wat boomopslag. 

Gekraagde Roodstaart. De beperkte toename 

vanaf 1994-96 is precies overeenkomstig de 

stijging van de landelijke populatie. De ver-

dubbeling ten opzichte van 2006 wijst op de 

twijfelachtige kwaliteit van de inventarisatie 

van dat jaar. 

 
Gekraagde Roodstaart, broedvogel van bosranden en matig ont-

wikkeld droog bos.  

 

Roodborsttapuit. De giga toename komt op 

conto van de opslag van jonge Grove Dennen 

op de drooggevallen vlaktes rond de vennen.  

Grote Lijster. In het vroege voorjaar 3-4 zang-

posten aanwezig, waarvan niet steeds duide-

lijk was aan hoeveel paar zij toebehoorden 

(Teixeira 2011).  

 
De verspreiding van de Kleine Karekiet geeft perfect aan waar in 

2011 riet groeide. 

 

Sprinkhaanzanger. Vijf terr in GMO, waarvan 

drie aan de randen van het ven en twee 

in/langs rietkragen. Het is achteraf niet uitge-

sloten dat de laatste Snorren zijn geweest.  

Rietzanger. Terr in het riet aan de zuidzijde van 

het GMO. 

Bosrietzanger. Alle 3 de terr in de overgangs-

zone naar de struiken aan de oostzijde van het 

GMO. 

Kleine Karekiet. Vestiging en enorme toename 

mogelijk geworden door rietgroei in beide 

vennen. 

Tuinfluiter. Net als rond het Zwaluwmoer (Bult 

2014) een sterke afname, waarvan de oorzaak 

onduidelijk is. 

Zwartkop. Opvallende toename, cf BMP-index. 

 
Vrijwel egale verspreiding van de Fitis. 

 

Tjiftjaf en Fitis. De inventarisaties van 1994-96 

en vooral 2006 moeten (zeer) onvolledig zijn 

geweest. De Fitis is opvallend gelijkmatig ver-

deeld over de beboste delen van het onder-

zoeksgebied en kwam veelvuldig voor in arme 

bossen met ondergroei (cf Bult 2014), zelfs in 

die van Zeeden met alleen eigen opslag. 
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Kruisbek, vooral voorkomend in de oudere naaldbossen. 

 

Vuurgoudhaan. Alle terr lagen in oude, gevari-

eerde bossen met sparren (cf Bult 2014). De 

soort neemt duidelijk toe op de Brabantse Wal. 

Bonte Vliegenvanger. De toename is veel sterker 

dan die van de BMP-index. Er werden maar 

weinig jongen gezien. 

Staartmees. Waarschijnlijk 11-12 territoria als 

een meer realistische clusterafstand van 300 m 

voor dit homogene landschap wordt gehan-

teerd (Teixeira 2011).  

 

 
Bonte Vliegenvanger, soort van oud bos met veel nestholten. 

 

Matkop. Alleen waargenomen in het begin van 

het seizoen rond het Meerhuis en in het GMN. 

De soort gaat overal op de Brabantse Wal hard 

achteruit (Bult 2014). 

Zwarte Mees. Afname cf BMP-index, maar mo-

gelijk ook door het verwijderen van oude bo-

men in het GMN. De Zwarte Mees bleef in de 

bossen rond het Zwaluwmoer constant, moge-

lijk omdat die wel ouder konden worden (Bult 

2014). 

 
Boomklever, moet het hebben van oud loofhout en tegenwoordig 

ook oud naaldhout. 

 

Boomklever. Soort neemt overal in West-Bra-

bant sterk toe. Toename in het GM groter dan 

de toegenomen BMP-index doet vermoeden. 

Spreeuw. Afgenomen van 10 tot 2 paar volgens 

Autocluster. Dit programma telde de 4 paar in 

een oude populier ten noorden van het GMO, 

vlak bij grenspaal 261, ten onrechte niet mee, 

hoewel de vogels meerdere malen werden 

waargenomen met twee maal nestbezoek en 

twee zingende exemplaren ruimschoots bin-

nen de datumgrenzen op 7/4. Ook op 27/3 was 

nestbezoek geconstateerd (1x) en tot 20/5 een 

zangpost. Daarna waren de nestingangen niet 

meer zichtbaar. 

Vink. Toename cf BMP=index. Meest algemene 

soort in dit gebied. 

Groenling. Sterke toename, vooral in de bossen. 

Rond het landhuis broeden ze al jaren. 

Putter. Toename in lijn met landelijke BMP-in-

dex. 

Kneu. Nieuwkomer. Broedde bij het Meerhuis 

en in opslag rond de vennen. 

 
Kneu, een van de soorten van de Rode Lijst  (Erik de Jonge) 

 

Kruisbek. Lastig te inventariseren en analyseren 

soort met een sterk wisselende BMP-index. De 

terr lagen op het GMN en de Meersche Dui-

nen.  
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Goudvink. Gedurende het gehele broedseizoen 

waargenomen in bossen met een goed ontwik-

kelde struiklaag (cf Bult 2014). De geconsta-

teerde toename is vele malen groter dan de be-

perkte stijging van de BMP-index over beide 

perioden. Het gaat de Goudvink voor de wind 

op de Brabantse Wal. 

Appelvink. Twee waarnemingen (26/2 en 17/3) 

leidden tot aanname van 1 terr.  

Rietgors. De forse toename kon plaatsvinden 

door groei van riet en verruiging van de 

drooggevallen delen van de vennen.  

 

 
Vink, meest algemene broedvogel in het onderzoeksgebied. 

 

Habitatveranderingen 

De ecologische vogelgroepen volgens Sierd-

sema (1995) kunnen inzicht geven in de veran-

deringen in het landschap en de vegetatie in en 

rond het Groote Meer. Om vergelijking met het 

nabijgelegen Zwaluwmoer zo groot mogelijk 

te maken, werd gekozen voor vrijwel dezelfde 

ecologische groepen (tabel 3), maar dan wel 

met de door Sierdsema gekozen omschrijvin-

gen. Ook werd rekening gehouden met de 

veeleisendheid, om te voorkomen dat een Fitis 

even veel gewicht in de schaal zou leggen als 

een Kneu (groep 603) of een Boompieper als 

een Nachtzwaluw of een Draaihals (groep 

702). Deze waarde werd na de betreffende 

soorten genoemd; werd niets vermeld dan was 

de veeleisendheid 1. Sommige soorten werden 

in 2006 niet onderzocht. Dit is aangegeven via 

een – achter de soort. Doordat de onderzoeks-

intensiteit niet steeds gelijk was en het Groote 

Meer in 2006 vrijwel droog stond, kan geen al 

te grote waarde aan de uitkomsten worden 

toegekend. 

 

101 Dodaars-groep: voedselarm-matig voedselrijk 

open water. 

Deze groep met Dodaars (2), Geoorde Fuut (3) 

en Wintertaling (2) is in de 21e eeuw fors afge-

nomen ten opzichte van de 20e, vooral door de 

Geoorde Fuut. De oorzaak ligt in de sterk wis-

selende waterstand en de afname in opper-

vlakte van het Groote Meer. 

 

102 Slobeend-groep: kleinschalig, ondiep (matig) 

voedselrijk open water. 

Roodhalsfuut (2), Grauwe Gans (2), Krakeend 

(2), Zomertaling (3), Pijlstaart (3), Slobeend (2) 

en Tafeleend (2). 

Toename in 2011 komt op conto van de Slob-

eend, die in april massaal aanwezig was. Als 

we het gecorrigeerde en meer logische aantal 

van 6 paar aannemen, bleef deze groep groten-

deels constant in de jaren dat het Groote Meer 

water bevatte. 

 

103 Kuifeend-groep: kleinschalig, ondiep (matig) 

voedselrijk open water. 

Fuut, Grote Canadese Gans, Brandgans, Nijl-

gans, Bergeend, Wilde Eend (-), Kuifeend (2) 

en Meerkoet (-). 

Ook deze groep watervogels namen in de 21e 

eeuw af ten opzichte van de voorgaande. 

 

204 Blauwborst-groep: verlande rietvegetaties met 

struiken. 

Blauwborst (2) en Sprinkhaanzanger (2) 

Sterke toename sedert veel oevers van het 

Groote Meer zijn drooggevallen en verland. 

 

211 Waterrietvogels: natte rietvegetaties. 

Waterral (2; -), Waterhoen (-), Watersnip (3), 

Rietzanger (2), Kleine Karekiet en Rietgors.  

Van deze groep ging het Waterhoen achteruit 

en bleef de Watersnip op hetzelfde twijfelach-

tige niveau. De overige soorten waren nieuw 

en/of namen zeer sterk toe. 

 

603. Grasmus-groep: struwelen, opslag en zeer jong 

bos, bosranden met struiken. 

Heggenmus (-), Roodborsttapuit (2), Bosriet-

zanger (2), Tuinfluiter (-), Fitis en Kneu (2).  

De Tuinfluiter nam af, maar de rest steeg. De 

totale toename komt vooral op het conto van 

de Fitis. 
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Fitis      (Erik de Jonge) 

 

604 Winterkoning-groep: jong bos, struiklaag in 

bossen. 

Fazant, Tortelduif (2), Winterkoning, Rood-

borst, Merel, Zanglijster (2), Zwartkop, Staart-

mees, Matkop en Goudvink (2); de meeste 

soorten werden in 1988 en 2006 niet onder-

zocht.  

Hoewel de Tortelduif geheel en de Matkop 

vrijwel verdwenen, de Fazant en de Winterko-

ning licht daalden en de Roodborst, Merel, 

Zanglijster en Staartmees stabiliseerden, nam 

de groep als geheel toe door de enorme toe-

name van de Zwartkop en de Goudvink. 

 
Zanglijster·  (HES van Schoonhoven) 

 

702. Geelgors-groep: open bos, bosranden en boom-

groepen met kale, zandige bodem. 

Deze groep wordt vertegenwoordigd door 

Nachtzwaluw (3;-), Draaihals (3), Groene 

Specht (2), Boomleeuwerik (2), Boompieper en 

Gekraagde Roodstaart (2), die allemaal in aan-

tal toenamen. De Boompieper deed dat het 

meest. De toegenomen neerslag in de Sahel 

was gunstig voor de Boompieper en Ge-

kraagde Roodstaart. 

 

802. Kruisbek-groep: opgaand bos met naaldbomen. 

Goudhaan, Vuurgoudhaan (2;-), Kuifmees, 

Zwarte Mees en Kruisbek (2).  

Alle soorten namen toe ten gevolge van beter 

onderzoek, behalve de Zwarte Mees. De re-

cente achteruitgang van naaldhoutspecialisten 

is mede het gevolg van het verwijderen van 

naaldbossen in de verwachting dat de water-

stand daardoor zal toenemen, hetgeen niet ge-

beurt (Teixeira 2014).  

 

803. Appelvink-groep: opgaand bos met loofbomen 

(liefst op vochtige bodem). 

Van deze groep met Grote Lijster (2;-), Fluiter 

(2;-), Tjiftjaf, Wielewaal (2) en Appelvink (2;-)  

werd in 2011 de Wielewaal niet teruggevon-

den. De 57% toename van deze groep komt 

volledig door de Tjiftjaf (cf Bult 2014). Het is de 

vraag of deze ecologische groep wel homogeen 

is.  

 
Tabel 3. Overzicht van de voornaamste ecologische groe-

pen Groote Meer (naar Sierdsema 1995). ∆ = veranderin-

gen, c = circa, — = afname, + = toename, ++ = sterke toe-

name, ± = ongeveer gelijk, terr = aantal territoria.  

Groep/Periode  1988 94-96 2006 2011 ∆ 

Groepsnaam terr terr terr terr  

Dodaars 135 176 17 86 — 

Slobeend 57 88 8 161 + 

Slobeend corr 57 88 8 75 c 

Kuifeend 151 195,5 ≥9 97,5 — 

Blauwborst 0 0 2 36 ++ 

Waterrietvogel 8,5 9 ≥1 53 ++ 

Grasmus ? 69 ≥19 150 ++ 

Winterkoning ? 229 ? 245 ± 

Geelgors >38 88 ≥63 141 + 

Kruisbek ? 91 ≥26 114 + 

Appelvink ? 37 ? 58 + 

Grote Bo Specht >63 150 ? 218 + 

Kleine B Specht ? 47 ? 78 ++ 

Boomklever >10 52 ? 86 + 

Havik 8 13 ? 11,5 ± 

 

804. Grote Bonte Specht-groep: oud, opgaand bos 

dood hout (holenbroeders). 

Groene Specht (2), Zwarte Specht (2), Grote 

Bonte Specht (2;-), Gekraagde Roodstaart (2), 

Boomkruiper (2;-) en Spreeuw (-). 

Op de Zwarte Specht en de Spreeuw na, die 

ongeveer gelijk bleven of afnamen, namen de 

aantallen van de overige soorten toe, met de 

Boomkruiper en Grote Bonte Specht als snelste 

groeiers. 

 

805. Kleine Bonte Specht-groep: opgaand bos met 

loofbomen (holenbroeders). 

Kleine Bonte Specht (3), Grauwe Vliegenvan-

ger (2) en Pimpelmees werden alle drie in 2006 
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niet onderzocht. De Kleine Bonte Specht nam 

spectaculair toe en ook de Pimpelmees deed 

het veel beter, terwijl de Grauwe Vliegenvan-

ger zich kon handhaven. Waarschijnlijk kwam 

meer dood zachthout met natuurlijke holtes 

beschikbaar. 

 

806. Boomklever-groep: zwaar loofhout (holenbroe-

ders). 

Deze groep wordt vertegenwoordigd door Ho-

lenduif (2;-), Bosuil (2;-), Boomklever (2) en 

Kauw (2;-). 

Toename door ouder worden van het bos. 

 

807. Havik-groep: Roofvogels van bossen. 

Deze groep met Wespendief (3), Havik (2), 

Sperwer (2) en Buizerd (2) werd niet in 2006 

geïnventariseerd. 

Deze groep nam in de 20e eeuw toe, maar in de 

21e licht af. 

 
Gekraagde Roodstaart vrouw    (Marc Raes) 

 

Discussie 

Met 81 broedvogelsoorten, waarvan 13 van de 

Rode Lijst, vormt het Groote Meer nog steeds 

een belangrijk onderdeel van het gelijknamige 

landgoed, maar ook van het Grenspark Zoom-

land/Kalmthoutse Heide en zelfs nog wel een 

grotere omgeving. En dat was vroeger niet an-

ders. In de vorige eeuw was het gebied ver-

maard om onder meer zijn broedende meeu-

wen en sterns (van Erve et al. 1967). Die zijn in-

middels allemaal verdwenen. Daarna was het 

de beurt aan de steltlopers en weidevogels, 

waarvan momenteel nog maar een enkel paar 

rest, vooral omdat de vennen veel kleiner zijn 

geworden en de drooggevallen gronden enig 

soelaas boden. En de verdergaande verdroging 

blijft z’n tol opeisen, want momenteel zijn veel 

soorten eenden, Meerkoet en Waterhoen aan 

het afnemen. Ook soorten die het op een of an-

dere wijze moeten hebben van een wat vochti-

ger omgeving als de Nachtegaal, Matkop, Ek-

ster en Spreeuw, verdwenen of namen af.  

Door de verdroging kon de vegetatie in de 

vennen oprukken. Aanvankelijk was dat gun-

stig voor de vestiging van fuutachtigen, gan-

zen en Zwarte Zwaan. Maar op de Grauwe 

Gans na begint ook daar al de klad in te ko-

men. Ook Blauwborst en Waterral konden zich 

in dat biotoop vestigen, maar zij floreren voor-

alsnog wel.  

De uitbundige groei van riet ten gevolge van 

een hoge voedselrijkdom van het water heeft 

mogelijkheden geschapen voor andere moeras-

vogels als Kleine Karekiet, Rietzanger en Riet-

gors. 

Het volledig verwijderen van de opslag langs 

de randen van de vennen zal onder meer de 

Roodborsttapuit geen goed doen. Anderzijds 

zal hij ook verdwijnen als de opslag zich tot 

bos kan ontwikkelen. Wat de beheerder ook 

als oplossing van dit dilemma ziet: de opslag 

moet zeker niet midden in het broedseizoen 

worden verwijderd zoals in 2011 gebeurde en 

waarbij ook soorten van de Rode Lijst (Kneu) 

werden verstoord. 

 

Met het bos gaat het helemaal niet slecht. Aan-

vankelijk moest men rabatten aanleggen om 

het bos droog te houden; een maatregel die al 

lang niet meer nodig is. Er is decennia lang een 

terughoudend kapbeleid gevoerd, hetgeen 

leidde tot een ouder en gevarieerder bos. Dat 

uitte zich in een toename van spechten, maar 

ook Vuurgoudhaan, Bonte Vliegenvanger en 

Goudvink. Op dit gebied kan nog meer ge-

wonnen worden. 

De avifauna verschuift over het algemeen 

meer en meer in de richting van droogtemin-

nende soorten. Anti-verdrogingsmaatregelen 

zijn dan ook van het grootste belang om de 

watervogels in het gebied te behouden. Het is 

de vraag of de reeds doorgevoerde reductie 

van de waterwinning voldoende zal zijn om de 

vennen in hun oude glorie te herstellen. Waar-

schijnlijk zijn verdergaande maatregelen nodig 

om dat doel te bereiken. 

Daarnaast is het noodzakelijk om de kwaliteit 

van het instromende water vanuit de Steertse 

Heide te verbeteren. Zolang daar uitbundig 

gebruik wordt gemaakt van drijfmest uit de 
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varkensindustrie, zal de eutrofiering van het 

Groote Meer blijven toenemen. Daardoor zal 

de ooit zo bejubelde voedselarme vegetatie 

van het gebied verder afnemen en ordinaire 

planten als riet en biezen het beeld bepalen. 

Uiteindelijk zal dan ook de avifauna verder 

verschralen. 

Bij de door het Grenspark uitgevoerde inventa-

risatie van het Groote Meer van 2006 zijn be-

duidend lagere aantallen broedvogels vastge-

steld dan in alle andere onderzoeksperioden 

(tabel 1). Dat geldt voor bosvogels, maar ook 

voor watervogels en zeker voor soorten die op 

de Rode Lijst voorkomen (tabel 2). De hierop 

berekende waarden voor de ecologische groe-

pen van 2006 zijn ook veel lager dan in de an-

dere onderzoeksperioden (tabel 3). Het onder-

zoek uit 2006 blijkt van zeer matige kwaliteit te 

zijn. Daardoor is niet voldaan aan de voor-

waarde van vergelijkbare onderzoeksintensi-

teit, zoals Sierdsema (1995) die terecht stelt. Be-

rekeningen op grond van deze inventarisatie 

geven een te beperkt en onzuiver beeld. Derge-

lijk beperkt broedvogelonderzoek heeft nau-

welijks toegevoegde waarde. 

 
De Nijlgans is sedert 2006 niet meer toegenomen rond het 

Groote Meer (Erik de Jonge) 

 

Het is dan ook aan te bevelen de kwaliteit van 

het onderzoek te verhogen door er zowel meer 

soorten bij te betrekken, als betere onderzoe-

kers in te zetten. Het zal niet nodig zijn steeds 

alle soorten te onderzoeken. De soorten die 

Bult (2014) heeft onderzocht, lijken voor het 

beoordelen van beheersvraagstukken vol-

doende. Als de kwaliteit van het onderzoek in-

derdaad serieus kan worden verhoogd, is het 

ook niet meer nodig dat eens in de vijf jaar te 

doen. Minder regelmatig, doch beter onder-

zoek geeft, vooral op de lange termijn, een veel 

beter beeld van de ontwikkelingen.  

 

 

Overige 

Tijdens het onderzoek werden Levendbarende 

Hagedis, Heikikker en Bosmuis opgemerkt. 
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Houden regenwormen van een schrale bodem? 

 
Robèr Goed & Albert de Hoon (Koninklijke Luchtmacht) 

 

Inleiding 

Vele vogelsoorten zijn verzot op regenwormen die zich op hun beurt weer tegoed doen aan de sap-

pige (dode) grassprieten van agrarische weilanden. Dat daar veel voedsel te vinden is blijkt uit de 

grote aantallen Kieviten, Spreeuwen, Kok- en Stormmeeuwen die daar op de regenwormen (en emel-

ten en andere bodeminvertebraten) foerageren. Deze vogelsoorten kwamen vroeger ook in groten ge-

tale voor op de graslanden rondom de start- en landingsbanen van de vliegbases van de Koninklijke 

Luchtmacht (Klu). Door zich zo dicht bij de vliegtuigen te begeven, brachten ze zowel zichzelf als de 

vliegtuigen in gevaar. Veel van hen zijn dan ook gesneuveld door een botsing met een vliegtuig. Ook 

voor de vliegtuigen resulteerde dit enkele malen in flinke schade. Een artikel over botsingen tussen 

vliegtuigen en vogels is te vinden in het vakblad Natuur, Bos en Landschap van januari 2010 (Vo-

gelaanvaringspreventie bij Defensie). In dat artikel is al kort iets over het verschralingsbeleid van de 

Koninklijke Luchtmacht uitgelegd, in dit artikel gaan we daar iets dieper op in. 

 

Om het risico op een botsing tussen een vlieg-

tuig en de vogels die op regenwormen foerage-

ren te verminderen heeft de KLu haar gras-

landbeleid aangepast. Het bemesten van de 

graslanden rondom de start- en landingsbanen 

werd stopgezet en het gemaaide gras afge-

voerd. Zodoende kwamen er minder nutriën-

ten in de bodem waardoor deze minder 

vruchtbaar werd, oftewel, de bodem ver-

schraalde. De hypothese achter dit beleid was 

dat met een toenemende verschraling het aan-

tal regenwormen in de bodem af zou nemen en 

daardoor ook het aantal meeuwen, Spreeuwen 

en Kieviten. Tellingen van de vogelwachten 

van de Luchtmacht hebben uitgewezen dat 

hun aantallen op de vliegbases inderdaad ge-

daald zijn, evenals het aantal botsingen tussen 

deze vogelsoorten en de vliegtuigen. Doordat 

er als gevolg van het verschralen andere plan-

ten gingen groeien, werden de vliegbases juist 

aantrekkelijk voor een scala aan insecten die 

weer andere vogelsoorten aantrok, zoals de 

Veldleeuwerik en Roodborsttapuit. Met hun 

lichte gewicht en solitaire leefwijze, vormen 

deze soorten een beduidend kleiner risico voor 

de vliegtuigen. 

Helaas is het niet bekend hoe de aantallen re-

genwormen in de graslanden rondom de start- 

en landingsbanen over de jaren heen zijn ver-

anderd. Hierdoor kan de relatie tussen het ver-

schralingsbeleid en het aantal vogels dat op re-

genwormen foerageerde alleen maar indirect 

worden gelegd, namelijk via de hierboven ge-

noemde vogeltellingen. Toen de kans zich 

voordeed om de onderzoeksvraag “Neemt het 

aantal regenwormen af door de bodem te ver-

schralen?” proefondervindelijk te gaan testen, 

is deze met beide handen aangegrepen! 

In 2006 kon deze vraag namelijk onderdeel ge-

maakt worden van een afstudeeronderzoek 

aan de Faculteit Natuurwetenschappen van de 

Open Universiteit Nederland. Dit onderzoek 

vond plaats op het Militair Luchtvaart Terrein 

Deelen (MLT Deelen – grenzend aan Nationaal 

Park de Hoge Veluwe). Op dit helikopterveld 

van de KLu is de verschraling in verschillende 

stappen ingevoerd. Hierdoor waren er ver-

schillende verschralingsstadia te vinden. 

 

Met de handen in de bodem 

Op MLT Deelen zijn voor het onderzoek vijf 

percelen geselecteerd. Deze percelen hebben 

eenzelfde zandbodem en werden in het verle-

den bemest. Het gelijktijdig kunnen bemonste-

ren van de verschillende verschralingsstadia 

heeft als voordeel dat langetermijneffecten, zo-

als klimaatsverandering, luchtvervuiling, etc, 

niet van invloed zijn op de metingen, omdat ze 

voor de vijf percelen hetzelfde zijn. De perce-

len verschilden namelijk alleen in het aantal ja-

ren dat ze zijn verschraald, variërend van nog 

steeds bemest (weiland met Engels raaigras) 

tot een perceel waar de bemesting al in 1991 

was stopgezet (en is veranderd in een heide-

veld). Voor het bepalen van de biomassa aan 

regenwormen in de bodem werd gebruik ge-

maakt van de handsorteermethode (zie kader). 
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Alle regenwormen werden met de hand in een 

raster van 50 bij 50 centimeter tot een diepte 

van 15 centimeter verzameld. Hierbij gold de 

aanname dat de regenwormen die in deze bo-

demlaag leven zich ook naar de oppervlakte 

begeven waardoor ze voor de vogels bereik-

baar komen (figuur 1). Het verzamelen van de 

regenwormen vond tweewekelijks plaats in de 

periode van april tot september 2006. Per per-

ceel lagen de graafplekken in elkaars buurt, 

maar wel dusdanig uit elkaar dat het graven 

geen invloed had op het aantal regenwormen 

tijdens een volgende graafbeurt. Na het graven 

werden de bodem en de vegetatie zoveel mo-

gelijk hersteld. Thuis op het aanrecht werden 

de regenwormen gewassen, werd hun versge-

wicht bepaald en vervolgens werden de wor-

men in de achtertuin weer in vrijheid gesteld 

(de Merels en Zanglijsters in de buurt hadden 

dit ritueel al snel door). In totaal zijn 100 mon-

sters genomen, gelijkelijk verdeeld over de vijf 

percelen. Daarnaast zijn op de percelen ook 

grondmonsters genomen, die door het Be-

drijfslaboratorium voor Grond- en Gewason-

derzoek (BLGG) te Oosterbeek op pH-waarde, 

stikstof- en organische stofgehalte zijn geana-

lyseerd. 

 

 
 
Figuur 1. In schraal grasland (links) is de biomassa aan planten lager dan in een nutriëntenrijk grasland (rechts). Dit zorgt 

ervoor dat regenwormen en andere bodemfauna in een schraal grasland minder voedsel kunnen vinden. Hierdoor is hun aan-

tal lager in een schraal grasland en daarmee ook het aantal vogels dat hierop foerageert. Afbeelding: Jasper de Ruiter, Tringa 

Paintings.  

 

Resultaten 

In de bovenste 15 cm van het bemeste grasland 

werd, omgerekend, een gemiddelde biomassa 

van 640 kg regenwormen per hectare gemeten. 

In deze bodem werd jaarlijks 20 tot 25 ton var-

kensdrijfmest geïnjecteerd. Op de percelen 

waar de mestgift één en drie jaar was gestopt 

werd een hogere biomassa regenwormen aan-

getroffen, respectievelijk 900 en 820 kg/ha. Op 

het perceel dat al 6 jaar werd verschraald, 

werd 220 kg/ha aan regenwormen gevonden. 

Bij 15 jaar verschralen was dit nog slechts 50 

kg/ha. De zuurgraad (pH-waarde) nam af met 

de verschraling. De bemeste bodem had een 

pH-waarde van 5,2 en het heideperceel van 

4,1. In figuur 1 zijn de resultaten weergegeven 

van het totale versgewicht aan regenwormen 

in de bodem (linker y-as) en de pH (rechter y-
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as). Deze zijn uitgezet tegen het aantal jaar dat 

de bodem is verschraald (x-as). 

Het organische stofgehalte bleef de eerste jaren 

na het stoppen van de bemesting rond de 8% 

schommelen. Het heideperceel bevatte 3% or-

ganische stof. De hoeveelheid stikstof die di-

rect beschikbaar was voor de vegetatie vari-

eerde tussen 2,3 en 3,2 g N/kg grond en was op 

het heideperceel afgenomen tot 0,8 g N/kg 

grond. Zie tabel 1 voor de verschillende waar-

den. 

 
Figuur 2. Biomassa regenwormen in kg/ha versgewicht (rode lijn) en de pH-waarde van de bodem (staafdiagram) uitgezet 

tegen het aantal jaren dat de bodem is verschraald. Regressielijn (biomassa regenwormen), niet in figuur weergegeven: Y = -

53X + 790; r = -0,85; r2 = 0,73; p < 0,05. 

 

Jaren verschraling 0 1 3 6 15 

Regenwormen (kg/ha) 640 

SD=356 

900 

SD=416 

820 

SD=344 

220 

SD=136 

50 

SD=36 

Zuurgraad (pH) 5,2 5,1 4,9 4,2 4,1 

Organisch stofgehalte 

(%) 

7,7 8,7 7,3 9 2,7 

 Stikstofgehalte (g N/kg 

grond) 

2,4 3,2 2,4 2,3 0,8 

Tabel 1: overzicht bodemparameters voor de verschillende stadia van verschraling; SD = Standaarddeviatie (bron: BLGG). 

 

Discussie 

Bovenstaande resultaten geven duidelijk aan 

dat de massa aan regenwormen afneemt bij 

langdurige verschraling. Eenzelfde relatie 

geldt waarschijnlijk ook voor emelten en an-

dere bodeminvertebraten, maar dit is niet on-

derzocht. Het is aannemelijk dat de afname 

van de aantallen Kievit, Spreeuw, Kok- en 

Stormmeeuw op de overige vliegbases van de 

Koninklijke Luchtmacht te verklaren is door-

dat ze steeds minder voedsel konden vinden in 

de graslanden. Hoe de afname aan regenwor-

men zelf precies te verklaren valt, is lastiger. Er 

kunnen namelijk meerdere oorzaken aan ten 

grondslag liggen, zoals: 

pH
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1. een verminderde vruchtbaarheid van de 

grond zorgt voor een verminderde biomassa 

aan vegetatie. Zodoende is er voor de regen-

wormen minder te eten. 

2. een andere samenstelling van de vegetatie. 

Door de verschraling wordt het gras vervan-

gen door heide. Heide heeft een lagere calori-

sche waarde dan gras. Tevens zal de harde hei-

deplant moeilijker te verteren zijn voor regen-

wormen dan weke grassprieten. 

3. de pH-waarde daalt door de verschraling 

van 5,2 naar 4,1. Door hun weke huid is een 

lage pH wellicht schadelijk voor regenwor-

men. 

Interessant detail vormt het gegeven dat het 

aantal regenwormen toeneemt als de bodem 

een paar jaar niet bemest wordt. Dit is vermoe-

delijk het gevolg van het toedienen van drijf-

mest in de bodem. Het herhaaldelijk uitrijden 

van drijfmest lijkt de populatie regenwormen 

te onderdrukken. Door de hoge gehalten aan 

giftige stoffen in de drijfmest, zoals ammoniak, 

sulfidenverbindingen en koper, overleven de 

regenwormen aan het oppervlak de mestgift 

wellicht niet. Daarnaast zou het kunnen dat de 

regenwormen sterven doordat ze fysiek schade 

oplopen door de injecteermachine. 

Zoals vaak het geval is, heeft ook dit onder-

zoek meer vragen opgeleverd dan dat er zijn 

beantwoord. Wel is duidelijk dat de hypothese 

klopt; het door de KLu ingevoerde verschra-

lingsbeleid heeft inderdaad geresulteerd in een 

bodem waarin minder regenwormen voorko-

men.  

 

 

KADER, de handsorteermethode  

 
Robèr Goed maakt gebruik van de handsorteermethode om regenwormen te zoeken    (Dr. Joop de Kraker) 

 

Voor dit onderzoek zijn de regenwormen be-

monsterd met de handsorteermethode. Hierbij 

wordt de grond afgegraven en onderzocht op 

aanwezigheid van regenwormen. Er zijn ook 

methoden die gebruik maken van het giftige 

formaline of van een mosterdextract, door 

deze over de bodem te sproeien. Na korte tijd 

komen de regenwormen naar boven gekropen 
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om deze stoffen te ontvluchten en kunnen ze 

worden verzameld. Deze methodes blijken 

minder betrouwbare resultaten te geven dan 

de handsorteermethode. Tevens verontreini-

gen de giftige stoffen de bodem. Ook bij de 

handsorteermethode worden niet alle regen-

wormen gevonden; de kleinere exemplaren 

kunnen over het hoofd worden gezien. De aan-

wezigheid van regenwormen hangt sterk sa-

men met het vochtgehalte en temperatuur van 

de bodem. Regenwormen bestaan voor 90% uit 

water en hebben derhalve een vochtige bodem 

nodig. Als de grond droger wordt zoeken ze 

diepere grondlagen op. Ze worden dan gemist 

tijdens het bemonsteren. De resultaten van de 

handsorteermethode geven daarom een onder-

schatting van de werkelijke biomassa regen-

wormen in de bodem. Om de invloed van tem-

peratuur en vochtgehalte te beperken, zijn de 

bodemmonsters verspreid over zeven maan-

den genomen en is een droge periode in de zo-

mermaanden van 2006 overgeslagen. Naast de 

abiotische factoren, heeft het BLGG ook de re-

genwormen tot op soort gedetermineerd. Ge-

keken naar het aantal, vertegenwoordigde de 

bodembewoner Aporrectodea caliginosa 65% en 

de strooiselbewoner Lumbricus rubellus, 15% 

van het totaal aan regenwormen. Aporrectodea 

rosea vormde 3% en 17% bleef onbekend. 

 

Majoor Robèr Goed MSc, Ir Albert de Hoon, 

KLu; email birds@mindef.nl 

 

 

 
 
Door het gevoerde verschralingsbeleid is het aantal Kokmeeuwen rond de start- en landingsbanen van de Klu fors 

afgenomen en daarmee het gevaar voor ernstige vogelaanvaringen (HES van Schoonhoven) 
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Bijzondere broedvogels regio Bergen op Zoom 2014 
 

Ray Teixeira 

 

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

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

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

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

project) van SOVON. Voor achtergronden en eerdere verslagen zie Teixeira 2009, 2011, 2012 en 2013. 

 

Net als in 2013 werden vooral Atlasblokken 

geïnventariseerd in het kader van het Atlas-

project van Sovon. Dit waren 49-14 door Jan 

Hogerwaard, 49-24 en 49-25 door Ton Bakker, 

49-45 en 49-46, alsmede delen van 49-33 en 49- 

43 door Ray Teixeira, 55-15, 55-16, 49-55 en 49-

56 door Hidde Bult, 49-44 door Sjaan Hopmans 

en 49-27 door Simon den Dubbelden en Paul 

Dujardin. Atlasblok 49-34 werd onderzocht 

door verschillende leden van de Vogelwerk-

groep (oa Hidde Bult, Ton Bakker, Sjaan Hop-

mans, Jan Hogerwaard, Marcel Gerards, Mat-

thew Twort, Marike de Haan en Ray Teix-

eira).Het gebruikelijke onderzoek in het Mar-

kiezaat werd uitgevoerd (proefstrook, kust-

broedvogels; Hidde Bult, Ton Bakker, Sjaan 

Hopmans, Marike de Haan, Jan Hogerwaard, 

Marcel Gerards, Robert Kraaijeveld en Ray 

Teixeira) en Ray Teixeira telde bijna de helft 

van het Markiezaat in het kader van een inte-

grale telling van dat gebied. Het Delta Project-

Management telde weer ook onze omgeving 

op kustbroedvogels.  

Zoals gebruikelijk zijn elders alleen incidentele 

waarnemingen verricht. Voor het bepalen van 

het aantal territoria of (broed)paren werd de 

Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek 

(van Dijk & Boele 2011) toegepast. 

In dit verslag werden gegevens van verschil-

lende leden van de Vogelwerkgroep Bergen op 

Zoom benut, waarvoor veel dank verschuldigd 

is. Daarnaast leverden Gert-Jan Geleijns (KLu), 

medewerkers Brabants Landschap en het DPM 

aanvullende informatie en werd Waarne-

ming.nl (Wnl) geraadpleegd. 

Afkortingen: BL = Brabants Landschap, cf = 

conform, div = diverse, DPM = Delta Project-

Management, ex = exemplaar, juv = juveniel of 

juvenielen, Klu = Koninklijk Luchtmacht,  oa = 

onder andere, p = paar, terr = territorium, > = 

meer dan. 

Dodaars 

Zoommeer-Oost: 2 paar. 

Molenplaat: zeker 1 paar. 

Augustapolder-Oost: 1-2 terr. 

Augustapolder-West: 1-2 terr. 

Bergse Plaat, Plaatvliet: 5 terr. 

Markiezaat: zeker 11 terr. 

Kreekrak-NO: 2-3 paar. 

Mattemburgh, Bloempjesven: 2 paar. 

Vliegbasis Woensdrecht, Afgelaten Ven: 3 

paar. 

Hogerwaardpolder: zeker 3 paar. 

Bunkerbaan Hoogerheide: 1 paar. 

Retentiebekken Hoogerheide: 2-3 paar. 

Kortenhoeff, Akkerenven: 2 paar. 

Kleine Meer: aanwezig.  

Kleine Meer, leemputten: 1 paar. 

Kleine Meer-West: 1 paar. 

Groote Meer: aanwezig. 

Zwaluwmoer: 3 paar. 

Ossendrecht, Moseven: 1-2 paar.  

 

Roodhalsfuut 

Hogerwaardpolder-Oost, natuurbouw: 1 ex 

aanwezig 23/5 t/m 4/6. 

 

Geoorde Fuut  

Kreekrak NO, natuurbouw: 1 paar. 

Markiezaat: onzeker.  

Vliegbasis Woensdrecht, Afgelaten Ven: 6 

paar. 

Groote Meer-West: geen onderzoek. 

 

Aalscholver 

Nagekomen melding 2013. 

Speelmansplaten, eilanden: 104 nesten (Sovon). 

2014: Speelmansplaten, eilanden: 174 nesten 

(Sovon). 

 

Roerdomp Rode Lijst 2004 

Snoekenpaaiplaats: 1 terr. 
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Woudaapje Rode Lijst 2004 

Zoommeer-Oost/Molenplaat: succesvolbroed-

geval (zie artikel in dit nummer). 

 

Blauwe Reiger 

Kolonie Vrederust 73 nesten. 

Markiezaat, Boskreek: broedpoging 1 paar. 

 
Mark Hoeksteijn ringt jonge Lepelaars  (Erik de Jonge) 

 

Lepelaar  

Markiezaat, Spuitkop: 187 nesten (weer een 

nieuw record) in verschillende kolonies, veel 

jongen (DPM). 

 

Zwarte Zwaan  

Markiezaat: alleen een hybride vogel met veel 

kenmerken van een Knobbelzwaan.  

 

Kolgans 

Markiezaat totaal: zeker 4 paar. 

 

Grauwe Gans (onvolledig) 

Augustapolder-Oost: 2 paar met jongen. 

Markiezaat: zeker 12 paar, waarvan div met 

jongen. 

Plaatvliet: zeker: 2 paar. 

Kreekrak NO, Surfplas: 23 paar. 

Hogerwaardpolder-Oost: 3 paar met jongen. 

Hogerwaardpolder-West: zeker 9 paar. 

Kleine Meer, leemputten: 1 paar met jongen. 

 

Indische Gans 

Kreekrak, Surfplas/Hogerwaardpolder: 1 ex 

(gepaard met Grauwe Gans?) 

 

Keizergans 

Markiezaat, Spuitkop: een hybride aanwezig, 

gepaard met een Brandgans. 

 

(Grote) Canadese Gans (onvolledig) 

Prinsesseplaat: circa 10 paar. 

Bergse Plaat Slikberging: circa 20 paar, veel 

nesten 

Markiezaat: globaal 9-15 paar, weinig nesten.  

Kreekrak NO: zeker 1 paar. 

Hogerwaardpolder: 5-7 paar 

Augustapolder: circa 5 paar met jongen. 

Moseven: 1 paar. 

Kortenhoeff: 5 paar met 1 nest. 

 

Brandgans 

Markiezaat, Spuitkop: 500-550 paar (ruw ge-

schat). 

Prinsesseplaat: geen onderzoek. 

 

Krooneend  

Markiezaat (Kleine): succesvol broedgeval. 

Binnenschelde: 1 paar. 

 

Mandarijneend  

Putte dorp: 1 paar. 

Moretusbos: 1 paar. 

 

Rosse Stekelstaart 

Augustapolder-Oost: 1 broedgeval. 

Plaatvliet: 1 terr.  

Markiezaat: 9 terr (onvolledig). 

Kreekrak-NO: 3 paar. 

 

Bruine Kiekendief 

Lange Water-Zuid: ≥2 paar. 

Prinsesseplaat: 1 paar. 

Molenplaat/Plaatvliet: 1 paar. 

Kreekrak: 1 paar. 

Markiezaat: 1 paar. 

Hogerwaardpolder: 1 paar. 

A58, afslag Hoogerheide: 1 paar. 

Agger Kapitale Watering: 1 paar. 

Völkerpolder: 1 paar. 

Zuidpolder onder Ossendrecht: 1 paar. 

Schorren Bath, Westerschelde: 3 paar. 

Schorren Waarde: 3 paar. 

 

Slechtvalk Rode Lijst 2004   

Nagekomen meldingen 2012 en 2013. 

Steenbergen, kerk: 1 paar. 

2014 

Televisietoren Roosendaal: 1 succesvol paar. 

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

jong. 

Zoommeer-Oost: 1 paar, 2 jongen. 
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Cargill: nestkast niet bezet.  

 
Slechtvalk, 2e kj vrouw, Steenbergen, kerk  (Martin Mollet)  

 

 
Slechtvalk, volwassen man Steenbergen watertoren 22-3 2014 

(Martin Mollet) 

 

Kwartel 

Markiezaat, Duintjesschor: 2-3 terr. 

Hogerwaardpolder: zeker 3 terr.  

Caterspolder: 1 terr. 

Ossendrecht: Noordpolder: 1-2 terr. 

Zuidpolder onder Ossendrecht: 2 terr. 

 

Steltkluut Rode Lijst 2004 

Prinsesseplaat-Noord: 31/5 4 ex. 

Augustepolder-West/Markiezaat: 1 zwervend 

paar 14 en 20/5; op 4/6 gezien bij de Duintjes-

midden.  

 

Kluut 

Schakerloopolder + karrevelden: 49 paar 

(DPM). 

Markiezaat, Spuitkop: 42 nesten op 2/6 (DPM 

4). 

 

Kleine Plevier 

Halsters Laag, aanleg A4: 3 paar. 

Prinsesseplaat: 1 paar (DPM). 

Augustapolder: 1 paar (DPM 2 paar). 

Markiezaat, Hogerwaardschor: 1 paar (cf 

DPM). 

Jagersrust: 1 terr. 

 

Bontbekplevier Rode Lijst 2004 

Prinsesseplaat: 8 ex 31/5 (DPM 0 paar). 

Markiezaat, Hogerwaardschor: 1 paar (cf 

DPM); Duintjes 0-1 paar (DPM 0 paar). 

Schakerloopolder, karrevelden: 2 paar (DPM). 

 

Strandplevier Rode Lijst 2004 

Markiezaat, Duintjesschor: 2 paar (DPM 0 

paar). 

Hogerwaardschor: 3-11 paar. (DPM: 1 paar). 

 

Watersnip Rode Lijst 2004 

Markiezaat: Duintjesschor: 1 terr. 

Noordpolder Hoogerheide: 1 terr. 

 

Grutto Rode Lijst 2004 

Augustapolder-West: 1-2 terr. 

 

Kokmeeuw 

Schakerloopolder + karrevelden: 1184 paar 

(DPM). 

 

Zwartkopmeeuw 

Schakerloopolder, karrevelden: 2-3 paar (DPM 

2 paar). 

 
Spuitkop, broedgebied voor Zilver en Kleine Mantelmeeuw (Erik 

de Jonge) 

 

Zilvermeeuw 

Zoommeer-West, Speelmansplaten: 9 paar 

(DPM); Oosterschelderak: 9 paar (DPM). 

Zoommeer, Boerenplaat: 13 paar (DPM). 

Prinsesseplaat: 13 paar (DPM). 

Markiezaat, Spuitkop: 2132 paar (DPM). 

 

Kleine Mantelmeeuw  

Prinsesseplaat: 1 paar (DPM).  
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Markiezaat, Spuitkop: 836 paar (DPM). 

 

Grote Mantelmeeuw 

Markiezaat, Spuitkop: 1 nest (cf DPM). 

 
Roland-Jan Buijs met een zojuist geringde Grote Mantelmeeuw 

op de Spuitkop in 2013. 

 

Visdief Rode Lijst 2004 

Schakerloopolder, karrevelden: 38 paar (DPM). 

Prinsesseplaat: 3-5 paar (DPM 3 paar). 

 

Zomertortel Rode Lijst 2004 

Bergse Plaat: 1 terr. 

Woensdrecht, Rijzendeweg: 1 terr. 

 

Ransuil Rode Lijst 2004 

Vliegbasis Woensdrecht: jong gehoord. 

Hoogerheide-Zuid: jong gehoord. 

Hoogerheide, natuur kern gebied de Kooij: 1 

terr. 

Prins Karelpolder: ex gezien. 

 

Nachtzwaluw Rode Lijst 2004 

Roosendaal, Rozenven heitje: 1 terr. 

Wouwse Plantage, Zurenhoek: 8 terr. 

Woensdrechtse Heide: 8 terr. 

Kooiheide, west: ≥1 terr. 

Kooiheide, oost: ≥1 terr. 

Vliegbasis Woensdrecht: > 2 terr. 

Onze Lieve Vrouwe ter Duinen: ≥1 terr. 

Kortenhoeff: ≥1 terr. 

Staartse Heide, west: ≥1 terr. 

Staartse Heide-verbindingszone: circa 5 terr.  

Houtduinen: 4 paar. 

Kriekelare Duinen niet onderzocht: 3-5 terr.  

Bieduinen: 1 terr. 

Overige geschikte terreinen niet onderzocht. 

 
IJsvogel      (Erik de Jonge) 

 

IJsvogel Rode Lijst 2004 

Tholen: 1 nest. 

Noordland: 1 nest. 

 

Middelste Bonte Specht 

Mattemburgh-West: 4 terr; waarvan 2 noord 

en 2 zuid van de Blaffert. 

Wouwse Plantage: 2 terr. 

Kleine Meer-West: 1 terr. 

 

 
Oeverzwaluwkolonie Geertruidapolder 2014 aan eind van het 

seizoen (Marike de Haan) 

 

Oeverzwaluw Rode Lijst 2004  

Geertrudapolder: 67 en 79 nesten. 

Bergse Plaat, snoekenplas: verlaten. 

Hoogerheide, Groeneweg: verlaten. 

Vliegbasis Woensdrecht: circa 30 nesten. 

 

Huiszwaluw Rode Lijst 2004 

Huijbergen-Noord: 0 paar. 

 

Nachtegaal Rode Lijst 2004  

Halsteren, Grote Melanen: 1 terr. 

Molenplaat: 2 terr. 

Snoekenpaaiplaats: 1 terr. 

Markiezaat, proefstrook: 2 terr, overige Hoger-

waardschor 1 terr; bosdeel ZW: zeker 1 terr. 

Kreekrakschor 1 terr. 
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Surfplas, parkeerplaats: 1 terr. 

Lindonk: 1 paar. 

 

Cetti’s Zanger  

Molenplaat: 1 terr. 

Markiezaat: Kreekrakschor: 2-3 terr, mogelijk 

jongen gezien. 

 

Snor Rode Lijst 2004  

Snoekenpaaiplaats: 3 terr. 

Markiezaat: Duintjes-Noord: 5-6 terr. 

Hogerwaardpolder: 1 terr. 

Molenplaat: 1 terr. 

 

Spotvogel Rode Lijst 2004 

Augustapolder-Oost: 1 terr. 

Kraaijenberg: 1 terr.  

Kreekrak-NO: 1 terr. 

Kleine Meer, leemputter: 1 terr. 

 

Fluiter 

Staartse Heide: 1 terr. 

Bieduinen: 1 terr. 

 

Baardman  

Molenplaat-Zoommeer: zeker 2-3 paar. 

Molenplaat: 1 paar. 

Bergse Plaat ZO: circa 5 paar. 

Plaatvliet: zeker 3 terr.  

Markiezaat: 22 paar. 

 
Baardman     (Erik de Jonge) 

 

Matkop Rode Lijst 2004 

Zoomland: zeker 2 paar. 

Lindonk: 1 terr. 

Mattemburgh: zeker 2 paar. 

Kleine Meer-West: 1-2 terr. 

 

 

Wielewaal Rode Lijst 2004 

Markiezaat: Molenplaat-slik: 1 terr. Spuitkop: 1 

terr en Kreekrakschor: 1 terr.  

Mattemburgh-NW: 1 terr.  

Damespolder: 1 terr. 

Hoogerheide, Wouwbaan: 0-1 terr. 

Kleine Meer, leemputten: 1 terr. 

Op Mattemburgh na, berusten alle “terr” op 

één waarneming van een zingende man bin-

nen de datumgrenzen. 

 
Vrouwtje Kruisbek (links) en Grote Kruisbek (rechts); let op ver-

schil in grootte en de snavelvorm   (Ton Bakker, 26-1-2014, 

Wouwse Plantage) 

 

Grote Kruisbek 

Kleine Meer-West: waarschijnlijk terr. 

Wouwse Plantage, Buitengebent: terr. 
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Wouwbaan 172, 4631 RW Hoogerheide, tel 

0164-660305, e-mail teixe14@planet.nl 
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Uiterst waarschijnlijk broedgeval Woudaap Zoommeer-Oost 2014 
 

Ray Teixeira 

 

Geheel onverwacht meldde Wim Vergouwen op Waarneming.nl dat hij op 25 juli 2014 een mannetje 

Woudaap had waargenomen op het Zoommeer-Oost bij de doorlaat naar de Binnenschelde. Dat gaf 

nogal wat consternatie bij onze vogelwerkgroep (VWG) en de volgende dagen spoedden veel leden 

zich naar de aangewezen plek om een glimp van deze zeldzaamheid op te vangen. Ook uit andere de-

len van het land stroomden tal van waarnemers toe. Op 26 juli al nam Ton Bakker een Woudaap waar, 

die hij omschreef als beslist geen volwassen man. Later werd een juveniele vogel en ook een vrouwtje 

gezien. Was er sprake van een broedgeval ter plaatse? In dit artikel wordt een poging gedaan de rele-

vante punten voor dit vraagstuk op een rij te zetten. 

 

 
Woudaap volwassen man 1-8-2014 Zoommeer-Oost.  (Jan 

Hendriks) 

 

Algemeen 

Woudaapjes zijn kleine reigertjes, die voorko-

men in grote of kleine rietvelden en andere uit-

bundige moerasvegetaties met wilgen aan stil-

staand of langzaam stromend helder zoet wa-

ter. Ze leiden een teruggetrokken bestaan en 

leven van allerlei levende prooien. Het groot-

ste deel van het jaar zijn ze te vinden in de 

overwinteringsgebieden in Afrika ten zuiden 

van de Sahara. Ze komen pas laat in ons land 

aan en het broedseizoen loopt van eind mei tot 

in augustus. Vestigingen kunnen tot in juni 

plaatsvinden. Er wordt normaal één legsel van 

5-6 eieren grootgebracht in een nest dat veelal 

in waterriet is gebouwd. Normaal wordt een ei 

per dag gelegd en het broeden begint na het 

leggen van het eerste ei (Cramp & Simmons 

1977). De jongen komen dus na 17-19 dagen 

asynchroon uit en verlaten na 17-18 dagen het 

nest om zich in de directe omgeving te verber-

gen. Daarna worden ze nog 25-30 dagen ge-

voerd door beide ouders (Cramp & Simmons 

1977, Poelmans & van Diermen 1997).  

De terugtrek vangt in augustus aan en loopt 

tot in september. Ten noorden van ons land 

broeden geen Woudapen; doortrek is dus niet 

te verwachten.  

In Europa is de Woudaap om onbekende rede-

nen in de laatste decennia van de 20e eeuw 

sterk achteruit gegaan. Bij ons in die periode 

zelfs met bijna 90% van 400 paar in de jaren 

zestig, via 100-135 midden jaren zeventig 

(Teixeira 1979) tot een dieptepunt van slechts 6 

in 1999 (Boele et al. 2013). Daarna zette een 

voorzichtig herstel in met 18-20 gemelde paren 

in 2010 en 2011. De populatie wordt nu ge-

raamd op 30-60 paar. Op grond van de waar-

genomen afname is de Woudaap geplaatst op 

de Rode Lijst van 2004 als ernstig bedreigd 

(van Beusekom et al. 2005). 

 
Woudaap man 1-8-2014 Zoommeer-Oost.  (Jan Hendriks) 

 

Ook in België herstelde de soort (Vermeersch 

2004) en nu broeden weer flink wat paren bij 

Antwerpen aan beide zijden van de Schelde.  

 

Waarnemingen in het verleden 

In het archief van onze VWG komen slechts 

drie waarnemingen van een Woudaap in onze 
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regio voor. Op 7 mei 1970 en 17 juni 1972 werd 

een paar waargenomen bij de Beek en Vierhoe-

ven nabij het Roode Weel bij Steenbergen en 

op 17/8/2011 zag Teus Slagboom een vogel op 

de Nol in de Kalmthoutse Heide.  

Daarnaast zijn broedgevallen bekend van het 

Lange Water (1961-65) en een waarneming bij 

de Vierhoevensche Watergang in 1976 (Bult 

2007). 

 

Huidige waarnemingen in onze regio 

Zie tabel 1. Eerst werd op 25 juli een volwassen 

man Woudaap gezien, maar later ook een 

exemplaar met minder duidelijke witte vleu-

gelvelden. Dit zou het vrouwtje kunnen zijn 

geweest. Later werd meerdere malen het 

vrouwtje gezien en op 2/8 het “ophoesten van 

braakballen” of “het legen van de maag” door 

Bart de Ruiter, Henk Eland en Jan Roukema 

(Waarneming.nl). Waarschijnlijk is dit het uit-

braken van braakballen, die bij reigerachtigen 

veelal resten van libellen, waterkevers of zoog-

dieren bevatten. Toch moet het overgeven van 

half voorverteerd voedsel voor de jongen niet 

worden uitgesloten, hoewel daarbij het jong 

aan de snavel van de oudervogel trekt, hetgeen 

niet werd waargenomen.  

Van 26 juli tot en met 14 augustus werd regel-

matig een duidelijk gestreept juveniel waarge-

nomen.  

De laatste waarneming in het Zoommeer-Oost 

vond plaats op 17 augustus, toen een adult 

werd gezien. Daarna werd voor geheel Neder-

land op Waarneming.nl alleen nog een Woud-

aap gemeld op 19/8 bij Groningen en op 25/8 

op de Zevenhuizerplas (ZH). 

 

De grote hoeveelheid waarnemingen tussen 25 

juli en 17 augustus in het Zoommeer-Oost zijn 

een duidelijke aanwijzing voor een succesvol 

broedgeval ter plaatse. 

 
Tabel 1. Waarnemingen van Woudapen in 2014 in het Zoommeer-Oost. Afkortingen: ad = adult, AKli = Ad Kliphuis, BBat = Bert 

Batenburg, broed = broedvogelcode volgens Sovon, CBee = Corstiaan Beeke, div = diverse waarnemers, EBlo = Erik Blommes-

tijn, EFro = Evert Froon, Erik Sanders, HvSc = HES van Schoonhoven, JJoo = Jim Joosten, JRou = Jan Roukema, juv = juveniel(en), 

KvLe = Kees van Leenen, LAan = Linda Aandeweg, MdHa = Marike de Haan, MH = Mark Hoekstein, MKor = Menno Korbijn, 

MvdZ = Mark van der Zijden, n = aantal, NJan = Nick Janssen, PBee = Pieter Beeke, PvdGi = Pieter van der Giessen, PW = Pim 

Wolf, RBoe = René Boeting, RFro = Ridjesca Froon, RKra = Robert Kraaijeveld, RT = Ray Teixeira, TB = Ton Bakker, TLui = Tho-

mas Luiten, TOve = Ted Overmeer, TS = Teus Slagboom, vr = vrouw, wn.nl = waarneming.nl, wrn = waarnemer, WVgo = Wim 

Vergouwen. 

 

n Dag man vr juv wrn1 wrn2 wrn3 wrn 4 Broed Bijzonderheden 

1 25-jul 1   WVgo    1 ad man in rietveld (foto) 

1 26-jul   1 TB    1 geen ad man 

1 27-jul 1   HvSc    1  

1 29-jul  1  HvSc    1 geen man, meer koffiekleurig 

2 30-jul 1  1 MH PW HvSc TS 12 ad man + fraai gestreept juv 

2 31-jul 1  1 LAan EFro RFro  12 ad plus juv 

1 1-aug 1   RT NJan   1 ad 

2 2-aug  1 1 JRou RKra  MdHa div 12 vrouw hoest 2 “braakballen” op 

2 4-aug 1 1  RBoe JJoo   3 niet gelijktijdig waargenomen 

1 6-aug    PvdGi ESan     

1 9-aug    MvdZ      

1 12-aug 1   TLui PBee    ad 

2 13-aug 1   CBee     ad man + 2e vogel gelijktijdig 

2 14-aug 1  1 KvLe EBlo NJan div  ad man + juv 

1 16-aug 1   TOve MKor BBat div  ad 

1 17-aug    AKli     ad 

 

Discussie 

Bij de beoordeling van het mogelijk broeden 

van de Woudaap in het Zoommeer-Oost in 

2014 zijn twee vragen van belang.  

– Waarom werden de vogels niet eerder opge-

merkt? 

– Zou er sprake kunnen zijn van dispersie 

(zwerfbewegingen na het broedseizoen) van 

vogels die elders hebben gebroed? Volgens 

Cramp & Simmons (1977) gebeurt dat in alle 

richtingen van eind juli tot in september. 

 

De eerste vraag is vrij eenvoudig te beant-

woorden. De Woudaap is lastig te inventarise-

ren en vergt een speciale aanpak (van Dijk & 

Hustings 1996). De trefkans is heel laag. Na 25 
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juli hebben leden van de VWG veel tijd op de 

juiste plek doorgebracht en zagen daarbij pas 

een exemplaar na meestal 2-5 uur wachten. 

Soms zagen ze zelfs geen enkele vogel. Zelf 

zag ik de enige Woudaap bij mijn vierde be-

zoek uit een totaal van vijf.  

De beste tijd om Woudapen te spotten is eind 

mei en juni en één waarneming tussen de da-

tumgrenzen van 15 mei – 10 juli is voldoende 

voor het aannemen van een broedgeval (van 

Dijk & Boele 2011).  

 

 
Woudaap man 1-8-2014 Zoommeer-Oost.  (Jan Hendriks) 

 

In mei en juni werd de Molenplaat regelmatig 

overdag bezocht door de auteur en andere le-

den van de VWG, waarbij de auto op de nabij-

gelegen parkeerplaats werd gestald. Meteen 

daarna werd steevast ook over het Zoommeer-

Oost uitgekeken. Een roepende Woudaap zou 

dan worden gehoord.  

Het aantal avondbezoeken in die periode be-

draagt echter maar 2; op 19/5 werd de Snoe-

kenpaaiplaats onderzocht en op 23 juni een 

ronde over de Molenplaat gefietst. Er werd 

beide keren vooral gelet op atlasblok 49-34, 

mede waardoor de Molenplaat-Zoommeer, die 

in 49-24 ligt, veel minder aandacht kreeg. Een 

niet roepende Woudaap in het Zoommeer-

Oost wordt dan waarschijnlijk niet opgemerkt.  

 

Bij het beoordelen van het tweede punt spelen 

tal van overwegingen. 

- De melding van dispersie vanaf eind juli in 

Cramp & Simmons (1977) geldt voor Centraal- 

en Zuid-Europa. Het ligt voor de hand dat een 

dergelijk fenomeen aan de rand van het ver-

spreidingsgebied in noordelijker streken later 

in het seizoen of in het geheel niet zal optre-

den.  

- In ons land komen nauwelijks waarnemingen 

voor van buiten de broedgebieden (Sovon 

1987, Bijlsma et al. 2001).  

- Oudervogels verlaten het broedgebied pas in 

augustus-september om naar de winterkwar-

tieren te vertrekken (Cramp & Simmons 1977). 

In het Zoommeer-Oost werd het eerste man-

netje gespot op 25 juli. 

- Oudervogels verlaten het broedgebied voor 

de jongen en trekken onafhankelijk en niet in 

familieverband naar Afrika (Cramp & Sim-

mons 1977, Bijlsma et al. 2001). 

- Het onderzoek voor de Atlas van Winter- en 

trekvogels wees uit, dat in ons land geen dis-

persie voorkomt; de verspreiding in juli (41 At-

lasblokken) is veel ruimer dan die van augus-

tus (30 Atlasblokken; Sovon 1987). In alle blok-

ken waar in augustus Woudapen werden aan-

getroffen werd ook gebroed. 

- Rond Antwerpen verlaten de vogels pas in 

augustus/september hun broedgebieden en 

wijzen waarnemingen eind juli op een broed-

geval ter plaatse (mededeling G. Vermeersch). 

- Het zou wel zeer toevallig zijn dat na het 

broeden zwerfbewegingen van zowel een man, 

als een vrouw en zeker één jong naar een an-

der geschikt gebied zouden leiden.  

 

 
Woudaap man 1-8-2014 Zoommeer-Oost.  (Nick Jansen) 

 

Geen enkel van bovengenoemde argumenten 

is op zichzelf doorslaggevend, maar samen 

zijn ze dat wel.  

Kortom: het is uitermate onlogisch te veron-

derstellen dat in 2014 in het Zoommeer-Oost 

sprake is van dispersie van vogels die elders 
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hebben gebroed of uit het ei zijn gekropen. Uit 

hetgeen werd waargenomen en bekend is over 

de Woudaap kan alleen de conclusie worden 

getrokken dat in 2014 een succesvol broedge-

val in het Zoommeer-Oost heeft plaatsgevon-

den. 
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Vogels kijken in Bulgarije, 24 mei tot en met 1 juni 2014 

 
Marike de Haan-Zaalberg 

 

Inleiding 

Dit voorjaar maakten Wim en ik een reis naar Bulgarije. We waren met een reisleider, Fokko Erhart die de 

reis heeft georganiseerd en twee andere Nederlandse reisgenoten. Het was een foto-natuurreis. In Bulga-

rije heeft een Bulgaarse gids, Christoph ons mee genomen naar mooie locaties in de Oostelijke Rodopen. 

De Oostelijke Rodopen liggen in het zuiden van Bulgarije, tegen de grens met Griekenland aan, ongeveer 

in het midden van Bulgarije. Het is een vrij dun bevolkt gebied, waar de leegloop van het platteland soms 

geheel verlaten dorpen tot gevolg heeft. Landschappelijk lijkt het gebied op Frankrijk, met middelhoge 

bergen tot 800 à 1200 meter. De cultuur is heel anders met fraaie dorpen en Oost-Europese steden met 

nog vrij veel zogeheten Sovjet flats. Ook de bevolking is heel anders met verschillende bevolkingsgroe-

pen. De taal is lastig, temeer omdat er een Bulgaars Cyrillisch schrift wordt gebruikt. Veel borden met 

plaatsnamen zijn tweetalig. 

Floristisch gezien is het een interessant gebied met soorten uit de Oost-Europese, de Mediterrane en de 

Klein-Aziatische regio. Doordat de landbouw er nog redelijk extensief is gebleven, leven er veel bijzon-

dere planten en dieren. In heel Bulgarije komen zo’n 4.000 plantensoorten voor. Ook de vogelbevolking is 

er rijk en gevarieerd. Voor liefhebbers van vlinders is er eveneens veel te zien. 

Hoogtepunten op het gebied van de waargenomen vogels staan in dit verslag. 

 

 
Vale Gieren komen overal in zuidelijk Bulgarije voor       (Marc Reas)     
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Zondag 25 mei 2014  

Op de eerste ochtend in het eerste Bulgaarse ho-

tel, in feite het Nature Information Centre Eas-

tern Rhodopes, waren ’s morgens diverse vogels 

te horen: Vink, Bergfluiter en Nachtegaal. Even 

later konden we Merel, Koolmees en Zanglijster 

noteren. 

 
In het Bulgaarse platteland kom je nog ouderwetse hutjes 

tegen.      (Marike de Haan) 

 

We stapten om 7.50 uur naar buiten; we stonden 

op het terras te genieten van de rust en het vo-

gelkoor. Boven in de lucht cirkelde een Vale 

Gier. We bevonden ons bij het bezoekerscen-

trum, vlakbij de kleine stad Madzharovo.  Tij-

dens het ontbijt in het centrum van deze stad za-

gen we steeds een Grauwe Klauwier op een 

draad zitten en Huiszwaluwen vlogen af en aan. 

Hierna reden we terug naar het bezoekerscen-

trum. Vanaf hier maakten we een wandeling 

naar de top van een heuvel. Onderweg vertelde 

Christoph iets over de omgeving en de natuur 

aan de hand van een informatiebord. Onderweg 

hoorden en/of zagen we Wielewaal, Boomkrui-

per, Bergfluiter en een Vale Gier. We klommen 

door tot aan de top van een heuvel. Van hieruit 

hadden we uitzicht over de rivier de Arda. In de 

bloemrijke vegetatie ontdekte Wim een land-

schildpad, volgens Fokko een Griekse land-

schildpad. Eén van onze reisgenoten was een 

vlinderman en hij probeerde allerlei vlinders zo 

mooi mogelijk vast te leggen. Op deze wande-

ling zagen we onder andere de Kardinaalsman-

tel en het Staartblauwtje. De andere reisgenoot 

was van beroep fotograaf geweest en had pro-

fessionele apparatuur bij zich.  We daalden af en 

zagen en/of hoorden nog Kleine Bonte Specht, 

Raaf, Koekoek, Zwarte Ooievaar, Groene Specht, 

Hop, Zwartkopgors, Appelvink, Grauwe Gors 

en Spaanse Mus.  

 

 
Griekse Landschildpad   (Marike de Haan) 

 

’s Middags liepen we een stuk stroomopwaarts 

langs de Arda, in de richting van de rotsen Ko-

van Kaya.  

Hier en daar waren duidelijke witte plekken bij 

nissen in de rotsen te zien, broedplaatsen van 

o.a. de Vale Gier. In het dal liep een oude vrouw 

met een kleine kudde geiten.  Op een grote steen 

in de rivier zaten enkele Geelpootmeeuwen. Op 

de hoge rotsen in de buitenbocht van de rivier 

zagen we nesten van de Rotszwaluwen met vo-

gels erbij. Overvliegend zagen we Alpengier-

zwaluwen. Iemand ontdekte een Slangenarend 

op de rotspartij, vrij ver weg maar wel herken-

baar. Christoph wees op een Arendbuizerd in de 

lucht en ook de Zwarte Ooievaar cirkelde rond. 

We kwamen ogen te kort, want er groeiden al-

lerlei bijzondere planten, waaronder endemische 

soorten. Een kudde koeien liep op de smalle 

weg door het dal. De welbestede dag werd afge-

sloten in een klein dorp op het Bulgaarse platte-

land met een maaltijd bij een gezin dat een B&B 

heeft. Elk klein dorp in deze omgeving heeft 

minstens één bewoond Ooievaarsnest en dus 

ook dit dorpje. Prachtige beelden zagen we van 

een koe die eerst naar huis werd gedreven door 

een oude vrouw. Even later zagen we hoe de 

koe met de hand werd gemolken. De mensen 

zijn niet rijk en ze hebben waarschijnlijk een 

zwaar leven, maar het ziet er wel mooi en vredig 



31   (Veerkracht 19/2) 

 

uit.  

 

Maandag 26 mei 2014 

Na het ontbijt vertrokken we onder leiding van 

onze Bulgaarse gids, Christoph voor een onge-

veer 9 km lange tocht over en rond de berg 

Momina Skala met een hoogteverschil van zo’n 

600 meter. Onderweg zagen we vijf soorten or-

chideeën, waaronder Hondskruid, Vlinderorchis 

en Paarse Aspergeorchis. De laatste is een half 

parasiet. Een 6 cm grote duizendpoot en een 

grote, bronskleurige krekel, kropen door het 

gras. Verder hoorden we Groene Specht, Orto-

laan en Nachtegaal. Een Steenarend  gebruikte 

de thermiek om naar boven te cirkelen. Toen we 

weer een stuk hoger waren geklommen, zagen 

we zijn rust- en drinkplaats. Het was warm, zo’n 

27 graden C en we moesten echt veel water drin-

ken om het verdampende transpiratievocht aan 

te vullen. Bovenop de heuvel zagen we 

wroetsporen van Wilde Zwijnen. We zagen ze 

niet, evenmin als de Gemzen die hier ook zou-

den moeten zitten. Hier en daar was de rotsbo-

dem rood gekleurd, doordat hier de halfedel-

steen jaspis aan de oppervlakte komt (informatie 

van Christoph). Ook liet Christoph ons twee Eo-

lische graven zien. Uit een natuurlijke bron 

stroomde drinkwater en daarmee konden we 

onze watervoorraad aanvullen. 

Het weer begon te veranderen, onweerswolken 

dreven over de heuveltoppen. Het laatste stuk 

liepen we zo snel als we konden. Twee Griekse 

landschildpadden zochten alvast het karren-

spoor op, in de hoop dat zich hier regenwater 

zou gaan verzamelen. Net voordat het echt be-

gon te stortregenen waren we bij de weg, waar 

onze reisleider ons op kwam pikken. 

 

Dinsdag 27 mei 2014 

Onze wekker had om half vier af moeten lopen, 

maar helaas: de klok van de telefoon stond nog 

op Nederlandse tijd. Gelukkig bestaat er nog zo-

iets als een biologische wekker en die ging om 

ongeveer 3.45 uur af. Opschieten! Een kwartier 

later stonden we beneden op het parkeerterrein, 

waar ene Marin met een vierwiel aangedreven 

busje klaar stond. In het donker reden we naar 

een vogelkijkhut ergens in het heuvelland. Het 

laatste stuk ging over een modderig en zeer hob-

belig steil pad naar boven. Bij de hut kregen we 

de instructie om zonder een woord te spreken 

over te stappen in de schuilhut. Marin zou 

slachtafval op ongeveer 40 meter van de hut 

wegleggen. Als we geluk hadden, zouden daar 

Vale Gieren en andere aaseters op af komen. Ra-

ven zouden de eerste vogels zijn die de boel 

kwamen verkennen. Zolang de Vale Gieren niet 

waren begonnen met hun maaltijd, mochten we 

absoluut geen foto’s maken. De kans was groot 

dat ze dan uit beeld zouden verdwijnen.  

 

 
Vale Gieren     (Wim de Haan) 

 

We zaten geduldig in de hut te wachten. Het 

was schitterend om te zien hoe de dag begon 

met ochtendgloren. Om ongeveer 6 uur kwam 

de eerste Vale Gier aanzeilen. Daarna vloog er 

nog een gier boven ons rond. We zeiden niets en 

probeerden zo stil mogelijk te zijn. Raven en 

Bonte Kraaien verkenden de omgeving. Opeens 

verschenen er zeven Vale Gieren. Ze kwamen 

van achter een heuvel te voorschijn en keken 

naar de hut. Het was een prachtig gezicht in de 

nog laagstaande zon. Het raam waar wij door-

heen naar buiten konden kijken, werkt aan de 

buitenkant als een spiegel, die door de schuine 

stand de vegetatie weerspiegelt. Zij konden ons 

niet zien. Nog enkele gieren kwamen vanachter 

de heuvel tevoorschijn. 

Ineens vielen ze aan op het slachtafval. Het klik-

ken van de camera’s begon. Er waren 12 Vale 

Gieren, 1 Aasgier, enkele Raven, Bonte Kraaien 

en af en toe een Grauwe Klauwier te zien. De 

laatste zat op een dood boompje en was bezig 

met heel andere dingen. Later kwam er een forse 
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nieuwe groep Vale Gieren. We hebben er maxi-

maal 31 geteld, wat niet gemakkelijk was, want 

alles bewoog door elkaar heen. De tweede groep 

viel net als het eerste stel aan op het voedsel. 

Eén Vale Gier was een echt dominant exem-

plaar. Met uitgespreide vleugels joeg hij al krij-

send en krassend soortgenoten weg. Sommige 

Vale Gieren hadden vleugelmerken, die we later 

doorgaven aan onze Bulgaarse gids. Na een 

tijdje  kwam er een vos tevoorschijn. De vos 

pakte met een flinke tussenpoos twee keer een 

stuk slachtafval en verdween er snel mee. 

Toen de Vale Gieren met volle krop het eten lie-

ten zakken, kwam er een tweede Aasgier, die 

iets anders van kleur was. Nog meer foto’s wer-

den er gemaakt. We hebben met moeite de tele-

scoop opgesteld en daarmee kreeg je een prach-

tig zicht op de koppen van de Vale Gieren. Ei-

genlijk zaten de gaten bedoeld voor camera’s 

iets te laag voor de telescoop.  

 

 
Vale Gier en Aasgier    (Marike de Haan) 

 

Met tussenpozen vertrokken de Vale Gieren, 

maar het ging heel langzaam. Om 12.45 uur was 

er nog één Vale Gier over. Fokko belde Marin, 

die zei dat hij ongeveer over een uur zou komen. 

Geduldig zaten we te wachten in de hut. Het 

was een kleine maar wel vrij luxe hut met vier 

goede bureaustoelen en een lange bank, waarop 

je kon slapen. Er was ook een eenvoudig toilet in 

de ruimte, desgewenst achter een gordijntje. Om 

13.50 uur kwam de bus eraan gehobbeld. We 

hadden ruim 9 uur in de hut door gebracht. 

 

Woensdag 28 mei 2014 

We reden naar een brug, waar we een wande-

ling gingen maken in het dal van de Krumovice 

rivier, een zijrivier van de Arda. In de wegberm 

vlakbij de parkeerplek zagen we een soort Bijen-

orchissen, Ophrys scolpax cornuta. Er was veel te 

zien tijdens de wandeling, o.a. een Hazelworm 

(alleen Wim zag deze). Op een kalkrots groeide 

de endemische plantensoort Haberlea rodopensis, 

die helaas nog niet in bloei was. Geelbuikvuur-

padjes zorgden voor modderige kleren. Deze 

padjes hebben hartvormige pupillen en om die 

er goed op te zetten moet je plat op de grond 

gaan liggen. 

Ook in Bulgarije bestaat het probleem van inva-

sieve soorten. De Amerikaanse Amorpha fruti-

cosa, een struik die hoort bij de vlinderbloemi-

gen, stond er wijdverbreid. 

De Oosterse Pijpbloemvlinder werd ontdekt en 

op de foto gezet. Een mooi stroompje kruiste ons 

pad. Een kudde schapen, runderen met ezel gin-

gen ook op de foto. Aan vogels was er het no-

dige te zien: Europese Bijeneters vlogen rond, 

Eleonora’s Valk (2 exemplaren; bijzonder in het 

broedseizoen in het binnenland), Zwarte Ooie-

vaar, Hop, Boomvalk, Nachtegaal en Wielewaal. 

Tussen de bosjes in het winterbed van de rivier 

liepen we te zoeken naar een Zwartkopgors. Uit-

eindelijk zagen we er twee en een Vale Spotvo-

gel. We bezochten deze dag ook enkele kleine 

natuurterreintjes, die vol met orchideeën en an-

dere bijzondere planten stonden. Terwijl we 

deze op de foto zetten, hoorden we Kwartel, 

Grauwe Gors en Nachtegaal. 

 

 
In Bulgarije komen nog volop orchideeën voor (Wim de 

Haan) 
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We maakten een rit door een heel leeg en onbe-

woond gebied met uitgestrekte bossen. Onder-

weg stak een Wilde Kat de weg over. De kat 

bleef nog even in de berm staan.  De dikke 

stompe staart was even duidelijk te zien. Ieder-

een reageerde te laat met gevolg, dat er geen en-

kele foto werd gemaakt. Volgens Christoph is 

een Wilde Kat een dier dat je hier regelmatig 

kunt zien. 

 

Donderdag 29 mei 2014 

Op deze dag hadden we onder andere een bar-

becue aan de oever van de Witte rivier. Onder-

weg zagen we Dwergarend, Wespendief, 

Schreeuwarend, Roodstuitzwaluw en Spaanse 

Mus. Met enige regelmaat stopten we om met 

verrekijkers naar genoemde vogels te kijken. 

’s Avonds gingen we naar een plek waar Siesels 

zitten, knaagdieren die holen in de grond ma-

ken. Isabeltapuiten zitten hier ook. Deze neste-

len in verlaten holen. De Isabeltapuit kwam in 

beeld, maar helaas werd het al schemerig en ei-

genlijk te donker om nog foto’s te maken. Fokko 

maakte foto’s van een rondcirkelende Schreeuw-

arend. Op deze verlaten, stille plek liepen ook 

twee herders. De ene had een kudde schapen en 

de ander geiten. Het was een bijzondere erva-

ring, rust, ruimte en herders die hier ver van de 

bewoonde wereld nog op pad waren. 

 

Vrijdag 30 mei 2014  

Het weer veranderde van zomers warm naar be-

wolkt en uiteindelijk fris weer met regen. We re-

den op deze dag naar de stad Kardzhali. Mid-

den door deze stad stroomt de al eerder ge-

noemde Arda rivier. Vanaf een viaduct waar een 

drukke stroom auto’s overheen dreunt, kijk je op 

een natuurgebied met rietland en verspreid 

staande bomen, aan de oevers van de Arda. Het 

zat hier vol met nesten van Dwergaalscholvers, 

Kwakken en Kleine Zilverreigers. Helaas goot 

het op dit moment van de regen. Ondanks dit 

slechte weer en het korte bezoek zagen we ook 

nog Ralreiger en Woudaapjes. Een Grote Kare-

kiet liet zich horen. 

 

Zaterdag 31 mei 2014 

Helaas regende het nog steeds toen we de vol-

gende ochtend opstonden. We reden deze dag 

onder andere door het prachtige dal van de 

Borovica rivier. We waren nu in de Westelijke 

Rodopen. Vanuit de auto zagen we opeens 

Zwarte Ooievaars, die voedsel liepen te zoeken 

in de snelstromende rivier. We stopten en we 

telden wel tien Zwarte Ooievaars. Andere vo-

gels, die hier rond liepen of vlogen, waren: 

Blauwe reiger, Kleine Zilverreiger, Aalscholver 

en Geelpootmeeuw.  

 

 
Zwarte Ooievaars en Blauwe Reigers langs de Borovica  

(Wim de Haan) 

 

We stopten een paar keer onderweg respectieve-

lijk voor een Grote Gele Kwikstaart, een Tapuit 

en een Edelhert aan de overzijde van de rivier. 

Fokko vertelde dat hij tijdens alle reizen in Bul-

garije nauwelijks Edelherten had gezien. Het is 

een zeldzame verschijning door de forse jacht-

druk. 

Op weg naar Sofia zagen we nog diverse Ooie-

vaars. Het landschap veranderde van vrij ruig 

en bergachtig in vrij vlak met grote uitgestrekte 

akkers. Uiteindelijk bereikten we Sofia en even 

later waren we bij de luchthaven. Onze tijd in 

Bulgarije was omgevlogen. 

 

Lobenpolder 7, 4617 MP Bergen op Zoom, email 

dehaan@brabantsewal.eu 
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Verborgen symbolieke wereld 
 

Louis Hopstaken 

 

Ik wil U een schilderij uit de 18e eeuw laten zien (Afb.1), samen met nog enige andere afbeeldingen, 

waar vogels, honden en attributen op voorkomen, die een erotische of dubbelzinnige betekenis bezit-

ten.  Wat hebben vogels op schilderijen nu met erotiek te maken kunt U zich terecht afvragen. Het ant-

woord daarop is moeilijk kort samen te vatten, omdat daarbij meerdere factoren een rol spelen. Ik 

hoop dat ik erin slaag om antwoord te geven op deze vraag met dit artikel. Mogelijk zijn de lezers van 

Veerkracht, die zoveel weten over vogels, ook geïnteresseerd in de bijzondere rol die vogels is toebe-

deeld in de Nederlandse taal en kunst. Het is bovendien interessant en zeker de moeite waard om er 

kennis van te nemen.  

 
Afb 1. Schilderij op paneel door K. Breugelmans. Het geschenk van de jager. 
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Vanaf de 16e eeuw werd steeds meer gebruik 

gemaakt van symbolen in de schilderkunst. 

Keukengerei en veel andere attributen maar 

ook vissen, vogels, honden, groenten enz. Je 

kan het zo gek niet bedenken of het heeft en 

had een symbolische betekenis. Deze symboli-

sche betekenissen zijn in het verleden ontstaan 

en zijn verankerd in onze Nederlandse taal. De 

oude symbolen raken uit de mode maar er 

worden dagelijks nieuwe gecreëerd. In deze 

tijd is het gebruik van symbolen en icoontjes, 

door o.a. communicatiemiddelen en nieuwe 

technieken enorm toegenomen en wij worden 

er dagelijks mee geconfronteerd in het verkeer, 

de  wetenschap, kunst en religie en nog vele 

andere richtingen, kortom te veel om op te 

noemen. Daarom is het niet vreemd of afwij-

kend dat ook veel vogels een symbolische be-

tekenis hebben gekregen. Uit de vijftig ge-

noemde inlandse vogels, die voorkomen in de 

lijst van Tom Westeneng (A), komt een drietal 

vogels voor met een symbolische erotische be-

tekenis. Allereerst de haan, die de seksualiteit 

en dageraad symboliseert, als tweede de mus, 

die het erotische verlangen van een vrouw 

symboliseert (afb.2), als laatste de Patrijs die 

symbool staat voor de onbehouwen wellust en 

vrouwelijke energie.  

 

 
Afb 2. Schilderij Abraham  Janssens van Nuyssen, Lasci-

via, Brussel, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. 

 

Op afbeelding 1 is de Patrijs inderdaad ge-

bruikt als metafoor voor geilheid. De schilder 

heeft een erotisch geladen sfeer gecreëerd met 

het afbeelden van een jager en dienstmaagd, 

gecombineerd met vogels, een hondje en meer-

dere attributen, die elkaar door hun symboli-

sche of erotische betekenis versterken. De om-

geving en het interieur waarin dit alles zich af-

speelt draagt uiteraard ook bij aan de enigszins 

geladen sfeer. Door de bewuste keuze die de 

kunstschilder heeft gemaakt behoort het 

werkje tot een specifiek genre van de schilder-

kunst uit de 17e en 18e eeuw die toen populair 

was. De erotiek is verstopt in symbolen en 

daarom niet visueel waarneembaar. Wil men 

de betekenis van zo’n schilderij begrijpen dan 

is het van belang dat men op de hoogte is van 

het bestaan van deze symboliek. Zonder op de 

hoogte te zijn blijft het alsnog een aantrekkelijk 

werkje om naar te kijken, maar dan ontgaat je 

de intentie van de kunstenaar. In musea wordt 

de betekenis van een schilderij meestal op het 

aanwezige kaartje naast het schilderij ver-

klaard en uitgelegd. Bij het hier besproken 

genre wil men dat, om wat voor reden dan 

ook, weleens vergeten. Dat het toepassen van 

symboliek op schilderijen zo’n enorm uitge-

breid gebied omvatte en zoveel is toegepast, 

had ik niet verwacht.  

Afbeeldingen 1 en 3 zijn eenvoudige, maar 

juiste voorbeelden hiervan om kennis te ma-

ken met deze verborgen symboliek. Jeroen 

Bosch heeft in zijn werk veel gebruikt gemaakt 

van vogels die op zijn schilderijen een scala 

aan symbolische en dubbelzinnige betekenis-

sen hebben gekregen. Enige door Jeroen Bosch 

”gebruikte” vogels zijn, de uil, reiger, Ooie-

vaar, Vink, valk, Koolmees, Putter, Hop, gans, 

IJsvogel, zwaluw, Gaai en nog vele andere en 

niet te definiëren vogels. Een boek waarin uit-

voerig de symboliek en de betekenissen ervan 

worden behandeld,  is geschreven door Dr. D. 

Bax (1948) en heeft als titel ”De ontcijfering 

van Jeroen Bosch”. De auteur behandelt het ge-

hele oeuvre van Jeroen Bosch met de vele uit-

wijdingen over het gebruik van symboliek in 

de kunst. Veel van de door Bax behandelde 

symbolen en uitwijdingen zijn ook van toepas-

sing voor onderzoek van andere schilderijen. 

Beide schilderijen die hier worden besproken 

vertegenwoordigen een geheel ander genre in 

de kunst, hier is het hoofdthema het verleiden 

van een dienstmaagd door de jager, al hetgeen 

verder is afgebeeld staat daarmee in verband. 

Niet alleen kunstschilders met grote namen, 

maar ook kleine meesters maakten graag ge-
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bruik van de mogelijkheid om in hun schilde-

rijen  erotische symboliek en dubbelzinnigheid 

te verstoppen. De door K. Breugelmans (afb. 1) 

gebruikte beeldtaal en symboliek was destijds 

bij een gering percentage van de bevolking be-

kend. Dat was anders bij het geschreven 

woord, waar door schunnig en dubbelzinnig 

taalgebruik in rijmen ,verzen en gedichten de 

boodschap directer en minder was verstopt en 

daarom  eerder was te begrijpen. 

 

 

 
Afb 3. Schilderij Gabriël Metsu: Het geschenk van de jager. Jan. 1629- Oct.1667, Amsterdam Rijksmuseum. 

 

Het kunsthistorisch onderzoek van het schilde-

rij op afbeelding 3, heeft het mogelijk gemaakt 

om de betekenis van het tafereel op afbeelding 

1 te achterhalen. Er zijn in detail verschillen 

maar ook zoveel overeenkomsten, dat de 

schijn wordt gewekt dat beide schilderijen de-

zelfde betekenis hebben, namelijk het verlei-

den van een vrouwelijk persoon. Ik sluit echter 

de mogelijkheid niet uit dat op afbeelding 3, de 

dame de jager verleidt wat in tegenstelling is 

met hetgeen is afgebeeld bij 1. Er zijn onder-

ling een aantal verschillen die daarop kunnen 

wijzen. Opvallend  is de aanwezigheid van een 
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cupido, die bekend staat als liefdessymbool, 

maar daar blijft het niet bij. In de schoot van de 

dame ligt een naaldwerkje. Zowel nu als des-

tijds had naaien een dubbele betekenis, als eer-

ste naaldwerk, maar het betekent ook copule-

ren. De dame heeft (in tegenstelling met afb. 1) 

haar schoenen uit, wat kan duiden op de eerste 

intimiteit en symbolisch kan dit worden gezien 

als het zetten van de eerste stap. De dame heeft 

ook een hondje (symbool wellust) dat op tafel 

staat. Eigenlijk zijn alle positieve erotische 

symbolen bij de dame aanwezig. Bij de jager is 

het deels andersom, aangezien het geweer van 

de jager (fallus symbool) nutteloos en in rust 

op de vloer ligt, samen met de eend die sym-

bool staat voor de emotionele rust, maar nu be-

hoort die rust wel bij de jager. Het lijkt erop 

dat hier de jager wordt verleid en niet de 

dame, beider uitleg is mogelijk lijkt mij. Het  

getuigt voor de ene kijker van goede smaak en 

takt, om erotiek in deze geraffineerde vorm te 

verpakken, terwijl anderen deze vorm van pre-

sentatie stiekem vinden. 

 

 
Afb 4. Schilderij Leda en de zwaan door Leonardo da 

Vinci, 15 april 1452—2 mei 1519. Galleria  Borghese te 

Rome. 

 

Het hedendaagse kunsthistorisch onderzoek 

heeft, in tegenstelling met vorige eeuwen, geen 

schroom om de intentie van een kunstwerk te 

benoemen en te verklaren al is het nog zo 

schunnig. Dat men daar in de 19e en begin 20e 

eeuw soms anders over dacht, heb ik persoon-

lijk ervaren. Op afbeelding 4 is Leda en de 

Zwaan te zien. Ooit had ik een versie hiervan, 

waarop het lichaam van Leda nog gehuld was 

in een rode jurk. Bij het reinigen viel mij op dat 

de verf van de rode jurk oploste, terwijl alle 

overige verf van het schilderij niet werd aange-

tast. Bij het grondiger reinigen kwam Leda 

naakt onder de jurk tevoorschijn, zoals de kun-

stenaar het had bedoeld. In de 19e eeuw komt 

overschilderen van naakten veel voor op zowel 

sacrale als profane schilderijen, dit vaak op 

aanraden van de Rooms Katholieke kerk. Dit 

had tot gevolg dat er op schilderijen uit de late 

19e eeuw niet gauw afbeeldingen van naakten 

voorkomen. Naakt werd eind 19e en begin 20e 

eeuw vaak door de kerk als onkuis en verwer-

pelijk gezien. Hoe hypocriet kan men als kerk 

zijn, gezien alle ellende die zich in de Roomse 

kerk heeft voorgedaan, hetgeen pas enige jaren 

geleden bekend is geworden. Het onder-

staande gedicht is afgeleid van de Mythe 

”Leda en de Zwaan” dat afkomstig is uit de 

Griekse Mythologie. Dit gedicht vertelt het 

verhaal van Zeus, die de vorm van een zwaan 

had aangenomen, omdat hij als persoon door 

Leda was afgewezen om geslachtsgemeen-

schap met haar te hebben. 

Ay, schuif, van schaamte, de gordijn: 

Voor d'onbeschaamtheit van Jupijn, 

De zwaan, aan 't poezelig albast 

Der moedernaackte Leda vast. 

Het marmer schijnt hier pluim, en vel. 

De kunst geeft stof aan overspel. 

 

DE VOGELAER 

 

Om met de deur in huis te vallen komt de vo-

gelaar er in de tijdsperiode waarin deze schil-

derijen zijn vervaardigd niet altijd even gun-

stig vanaf, getuige onderstaand vers. Uiteraard 

heeft het begrip vogelaar in de huidige tijd een 

totaal andere betekenis gekregen dan de voge-

laar uit de 17e en 18e eeuw. Vogelen had toen 

zowel de betekenis van vogels vangen, maar 

het betekende ook copuleren. Het zinnetje in 

het onderstaande vers (die ick vogel tgeheele 

jaer) behoeft geen verdere uitleg lijkt mij. 

 

Hoe duur dees vogel, vogelaer? hij is ver-

cocht”,waer? 

Aen een waerdinne claer, die ick vogel tgeheele Jaer  

 

Dat de fallus in verband werd gebracht met 

een vogel, getuigt het insigne uit de 15e eeuw 
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(afb. 5) dat ik destijds in het verdronken dorp 

Nieuwlande (terra Nova) in de Oosterschelde 

heb opgegraven en dat zich thans bevindt  in 

de collectie SMRPI (Stichting Middeleeuwse 

Religieuze en Profane Insignes) voorheen Col-

lectie van Beuningen. Gelijksoortige hangers 

werden al in de Romeinse tijd gedragen. 

 
Afb 5. Gevleugelde fallus. Bodemvondst Nieuwlande  

Oosterschelde 15e eeuw. 

 

ENIGE VOORBEELDEN VAN VERBORGEN 

BETEKENISSEN 

 

Als op een schilderij uit de 17e -18e eeuw vo-

gels in gezelschap van wulpse dames en heren 

staan afgebeeld, is er dikwijls meer aan de 

hand dan wat in eerste instantie is waar te ne-

men. Er zijn legio voorbeelden te noemen 

waarbij vogels een erotische rol spelen. Een 

mooi voorbeeld hiervan is de symboliek van 

het loslaten (bevrijden) van een vogeltje uit 

zijn kooi. Als er op een schilderij (van dit 

genre) een man en vrouw met een vogelkooi 

afgebeeld staan in dezelfde ruimte, dan kan 

het wat de betekenis betreft een groot verschil 

in maken of het deurtje open of dicht is afge-

beeld. Is het deurtje dicht dan is er geen aanlei-

ding om er een erotische boodschap in te zien. 

Staat echter het deurtje op een kier, dan kan er 

door de aanwezigheid van man en vrouw, een 

erotisch spanningsveld ontstaan, omdat men 

normaal gesproken het deurtje van een vogel-

kooi dicht heeft, waardoor een vogeltje niet 

kan ontsnappen. Zo’n schilderij is om die re-

den “verdacht” en kan een erotische bood-

schap bevatten. Gaan we nog een stapje verder 

zoals op afb. 6 is te zien, waar het deurtje ge-

heel openstaat en de jongen het vogeltje uit 

zijn kooi lokt. Deze jongen is bezig het meisje 

te versieren. Zo te zien gaat het hem lukken 

ook. Aan haar houding en de gelukzalige uit-

drukking op haar gezicht is af te lezen dat hij 

een grote kans maakt, en dat zij zichtbaar ge-

niet van deze verovering. Een vogeltje bevrij-

den heeft hier dus een geheel ander betekenis, 

namelijk dat het meisje haar onschuld kan ver-

liezen, daar is deze jongen op uit. De volgende 

betekenis heb ik niet verzonnen maar is kunst-

historisch onderbouwd. De vogelkooi symboli-

seert het vrouwelijk geslachtsdeel en de vogel 

staat symbool voor de maagdelijkheid. Het la-

ten ontsnappen van de vogel komt neer op het 

verliezen van de maagdelijkheid. 

 

 
Afb 6. Schilderij De tamme spreeuw door Pieter van 

Noort. Zwolle, Provinciaal Overijssels  Museum. 

 

Het houden van duiven op de zolder van een 

herberg betekende dat er lichtekooien (hoeren) 

in de herberg vertoefden. Zoals op het door Je-

roen Bosch gemaakte schilderij “De verloren 

zoon” waar ook een duiventil op de zolder van 

de herberg is waar te nemen, wat kan duiden 

op de aanwezigheid van hoeren in de herberg. 

Kunsthistorici zijn het nog steeds niet met el-

kaar eens of de verloren zoon nu wel of niet 

een bezoekje aan de herberg (hoeren) heeft ge-

bracht. Dit genre schilderijen was mateloos po-

pulair destijds. Het bood schilders immers de 

gelegenheid om in hun werk erotische en dub-

belzinnige betekenissen te verstoppen, die niet 

door kinderen en een aanzienlijk deel van de 

burgerij werden begrepen. Gaan we een paar 

eeuwen verder terug dan hadden vogels in de 

meeste gevallen een decoratieve functie omdat 

het genre dat hier wordt besproken, nog niet 

bestond. Om een voorbeeld te tonen waar vo-

gels alleen maar mooi hoefden te zijn, verwijs 

ik naar een prachtige boekverluchting in de 
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marge van een middeleeuws handgeschreven 

getijdenboek (zie afb. 7). 

 

VAN BELANG OM WAAR TE NEMEN 

 

Al wat ik vertel over het schilderij op afb. 1, is 

eigenlijk onnodig omdat er absoluut geen en-

kele reden is om aan het waarnemingsver-

mogen van vogelaars te twijfelen. Als er men-

sen zijn die goed kunnen kijken, dan moet je 

bij vogelaars zijn. De reden om een aantal za-

ken die voorkomen op het schilderij toch aan 

te halen, is gelegen in het feit dat een aantal za-

ken, mede door hun context, een erotische be-

tekenis hebben gekregen, en daarom wil ik dit 

werk nader toelichten. 

 
Afb 7. Afbeelding van vogels uit getijdenboek 16e eeuw. 

Het Breviarium Mayer van den Bergh, Antwerpen. 

 

Enige jaren terug verwierf ik dit kleine olieverf 

schilderij op eiken paneel met de afmeting 23 

bij 27 cm, in portretvorm. Op het paneeltje is 

een keukeninterieur uit de 18e eeuw te zien, 

waarin zich een jager met zijn hondje, en een 

dienstmaagd bevinden. In de keuken is een 

open haard aanwezig in een hoge schouw die 

tot aan het plafond reikt. De schouw is halver-

wege onderbroken door een schoorsteenman-

tel, waarop een messing schotel en een aarde-

werk potje staan. Dit potje is met een doekje af-

gesloten, dat met een koord om de potkraag is 

vastgemaakt. De muur, waartegen een werk-

blad of aanrecht staat, is bekleed met Delfts-

blauwe tegels. Zo’n keukeninterieur komt voor 

in huizen, waarvan de eigenaar niet heel rijk is, 

maar wel als gegoede burger een redelijke 

maatschappelijke status bezat. Dat is ook af te 

leiden uit de loodglazen raampartij waarin 

zich centraal een ovaal gebrandschilderd ruitje 

bevindt. Hierop werd vaak een heraldisch 

voorstelling of familiewapen afgebeeld. De ra-

men zijn gestoffeerd met gordijnen, iets dat 

een eenvoudige burger zich destijds niet kon 

veroorloven. Als je het schilderij bekijkt zonder 

op de hoogte te zijn van wat de schilder er mee 

bedoelde, is er niets erotisch of onbehoorlijks 

op waar te nemen en is het slechts een terug-

blik in een burgerinterieur uit het begin van de 

18e eeuw. De schilder heeft iets anders bedoeld 

met hetgeen hij afbeeldde. De jager in een des-

tijds modieus fluwelen pak, biedt de dienst-

maagd een geschoten Patrijs aan, waarbij het 

aanwezige schuchtere hondje, enigszins ver-

scholen achter de jager, het geheel gadeslaat. 

Geweldige creatie van de schilder is het ge-

bruik en de aanwezigheid van drie vogels die 

op het werkje nogal prominent aanwezig zijn. 

De dienstmaagd, met haar schoenen aan, be-

vindt zich op de planken werkvloer, die op-

houdt bij een gemetselde drempel en daarna 

overgaat in een plavuizen vloer, waarop de ja-

ger staat. De jager draagt zijn geweer schuin 

omhoog over zijn schouder en in zijn fluwelen 

pak met wit overhemd en sjaal, is hij duidelijk 

een heer van stand. De dienstmaagd ziet er 

met haar witte schort ook keurig uit, echter het 

verschil in maatschappelijke status is duidelijk 

waarneembaar. Op het aanrecht liggen een 

kool, een meloen en een brood. Het brood kan 

symbool staan voor spirituele honger maar is 

hier niet van toepassing. Uit een messing em-

mer steken enige wortelen over de rand. Ver-

der bevindt zich nog een mand op de keuken-

vloer met daarin een kledingstuk of doek. De 

dienstmaagd plukt een Wilde Eend waarvan al 

veertjes op de houten vloer zijn gedwarreld. Er 

hangt een forse dode haan aan een muurhaak. 

De huiseigenaar beschikte over voldoende 
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middelen om er een hulp of dienstmaagd op 

na te houden. Dit alles geeft een aardige terug-

blik in de tijd, maar er is door de schilder be-

wust gekozen om erotiek en dubbelzinnigheid 

te verstoppen in het afbeelden van man en 

vrouw, vogels en objecten, iets dat je op het 

eerste gezicht van dit huiselijke tafereel niet 

zou verwachten. 

 

Verborgen symboliek en de betekenissen er-

van 

Dat de jager de dienstmaagd een geschoten Pa-

trijs aanbiedt, lijkt op zich erg aardig en on-

baatzuchtig, maar als je naar de uitdrukking 

op het gezicht van die gladjanus kijkt, dan lijkt 

mij enige achterdocht of argwaan zeker op z’n 

plaats. Het schuin naar boven gerichte geweer 

moet hier worden gezien als een fallussym-

bool, het symboliseert hier de jager zijn eigen 

”geweer” dat in de aanslag staat. De hoopvolle 

blik en de blosjes op de wangen van de jager 

spreken boekdelen. De aangeboden vogel is 

een Patrijs. Deze vogel komt ook op andere 

schilderijen (afb. 3) van gelijk genre voor, en 

ook daar biedt een jager de aanwezige dame 

een Patrijs aan. De op de kast aanwezig cupido 

kenmerkt al de richting in welk genre dit schil-

derij is onder te brengen en dat er om die re-

den meer erotische symboliek aanwezig moet 

zijn. Nu staat zowel de mus (afb. 5a) als de Pa-

trijs symbool voor de geilheid. Cesare Ripa 

schreef over de Patrijs het volgende: 

 

‘Want daer is geen dingh bequaemer noch dat meer 

past, om de ongemaetighde Wellust en ongetoomde 

Geylheyt te vertoonen, als de Patrijs, diewelcke wel 

dickwijls van sulcken rasernie, in't bij een komen, 

is aengehitst, en door soodaenighe ongemanierde 

Geylheyt ontsteken, dat het Manneken dickwijls de 

eyren breeckt, die 't Wijfjen broet, wesende daer 

door in 't broeden verhindert en verlet om sich daer 

mede te paeren.’ 

 

De geilheid van de Patrijs, de hond en zijn ge-

weer symboliseren de seksuele gevoelens van 

de jager. De dienstmaagd die een Wilde Eend 

(woerd) aan het plukken is lijkt niet echt onder 

de indruk van de buit die de jager haar vol 

verwachting voorhoudt. De dode woerd op de 

schoot van de dienstmaagd symboliseert haar 

emotionele rust, ofwel het ontbreken van lust-

gevoelens. Haar schoenen heeft ze nog aan 

haar voeten in tegenstelling met de vrouw op 

afbeelding 3, die geen schoenen aan haar voe-

ten heeft, wat een erotisch symbool kan zijn 

voor het eventueel genegen zijn (de eerste stap 

is gezet). Ook het naaiwerk op haar schoot is 

dubbelzinnig op te vatten. 

 

 De uitdrukking op haar gezicht op afb.1 zegt 

genoeg, ze weet duidelijk niet wat ze ermee 

aanmoet, of ze ja zal zeggen! Zij heeft kennelijk 

niet de bedoeling van de jager in de gaten. De 

jager heeft een ongunstig moment gekozen, 

omdat er in de keuken al een Wilde Eend en 

een forse haan aanwezig zijn. De haan is bui-

ten vele andere ongunstige betekenissen ook 

het zinnebeeld van onkuisheid en komt in die 

hoedanigheid voor op Breugels schilderij 

Luxuria. Dat er een haan en hond op het schil-

derij voorkomen moet een bewuste keuze van 

de schilder zijn geweest. De vurige seksuele 

drift van de haan, in combinatie met de lenige 

lenden van een hond, werden gezien als de 

ideale seksuele eigenschappen voor een man. 

Een levende haan staat algemeen bekend als 

een vurig dier met een grote seksuele drift. Een 

dode haan daarentegen, zoals die in de keuken 

op het schilderij aan een haak hangt, symboli-

seert hier het ontbreken van seksueel verlan-

gen bij de dienstmaagd, zij zit duidelijk ook 

niet te wachten op de haar aangeboden Patrijs 

(geilheid). Het schuchtere hondje houdt zich 

enigszins gedeisd op de achtergrond. Een 

hond symboliseert zowel de geilheid als de 

eeuwige trouw. Als voorbeeld van eeuwige 

trouw komt een slapend hondje vaak voor op 

graftombes of ligt slapend aan de voeten van 

adellijke echtparen. Op ons schilderij symboli-

seert het hondje uiteraard de geilheid in sa-

menhang met de jager. Schrijvers en dichters 

als Bredero en Jacob Cats en anderen. hebben 

meerdere erotische en dubbelzinnige getinte 

gedichten en verzen geschreven. Mede hier-

door kan worden vastgesteld dat de erotische 

symboliek, die vogels en vele andere voorwer-

pen en objecten die op dit genre schilderijen 

voorkomen geen hersenspinsels zijn van de 

een of andere fantast, maar door het bestaan 

van deze gedichten en verzen volledig zijn te 

verklaren. Schilders hebben het geschreven 
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woord omgezet in beeldende kunst van dit 

specifieke genre dat thuishoort in de kunsthis-

torie van de lage landen. De schilder is duide-

lijk op de hoogte geweest van deze erotische 

symboliek en heeft bewust gekozen om met de 

versterkende combinatie van een man en 

vrouw, vogels, keukenattributen een dubbel-

zinnige lading aan dit schilderijtje te geven. Bij 

het zoeken naar schilderijen die gelijkenis ver-

tonen en onder hetzelfde genre vallen stuitte ik 

op meerdere schilderijen met hetzelfde thema 

als hierboven genoemd. 

De wortelen die op het schilderij over de rand 

van de messing emmer steken moeten worden 

gezien als fallus symbolen en komen in die 

hoedanigheid ook op andere schilderijen voor. 

Het potje, met als afsluiting een lapje stof, dat 

op de schoorsteen staat, kan mogelijk de maag-

delijkheid van de dienstmaagd symboliseren. 

De gave, niet aangesneden kool, die op het 

aanrecht ligt, symboliseert de moederschoot en 

wordt geassocieerd met geboorte en vrouwe-

lijkheid. Zelfs een 50 tal jaren terug werd nog 

tegen kinderen gezegd dat baby’s uit de rode 

kool kwamen of door de Ooievaar werden ge-

bracht. Opvallend is dat een mand (afb. 1) met 

daarin een kleed of doek op haast alle soortge-

lijke schilderijen van dit genre voorkomt, maar 

ik heb niet gevonden wat hiervan de betekenis 

is. Dat de jager op een tegelvloer staat en de 

dienstmaagd zich op een houten vloer bevindt, 

accentueert het standsverschil. 

Ik hoor U denken, ja al die symbolische beteke-

nissen op schilderijen zijn dat geen verzinsels 

en valt te bewijzen dat de schilder deze eroti-

sche symboliek bewust gekozen heeft? Nee, ui-

teraard kan niet worden bewezen dat de schil-

der hiervoor bewust heeft gekozen. Maar het is 

wel frappant dat er zoveel overeenkomst is 

met andere schilderijen waarop ook vogels, 

personen en gelijksoortige voorwerpen voor-

komen; dat lijkt mij geen toeval. Het schilderij 

op afb. 2 is kunsthistorisch onderzocht en bo-

vendien is wereldwijd enorm veel onderzoek 

gedaan door niet de eerste de beste kunsthisto-

rici. Veel gehoorde kritiek op kunsthistorici 

luidt dat je overal wel een symbolische beteke-

nis achter kunt zoeken en inderdaad heeft men 

daar, let wel bij dit genre schilderijen, dan ook 

groot gelijk in. Is men eenmaal op de hoogte 

van het bestaan van deze symboliek, dan gaat 

men op een andere manier naar schilderijen 

kijken en deze worden daardoor rijker, beteke-

nisvoller en interessanter voor elke bewonde-

raar. 
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Patrijzen worden niet altijd afgebeeld met een bijbedoe-

ling zoals hier door Vincent van Gogh. 

 

 
Patrijs, man 

 

mailto:jcmhopstakenvandijk@ziggo.nl
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Interview met Machteld en HES van Schoonhoven 
 

Ria Hogerwaard 

 

Dat Machteld en HES gastvrije mensen zijn, wisten we al, maar toch was het nog een verrassing toen 

we bij het maken van de afspraak meteen maar uitgenodigd werden om mee te eten. Als we dus 8 ok-

tober rond 18.00 uur aanbellen en de deur opengaat, komen ons de heerlijke geuren uit de keuken al 

tegemoet. Een ding wordt al snel duidelijk, koken is iets wat Machteld goed kan. 

Na de maaltijd onder het genot van heerlijke Nespresso’s met bonbons (ja, ja het pad van een intervie-

wer gaat best wel over rozen) beginnen we ons gesprek. 

 
Machteld en HES, Spanje 29 april 2014        (Ria Hogerwaard) 

 

Machteld is in 1945 geboren in Reeuwijk. Haar 

moeder kwam uit Katwijk en als Machteld 9 

jaar is verhuizen ze daar naar toe. Zij ging in 

Leiden medicijnen studeren en heeft in Oegst-

geest op kamers gewoond. 

HES, zijn naam is afgeleid van de eerste letters 

van zijn 3 voornamen, is geboren in Amster-

dam in 1941. Rond zijn 1e levensjaar verhuisde 

het gezin naar Rotterdam, waarvan hij ook nog 

vage herinneringen aan het “vergeten bombar-

dement”(31 maart 1943) en de Hongerwinter 

heeft. Op zijn 20e is hij uit Rotterdam vetrok-

ken en is wel 6x van stad naar stad verhuisd, 

alvorens definitief in Halsteren neer te strijken. 

 

Duiken 

HES duikt al sinds 1967. Machteld, die niet 

goed kon zwemmen, vond het maar niets. Ze 

ging wel mee en zat dan met de kinderen aan 

de dijk. Toen HES met enthousiaste duikverha-

len thuiskwam uit Egypte begon het bij Mach-

teld toch te kriebelen en wilde ze dat ook wel 
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ervaren. Ze ging eerst aan haar conditie wer-

ken en toen zwemles nemen in de Agger bij 

Vrederust. Op 49-jarige leeftijd behaalde ze het 

A-diploma. Daarna durfde ze te duiken hoe-

wel ze de zee gevaarlijk bleef vinden. De theo-

rie voor het duikbrevet ging goed en het prak-

tijkexamen legde ze af in Egypte. Uiteindelijk 

was ze klaar voor de eerste echte duik. Maar ze 

bleef boven drijven. Lood erbij, nog eens lood 

erbij, het lukte niet. Bleek dat zij door de span-

ning te veel lucht in haar longen had opge-

bouwd om nog te kunnen zinken! Ze hebben 

samen zo’n 10 jaar gedoken, met name in de 

Oosterschelde en tijdens buitenlandse reizen. 

Duikers doen eigenlijk hetzelfde wat vogelaars 

doen, waarnemen en kijken, maar met dat ver-

schil dat je de dieren onder water aan kan ra-

ken. 

 
Puch affiche   (HES van Schoonhoven) 

 

Fotografie  

Aanvankelijk begon HES als hobby te fotogra-

feren. Hij wilde echter fotograaf worden en 

heeft een opleiding aan de School voor Foto-

grafie gevolgd, waar hij zelfs later ook les heeft 

gegeven. Kreeg in de jaren 60-70 veel opdrach-

ten o.a. van Puch om een folder te maken. Jan 

en ik zagen die bij een bezoek aan het MOTI in 

Breda toevallig eens hangen. Bij verschillende 

gelegenheden heeft hij als eerste, later heel be-

kende modellen “ontdekt” en gefotografeerd, 

voor kenners: onder andere publiciste Daphne 

Dekkers, Miss Universe Angela Visser, fashi-

onmodel Carmen Brasser, Voque-model Willie 

van Rooy en Neerlands Hoop in Hollywood, 

acteur Derek de Lindt. 

Naast interesse in alles wat met kunst te ma-

ken heeft, zij volgt en volgde diverse cursussen 

kunstgeschiedenis, en Tai Chi uitoefenen, foto-

grafeert Machteld ook niet onverdienstelijk. In 

verband met haar laboratoriumwerk, was ze 

handig in de Doka, alleen in het afdrukken van 

zwart-wit foto’s. Ze doet mee aan een wed-

strijd, uitgeschreven door Nikon en de NS en 

wint tot haar stomme verbazing de hoofdprijs, 

de Camera van het Jaar. Ze kreeg een uitnodi-

ging om naar het station in Almere te komen 

en kreeg daar van de directeur van de NS te 

horen dat ze de winnaar was. Ze had al eens 

van iemand spulletjes gekregen om ook in 

kleur af te drukken, maar deed er niets mee. 

Toen ze dit bij de prijsuitreiking besprak met 

de Nikon, kreeg ze een cursus kleur ontwikke-

len aangeboden. 

 
Torenvalk,  (Machteld van Schoonhoven) 

 

Vogels 

In 1989 is het echtpaar in Halsteren komen wo-

nen. Ze kochten ooit eens een vogelboekje bij 

het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.  

Het boek van Lars Jonsson met mooie plaatjes 

stond in de kast en eigenlijk deden ze behalve 

het inkijken, er niets mee. HES ging duiken op 

de Bergse Diepsluis en zag daar een Kluut 

overvliegen en dacht wat is dat? Thuis zocht 

hij het op en zo werd de interesse gevoed. De 

eerste kijker werd aangeschaft. Ze belden de 

Vogelbescherming om informatie en mogelijk-

heden en men verwees hen door naar Ton Bak-

ker. Als er iemand is, die er wat vanaf weet, 

moet je bij hem zijn. Leuk detail om te weten 

was dat HES op dat moment bij Bon Giorno 

werkte in Tholen. Voor drukwerk had het be-

drijf contact met “meneer Bakker”. Dus toen 

HES belde: Hallo met HES, reageerde TON 
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met: hé de Bon Giorno stem. En zo zijn Mach-

teld en HES in 2000 lid geworden van de Vo-

gelwerkgroep. 

De mooiste ervaring was de 1e Zeearend bij de 

Philipsdam. Machteld begon zelfs te springen 

van enthousiasme. Ook de Havik maakte de 

eerste keer grote indruk. Voor HES blijft het 

hoogtepunt de Grijze Wouw in Spanje, Extre-

madura en het oog in oog staan met de Dwerg-

ooruil op de camping in Castrojeriz.  

 
Dwergooruil, Castrojeriz   (HES van Schoonhoven) 

 

Extremadura blijft een favoriete bestemming. 

Zij gingen daar met de caravan voor het eerst 

heen in 2006 en waren meteen zo enthousiast 

dat het jaar daarop door HES een verblijf gere-

geld werd voor een 11-tal leden van de Vogel-

werkgroep (zie Veerkracht 15, pagina 12-20). 

Wij hebben inmiddels hun voorbeeld gevolgd 

en regelmatig zitten we daar samen en ont-

moeten er ook geregeld andere VGW leden. 

Ook dichtbij vinden opmerkelijke ontdekkin-

gen plaats. Zo zag Machteld als eerste de 

Blonde Ruiter bij de Karrevelden in Tholen (zie 

Veerkracht 18: pagina 46-47). Machteld dook 

de boeken in en herkende de vogel. Twijfel of 

ze het wel bij het juiste eind hadden, weerhield 

hen er melding van te maken. Een week later 

kwamen de bevestigende berichten.  

HES zou nog graag eens Grielen van dichtbij 

zien. Machteld zwijmelt nog steeds bij Steenui-

len en Nonnetjes. HES betreurt het wel dat hij 

regelmatig vogels niet herkent en al helemaal 

moeite heeft met geluiden. 

 
Dat ook al de kleinkinderen interesse hebben, 

illustreert het verhaal van de kleinzoon. Opa, 

er zaten zwart-witte vogels op het dak van 

onze school, wat zijn dat? Opa: Eksters, denk 

ik. Nee, nee die ken ik wel. Ze hadden een 

lange oranje snavel. O zegt HES, Scholeksters. 

Ja, opa, dat waren het schooleksters, daarom 

zaten ze op het dak van de school.  
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Excursie naar Limagrain Rilland 14 juni 2014 
 

Ria Hogerwaard 

 

Op zaterdag 14 juni 2014 organiseerde het bestuur van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom een ex-

cursie naar het veredelingsstation van Limagrain in Rilland ( voorheen Vander Have). De bedoeling 

was om de veredelingsactiviteiten eens te bekijken en uit te laten leggen, maar daarnaast aandacht te 

besteden aan vogels, zeehonden en wat verder te zien is in de polder. We (Sjaan Hopmans – die bij dit 

bedrijf aan de touwtjes trekt-, Mija, Louis, Ray, Paul en Hanneke, Jan en Ria, Marcel en Annelies, Ma-

rike) verzamelden om 12.45 uur op de carpool bij Korteven. Helaas had een aantal mensen wat onver-

wachte verplichtingen, zij zouden anders zeker van de partij geweest zijn. 

 

Eerst stoppen we bij proefvelden met erwten 

en veldbonen. Hier worden wel 200 verschil-

lende soorten getest uit allerlei kruisingslijnen. 

Daarbij wordt streng geselecteerd op ziektere-

sistentie. Bij erwten is dit met name meeldauw, 

bij veldbonen gele roest. Aangetaste lijnen val-

len direct af. Van alle tweedejaarslijnen gaat 

jaarlijks slechts zo’n 10 procent door voor ver-

dere beproeving. Op deze manier blijven al-

leen de allerbeste rassen over. 

 
We kregen les, zaadjes, een Zeeuwse bolus en een petje. 

 

We vervolgen onze weg naar het bedrijf van 

Sjaan aan de Van der Haveweg in Rilland. 

Daar voegt nog Rien Weststrate zich nog bij 

ons, een vogelkenner van VGW de Bevelanden 

en werkgroep roofvogels Zeeland. We worden 

opgewacht met lekkere koffie en thee, verge-

zeld van een heerlijke kakelverse Zeeuwse bo-

lus. Hier likten we letterlijk onze vingers bij af. 

Als verrassing krijgen we ook allemaal een 

petje en een zak zaadjes met akkerlandbloe-

menmengsel. Langs het foeilelijke gemeente-

tuintje voor mijn huis heb ik stiekem een deel 

uitgestrooid. 

Sjaan geeft via een Power Point presentatie in-

zicht in hoe het bedrijf reilt en zeilt. Limagrain 

is Nederlands grootste plantenveredelaar en 

aanbieder van landbouwzaden voor professio-

neel gebruik. Wereldwijd heeft de groep Lima-

grain 8.000 medewerkers in dienst en draait 

een omzet van 1,8 miljard euro. Limagrain is 

vanuit Frankrijk actief in meer dan 40 landen. 

We leren van alles over haploïden, contamina-

tietesten en nog veel meer interessante weetjes, 

die ik helaas al weer vergeten ben. In de pol-

ders van Rilland (Zld.) houdt het research- en 

veredelingsbedrijf zich volop bezig met de in-

zaai van proefvelden. Het betreft velden voor 

beproeving, vermeerdering en instandhouding 

van o.a. zomertarwe en –gerst, peulvruchten 

en vlas. 

Het totale areaal granen, peulvruchten en vlas 

dat het researchbedrijf inzaait bedraagt onge-

veer 100 hectare. 

 

 
In de kassen 

 

Na afsluiting van de presentatie lopen we het 

gebouw door langs de diverse laboratoria. 

Mija vertelt een verhaal over het succesvol re-

gistreren van een nieuw ras. Dat is erg belang-

rijk want dan pas mogen ze zaad verkopen en 

daar gaat het in deze business om. Daarom 

wordt al het personeel getrakteerd op een 

taartje en de plaatselijke bakker bakt er dan 
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een plaatje op van het desbetreffende gewas: 

bieten, mais, ui e.d. 

 
Uitleg over een Brede Wespenorchis door Marike 

 

We verlaten het gebouw en gaan met de auto 

naar een kassencomplex. Bij de Kweekweg 

(hoe toepasselijk!) stoppen we even en zien 

Buizerds vliegen en een Patrijs en we worden 

door Marike gewezen op de Brede Wespenor-

chis. Op de dijk die we passeren stoppen we 

even om naar de talrijke nestplaatsen te kijken 

van de Bergeenden die in de pijpen broeden. 

In het kassencomplex zien we bloeiende prei 

en ui, prachtige witte bloemen verpakt in een 

cellofaantje met daarin vele vliegen. De vliegen 

dienen voor de bestuiving. 

Na het verlaten van de kassen kijken we over 

de dijk, bij Zusterzand en zien we zeehonden 

liggen op de zandplaat, Blauwe Reiger, Bruine 

Kiekendieven, vliegende Lepelaars, Bergeen-

den met jong, Scholeksters en diverse meeu-

wensoorten. Rien doet verslag van de inventa-

risatie die zij er een paar jaar geleden hebben 

gedaan. Erg interessant, beschikbaar voor ge-

ïnteresseerden. Wat Jan vooral verbaasde was 

hoe snel zij over die schorren liepen! 

Bij interne proefvelden zien we weer allerlei 

bloeiende uien en preien. Aan het begin van de 

rijen hangen witte jassen. Medewerkers moe-

ten die aantrekken om zo te voorkomen dat 

pollen die aan hun kleding blijven hangen zich 

mengen met pollen uit andere rijen. Nieuwe 

soorten worden graag ontdekt maar dan wel 

op de juiste manier. Buiten staan een soort 

iglo’s (plastic tunnels) met ook weer bloeiende 

uien en zelfs radijs. Nooit geweten dat je daar 

zulke mooie bloemetjes van krijgt. Rose zijn de 

mannetjes en witte de vrouwtjes. Hierin zitten 

weer bijen die voor bestuiving zorgen, met als 

beloning ook nog lekkere honing. We komen 

in een ruimte waar ongelooflijk veel land-

bouwwerktuigen staan, allerlei tractoren en 

voor mij onbekende voertuigen, sommigen 

heel antiek. We betreden ook nog een oude 

schuur uit begin 1900 of zo. Onder de dakran-

den veel huiszwaluwnesten. Ze vliegen dan 

ook overal rond. Jan constateert dat de kerkui-

lenkast niet bewoond is. Op het laatste mo-

ment wijst Rien ons op de overvliegend Boom-

valk die hier jaagt op de Huiszwaluwen. 

Tot slot rijden we nog naar Bath en klimmen 

het trapje op naar de waterkant met uitzicht op 

de skyline van het Antwerpse havengebied. 

Helaas herinner ik me niet meer welke vogels 

daar gezien zijn (vooral bruine kieken, 3 

broedparen op deze schorren). 

 

 
Het schor bij Waarde 

 

Misschien niet zo veel vogels gezien, maar het 

was een erg leerzame en interessante middag. 

Dus wat mij betreft, Sjaan bedankt voor dit 

goede idee, wij hebben genoten. Als het zaad 

nog uitloopt en de bloemen gaan bloeien, zal 

ik er weer aan denken. Mijn uitzicht zal in ie-

der geval veel fraaier worden. 
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Excursie Philipsdam 23 augustus 2014 

 

Ria Hogerwaard 

De Philipsdam kan in twee delen worden opgesplitst. Het noordelijke deel loopt van het sluizencom-

plex op de Plaat van Vliet (die in het Volkerak ligt) naar de aansluiting op de Grevelingendam. Het 

zuidelijke deel loopt vanaf het sluizencomplex richting Sint-Philipsland. De dam is zo ver mogelijk 

achterin de Oosterschelde geplaatst, omdat de schorren van St. Philipsland anders achter de dam te-

recht zouden komen. Het zoete, stilstaande water zou het einde van de schorren betekenen. De Phi-

lipsdam werd aangelegd ter versterking van de getijdenwerking in de Oosterschelde, wat belangrijk is 

voor de natuur in het gebied. 

Op dit moment is men, op initiatief van Stichting het Zeeuwse Landschap, bezig met het aanleggen 

van een ecologische verbindingszone, die volgens planning in oktober dit jaar gereed moet zijn. Met 

deze verbindingszone worden de natuurgebieden Plaat van Vliet en Slikken van de Heen gekoppeld 

en krijgen landdieren en in de toekomst grote grazers een groter leefgebied. De verbindingszone 

wordt in het water aangelegd. Hiervoor wordt veel grond aangevoerd.  

 
Deelnemers, waarvan sommigen in fel gekleurde kleding kijken uit over de eilanden langs de Philipsdam.   (Ria Hogerwaard) 

 

Op zaterdag 23 augustus 2014 organiseerde 

het bestuur van de Vogelwerkgroep een excur-

sie naar de Philipsdam tussen Tholen en de 

Krammersluizen.   

Om 09.00 uur verzamelde zich een groepje le-

den op de parkeerplaats bij het Smulhoekje in 

Lepelstraat. Na wat discussie werd besloten 

via Tholen naar de Philipsdam te rijden, waar 

we zouden parkeren bij de eerste afslag rechts. 

Door een misverstand reed de ene helft van de 

groep via Tholen, de andere helft via Steenber-

gen. Maar zoals het spreekwoord zegt, leiden 

veel wegen naar Rome en we arriveerden alle-

maal op de juiste plek. Tijdens de rit erheen be-

gon het te rommelen en bliksemschichten 
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doorkruisten het luchtruim. De regen kwam in 

bakken naar beneden.  

 
Dreigende luchten    (Ria Hogerwaard) 

 

De bedoeling was om een rustige wandeling 

van zo’n 2-3 uur te houden. We zouden daarbij 

aan de ene zijde uitkijken over het zoete Kram-

mer-Volkerak met zijn eilanden en aan de an-

dere kant over het zoute slik. De onweersbui 

weerhield ons echter van dit plan en we beslo-

ten naar de uitkijkpost te gaan. Op weg daar-

heen klaarde het echter weer op en we par-

keerden de auto’s aan de kant om over het 

fietspad langs het water te lopen.  

We verwachtten veel soorten en meestal zijn er 

ook wel wat bijzonderheden te bewonderen. 

Tijdens een VWG excursie van 29 augustus 

1993 zagen we 64 soorten, waaronder veel een-

den, Goudplevier, Kemphaan, Zwarte Ruiter, 

Groenpootruiter, Bonte en Kleine Strandloper, 

Casarca, Heilige Ibis, Lepelaar, Zwarte Zwaan 

met jongen, Visarend en Roodpootvalk.  

 
Uitzicht over de slikken van de Heen-West (Ria Hogerwaard) 

 

Over kwantiteit aan vogels hoefden we niet te 

klagen, maar nu zagen we slechts 53 soorten 

en minder zeldzaamheden. Bijzonderheden 

waren ditmaal: Lepelaar, Grote- en Kleine Zil-

verreiger, Slob-, Tafel- en Kuifeend, Zomer- en 

Wintertaling, Witgatje, Kemphaan,  honderden 

gezamenlijk vissende Aalscholvers, Buizerd, 

Bruine Kiekendief, Grauwe en Canadese Gan-

zen, Gele Kwikstaart, Kievit, Watersnip, 

Grutto, Zwarte Ruiter en 4 Zwarte Zwanen. 

Deelnemers: Sjaan, Louis, Marcel, Hanneke en 

Paul, HES en Machteld, Marike, Ray, Matthew, 

Jan en Ria. 

 

 

Excursie Zeezuiper op Zoomland op 20 september 2014 

 
Ray Teixeira 

 

Het was een sombere zaterdagochtend, toen zes leden van onze Vogelwerkgroep (Ton, Hidde & Lu-

cie, Marike, Sjaan en Ray) plus drie introducés (Joes & Thomas Korst en Colin) vlakbij het voortra-

zende verkeer op de A58 bij een van de noordelijke ingangen van Zoomland bijeen kwamen voor een 

wandeling rond de Zeezuiper. De laaghangende bewolking liet de zon niet door en het was behoorlijk 

mistig. Het lawaai van de auto’s werd al snel minder en maakte plaats voor het gegak van ganzen op 

een pas gehakseld maisveld met enkele honderden Grauwe en Canadese Ganzen. Even dachten we 

een Indische Gans te ontdekken, maar het bleek een hybride van een Grauwe en een Tamme gans te 

zijn. Een over vliegende Buizerd werd helaas door onze introducés gemist. Het onder water gezette 

weiland aan de oostzijde van de Zeezuiper leverde alleen wat Houtduiven op. 

Aan het eind van de weg konden we gemakkelijk onder of over het prikkeldraad heen en belandden 

we al snel in een restant van een ouderwets kleinschalig cultuurlandschap, maar ook hier weer nau-

welijks vogels in beeld. Wel zagen we jonge salamanders (Alpen Water en Kleine Water), die dit jaar 

waren uitgekomen en kort geleden aan hun landleven waren begonnen. Even later kwamen we bij een 
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voormalig weiland, dat nu onderdeel is van het meer van de Zeezuiper. De mist zorgde voor sprook-

jesachtige beelden over het water van de vele skeletten van dode bomen met Houtduiven en een 

Blauwe Reiger. 

  
Sfeerplaatje van de Zeezuiper in de mist       (Ton Bakker)

 

 
Jonge Alpenwatersalamander   (Marike de Haan) 

 

De ervoor door enkelen kort waargenomen 

Grote Zilverreiger liet zich wel horen, maar 

niet meer zien. De normaal hier aanwezige IJs-

vogels konden we niet aan ons lijstje toevoe-

gen. Het water wiebelde letterlijk van de vis, 

maar de Visarend was al doorgevlogen naar 

het zuiden. Wel hoorden we verschillende 

Matkoppen; tegenwoordig vrij zeldzaam op de 

Brabantse Wal. Ook twee Kleine Bonte Specht 

riepen, maar we zagen hen niet. Verderop kon-

den we dit half clandestiene pad gemakkelijk 

verlaten en zaten we in het naaldbos. We hoor-

den Goudhaan, Goudvink, Boomklever en -

kruiper, maar de Kuif- en de Zwarte Mees lie-

ten verstek gaan. Even verderop was er weer 

mooi uitzicht over het nog steeds mistige moe-

ras met Wilde gagel en tal van andere struiken 

in het water.  

 

 
Horen we nu wat of niet   (Marike de Haan) 

 

Een eind verderop konden we prachtige oude 

Zomereiken bewonderen (met oortjes aan de 

bladeren). Van sommige exemplaren werd de 

leeftijd op meer dan 200 jaar geschat! Inmid-

dels was een overdaad aan paddenstoelen op-

gevallen en Marike wees ons op één, en later 
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vele, Gele aardappelbovisten met daarop 

groeiende parasitaire paddenstoelen, de Kost-

gangerboleten. Ook over andere soorten gaven 

zij en Hidde uitleg. Daarnaast kregen we les 

over varens: Dubbelloof met bladen met en 

zonder sporen en de Koningsvaren. 

Bij een weitje verderop stonden een ton en 

twee badkuipen met daarin een half vol-

groeide kikker die er niet meer uit kon. Iemand 

ving het dier en we legden takken over de 

rand, zodat nieuwe ongelukkigen er zelf uit 

zouden kunnen klauteren.  

Aan het eind van de tocht had niemand zin het 

niet bezette ooievaarsnest te gaan bekijken. Na 

minder dan drie uur waren we terug op het 

beginpunt en werden Veerkrachten uitge-

deeld. We hadden in totaal 33 soorten vogels 

gezien of gehoord.  

 

 

 

 

Excursie Halstersch Laag 1 november 2014 
 

          Ria Hogerwaard 

 

Dat de excursie naar het Halsters Laag op 1 november een zomerse herfstwandeling zou worden had-

den we niet verwacht. Een flink aantal leden gaf dan ook acte de présence. Op de parkeerplaats aan 

het Laageinde verzamelden zich rond 09.00 uur: Hidde, Lucie, Ray, Sjaan, Louis, Paul, Hanneke, Si-

mon, Margot, Ton, Marike, Dina, Jan en Ria. Het pad naar de parkeerplaats is onverhard, maar door 

het mooie weer was het dit keer goed berijdbaar en konden we zonder moeite  met de auto de par-

keerplaats bereiken. 

 
De deelnemers minus de fotograaf. Het was zelfs weer voor een zonnebril.  (Ria Hogerwaard) 

 

Het Halsters Laag 

Wat bodemopbouw betreft, ligt het Halsters 

Laag op een bijzondere plek. Het is een Laagte 

tussen twee noordelijke uitlopers van de Bra-

bantse Wal (de hoge zandwal van België tot 

aan Steenbergen). Tegelijkertijd ligt het Hal-

sters Laag ook op de overgangszone, waar 

zand en kleigronden elkaar raken: De Naad 

van Brabant. Deze eigenschappen zorgen er-

voor dat in het Halsters Laag grondwater van 
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zeer goede kwaliteit (kwelwater genoemd) aan 

de oppervlakte komt. 

Het Halsters Laag heeft daarom de status 

“Natte Natuurpa-

rel” gekregen. 

Staatsbosbeheer 

spant zich samen 

met andere partijen 

in, om de natte na-

tuurwaarden te 

herstellen en te be-

houden. Eind 2009 

is de bovenlaag 

van het zuidelijk 

deel afgegraven. 

Een schrale, natte grond is overgebleven, waar 

zaden weer kunnen ontkiemen die jaren gele-

den in de bodem werden opgeslagen. 

Naast de bijzondere natuurwaarden, is het 

Halsters Laag ook cultuurhistorisch gezien van 

groot belang. Het gebied maakte sinds 1628 

deel uit van de West-Brabantse Waterlinie. Ter 

verdediging van de twee vestigingssteden Ber-

gen op Zoom en Steenbergen, werd een deel 

van West-Brabant, waaronder het Halsters 

Laag, onder water gezet. In combinatie met di-

verse forten op de hogere zandgronden, 

vormde de verdedigingslinie een goede weer-

stand tegen de vijand.  

 
 

Laarzen aan en wandelen maar 

In het Halsters Laag is een Laarzenpad van 4 

km uitgezet: Het Frans-paadje. Dit leidt door 

het gebied waar bijzondere, vochtminnende 

planten groeien, waaronder Dopheide. Vervol-

gens wandel je door een aangenaam kleinscha-

lig landschap, met poelen, elzensingels en 

broekbosjes. De geschiedenis van de turfwin-

ning in de 13e eeuw is nog zichtbaar in de 

vorm van de turfvaart de Ligne. Hierlangs 

werd de gewonnen turf vervoerd naar de ha-

ven van Steenbergen. Het is wel nodig hier 

goede schoenen of laarzen te dragen. Hier en 

daar is de grond drassig en aan het eind bleven 

enkele vogelaars steken in de modder, tot 

groot vermaak van de rest.  

 

 
 

Behalve het weer wilden ook de vogels ons 

plezier niet bederven en we hadden dan ook 

niet te klagen wat waarnemingen betreft. Met-

een bij de start al een Veldleeuwerik en een 

Roodborsttapuit, die uitrustte op “het laatste 

turfmanneke”, een stenen beeldje. Vier Toren-

valken bij de hoogspanningsmasten lieten zich 

lang bewonderen. Grote groepen trekvogels, 

o.a. allerlei ganzen, Koperwieken en Lijsters, 

trokken voorbij, de verrekijkers konden we 

voortdurend in de aanslag houden. Er vlogen 

ook diverse Oranje Luzernevlinders en libellen 

rond. Marike wees ons op diverse paddenstoe-

len, de Kaneelkleurige melkzwammen, die een 

symbiose vormen met Eiken en een Vlekplaat 

spec.  

Verschillende 

keren moesten 

we over een 

hekje klimmen, 

waar de grond 

erg modderig 

was, de behen-

digheidsgraad 

van iedereen 

was hierbij goed 

te bepalen. 

Daarmee bezig 

miste een deel van de groep de voorbijsnel-

lende IJsvogel helaas. Laag overvliegend 

landde vlakbij een jonge Knobbelzwaan. Qua 
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roofvogels: Haviken, Buizerds, Bruine Kieken-

dief, Sperwer, het kon niet op.  

 
 

Ook de waarneming van een Paapje in deze 

tijd van het jaar was heel bijzonder. Sommigen 

dachten aan een oostelijke Roodborsttapuit (S. 

maurus) die ook een witte, maar minder duide-

lijke, wenkbrauwstreep heeft. Toen de vogel 

opvloog kon door de witte driehoekjes bij de 

staartbasis en het ontbreken van een witte stuit 

de determinatie zeker worden gesteld. 

 
Paapje       (Hidde Bult) 

 

Bij de bungelbanken - je kunt niet met je voe-

ten bij de grond als je erop gaat zitten - nuttig-

den we de meegebrachte koffie en taart. Het 

leek wel een gezellig familie-uitje. 

Aan het eind van de tocht, op de parkeer-

plaats, toen de meeste vogelaars al weg waren, 

vlogen toch nog twee Slechtvalken over. Die 

maakten de dag echt compleet. 

 
Ria met taart 

 (Hidde Bult) 

 

We hebben de 

volgende 56 

“soorten” vo-

gels waargeno-

men: Aalschol-

ver, Blauwe 

Reiger, Boom-

kruiper, Bruine 

Kiekendief ju-

veniel, Buizerd, 

Canadese 

Gans, Ekster, Kauw, Fazant , (Vlaamse) Gaai, 

Graspieper, Grauwe Gans, Groene Specht, 

Grote Bonte Specht, Grote Lijster, Grote Zilver-

reiger, Havik (paar), Holenduif, Houtduif, Hy-

bride Gans, IJsvogel, Keep, Kievit, Kneu, 

Knobbelzwaan, Kolgans, Koolmees, Koper-

wiek, Kramsvogel, Merel, Nijlgans, Paapje, 

Pimpelmees, Putter, Rietgors, Ringmus, Rood-

borst, Roodborsttapuit, Sijs, Slechtvalk adult, 

Sperwer, Spreeuw, Stormmeeuw, Tjiftjaf 

(roep), Toendrarietgans, Torenvalk (paar met 

jong; roepend), Veldleeuwerik, Vink, Water-

hoen, Waterral (roep), Wilde Eend, Winterko-

ning, Wintertaling, Witte Kwikstaart, Zanglijs-

ter, Zwarte Kraai. 

 
Foto’s van de auteur, tenzij anders aangegeven. 

 

 

 

De vogelen des velds tweede 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 tweede helft van 2014.  

Afkortingen: ad = adult, AMaa = Ad Maas, EdJo = Erik de Jonge, EMi = Edward Minnaar, HB = Hidde 

Bult, HDja = Hanneke Dujardin, HP = Hans Potters, HT = Hubert Tonino, JH = Jan Hogerwaard, LP = 

Leo Plasmans, MdHa = Marike de Haan, MGer = Marcel Gerards, MH = Mark Hoekstein, MT = Mat-

thew Twort, n = aantal, PDja = Paul Dujardin, RKra = Robert Kraaijeveld, RT = Ray Teixeira, SdD = Si-

mon den Dubbelden, SHop = Sjaan Hopmans, TB = Ton Bakker, TBen = Tony Bennion, tp = ter plaatse, 

TS = Teus Slagboom, WdV = Wies de Valk. 
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Wespendief    (Ton Bakker) 

 

 
Zeearend, onvolwassen   (Marike de Haan) 

 
Naam n Datum Plaats Atlas man vr juv wrn1 wrn2 wrn3 Broed Bijzonderheden 

Roerdomp 1 14-10-2014 Prinsesseplaat 492345    LP     
Koereiger 1 10-10-2014 Hogerwaardp-mid 494422    TS     

Kleine Zilverreig 1 13-9-2014 Kleine Markiezaat 493434    TB SHop RKra RT  

Grote Zilverreiger 35 23-10-2014 Boskreek 494411    RT    naar slaapplaats 

Blauwe Reiger 81 19-6-2014 Hogerwaardschor 494410    MH    veel 

Zwarte Ooievaar 1 8-7-2014 Prins Karel polder-NW 494415    TS RKra RT EdJo ad 

Flamingo spec 3 26-10-2014 Landtong-Oost 493453    RKra RT    
Kleine Zwaan 111 1-11-2014 Landtong-West 493452    TS HB RT  vanaf steiger 

Indische Gans 1 24-8-2014 Molenplaat-ZO 493411    MT     

Sneeuwgans 1 13-9-2014 Molenplaat-ZO 493411    PDuj SdD    

Casarca 19 27-7-2014 Kleine Prinsesseplaat 492345    MH EMi    

Krooneend 14 14-9-2014 Boskreek, monding 494411 2 5 7 RT     
Middel Zaagbek 1004 2-11-2014 Spuitkop NO 493442    TS    van slaapplaats 

Wespendief 1 28-8-2014 Hogerwaardp-m, nat 494422    HT WdV    
Zeearend 2 24-8-2014 Spuitkop-Noord  493442   1 TS RK   1 NO en 1 ZO 

Zeearend 1 27-8-2014 Duintjes-Z 493454    MdHa TS   vlakbij 

Zeearend 1 28-8-2014 Hogerwaardp-m, nat 494422    HT WdV TS  ook Duintjes-m 

Zeearend 1 10-10-2014 Hwschor-waterlijn-O 493453    HP     

Zeearend 1 22-10-2014 Spuitkop-Noord  493442    HB     
Zeearend 1 1-11-2014 Markiezaatsmeer-ZO 493453    TS    op Spuitkop 

Visarend 2 3-8-2014 Landtong-O 493453    MdHa     

Roodpootvalk 1 15-9-2013 Hogerwaardschor-W 494412    LP TS HB   

Smelleken 1 13-9-2014 Molenplaat-slik 493411    PDuj SdD    

Slechtvalk 3 4-10-2014 Duintjes, zeebad 493455    TB RKra JH MGer 2x trek; 1x tp 

Goudplevier 4 31-8-2014 Mburgh, trektelpost 493552    TS MdHa RK  4ZW 

Zilverplevier 800 22-10-2014 Markiezaatsmeer-ZO 493453    HB    bij springtij 

Temminck's Stran 1 3-8-2014 Prinsesseplaat 492345    TS RK    

Houtsnip 1 15-10-2014 OLV ter Duinen 494553    TBen     

Rosse Grutto 400 22-10-2014 Markiezaatsmeer-ZO 493453    HB    bij springtij 

Witgat 6 11-7-2014 Augustapolder-Oost 493435 1 1 4? HT WdV  12?  

Reuzenstern 1 27-7-2014 Oesterdam-midden 493334    MH EMi   maar Mzt 

Grote Stern 10 11-7-2014 Schakerloop, karrev-O 492332   x HT WdV    
Dwergstern 2 27-7-2014 Prinsesseplaat 492345    TS RK    

Ransuil 1 4-7-2014 Rozenven-NW 492753   1 PDuj SdD HDuj 12  

IJsvogel 3 14-9-2014 Zoommeer-Oost-dam 492452    TB     
Draaihals 1 7-9-2014 Mburgh, trektelpost 493552    TS     
Duinpieper 1 7-9-2014 Mburgh, trektelpost 493552    TS    1NW 

Grote G Kwiksta 1 4-10-2014 Duintjes, zeebad 493455    TB RKra JH RT  

Beflijster 

Beflijster 
3 28-9-2014 Mburgh, trektelpost 493552    TS RT MdHa   

Cetti's Zanger 2 3-8-2014 Bergse Plaat-W 493422 2   MdHa   2  

Grote Karekiet 1 26-7-2014 Molenplaat-Zoommeer 492451    AMaa     

Vuurgoudhaan 3 22-3-2014 Wouwse Plant,-C 493545    HB TB RT JH  

Spreeuw 3.750 30-9-2014 Duintjes-midden 493444    TS    van slaapplaats 

Geelgors 1 2-10-2011 Mburgh, trektelpost 493552    TS MT MdHa   

http://www.noorderkempen.be/avifauna/forms/waarnnieuw.aspx?volgnum=7001
http://www.noorderkempen.be/avifauna/forms/waarnnieuw.aspx?volgnum=7001
http://www.noorderkempen.be/avifauna/forms/waarnnieuw.aspx?volgnum=7001
http://www.noorderkempen.be/avifauna/forms/waarnnieuw.aspx?volgnum=7001
http://www.noorderkempen.be/avifauna/forms/waarnnieuw.aspx?volgnum=7001
http://www.noorderkempen.be/avifauna/forms/waarnnieuw.aspx?volgnum=7001
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Veerkracht 19 (2014/1) 
 

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 en 2013. 

 
 
 
Richtlijnen voor auteurs 

 

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

beslaan één tot drie pagina’s. 

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

• tabellen gescheiden aanleveren, liefst in Excel.  

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

formaat. 

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

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

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

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

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

Actitis hypoleucos. 

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

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

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

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

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

Voorbeeld tijdschrift:  

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

Voorbeeld rapport / boek:  

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

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

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

passen. 
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