Bezoek proefstrook Markiezaat juni 2018
Hidde Bult
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Avimap wijst de weg

leeuweriken de boventoon in
het noorden. Heel bijzonder
waren 13 Krooneendwoerden.
Even fraai waren de 100-den
Rietorchissen op zandige opduikingen met kalkrijke kwel. In
het middenstuk stuitten we op
een koppel Zomertalingen.

In het Markiezaat is een proefstrook* uitgezet waar een handjevol leden jaarlijks broedvogels
inventariseert. Dit jaar gingen
Ton Bakker, Jan en Ria Hogerwaard, Sjaan Hopmans, Robert
Kraaijeveld en Lucie en Hidde
Bult er op stap. Op de webstek
worden andere leden van de
VWG ook uitgenodigd, maar die
oproep bleef zonder reacties.
Het tweede weekend van juni
bezochten we het terrein voor
de vijfde en laatste keer dit seizoen. Op vrijdag 8 juni deden
Sjaan, Jan en ik eerst het noordelijke deel. Daarna gingen Jan
en ik verder op weg naar het
middenstuk. Zoals gebruikelijk
voerden Graspiepers en Veld
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Zondag 10 juni 2018 bezochten
Lucie en ik het zuidelijke deel
van de proefstrook. Iets voor
zessen staan we in de Hogerwaardpolder. Het is een prachtige ochtend, maar toch trekken
we eerst laarzen en regenbroeken aan. Op het voormalig schor
zijn geen paden. We zullen door
manshoge vegetaties van grassen, brandnetels, kleefkruid,
distels en Adelaarsvarens
moeten struinen. Maar, voor het
zo ver is nemen we drie andere
hindernissen. De twee hoge
hekken bij de veekraal zijn zo
solide vastgesnoerd dat we er
maar over klauteren. Daarna
volgt de steile glibberige overgang over de voormalige zeedijk.

Uitzicht op kreek, 15 mei 2010

ondiepe kreek. Daar is de
vegetatie altijd wat lager, wat
De proefstrook doorkruist
het wandelen vergemakkelijkt.
een deel van het HogerwaardMaar gaandeweg staat er meer
schor dat dit voorjaar nog nauen meer water in, en dan wordt
welijks bezocht is door het
het toch weer ploeteren. Dan
rundvee dat het terrein open
maar omhoog en over het schor,
moet houden. Omdat er nog niet dwars door de grazige ruigten
is gegraasd, komen de grassen
met brandnetels en distels.
tot ons middel. We volgen eerst Binnen de kortste keren zijn de
het elektrische raster. Daar
regenbroeken kletsnat en
wandel je wat makkelijker want hangen vol zaden.
medewerkers van Brabants
We bereiken één van de
Landschap hebben een brede
struwelen met woekerende
strook onder de elektrische
manshoge adelaarsvarens en
draden gemaaid om kortsluiting kleefkruid. Die zijn nog lastiger
te voorkomen. Een reegeit heeft te doorkruisen. Maar er is een
hetzelfde idee en huppelt steeds lichtpunt…Later in de zomer
voor ons uit langs het raster. Dat gaan de runderen in dit deel
schermt de zuidrand van het
toch frequenter grazen en daarvoormalige schor (synoniem
bij gebruiken ze vaste routes. Zo
voor wad) af voor het rundvee.
ontstaat een netwerk van koeiOmdat de runderen hier nooit
grazen, ontwikkelde zich een
open wilgenbos. Er zingen
zoals altijd veel soorten
zangvogels, vandaag zelfs vier
Nachtegalen.
Ooit markeerden hoge palen
de grenzen van de proefstrook.
De meeste zijn inmiddels
omgevallen, maar de meest
zuidelijke staat nog overeind.
Daar verlaten we het raster en
buigen af naar het noorden en
dan wordt het terrein lastiger.
Eerst stappen we door een vrij

3

enpaden en die zijn met wat
moeite te herkennen op satellietfoto’s. Met de hulp van tablet en
Avimap vinden we zo’n koeienpad dat noordwaarts gaat dat
nu nog goed verscholen ligt. Het
is een soort snelweg waarop we
veel makkelijker en sneller
vooruit komen. De uitstap naar
de tweede grenspaal op de oostgrens van de strook, waar we
eerder dit jaar nog zonder problemen naar toe konden, laten
we maar achterwege. Het kost
in juni moeite en een flinke
inspanning om zelfs maar 50 m
door de ruigten af te leggen.
De koeienroute loopt door
het wilgenbos op de overgang
naar de voormalige slikken
(synoniem voor wadden). De
koeien liggen hier soms in de
schaduw te herkauwen. Van de
luwte tussen de bomen profiteren nu wat bloeddorstige muggendames. De ‘deet’ verstuiver
schrikt ze behoorlijk af. Vanuit
het bos gaat de rundersnelweg
door een brede ondiepe geul
naar de hoofdkreek.
En ineens krijg je in de och–
tendzon een panoramisch
uitzicht op de hoofdkreek met
daarachter een sereen en spiegelglad Markiezaatsmeer. Iedere
keer is dat een openbaring. Voor

Lucie is het de eerste keer: ‘wow
wat mooi’ valt uit haar mond. Bij
de diepe kreek nemen we de tijd
om met een telescoop naar watervogels in de strook te speuren. Net als bij vorige bezoeken
zwemmen er zowaar nog verschillende Smienten en Zomertalingen (vier mannen).
Een Grote Mantelmeeuw
heeft het gemunt op de kuikens
van een Wilde Eend en maakt
het de pullen knap lastig. Lepelaars, Blauwe en Grote Reigers,
Aalscholvers, Gierzwaluwen,
Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen vliegen over, maar worden
niet ingevoerd omdat ze niet in
de proefstrook kunnen broeden.
Dan maken we het klassieke
uitstapje naar de zogenaamde
Driehoek om daar met de telescoop naar Strandplevieren te
speuren. Het meerpeil bleef dit
jaar helaas weer erg hoog, het

In een varenjungle
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had al 15 tot 20 cm gezakt moeten zijn om nog eventuele Kluten of Strandplevieren aan te
lokken. Wel alarmeren continu
Tureluurs en Kieviten die kuikens in de buurt hebben. Zodra
we terugkeren naar de strook
keert de rust terug.

Op de terugweg doorkruisen
we nog een bijzonder lastig
plakkaat adelaarsvarens. Het

scherm van het tablet heeft nu
een gouden waas van graspollen. Die pollen merkt mijn
hooikoortsneus ook op, het
vocht begint te stromen. Ik slik
weer een pil cetirizine. Twee
flinke teken proberen mee te
liften, maar zij worden
geweerd door de regenbroeken.
Voorzichtig waden we nog
door twee lastige kreken die
helaas voor een laars van Lucie
net te diep zijn. Zo’n 2,5 uur na
vertrek bereiken we weer de
veekraal bij de dijkovergang en
klimmen over de hekken.
Na afloop van het uitstapje
meldt Avimap een mooie
opbrengst. Er zijn 140 waarnemingen van 36 soorten potentiële broedvogels doorgezonden
naar Sovon: Bergeend 2, Blauwborst 1, Bosrietzanger 10, Fitis
11, Fuut 1, Gaai 1, Grasmus 15,

Graspieper 10, Grote Bonte
Specht 2, Havik 1, Kievit 2,
Kleine Karekiet 2, Kneu 3, Koekoek 2, Krakeend 5, Meerkoet 2,
Merel 4, Nachtegaal 4, Putter 1,
Ree 2, Rietgors 3, Rietzanger 1,
Roodborsttapuit 1, Slobeend 4,
Smient 6, Sprinkhaanzanger 2,
Tjiftjaf 4, Tuinfluiter 4, Tureluur
1, Veldleeuwerik 6, Vink 1, Visdief 1, Waterral 1, Wilde Eend 2,
Winterkoning 9, Zomertaling 4
en Zwartkop 8.
Een verslag over de broed–
vogels die dit jaar present waren
is in de maak voor de Veer–
kracht.
* Op de site van VWG vind je
nog meer verslagen in Veerkracht:
R. Teixeira. Broedvogels proefstrook Markiezaat 2000-2012 en
een terugblik naar 1986-1999,
Veerkracht 17 (2012) 15-25.
H. Bult. Broedvogels van de proefstrook in het Markiezaat in
2016-2017. Veerkracht 22
(2017) 27-35.

Putte, 22 juni 2018
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