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Excursie Lac du Der

Foto: Ria Hogerwaard

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

Dit jaar is de redactie er weer in geslaagd een 2e Veerkracht uit te brengen en wat voor een! Een 14-tal artikelen, heel gevarieerd en van goede kwaliteit. In de vorige editie stelden we jullie
de vraag wat jullie van de nieuwe opzet vonden. Hierop ontvingen we zeer veel positieve reacties, niet alleen van onze leden, maar ook van o.a. het Sovon.
Het aantal leden neemt nog steeds toe, dit jaar mochten we in totaal 7 nieuwe leden begroeten en is ons ledenbestand gegroeid naar 56 leden. In de vorige uitgave dit jaar hebben we al
aangegeven welke 3 leden er waren toegetreden, daar zijn nu nog bijgekomen: Marjo en Kees de Kock, Ludo Van Dorst en Peter Kraaijeveld.
Dit jaar hebben een aantal leden een inventarisatie gedaan naar de aanwezigheid van Wespendieven op de Brabantse Wal. Verder is er ook aandacht besteed aan het opsporen van broedplaatsen van Huiszwaluwen in onze regio. Zie hiervoor het verslag van 8 augustus 2018 van Hidde Bult op onze webstek.
Op 17 november hebben we ook deelgenomen aan de slaapplaatstelling van ganzen en wulpen in het Markiezaat.
De excursie naar Lac du Der om Kraanvogels te spotten was zeer succesvol, bijna de helft van onze leden heeft hieraan deelgenomen. Een verslag hiervan treft u in deze Veerkracht aan.
De publiekswandeling op de Molenplaat van 8 december 2018 werd ook goed bezocht.
De landelijke dag van het SOVON op 28 november 2018 stond dit jaar in het teken van de presentatie van de nieuwe Vogelatlas. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit nam het eerste exemplaar in ontvangst. Onze Vogelwerkgroep heeft aan deze atlas een goede bijdrage geleverd door een behoorlijk aantal Atlasblokken van 5x5 km te
inventariseren. Het is een kloek boek geworden dat zeker de moeite waard is om aan te schaffen.
De Gemeente Bergen op Zoom heeft grootse plannen met het gebied de Bergse Heide. Deze plannen zullen m.i. veel verkeers- en geluidsoverlast geven in deze area.
Onlangs hebben we het bezwaarschrift van IVN De Groene Zoom, tegen de verleende omgevingsvergunning aan Brasserie De Berk voor het
bouwen van 3 tenten op het eiland naast de Brasserie voor de duur van 5 jaar, mede ondertekend.
Bijna wekelijks lezen we verontrustende berichten in de dagbladen over de jacht en de vervolging van allerlei vogels. Zo worden er jaarlijks
13.000 zwanen afgeschoten en sinds kort mogen ze ook gedood worden met een slag- , snij- of steekwapen als een genadeschot niet mogelijk
is b.v. omdat er mensen in de buurt zijn. Te bizar voor woorden. Onze nationale vogel, de Grutto, is in Frankrijk vogelvrij verklaard omdat
de Franse overheid het jachtverbod op de Grutto met slechts 1 jaar heeft verlengd. In 2019 mag er dan weer volop worden gejaagd.
Ook andere weidevogels, zoals de Kievit en de Wulp worden in Frankrijk volop bejaagd en gegeten.
De Bond Friese Vogelwachten heeft het initiatief genomen om de jacht op weidevogels op Europees niveau te verbieden.
Deze petitie zal worden aangeboden aan het Europees Parlement. De petitie is te vinden op https://weidevogels.petities.nl
Tot slot nog een m.i. klein positief berichtje, dat het kabinet besloten heeft geen prioriteit te geven aan het zout maken van het
Volkerak-Zoommeer, maar voorrang gaat verlenen aan andere projecten die urgenter zijn, zoals de Grevelingen.
Het water zal nog zeker tot en met 2031 zoet blijven.
Jan Hogerwaard

Foto: Allan Liosi
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MINDER MERELS BIJ MUS IN PUTTE IN 2018
Hidde Bult

Foto: Hidde Bult.

Het zal niemand ontgaan zijn dat eind juli 2017 een opvallende
Merelsterfte in Zuid-Nederland werd gemeld. De oorzaak was het
Usutu-virus. Dat wordt overgedragen door muggen en als die in de
zomer actiever worden, infecteren zij Merels. Die worden ziek en
kunnen eraan bezwijken. Begin augustus 2017 bleken ook in onze
tuin opvallend weinig Merels present te zijn. En niet alleen in onze
tuin: bij de jaarlijkse julitelling voor het Meetnet Urbane Soorten
(MUS) waren in Putte minder Merels aanwezig dan ooit tevoren
(Bult 2017). Hoe verging het de Merel daarna en herstelde zijn
stand zich in het voorjaar?

Reacties op het website bericht
Als één van de eersten reageerde Jan Schoppers (Sovon), landelijke coördinator van het MUS project, op de mededeling over de
afname in Putte: “Hallo Hidde, Dank je en mooi dat je ook hebt
gekeken hoe het in je telgebied is met de Merel. Overigens voor
de landelijke trends gebruiken we bij de Merel alleen de 1e en 2e
telling. Groet, Jan”. Bij leden van de VWG ontlokte het berichtje
veel en wisselende reacties.
Sjaan: “Ook ons gazon is en blijft leeg en dat geeft een triest gevoel”.
Ignace: “Ik ben net terug van vakantie en ook bij ons in de tuin in

Herentals valt er geen Merel meer te bespeuren. De frambozen, de
druiven, … alles blijft onaangeroerd.”
Marc: “Zelfde fenomeen hier in Hove: amper een Merel te bespeuren.”
Ria: “Hierbij maar eens een positief bericht. Onze Merel zag er
twee weken geleden uit alsof hij het niet ging redden (Foto 1), een
week later zag hij er al fitter uit en vandaag liet hij zich al niet
meer fotograferen. Hij komt elke dag van de druiven snoepen.
Deze vitaminestoot heeft hem misschien wel gered. Er liet zich
vorige week ook een nieuwe man Merel zien die er gezond uitzag.”
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Ton: “Wie het weet mag het zeggen. Ook in ons Halsters tuintje
geen lijsterachtige meer te bekennen en de vlierbessen hangen nog
allemaal.”
Tot zover wat reacties uit 2017. We zijn nu een jaar en drie MUS
tellingen verder: hoe zou het de Merel in herfst en winter zijn
vergaan en zou de broedpopulatie een knauw hebben gekregen?

Foto 1 Zieke Merel in Halsteren, rond 15 augustus 2018. Deze adulte
man was herkenbaar aan zijn misvormde snavel. Hij knapte later volledig op en was in 2018 nog in leven.
Foto: Ria Hogerwaard

Ignace: “Leuk nieuws Ria, vanuit het vogelopvangcentrum Neteland
waar ik regelmatig kom, vernam ik dat daar inderdaad ook de
eerste Merels het virus overleefd hebben en konden vrijgelaten
worden. Deze Merels hebben dus een resistentie opgebouwd tegen
het virus”
Hidde: “Goed nieuws Ria en Ignace, maar helaas hangen hier de
druiven er nog zeldzaam mooi bij. In andere jaren waren er nu
lege kaal gepikte steeltjes en dan zaten meerdere Merels continu te
snoepen”.
Teus: “Ik doe frequent transecttellinkjes in bepaalde gebieden,
maar het zijn niet alleen de Merels die van het toneel zijn verdwenen? Speelt droogte, soms ook extreme regenval, extra vorst in het
voorjaar met daardoor een verminderde opbrengst van vruchten,
extreme hoge temperaturen waardoor er sneller werd geoogst, etc.
ook geen rol?”

Herfst en winter 2017
Begin oktober doken plots weer Merels op in onze tuin. Dat gebeurt jaarlijks, het zijn doortrekkers. Zo verscheen op 9 oktober
een man met links een witte handpen die zich daarvoor nooit
had vertoond. Op 15 oktober was diezelfde man nog aanwezig,
samen met een man met meer en andere witte veren (Foto 2),
een ‘normale’ man en twee ‘normale’ vrouwen. Nadat de druiven geconsumeerd waren, zijn de Merels met witte veren snel
vertrokken. Dankzij die individueel herkenbare dieren was
duidelijk dat het om doortrekkers ging. Voor of na oktober zijn
ze nooit gezien. In de winter was er maar af en toe een Merel in
onze tuin, en bij de tuinvogeltelling in januari verscheen er zelfs
geen enkele op appèl.
Voorjaar 2018
In februari zaten er weer Merels in onze tuin, in maart en
april waren er geregeld twee mannen en vrouwen. Dat leek wat
aan de lage kant, maar die bewering is niet te staven met gestandaardiseerde tuintellingen uit het verleden. Dat is wel het
geval bij de MUS tellingen. Daarbij wordt in april, mei en juli op
twaalf vaste punten elke vogel geteld gedurende precies vijf minuten. Die twaalf punten vormen een steekproef uit de bebouwingstypen in Putte: industrieterrein, kazerne, begraafplaatsen,
sportvelden, bungalowpark, villawijken, allerlei woonwijken en
het dorpscentrum. Elk jaar start ik 30 min voor zonsopgang op
zondagen die zo dicht mogelijk bij 14 april en 26 mei liggen, in
mei gaat de route in omgekeerde richting. De tellingen zijn dus
niet alleen representatief voor alle bebouwingstypen in Putte, ze

Foto 2 Eerstejaars Merelman met witte veren, 15 oktober 2017.
Foto: Hidde Bult.

worden ook heel gestandaardiseerd op vaste punten en tijdstippen uitgevoerd.
Merels komen bij alle punten langs de route voor. Tussen 2008
en 2017 waren hun aantallen, afgezien van een dip in 2015,
opmerkelijk stabiel tijdens de rondes in april en mei met gemiddeld 29 Merels (Figuur 1). In het voorjaar van 2018 waren het
er slechts 18 per telling, de laagste score ooit en 37% onder het
gemiddelde. Andere soorten die in 2018 25% of meer onder hun
gemiddelde doken, waren Groenling (-25%), Huismus (-72%)
en Stadsduif (-55%). Van de andere soorten dan Merels worden
gemiddeld 273 individuen op een voorjaarsroute geteld, met 291
waren het er in 2018 iets meer. Het lage aantal Merels lijkt dus
niet te liggen aan slechte telcondities in dat voorjaar. Ook deden
andere lijsterachtigen het goed in 2018: Zanglijster (+15%) en
Roodborst (+32%) scoorden boven hun gemiddelde.
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Bij de avondronde in juli worden zowel volwassen als jonge Merels geteld. Ook blijken de aantallen dan veel variabeler dan in
het voorjaar (Figuur 1). In 2016, 2017 en 2018 werden in juli erg
lage aantallen geteld. Verder valt op dat in 2016 (-12) en in 2017
(-15,5) het aantal Merels fiks daalde na het voorjaar. In 2018 was
er geen afname, maar toen was de voorjaarsstand ook al heel laag.

Figuur 1. Aantal Merels per route in voorjaar en zomer en de som van de
andere vogelsoorten in het voorjaar. Voor het voorjaar is het gemiddelde
van de tellingen in april en mei gebruikt om een vergelijking met juli te
kunnen maken.

Als we rekening houden met de ligging van de telpunten, dan
lijkt de afname in het buitengebied minder dan in de bebouwde kom. Op vier telpunten bij begraafplaatsen en de Koningin
Wilhelmina kazerne noteerde ik gemiddeld 1,8 Merels tot 2017
(Figuur 2). In 2018 was daar nauwelijks of geen afname en bleef
het gemiddelde (1,8) ook hetzelfde. Vooral in woonwijken waren
minder Merels te zien in het voorjaar. Maar, ook bij het vakantiepark Hazeduinen en op de parkeerplaats en het gazon van de
firma Voestalpine Polynorm Van Niftrik zijn weinig Merels geteld. Op die acht locaties halveerde het gemiddelde van 2,7 Merels per telpunt tussen 2008 en 2017, naar een gemiddelde van
1,4 in 2018. Normale aantallen zijn genoteerd in de Villawijk die

Figuur 2. Som van het aantal Merels per telpunt in april en mei en de
gemiddelde som in 2008-17.

Besluiten
Met het MUS project wordt het wel en wee van stadsvogels
gemonitord door middel van drie simpele tellingen. Dit voorjaar
zijn op de route door Putte erg weinig Stadsduiven, Groenlingen,
Huismussen en Merels genoteerd. De duiven en Groenling zijn
erg vatbaar voor ‘Het Geel’, een aandoening van de bovenste
luchtwegen veroorzaakt door Trichomonas gallinae, een parasitair protozoön.
De ziekte lijkt de laatste jaren wijdverbreid voor te komen bij
Groenlingen in ons land. Groenlingen leven vooral in een stedelijke omgeving en lijken af te nemen in MUS, het landelijke
meetnet voor stadsvogels (Sovon 2017b). De Huismus is, net als
de Merel, bevattelijk voor het Usutu-virus en dat zou een rol
kunnen spelen bij de sterke afname in Putte in 2018.

aan het Moretusbosch grenst en op het winkelplein. Daar zitten
veelal weinig Merels omdat perken en gazons ontbreken.
Zomer 2018
Normaal zoeken adulte Merels vanaf mei naar voedsel voor hun
nestjongen in onze tuin. In 2018 gebeurde dat nauwelijks. Ook
verschenen er bijna geen pas uitgevlogen vogels. Eén daarvan
zat vaak stil en verdwaasd onder de struiken en leek ziek te zijn.
De MUS telling in juli gebeurt op een zondagavond rond 10 juli,
liefst tijdens een ‘belangrijk’ sportevenement op TV, want dan
is het lekker stil op straat. De planning is dan om 30 min voor
zonsondergang de punten met de meeste Gierzwaluwen te bereiken.

Groenling, vatbaar voor “Het Geel”

Foto: HES
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Echter, de Huismus komt slechts bij vier telpunten voor en
daardoor is het hachelijk om conclusies te trekken uit deze
lokale telreeks.
In tegenstelling tot de Huismus en veel andere soorten, is
de Merel aanwezig bij alle twaalf telpunten. Daardoor is zijn
telreeks robuuster dan die van de Huismus of andere soorten.
De julitellingen geven aan dat de Merelpopulatie in Putte in de
zomers van 2016 en 2017 flinke aderlatingen heeft gelaten. Dat
was wellicht te wijten aan sterfte door het Usutu-virus dat in
2016 en 2017 de kop op stak in Zuid Nederland (Sovon 2017a).
Ook in 2018 brak het virus weer uit en nu is het overal in

Nederland aangetoond. Afgelopen zomer zijn 14 dode Merels op
het Usutu-virus getest. Van die 14 waren er 13 doodgegaan door
het Usutu-virus, één Merel was gestorven aan vogelmalaria. Die
ziekte wordt, net als Usutu, door muggen overgebracht (Sovon
2018).
De volgende constatering is dat de Merel in Putte sterk was afgenomen in de lente van 2018. Die MUS tellingen reflecteren de
lokale broedpopulatie en wijst op 37% daling ten opzichte van
het langjarig gemiddelde. Het suggereert dat de lokale Merelpopulatie zich niet volledig kon herstellen van de aanslag die in
de zomer van 2017 te zien was. De voorlopige cijfers van de lan-

delijke broedpopulatie wijzen eveneens op een verlaging (15%)
ten opzichte van 2017 (Sovon 2018). In Putte leek de afname
sterker binnen de bebouwde kom dan in het buitengebied.
Daarvoor zijn verschillenden verklaringen te bedenken. De
dichtheid in woonwijken met tuinen en gazons is behoorlijk wat
hoger dan in het buitengebied. Naarmate meer Merels dicht bij
elkaar leven, wordt het risico dat muggen het virus van de ene
op de andere vogel overdragen wellicht groter. In heel wat tuinen zijn vijvers aanwezig, en flink wat gazons en tuinen worden
bij droogteperiodes beregend. Daardoor komen er mogelijk
meer muggen voor in woonwijken dan in het sterk verdroogde
buitengebied van Putte. Predatie van verzwakte vogels kan ook
een rol spelen. Op de punten waar de meeste Merels voorkomen, worden ook de meeste huiskatten genoteerd tijdens de
MUS routes. Dat betekent dat Merels, wanneer ze verzwakt of
ziek raken door een virusinfectie, daar meer risico lopen om
door een kat gegrepen te worden dan in het buitengebied.
Het is afwachten in hoeverre de conclusies uit deze beperkte set
gegevens worden bevestigd door de landelijke MUS resultaten.
Zeker is dat het nu al spannend is om te zien wat die simpele
MUS tellingen volgend voorjaar zullen opleveren voor de Merel
in Putte.
Literatuur
Bult H. 2017. Merelsterfte zichtbaar in MUS?
Sovon 2017a. Vragen en antwoorden over Merels en Usutu.
Sovon 2017b. Ziet de Groenling groen en geel?
Sovon 2018. Derde jaar Merelsterfte door Usutu-virus.
10 november 2018
Hidde.Bult@home.nl
PDF beschikbaar op: website VWG Bergen op Zoom

Merelvrouw in bad

Foto: HES
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A4

Broedvogels Lievensberg 2018

A58

Ray Teixeira

Inleiding
Lievensberg werd als onderzoeksgebied uitgezocht omdat het sedert 1990 niet meer was onderzocht en broedvogelgegevens dringend
gewenst zijn, omdat het onderdeel uitmaakt van Natura 2000 Brabantse Wal. Bovendien is het gemakkelijk bereikbaar en kent het veel
verschillende landschapstypes met hun overgangen, hetgeen interessant is. Het geeft de mogelijkheid de invloed van massale recreatie op
de avifauna te onderzoeken.
Naast een normaal broedvogelonderzoek werd geprobeerd verschillende inventarisatietechnieken te vergelijken en de effectiviteit van de
territoriumkartering. Hierover wordt in een ander artikel gerapporteerd.

BERGEN OP ZOOM
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Gebiedsomschrijving
Dit restant van het oude landgoed Lievensberg is begrensd door
de Balsedreef in het noorden, de Boslustweg in NO, de leidingstraat in ZO, de Huijbergsebaan in het zuiden en de A58/A4 in
het westen. Het meet bijna 94 ha, is in bezit van de gemeente
Bergen op Zoom en wordt intensief gebruikt voor de recreatie.
Het is een waterwingebied van Evides met vernieuwde winputten. In 2018 is nog een nieuwe put geslagen in de tuin. Mede

daardoor is het er heel droog.
Het landschap bestaat uit een afwisseling van verschillende
bostypes met vrij jong loofhout, vooral Eik en tal van soorten
naaldhout van gevarieerde leeftijden. Er zijn verschillende vrij
recente kapvlaktes en meerdere open zandduinen en in het centrum bevindt zich zo’n 25 ha oude heide. Het kent een extreem
dicht padennet en er worden nog steeds nieuwe paden aangelegd. Zo is er nu een blote voetenpad. Zo’n tien ha in het noor-

Tuin Lievensberg met grachtje.

Zandverstuiving met heide.
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De Lievensberg, direct grenzend aan
Bergen op Zoom, is een populair recreatiegebied

Foto: Ria Hogerwaard

Foto: Ria Hogerwaard
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Foto: Ria Hogerwaard

den, begroeid met oud sparrenbos, wordt intensief gebruikt als
klimbos waar je op hoogte over staalkabels tussen de bomen
kunt lopen en glijden. Langs sommige al oude paden staan
statige Beuken. De meeste bospercelen hebben een goed ontwikkelde ondergroei en zijn dan vrijwel ondoorgankelijk. Mede
daardoor zijn er toch diverse grote, rustige percelen.
Bij het oude landhuis in het uiterste noordwestelijke puntje, nu

Vrij open loofbos van verschillende leeftijd.

Foto: Ria Hogerwaard

in gebruik als B&B en als theehuis, bevindt zich een tuin en een
ondiep, vies en verlandend grachtje. De tuin wordt goed bijgehouden en men vindt er veel heidesoorten en een keur aan oude
bijzondere boomsoorten. In de omgeving van de tuin is het bos
heel gevarieerd met veel Rododendrons langs de paden. Diverse omgewaaide oude bomen mogen blijven liggen, maar elders
worden veel dode bomen verwijderd. Langs de leidingstraat in

Veldkaart SOVON, Telgebied Lievensberg, Opp 93,3 Ha

Jong sparrenbos zonder ondergroei.

Figuur 1. Territoria van de Nachtzwaluw (met zangposten) in 2018. Een
van de rode territoriumstippen in de westelijke zandverstuiving hoort
meer zuid-oostelijk te liggen.

Hoogspanningsleiding met lage ondergroei van Amerikaanse vogelkers.
Foto: Ria Hogerwaard

Naaldbos met dichte ondergroei van Lijsterbes en andere struiken en een
enkele dode boom.
Foto: Ria Hogerwaard

het oosten bevindt zich een hoogspanningsleiding. Hier groeit
veel jonge Amerikaanse Vogelkers.
Er zijn heel veel recreanten, vooral in het weekend. Dan ziet men
er tal van jonge gezinnen. Er zijn veel wandelaars en groepen
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Foto: Ria Hogerwaard

joggers, Nordic Walkers en andere sporters. Er komen ook gasten van het nabijgelegen Stayokay. Daarnaast wordt het gebied
veel gebruikt door mountain bikers, die er een speciaal padennet
hebben over de hoogste heuvels. Er is sprake van heel veel vervuiling. Overal liggen lege plastic flesjes, blikjes en een keur aan
verpakkingsmateriaal.
Er is geen enkel toezicht. Heel veel mensen laten er vaak meerdere honden los lopen, vooral waar dat niet is toegestaan. Een
deel van de dieren loopt braaf met het baasje mee over de paden,
maar er gaan er ook de percelen in.
Het verkeer van de A58 en de ambulances van het ziekenhuis
zijn diep in het gebied nog te horen.
Methoden
Het broedvogelonderzoek werd uitgevoerd conform de Sovon
richtlijnen (van Dijk & Boele 2011), waarbij niet alleen gebruik
werd gemaakt van de zang, maar ook van goed herkenbare
roepjes. Tussen 22 maart tot en met 22 juli werden 17 volledige
rondes gelopen met in totaal 62 bezoeken, waarvan 4 ‘s avonds
en 5 overdag. Totale bezoektijd 190 uur en 1.922 min, overeenkomend met 141,7 min/ha. Iedere ronde kostte drie tot vier
bezoeken, die meestal vroeg begonnen en twee tot vier uur in

Achtergelaten verpakkingsmateriaal.

Foto: Ria Hogerwaard

beslag namen. Per ronde werd ieder pad afgelopen en de daarop volgende ronde andersom. Het pad langs de A58 werd liefst
zondagochtend heel vroeg gelopen in verband met het verkeerslawaai. Het terrein heeft vier ingangen, die beurtelings werden
benut. Aan het eind van het seizoen werd regelmatig tijd uitgetrokken om van een open, hooggelegen punt de omgeving te
overzien. Er werd geen geluidnabootsing toegepast.
Enkele waarnemingen van de Bosuil waren afkomstig van omwonenden en die van de Houtsnip van Tony Bennion. Sommige
algemene soorten werden na het verstrijken van de einddatumgrens niet genoteerd.
De gegevens werden uitgewerkt via de Sovon site. Als met zekerheid het aantal territoria afweek van het berekende van Sovon,
werd dat gecorrigeerd. Voor soorten, waarbij de einddatumgrens was verstreken en minder territoria berekend werden dan
ervoor, werd dat ook gecorrigeerd.
Het gebied werd in 1990 geïnventariseerd door Ton Bakker
in het kader van de broedvogelatlas van het SWEV (Samenwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerkgroepen 2007).

Veldkaart SOVON, Telgebied Lievensberg, Opp 93,3 Ha

Klimbos in oud Sparren- en Grove dennenbos.

Figuur 2. Territoria van de Boomleeuwerik in 2018.

maar niet vaak genoeg om een territorium te mogen aannemen.
Deze zijn in de tabel aangegeven met een 0. In het terrein leven
veel bosvogels, maar nauwelijks roofvogels. Daarnaast is de invloed van het verkeerslawaai van de A58 tot circa 50 meter van
de weg merkbaar; het is er leger dan op grond van het type bos
Resultaten
Zie tabel 1. Sommige soorten werden in 2018 wel waargenomen, verwacht mag worden (Winterkoning, Roodborst, Vink.)
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Territoria
1990
2018

Correctie
2018

Totaal
2018

Dichtheid
per 100 ha

%

Bergeend
2
0
Wilde Eend
6
6
6,4
Wespendief
1
-1
0
0,0
Havik
0
0
0,0
Sperwer
1
1
1
1,1
100
Buizerd
0
0
0,0
Boomvalk*
1
0
Houtsnip
0
0
0,0
Holenduif
12
13
13
13,8
108
Houtduif
45
45
47,9
Turkse Tortel
0
0
0,0
Zomertortel*
5
0
Koekoek*
1
1
1,1
Bosuil
1
3
3
3,2
300
Ransuil*
2
0
0
0,0
0
Nachtzwaluw
8
8
8,5
Groene Specht
3
3
3
3,2
100
Zwarte Specht
2
2
-1
1
1,1
50
Grote Bonte Specht
12
44
44
46,8
367
Kleine Bonte Specht
1
7
7
7,4
700
Boomleeuwerik
2
6
6
6,4
300
Boompieper
9
22
22
23,4
244
Witte Kwikstaart
1
1
1,1
Winterkoning
75
75
79,8
Heggenmus
6
4
10
10,6
Roodborst
113
5
118
125,5
Nachtegaal*
1
0
Gekraagde Roodstaart
13
5
5
5,3
39
Roodborsttapuit
5
5
5,3
Merel
69
69
73,4
Zanglijster
7
1
8
8,5
Grote Lijster*
3
0
0
0,0
0
Sprinkhaanzanger
1
1
1,1
Bosrietzanger
1
0
Grasmus
2
2
2,1
Tuinfluiter
13
13
13,8
Zwartkop
87
87
92,6
Fluiter
2
0
Tjiftjaf
34
34
36,2
Fitis
47
3
50
53,2
Goudhaan
11
3
14
14,9
Vuurgoudhaan
2
4
4
4,3
200
Grauwe Vliegenvanger*
4
7
7
7,4
175
Bonte Vliegenvanger
1
5
5
5,3
500
Staartmees
3
3
3,2
Matkop*
9
0
Kuifmees
18
18
19,1
Zwarte Mees*
13
3
16
17,0
Pimpelmees
62
7
69
73,4
Koolmees
109
109
116,0
Boomklever
7
25
25
26,6
357
Boomkruiper
22
47
47
50,0
214
Wielewaal*
2
0
Gaai
16
16
17,0
Ekster
2
-1
1
1,1
Kauw
14
14
14,9
Zwarte Kraai
9
9
9,6
Vink
120
120
127,7
Groenling
2
2
2,1
Putter
2
2
2,1
Sijs
1
0
0,0
0
Kneu*
1
1
1,1
Goudvink
5
3
3
3,2
60
Appelvink
1
1
1,1
Aantal soorten
>27
48
12
48
Aantal territoria
1099
1123
1194,7
Tabel 1. Aantal territoria, met correcties, de dichtheid per 100 ha en het percentage van 2018 ten opzichte
van 1990 van broedvogels in de Lievensberg. * = Rode Lijst 2017.

Roodborst, de meest voorkomende soort.
jr)

Foto: Xanthe Lemmens (11

In totaal waren er 1123 territoria. Meest voorkomende soort de
Roodborst met op de voet gevolgd de Vink en de Koolmees met
respectievelijk 120, 118 en 109 territoria.
Bijzonderheden
Wilde Eend. Vooral broedend in droge centrale deel. Slechts één
vrouwtje met 2-3 jongen in de tuin.
Wespendief. Viermaal waargenomen, waarbij eenmaal man
en vrouw snel achtereen. Geen broedvogel, vogels afkomstig van
Molenzicht.
Havik. Alleen borstveer en prooirest (Houtduif).
Sperwer. Zowel mannetje als vrouwtje in zelfde gebied zien vliegen. Eenmaal roep. Perceel niet betreden.
Buizerd. Diverse waarnemingen van een vliegende, niet roepende
vogel.
Houtduif. Broedt vooral in het naaldhout. Mogelijk onderschat
doordat ’s morgens vroeg niet veel gezongen werd.
Holenduif. In zwaar loofhout met holten.
Turkse Tortel. Eenmaal gezien in de tuin.
Koekoek. Alleen driemaal in mei.
Bosuil. Twee meldingen mede van omwonenden.

Veldkaart SOVON, Telgebied Lievensberg, Opp 93,3 Ha

Soort

Figuur 3. Territoria van de Boompieper in open gedeelte en onder de
hoogspanningsleiding.

Ransuil. Alleen mogelijk veertje en oude braakballen.
Nachtzwaluw. Opvallend veel in het centrale deel, een grotere
kapvlakte, een zandduin en onder de hoogspanningsleiding.
Mogelijk één territorium overteld.
Zwarte Specht. Slechts eenmaal waargenomen in maart en april.
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Tuinfluiter. Vooral in lage vegetatie onder de hoogspanningsleiding en enkele kapvlaktes.
Zwartkop. Soms allemaal tegelijk zingend in vooral Rododendron.
Opvallend algemeen.
Goudhaan. Waarschijnlijk zang gemist door minder goed gehoor.
Vuurgoudhaan. Op vrij vaste plaatsen regelmatig gehoord.
Grauwe Vliegenvanger. Vooral pas later in het seizoen gehoord,
wanneer veel andere zangvogels stilvielen. Diverse paren met jongen. Alleen roepen gehoord. Slechts één zichtwaarneming.
Bonte Vliegenvanger. Aan begin seizoen consequent gehoord,
maar in juni niet meer.
Koolmees. In juni geen zang meer.
Boomklever. Opvallend algemeen en ook vastgesteld op plaatsen
waar de soort niet zo werd verwacht vanwege het ontbreken van
oud loofhout. Na het uitvliegen verspreiden de jongen zich ook
Heggenmus
Foto: Ria Hogerwaard
buiten het territorium waar ze zijn groot gekomen. Doordat de
jongen hetzelfde roepen als de ouders, dan niet meer te inventariVeel waarnemingen in mei en juni. Op 11 juni twee vogels, waarseren.
van de ene de ander op korte afstand volgde. Op 12 juli op drie
Ekster. Nest achter landhuis.
plaatsen na elkaar roepende man. Tweede territorium zeer onZwarte Kraai. Vrijwel alle paren brachten een of twee jongen
waarschijnlijk.
groot.
Kleine Bonte Specht. Vooral gehoord in maart en april ook op
Kneu. Alleen in juli.
onverwachte plekken. Geen waarnemingen in mei.
Boomleeuwerik. Heel veel aandacht aan besteed. Laatste waarne- Goudvink. Vooral in april.
Appelvink. Op 19 april een tikkend exemplaar.
ming 17 juni. Twee territoria onder de hoogspanningsleiding.
Zoogdieren. Vos, Ree, Eekhoorn, Bosmuis, Haas en Konijn.
Boompieper. Vooral in het centrale open deel en onder de hoogspanningsleiding.
Discussie
Witte Kwikstaart. Territorium dubieus, mogelijk een vogel van
Ondanks alle drukte toch nog vrij veel broedvogels in de Lieelders.
vensberg. Vooral veel algemene bosvogels, maar nauwelijks
Heggenmus. Opvallend weinig zang. Zit vooral in Rododendron.
Roodborsttapuit. Twee in lage vegetatie onder hoogspanningslei- roofvogels. Waarschijnlijk is het er te druk en zijn de percelen
te klein. Oorzaak van het grote aantal broedvogels kan mede
ding. De rest in het centrale heideveld.
Grote Lijster. Alleen op 26 maart op twee plaatsen zingend (zelfde gezocht worden in het hoge aantal bezoeken en rondes, resulterend in een heel hoog aantal minuten per ha. Een onverwachte
vogel?) en op 12 juli een stil exemplaar vanaf Molenzicht.
positieve verrassing was de toename van grondbroeders als
Zanglijster. Vooral zang in juli (tweede broedsel).
Nachtzwaluw en Boomleeuwerik. Kennelijk weten zij zich goed
Sprinkhaanzanger. Alleen 11 mei.

Figuur 4. Territoria van de Winterkoning in 2018. Langs de A58 geen
stippen.

aan te passen.
Het aantal soorten van de Rode Lijst van 2017 (Sovon 2017)
nam af van 27 naar 22. Bovendien werd in 1990 de meest algemene soort van de lijst, de Zwarte Mees, niet gekarteerd. Soorten
als Boomvalk, Zomertortel, Ransuil, Nachtegaal, Grote Lijster,
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Grauwe Vliegenvanger

Foto: Robert Kraaijenveld

Figuur 5. Territoria van de Zwartkop in 2018 met concentraties rond de
tuin en onder de hoogspanningsleiding.

Matkop en Wielewaal verdwenen, net zoals elders in de omgeving van Bergen op Zoom. Daarvoor in de plaats kwam één
territorium van Koekoek en Kneu. In 2018 werden door het zeer
uitgebreid onderzoek meer Grauwe Vliegenvangers gevonden
dan in 1990.

Literatuur
van Dijk, A.J. & A. Boele. 2011. Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
Samenwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerkgroepen. 2007.
Atlas van de West-Brabantse broedvogels. NPN media, Breda.
Sovon. 2017. Vogelbalans 2017. Thema Rode Lijst. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
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Van de algemenere soorten verdwenen Bergeend, Bosrietzanger en Fluiter. Gekraagde Roodstaart en Goudvink kregen
gevoelige klappen. Opmerkelijk constant tussen 1990 en 2018
bleven Sperwer, Holenduif en Groene Specht. Een vaak enorme
toename werd geconstateerd bij de Bosuil, de bonte spechten,
Boomleeuwerik, Boompieper, Boomklever en Boomkruiper.
Opvallend is de afwezigheid van mussen en Spreeuwen.
Je kunt dus niet spreken dat het goed of slecht gaat met de
broedvogelbevolking van Lievensberg. Wel zijn er steeds minder
bijzondere broedvogels en meer algemene. Deze vervlakking
lijkt in heel Nederland gaande.
Figuur 6. Territoria van de Vink in 2018 met een vrijwel egale verdeling
over de bossen.

Hoogerheide, augustus 2018
Email teixe14@planet. nl
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IMITERENDE GAAIEN
Ray Teixeira

Foto: Ludo Van Dorst

Als je niet meer zo goed ter been bent zit je vaak in de tuin. Dat
levert naast de lokale broedvogelbevolking van dit jaar, 23 soorten,
ook bijzonderheden op. Zoals de lokale Gaai, die naast het normale
gekrijs zoals gebruikelijk voortdurend de Buizerd imiteert. Soms
zelfs zo goed, dat je voor niets de lucht afzoekt.
Leden van onze Vogelwerkgroep waren tijdens excursies meerdere keren in verwarring door dit verschijnsel. Maar deze nazomer
waren ze in onze tuin wel heel goed op dreef. Zo imiteerden ze
in de tweede week van september meerdere keren de territoriumroep van het mannetje Bosuil. Deze broedde in 2018 niet in de
tuin, maar het centrum van het territorium lag daar wel. Wij
letten heel speciaal op die soort om inzicht te krijgen in hun
trefkans. Die is meestal maar heel laag (Teixeira & Surminski
2018), vooral tijdens de rui midden zomer. Maar eind augustus

begonnen ze weer regelmatig te roepen en begin september
horen we zowel het mannetje als het vrouwtje vrijwel iedere
nacht. Kennelijk heeft de Gaai dit nachtelijk roepen opgepikt en
verwart ons nu overdag met de roep van de Bosuil.
Behalve de Bosuil maakt hij nu ook het chur chur geluid van de
Ekster en mogelijk het gebrabbel van de Roodborst.
Cramp & Perrins (1994) noemen naast door de mens geproduceerde geluiden een waslijst van soorten die door de Gaai worden
geïmiteerd, waaronder veel zangvogels. Bovenaan de lijst staat
de Buizerd, gevolgd door de Wielewaal. Maar dan wordt speciaal
de Bosuil genoemd. De Gaai imiteert die soort als hij er een heeft
ontdekt en hem wil verjagen. Net als andere predatoren die een
gevaar kunnen opleveren. Misschien vindt de Gaai veel vaker
een rustende Bosuil dan wij.

De Ekster wordt genoemd als gelijkend op een van de roepjes van
de Gaai. Ik vond het niet te onderscheiden.
Kortom: niet echt een nieuwtje, maar wel leuk.
Literatuur
Cramp S. & C.M. Perrins (eds.). 1994. The birds of the western
Palearctic, Vol. VIII. Crows to finches. Oxford Univ. Press,
Oxford.
Teixeira R. & P. Surminski. 2018. Roepactiviteit van de Bosuil
geeft inzicht in hun inventarisatiecriteria. Limosa, in druk.
September 2018
Wouwbaan 1172, Hoogerheide
Email teixe14@planet.nl
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BROEDVOGELS VAN DE PROEFSTROOK IN HET MARKIEZAAT IN 2018
Hidde Bult
Ook in 2018 zijn de broedvogels van de proefstrook in het Markiezaat onderzocht, dit maal deden Ton Bakker, Sjaan Hopmans, Jan
en Ria Hogerwaard, Robert Kraaijeveld en Lucie en Hidde Bult
mee. Hier worden de resultaten gerapporteerd. Tot juni was het
meerpeil ongewoon hoog. Daardoor bleef habitat voor Kluten en
Strandplevieren dit jaar ondergedompeld en konden ze niet terecht
als broedvogel. Ook weidevogels als Kievit en Tureluur daalden
in dit natte voorjaar af tot de laagste stand sinds de start van de
tellingen in 1986. Anderzijds was het hoge meerpeil gunstig voor
Legenda
● Waterral
● Rietzanger
● Kleine Karekiet

watervogels, vooral voor soorten van ondiep open water. Kuifeend,
Tafeleend, Smient en Zomertaling verschenen voor het eerst sinds
2009 weer eens op appèl en de Krooneend was in 2018 met twee
paren een onverwachte nieuwkomer. Dit jaar zongen Nachtegalen opnieuw volop in struwelen van de onbegraasde rand tegen
de Hogerwaardpolderdijk, maar de daling van het totaal aantal
struweelvogels in de rest van de proefstrook zette door.
Inleiding
In een recente Veerkracht is de geschiedenis van Markiezaat en
proefstrook kort uit de doeken gedaan (Bult 2017). Die strook
was primair ontworpen om vegetatieveranderingen te documenteren. Daarom is hij slechts 200 meter breed, wat te smal is
voor broedvogelonderzoek. Toen hij werd ontworpen wandelde
je in iets meer dan een uur door de 3,2 km lange strook. In die
tijd schommelde het meerpeil rond 0cm NAP, en in de diepste
passages stond zo’n 20 cm water. Er was namelijk nog een open
verbinding met de Oosterschelde in de Markiezaatskade, waardoor regenwater werd afgevoerd.
In 1988 werd die opening gesloten en steeg het meerpeil met
een halve meter. Daardoor werden de kreken die de proefstrook
doorsnijden ineens veel dieper en waren ze zonder lieslaarzen
niet meer doorwaadbaar. Het telgebied viel uiteen in drie aparte
plots waardoor een inventarisatie nu veel meer tijd vergt. Het
middendeel is zelfs grotendeels ongeschikt als broedgebied geworden omdat het meestal bijna volledig onder water staat.
Figuur 1. In het middendeel van de proefstrook is een klein driehoekje
nabij de waterrand niet toegankelijk voor het rundvee. Daar ontstaat
rietmoeras waar Waterral (1), Kleine Karekiet (7) en Rietzanger (3) zich
thuis voelen.

Materiaal en methoden
De broedvogels werden onderzocht volgens de Sovon richtlijnen (Van Dijk en Boele, 2011; Vergeer et al., 2016). Zoals altijd
werden vijf rondes gemaakt. Vanaf eind mei worden bezoeken
aan het zuiden lastig door de manshoge ruigtes van brandnetels,
kleefkruid en adelaarsvarens (Bult 2018). De bezoekdata staan
in tabel 1. De onderzoekintensiteit (afgerond 23,5 min/ha) was
vrijwel identiek aan eerdere jaren. Vanwege de hoge waterstand
is de middenstrook slechts twee maal bezocht. De waarnemingen zijn in het veld ingevoerd op een Tablet met Avimap. Het
programma Autocluster voegt na afloop de waarnemingen dan
samen tot territoria of broedparen (Vergeer et al., 2016).
Tabel 1. Waarnemers, bezoekdata en tijdbesteding in 2018
Ronde
1

2

3

4

5

Waarnemer

aard

2018

begin

eind

deel

JH, RH

Zonop

15-4

06:40

08:53

Noord

HB, RK

Zonop

06:42

08:45

Zuid

HB

Zonop

06:30

07:00

Noord*

HB

Dag

10:16

12:24

Noord

RK

Zonop

30-4

05:20

08:42

Zuid

HB, RK

Ochtend

13-5

06:14

07:25

Noord

TB

Zonop

06:20

08:25

Zuid

HB

Ochtend

15-5

08:24

09:47

Midden**

SH

Ochtend

26-5

06:41

09:19

Noord

HB

Ochtend

28-5

05:58

07:54

Zuid

HB, JH, SH

Ochtend

8-6

06:06

08:00

Noord

HB, JH

Dag

08:57

09:47

Midden**

HB, LB

Ochtend

06:07

08:58

Zuid

25-4

10-6

Totaal 2018: 23,5 min / ha, 25:04 u

* Gestopt vanwege regen. Later teruggekeerd en bezoek afgerond.
** Nauwelijks land boven water.
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Autocluster houdt normaal alleen rekening met waarnemingen
binnen een telgebied. Dat houdt in dat we in het veld moeten
bepalen of vogels binnen of buiten de strook zitten. Soms is dat
heel subjectief. Als voorbeeld vier paren Krooneend die van
links de strook binnen zwemmen om hem dan rechts weer te
verlaten. Moeten we die paren toekennen aan de strook? En zo
ja, noteren we dan vier paren of slechts een deel? In dit voorbeeld is er voor gekozen om twee paren binnen en twee paren
buiten de strook in te voeren.
De territoria van 2018 staan in tabel 2 samen met het gemiddelde
van 2011-2017. Daarmee is te zien of er dit broedseizoen grote
afwijkingen optraden ten opzichte van de vorige jaren. Daarbij
betekent 0,5 dat er sprake is van een grensgeval, dat volgens
Autocluster ongeldig was omdat één of meer waarnemingen buiten de strook lag(en).
Alleen soorten die vanaf 2011 zijn vastgesteld staan in tabel 2.
Door technische oorzaken (weinig bezoeken, afwijkende en ongelukkige vorm van onderzoeksgebied) fluctueren resultaten in
de strook sterker dan in normale BMP-plots. Om toch inzicht te
krijgen in veranderingen van de vegetatie en het terrein zijn de
soorten gerangschikt in ecologische vogelgroepen (Sierdsema,
1995). Daardoor wordt het ecologische beeld minder vertroebeld
door fluctuaties ten gevolge van telperikelen.
Resultaten
Waterpeil
Het meerpeil heeft een grote impact op de vogels die in de
strook kunnen nestelen. In 2018 bleef het meerpeil zo hoog
dat het midden nauwelijks droogviel en er geen eilandjes of
strandjes beschikbaar kwamen. Daarom zijn pioniervogels als
Strandplevier en Kluut dit seizoen zelfs helemaal niet waargenomen. Ook steltlopers als Kievit en Tureluur bereikten hun
allerlaagste stand sinds 1986 en de Scholekster was zelfs voor
het eerst helemaal afwezig. In het middendeel, waar normaal de
meeste pioniers en steltlopers broeden, vestigden zich alleen één

Veldleeuwerik, één Graspieper en één Rietgors.
Anderzijds was het hoge meerpeil optimaal voor eenden met
Tabel 2. Aantal territoria of broedparen in de proefstrook in 2018 en het
gemiddelde van 2011-2017.
Soort

Soort

2011-17

2018

2011-17

2018

Dodaars

0,2

0

Grote Bonte Specht

Fuut

0,5

2

Veldleeuwerik

Knobbelzwaan

0,8

2

Boompieper

Grauwe Gans

1,0

3

Graspieper

Grote Canadese Gans

1,2

0

Witte Kwikstaart

0,2

0

Brandgans

0,3

0

Winterkoning

9,5

10

Nijlgans

0,2

0

Heggenmus

2,0

0

Bergeend

6,0

1

Roodborst

0,3

0

Smient

0,0

1

Nachtegaal

1,8

2

Krakeend

7,8

7

Blauwborst

0,8

2

Wintertaling

1,0

1

Roodborsttapuit

7,2

6

Wilde Eend

6,7

7

Merel

5,7

4

Zomertaling

0,2

2

Zanglijster

3,0

1

Slobeend

1,8

3

Sprinkhaanzanger

7,0

6

Krooneend

0,0

2

Rietzanger

3,7

3

Tafeleend

0,0

1

Bosrietzanger

21,8

15

Kuifeend

0,0

1

Kleine Karekiet

5,3

7

Kwartel

0,7

0

Spotvogel

0,2

0

Fazant

0,8

1

Grasmus

17,5

17

Waterral

0,5

1

Tuinfluiter

8,2

7

Waterhoen

0,2

0

Zwartkop

9,3

10

Meerkoet

1,3

5

Tjiftjaf

Scholekster

1,3

0

Fitis

Kluut

1,5

0

Kleine Plevier

0,5

0

Strandplevier

1,7

Kievit

0,7

2

32,5

29

1,1

0

41,7

42

7,2

6

25,2

19

Staartmees

0,5

1

Pimpelmees

1,2

1

0

Koolmees

2,5

2

3,3

1

Gaai

0,3

1

Grutto

0,2

0

Vink

1,3

2

Tureluur

6,2

2

Putter

1,8

2

Houtduif

0,7

2

Kneu

5,3

4

Zomertortel

0,2

0

Rietgors

20,2

10

Koekoek

1,8

1

Som

293

256

Groene Specht

0,2

0

Soorten

59

44

een voorkeur voor ondiep open water in combinatie met nat
grasland. Slobeenden, Zomertalingen en Smienten waren
continu present, aanvankelijk vooral in paren maar vanaf eind
mei ook als solitaire woerden. Die losse mannen worden vaak
geïnterpreteerd als wakende partners die bij nestelend vrouwtjes de wacht houden. Voor de Smient leidde dat tot het eerste
‘geldige broedpaar’ sinds 2010. De Zomertaling, een weidevogel
met voorkeur voor ondergelopen grasland, evenaarde met twee
‘broedparen’ de top van 2007.
Ook duikeenden als Kuif- en Tafeleend voldeden eindelijk weer
aan de criteria voor een broedpaar. Ze waren na 2010 niet meer
als broedvogel vastgesteld. Na losse waarnemingen in 2017 zijn
in 2018 zelfs voor het eerst twee paar Krooneenden als broedgeval aangemerkt. Die soort is nogal kritisch en prefereert
ondiep en helder water met kranswieren. Zoals bekend is de
waterkwaliteit van het Markiezaatsmeer al jaren niet al te best,
en daarom was hun komst een verrassing. In principe voldeden
nog drie paren aan de broedcriteria, maar er is aangenomen dat
die Krooneenden buiten de strook ‘nestelden’. Minder kritische
soorten van open water, zoals Wilde Eend en Krakeend, kenden

Tafeleend

Foto: Ria Hogerwaard
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een doorsneejaar, maar de Meerkoet, die een drijvend nest in de
vegetatie kan verankeren, had wel een topjaar. Zo waren er drie
paren Meerkoet in het middendeel present. De afname van de
Bergeend zette door. Ze waren ook maar zelden present omdat
er nauwelijks strandjes opdoken in de middenstrook.

Tabel 3. Ecologische vogelgroepen
Gemiddelde
2011-17

2018

Watervogels

26.7

32

Moerasvogels

9.7

11

Pioniervogels

4.0

0

74.2

72

Veldleeuwerik,

Weide, moeras, ruigtes en bos
Graspieper en Veldleeuwerik waren weer de meest talrijke
soorten en samen goed voor 72 territoria (Tabel 3). De andere
weidevogels, Scholekster, Kievit en Tureluur, namen verder af en
zaten zelfs 50% onder hun gemiddelde van 2011-17 (Figuur 2).
Een klein hoekje van de middenstrook is uitgerasterd en niet
toegankelijk voor het rundvee. Dat is binnen de strook het enige
areaal waar rietmoeras een kans krijgt zicht te ontwikkelen.
Daar leven echte rietbewoners als Waterral, Kleine Karekiet en
Rietzanger (Figuur 1). Hun aantal territoria (11) steeg nauwelijks
boven het gemiddelde van de afgelopen zeven jaren (9,7). Daarmee lijkt de moerasontwikkeling in de proefstrook het punt van

Figuur 2. Links: territoria van Veldleeuwerik (VL) en Graspieper (GP) en
de overige weidevogels (Zomertaling, Slobeend, Kievit, Scholekster en Tureluur). Rechts de aantallen van struweel- en bosvogels in de proefstrook.

Graspieper
Overige weidevogels
Struweelvogels
Bosvogels
Koekoek

13.7

7

145.7

115

17.0

18

2.0

1

verzadiging bereikt te hebben. Wat dat betreft is de plot mogelijk
niet volledig representatief voor de moerasontwikkeling in de
rest van het reservaat.
Veruit de meeste territoria (115) kwamen in 2018 weer op het
conto van vogels die in struwelen of jonge bosstadia leven
(Tabel 3, Figuur 2). Wel zette de tendens dat struikbewoners
sinds 2011 afnemen zich voort. Weliswaar kwamen Zwartkop
en Grasmus uit op het gemiddelde van vorige jaren, maar onder
meer Fitis, Zanglijster en Bosrietzanger en vooral Heggenmus
en Rietgors werden minder talrijk (Tabel 2). Bij het eerste bezoek zong een Braamsluiper in de onbegraasde strook nabij de
Hogerwaardpolderdijk. Tegenwoordig is dat een schaarse vogel
in West-Brabant. Helaas ontbraken vervolgwaarnemingen en
daardoor werd het voor Autocluster geen geldig territorium.
Twee paar Nachtegalen voldeden wel aan de criteria, ook al een
soort die buiten het Markiezaat weinig algemeen is in de regio
Bergen op Zoom.
De groep bosvogels met onder meer Houtduif, Grote Bonte
Specht, Tjiftjaf, Pimpelmees, Koolmees en Vink bleef nagenoeg
gelijk. Ze komen voor in het wilgenbos op de overgang van
schor naar slik, maar vooral in de onbegraasde strook parallel

aan de Hogerwaardpolderdijk. De aanwas van de bosvogels lijkt
wat te stagneren sinds 2011.
Discussie
Simultaan met de verzoeting van het Markiezaatsmeer begon
het aantal broedende watervogels geleidelijk te stijgen na 1986.
Rond de eeuwwisseling bereikten de watervogels met ca. 55
broedparen een maximum. Daarna zette een sterke afname in.
Die was wellicht het gevolg van twee factoren. De waterkwaliteit verslechterde waardoor er continue algenbloei optrad.
Dan krijgen ondergedoken waterplanten onvoldoende daglicht
en kwijnen weg, waardoor er voor planteneters als eenden en
Meerkoet minder voedsel beschikbaar is. Tegelijkertijd was er
de opkomst van de Vos, die waarschijnlijk een flinke impact
had op grondbroeders op de voormalige schorren en slikken.
Maar, vanaf 2011 leek het aantal eenden, Meerkoeten en Futen
zich te stabiliseren en niet verder te dalen (Bult 2017). Positief is
dat 2018 zelfs boven het gemiddelde lag en dat er verschillende
eenden present waren die al jaren ontbraken.
De afname van vogels die struiken en struwelen bewonen was
al eerder gesignaleerd (Bult 2017) en die tendens zette door.
Vooral in het zuidelijk deel van de proefstrook ontwikkelen zich
vanaf eind mei manshoge ruigtes op het voedselrijke voormalige
schor. En die ruigtes zijn zo dicht dat ze maar voor een enkele
vogelsoort aantrekkelijk zijn. Tot begin juni werd de vegetatie
hier bijna niet begraasd en kort gehouden omdat de runderen
dit deel nauwelijks bezochten tot midden juni. Wellicht had dat
te maken met de hoge waterstand. Daardoor is het ook voor het
rundvee lastiger om de kreken door te waden om dit gedeelte te
bezoeken, net als voor de karteerders. Een andere verklaring kan
natuurlijk zijn dat ze eerst liever in andere stukken op het Hogerwaardschor grazen omdat het gras er voedzamer is, of dat de
sappige vegetatie in het vroege voorjaar in zo’n grote overmaat
aanwezig dat de koeien de eerste weken nabij de kraal kunnen
blijven zonder al te veel te moeten bewegen.
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Dankwoord
Robert Kraaijeveld, Sjaan Hopmans, Jan en Ria Hogerwaard,
Ton Bakker en Lucie Bult brachten één of meer bezoeken aan de
proefstrook.
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Vogelreis naar Zuid Spanje
Peet Goossen
De meeste jongens, zoals ik, die 40 jaar geleden
op een clubje zaten genaamd ”de Groenling”, hier in
Halsteren, hebben die liefde voor de natuur in hun latere
leven in de praktijk gebracht.

Samen met mijn zoon, die bioloog is, ben ik op 11 september 2018
naar een studiegenoot van hem, die in Sevilla woont, gevlogen
om daar veel vogels te gaan zien. Nou en dat is gelukt! Als ik mijn
ogen sluit zie ik ze nog zo echt vliegen.

Sevilla
R. N. Concertada
Dehesa de Abajo

Kleine Zilverreiger

Foto: Ria Hogerwaard

bloemvelden gegaan. Het is bloedheet en de airco weigert. We
zien 100 Ooievaars, 40 Kleine Zilverreigers, 1 Blauwe Reiger,
wat Kneutjes, 1 Kiekendief en verder niets.

la Doñana

Op 14 september zijn we naar het Natuurpark: Reserva
Natural Concertada Dehesa de Abajo gereden, een lagune
met kijkhutten. In het ondiepe water honderden Ooievaars,
Lepelaars, Flamingo’s en vliegende Zwarte Wouwen
Slangenarend

Gibraltar

het meest zuidelijke
puntje van Spanje is
de plaats bij uitstek voor
de Grote Oversteek.

Tarifa

Foto: HES

Boven op een heuvel, met voor ons een diep dal en achter ons
de zee, staan we ons in Tarifa met meer vogelaars te verbazen
wat daar aan komt zeilen, vaak op ooghoogte. Grote aantallen
Aasgieren, Dwergarend, Slangenarend, Zwarte Wouw, iets
minder Vale Gieren, een Wespendief, nogal wat Zwaluwen en
een zwerm Spreeuwen.
Op de kale hellingen jaagt de Sperwer en een Kleine Torenvalk.
Dan wijst iemand in de lucht, daar, heel hoog als stipjes, een
grote groep Zwarte Ooievaars, die wel de oversteek vandaag
wagen.
Op 13 september zijn we naar de uitgestrekte rijst- en zonneFlamingo’s

Foto: Machteld van Schoonhoven
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Maar dan in het riet, wat we daar zien! Mijn medevogelaars
noemen de namen, ik verwonder me en geniet.
We zien 1 Kemphaan, 1 Oeverzwaluw, 1 Purperkoet!!!,
1 Wevervogel!!!, 1 Gele Kwikstaart, 1 Vale Spotvogel!!!,
1 Oeverloper, 1 Ralreiger!!!, 1 Kluut, 3 Blauwe Reigers,
3 Dodaars, 6 Slobeenden, 7 juveniele Kwakken en 1 adult,
10 Kleine Zilverreigers, 10 Witwangsterns, 16 Koereigers,
70 Zwarte Ibissen, 100 Zwarte Kraaien, enkele Huiszwaluwen en
een zwerm Spreeuwen.
Wat hebben we een geluk gehad, wat wind en weer betrof.
Nam ik vroeger onze zoon mee op vakantie voel ik me, nu het
omgekeerde het geval is, een trotse vader, omdat mijn zoon mij
nog mee wilde nemen.
Oeverzwaluw

Purperkoet

foto Ria Hogerwaard

Foto: HES

Iberische Gele Kwikstaart
Hogerwaard

Kwakken

Foto: HES

Lepelaar

foto Ria

Foto: Robert Kraaijeveld
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HET LANGE WATER-ZUID
EN VROEGE RIETZANGERS

Ray Teixeira

Foto: HES

Inleiding
Het wordt steeds duidelijker dat de regels van karteren volgens de BMP-techniek een te laag aantal territoria oplevert bij bos- en openveldvogels (Teixeira in voorbereiding). Om te beoordelen of dat ook voor moerasvogels gold, werd het Lange Water-Zuid onderzocht. Daarbij
werd vooral gekeken naar soorten die voor de begindatumgrens hun hoogste aantallen bereikten en naar de zogenaamde “niet bruikbare”
waarnemingen van Autocluster. Bij de laatste groep stak de Rietzanger er met kop en schouder bovenuit.
Zijn al deze waarnemingen inderdaad allemaal niet bruikbaar? Zo ja, wat zijn dat dan voor waargenomen vogels? Klopt het dat dit
voornamelijk de bij velen gevreesde, zingende doortrekkers zijn? Literatuurstudie was nodig om daar een antwoord op te geven.
Materiaal en Methoden
Het Lange Water-Zuid (40,1 ha) werd in 2011 door Ton Bakker
en enkele leden van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom onderzocht (Bakker et al. 2015). Er werden tussen 13 maart en 26 juni
7 rondes gelopen, twee in maart en april, een in mei en twee in
juni. Drie avondbezoeken voltooiden het onderzoek.
Totale inventarisatie-inspanning 58,1 min/ha.
Van iedere soort werd de trefkans berekend. Deze werden vergeleken met de gemiddelde trefkans van Hustings et al. (1985).

Voor statistische bewerking werden alleen soorten met vier of
meer territoria gebruikt.
Voor het Lange Water-Zuid waren dat er 29.
Resultaten
Aantal Autocluster territoria bijna altijd hoger dan van turven.
De uitzonderingen bij soorten waar bij karteren één waarneming
is vereist zijn Rietzanger en Zwartkop. De trefkans bij het Lange
Water-Zuid lag bijna steeds hoger dan in Hustings et al. (1985),

met als uitzonderingen Graspieper en Bosrietzanger. Bij de
Rietzanger, Zwartkop en Tjiftjaf lag het hoogste aantal waarnemingen per ronde voor de begindatumgrens en was hoger dan
het uitgerekende aantal territoria.
Er waren veel niet bruikbare waarnemingen. Bij de Rietzanger
32 territoriale waarnemingen en twee paren op de kaart, doch
slechts 29 in de tabel. In het Lange Water-Noord werden 21
zangwaarnemingen niet bruikbaar verklaard.
Discussie
Lange Water
Ook hier lag het aantal karteer territoria meestal hoger dan de
turfterritoria. De uitzonderingen zijn soorten waar de hoogste
aantallen per ronde voor de begindatumgrens werd gevonden.
De trefkans bij karteren lag bijna steeds hoger dan vermeld in
Hustings et al. (1985). Voorbeelden zijn de Blauwborst in het
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Figuur 1. Het aantal waargenomen en verwachtte registraties per territorium van de Blauwborst in het
Lange Water-Zuid in 2011, berekend met het programma Trefclus (Bult 1995).

Lange Water-Zuid en de Koolmees in het Lange Water-Noord
(figuren 1 en 2).
Van de uitzonderingen is de Graspieper waarschijnlijk toeval en
de Bosrietzanger doordat ook avondwaarnemingen meetelden.
Over het algemeen zijn de conclusies die uit het Lange Water
onderzoek kunnen worden getrokken, gelijk aan die bij de Lievensberg en Oudland/Kortenhoeff zijn gevonden.
Waarom op de soortkaarten meer “niet bruikbare” waarnemingen dan in de totaallijst voorkomen, is niet duidelijk. Zelfs het
aantal niet territoriale waarnemingen is niet hetzelfde.
Niet territoriale waarnemingen worden door Autocluster volledig
genegeerd, hoewel zij vaak een aanwijzing zijn van de aanwezigheid van een broedpaar in de omgeving. Zeker als het om gepaarde vogels gaat. Broedvogelcode 3 bij zangvogels zou derhalve op een of andere manier moeten worden meegerekend.

Figuur 2. Het aantal waargenomen en verwachtte registraties per territorium van de Koolmees in het
Lange Water-Noord in 2011, berekend met het programma Trefclus (Bult 1995).

Rietzanger
Het Europese broedgebied loopt door tot in Noord-Scandinavië
(Cramp 1992). Nederland ligt daar midden in. Rietzangers zijn
trekvogels, die ten zuiden van de Sahara overwinteren. Goed
doorvoede exemplaren kunnen lange afstanden (enkele duizenden kilometers) in een ruk afleggen. Ze hoeven vanuit Afrika
dus maar op een heel beperkt aantal plaatsen te stoppen om
nieuwe vetreserves aan te leggen. Van de Rietzanger is alleen
zingende doortrek beschreven uit Helgoland, een eiland voor de
Duitse Noordzeekust (Cramp 1992).
Van de 15 in het buitenland als volwassen vogel geringde Rietzangers, die in Nederland werden aangetroffen, komt er een uit
Zuid-Noorwegen en een uit Denemarken (Speek & Speek 1984).
Van de 102 als volwassen Rietzangers in ons land geringde vogels zijn er geen terugmeldingen in Scandinavië. Zij achten het
waarschijnlijk dat dit najaarstrekkers zijn, die na het broedsei-

zoen op zoek zijn naar goede voedselgebieden om op te vetten
voor de trek (cf Cramp 1992). Voorjaarstrek kan dus in Nederland voorkomen, maar zijn dat ook zingende doortrekkers?
De normale zang van de man van de Rietzanger heeft vooral als
doel een partner aan te trekken en niet om een territorium aan
te geven (Cramp 1992). Is een partner gevonden dan worden
de mannen veel stiller en minder opvallend (Bibby et al. 1992,
Cramp 1992). Dit is in overeenstemming met de afnemende
waarneemkansen in Hustings et al. (1985). Daar wordt de top
bereikt omstreeks half mei; in ZW-Nederland zal dat vroeger
liggen. Het afgenomen aantal waarnemingen in het Lange Water
tussen 22 april en 13 mei is hiermee in overeenstemming. Was
nog een bezoek gebracht tussen deze data, dan zou het aantal
niet gebruikte waarnemingen bij de Rietzanger veel lager liggen
en het berekende aantal territoria hoger.
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Het aantal niet bruikbare waarnemingen was in het Lange WaterZuid ten minste 29 en het Lange Water-Noord 21. Dit is buitengewoon veel en niet te verklaren als zingende doortrekkers. Het
aantal door Autocluster berekende territoria was respectievelijk
29 en 33. Hadden de niet gebruikte waarnemingen meegeteld,
dan zouden er ten minste (29 +29 +33) = 91 territoria zijn berekend. Dit is ten minste (91 – 62) x 100/62 = 47% meer dan waar
we nu van uitgaan.
Het aantal op 22 en 23 april waargenomen zingende Rietzangers
bedroeg in Zuid 58 en Noord 51. Was de begindatumgrens vijf
dagen eerder gesteld, zoals logisch zou zijn in ZW-Nederland,
dan zouden zij allemaal als geldig zijn beschouwd. Er zouden
dan minstens 109 territoria zijn berekend, 77% meer dan de 62,
die nu door Autocluster werden aangenomen.
Uitgaande van 109 territoria heeft bij de Rietzanger een onderschatting van ten minste (109-62)x100/109 = 43% plaatsgevonden. Dit is onaanvaardbaar veel voor ecologisch onderzoek. Het
wordt dus hoog tijd dat er iets aan de begindatumgrens gaat
gebeuren.
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waarnemingen en de gemiddelde trefkans in het Lange Water-Zuid in 2011 en die van Hustings et al. (1985).
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IN GESPREK MET TON BAKKER
Ria Hogerwaard

Ton is geboren op 5 juli 1958 in Bergen op Zoom en is getrouwd
met Margot Karman. Ze hebben twee zoons: Thijs en Joost.
Margot en Ton kennen elkaar al vanaf de middelbare school, het
Juvenaat. Ze zaten bij elkaar in de klas, maar de vonk sloeg pas
over na het eindexamen.

Steenuilen hebben Ton’s warme belangstelling, maar de nestkasten vergen een hoop werk en zorg.
Je moet niet bang zijn om in bomen te klimmen en af en toe heel vuile handen te maken

Ton werd lid van de Vogelwerkgroep in 1982, kort na de oprichting.
Ton was Paul en André Nuijten tegengekomen, die samen met Bep
Hertogs, Klaas Koopmans en Jack Timmermans de Vogelwerkgroep hebben opgericht. Ton heeft daarop Hans van Loon er bij
gevraagd. Ton heeft ook een bestuursfunctie vervuld, hij is wel 17
jaar lang secretaris geweest.
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De interesse van Ton voor vogels en andere dieren dateert al
vanaf zijn vroege jeugd. Samen met zijn broers maakte hij een
pindasnoer, dat zijn moeder elke winter in de tuin ophing.
Kleine Ton, destijds een jaar of 10 oud, was de enige die er dan,
gezeten op een stoel voor het raam, naar keek en er allerlei
vragen bij stelde aan zijn moeder. ”Is dat nu elke keer dezelfde Koolmees, die daar zit”. Zijn moeder moest het antwoord
daarop schuldig blijven, maar niet getreurd, Ton zou zelf wel op
onderzoek uitgaan. Hij nam daarvoor een muizenval om Koolmezen te vangen, maar ja die moest wel zo geprepareerd worden dat de Koolmeesjes niet gewond zouden raken. Hij wond
een touw om het beugeltje, en zorgde dat het klemmetje niet
helemaal dicht kon vallen. Als lokaas gebruikte hij een stukje
kaas. Hoe nu de Koolmees te kunnen blijven onderscheiden

van andere Koolmezen? De fantasie van een kind gaat ver. Zijn
vader had een bus rode menie in de schuur, en Ton doopte de
pootjes van de Koolmees in de rode menie. Vervolgens ging hij
op het vogeltje blazen om de menie snel te laten drogen. Dat viel
niet mee en overal zaten meniespetters. Na een paar uur werd
het meesje vrij gelaten en is nog maandenlang blijven komen.
De menie werd allengs bleker. Hij realiseerde zich dat die menie
toch geen handige manier was, dat moest dus anders en beter.
Er waren destijds metalen broodzakjessluitingen in allerlei
kleuren en zo kregen de Koolmezen ringetjes van broodzaksluitinkjes om hun pootjes.
De eerste Bergse kleurringspecialist was opgestaan. Hij hield alle
gegevens bij in een schriftje.

“Wat vliegt daar?” een klassieker om mee te beginnen

Ton’s moeder werkte toen bij Staatsbosbeheer,
waar allerlei bekende vogelaars kwamen. Die
brachten voor Ton zijn eerste vogelboekje mee
“Wat vliegt daar?” Er stonden geen al te beste
plaatjes in en het boekje viel ook al snel uit
elkaar, waarop Ton zich ook al als vroege boekbinder ontpopte. Later volgden de Kist en het
Prisma Vogelboek van Sluiters.
Op een verjaardagsfeestje van een gemeenschappelijk vriendje ontmoette hij Hans van
Loon. Ton vertelde Hans dat hij in Zoomland
een plek wist waar je drie soorten salamanders
kon vangen, het putje op Goeree. Hans was
daar wel in geïnteresseerd en ze spraken af
samen er op uit te trekken. Dat was het begin
van een lange reeks gezamenlijke vogeltochten.
Bij Hans kregen ze pas laat telefoon en Ton
moest er dan altijd naartoe fietsen om af te
spreken. Het vogels kijken werd vaak gecombineerd met vissen en zwemmen, met de Ligne

en Dassenplas als favoriete bestemming. Destijds een paradijselijk oord, waar in de vochtige weilandjes wel 17 paar Grutto’s
broedden. Kom daar nu nog maar eens om in West-Brabant.
Als ik vraag naar bijzondere waarnemingen, zegt Ton dat je
als jonge vogelaar, die nog volop soorten aan het ontdekken is,
altijd wel een paar iconische vogelsoorten hebt, die je ontzettend
graag eens zou willen zien. De Zwarte Specht was er daar één
van. Ton woonde destijds vlakbij de “Bossen van Geluk”, wat
later Zoomland zou heten. Die waren toen nog verboden toegang, iets waar Ton zich toen ook al weinig van aantrok. Daar
zag hij toen zijn eerste Zwarte Specht, op 3 meter afstand op een
beukenstam.
Dat maakte een onuitwisbare indruk.

Juveniele Zwarte Specht kijkt naar buiten Foto: Ton Bakker
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Tijdens een fietstocht met zijn broertje hoorden ze een geluid,
hoog uit de boom, wat ongeveer klonk als dudeljo. Ze wisten
maar niet wat dat was. Pas veel later ontdekte Ton dat dat de
Wielewaal was. Er is hem nog veel bijgebleven uit die tijd, van
veel eerste waarnemingen weet hij nog precies waar hij ze deed.
Een echte voorkeursvogel heeft Ton niet, al heeft hij wel een
speciale band met Nachtzwaluw en Steenuil. Een grote wens van
hem is om een Nachtzwaluw een nachtvlinder uit de lucht te
zien plukken en daar dan opnamen van te kunnen maken, dat
zou hem een enorm geluksgevoel bezorgen.
Ton heeft een studie aan de Academie voor Beeldende Vorming
te Tilburg gedaan, als leraar tekenen, maar het onderwijs zag hij
toch niet zo zitten. Wil wel graag vogels tekenen, waar het maar
niet van komt, hoewel geen tijd, geen excuus zou mogen zijn.
Ton begon eerst te fotograferen met een analoge spiegelreflex-

Steenuiltje

Foto: Ton Bakker

camera, om later met digitale camera’s te gaan werken. Toen er
fotocamera’s kwamen waarmee je ook kon filmen, ging hij dat
steeds vaker doen. De behoefte om met al die korte filmpjes iets
te gaan doen, ontstond na een bezoekje bij Cees van Kempen,
een van de mensen bij wie Ton, samen met Jan Hogerwaard,
jaarlijks de Kerkuilkast controleert. Cees bleek mooie natuurfilms te maken en dat stimuleerde Ton. Fotograferen doet hij
steeds minder, hij maakt wel een keuze voor hij op pad gaat,
omdat fotograferen en filmen in één sessie eigenlijk niet goed
samengaan.
Samen met Erik de Jonge van Brabants Landschap heeft Ton
twee hutjes gemaakt om van daaruit bosvogels te fotograferen.
Er ging een wereld voor hem open. Nog nooit eerder in zijn 50
jarig-vogelaar zijn had Ton een Havik op twee meter voor zijn
neus gezien. Ook Appelvinken en Kruisbekken die je normaal
gesproken alleen hoog
in een boom ziet. Hij gaat

Struinen op Fuerteventura

Foto: Jan Hogerwaard

vaak naar dezelfde plekken en fotografeert en filmt graag vanuit
een schuiltentje. Ooit zette Ton zijn tentje naast een rietkraag bij
het steigertje in het Markiezaat om daar Waterrallen te fotograferen. Net toen de vogel uit de rietkraag tevoorschijn kwam,
hoorde Ton naast zijn tentje een brommertje stoppen, waarop
een man zat, die met ronkende motor minutenlang naar dat
tentje bleef staren. Die Waterral is toen niet meer gelukt.
Het twitchen is er bij Ton wel een beetje af, doet dit alleen nog
als een waarneming heel spectaculair is of dicht in de buurt. Als
Ton reizen plant, is dit altijd naar plaatsen, waar mooie vogels
te zien zijn. Een bezoek aan een stad vindt hij af en toe wel leuk,
maar is zelden het hoofddoel. Met Hidde Bult heeft hij vogeltripjes naar Gambia, Turkije en Polen gemaakt. Met Margot is
hij naar Mexico geweest, maar dat kwam ook omdat een zoon
daar studeerde. Zijn interesse in vogels hebben de zoons niet
overgenomen. Ook met Margot kan hij de interesse voor vogels
niet delen, al geniet zij wel van de natuur, het reizen en van
mensen. Zij kent wel de wat gewonere vogelsoorten, maar krijgt

Verscholen onder een camouflagezeil (Selfie)
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Interessant is om te horen dat Ton een onbevrucht ei
heeft uit het eerste Nederlandse nest van de Grote
Canadese Gans, dat Ton en Hans in 1974 in de Zeezuiper aantroffen. De Canadese Gans broedde tot
dan toe nog niet in Nederland. Toen Ton en
Hans dat meldden in de Nederlandse vogelwereld, ontving Ton kort daarna een brief
van Tom Lebret, waarin die voorstelde die
Canadese Ganzen maar zo snel mogelijk
dood te laten schieten. Lebret, in 1982
overleden, was destijds een autoriteit
onder vogelaars en zette zich onder meer
in voor herintroductie van de Grauwe
Gans als broedvogel in Nederland. Hij
stelde dat de Canadese Ganzen maar beter
geschoten moesten worden omdat ze een
bedreiging zouden kunnen vormen voor de
Grauwe Gans.
Van deze man is niet zo lang geleden een
biografie verschenen. Hij moest eens weten
hoe het beide soorten ganzen is vergaan in
ons land.

Deze historische notulen werden door Ton op een oude typemachine met
een defecte g geschreven. Het beste alternatief leek de ch zoals in chemie
en nacht. Het resultaat was hilarisch.

het er niet warm van. Wel herkent ze vogels in tuin en films en
de bekende Gierenrots in Spanje en de massa’s Kraanvogels bij
Lac du Der doen haar ook wel iets.

Alle hobby’s van Ton zijn natuur gerelateerd.
Hij heeft in zijn jeugd ook veel vogels tam
gemaakt. Ekster, Vlaamse Gaai, Kauw, Zwarte
Kraai en een Steenuiltje. Hij hield vroeger ook
reptielen en amfibieën en kweekte daar fruitvliegjes voor. Toen we Ton en Margot bezochten voor dit interview, vlogen ze nog steeds bij
hem rond. Heden ten dage vangt hij zo nu en
dan nog rupsen om die op te kweken en de verse
vlinder die uit de pop komt, mag, na gefotografeerd te zijn, weer de vrijheid tegemoet vliegen.
Als lid van Ravon neemt Ton ook al meer dan

We kennen Ton als natuurfotograaf en filmer, maar getuige deze
aquarel van een Klapekster heeft hij veel meer in zijn mars.

15 jaar deel aan monitoring van Gladde Slangen in een
natuurgebied bij Zundert en werkt hij nu mee aan een
boek over de Gladde Slang. Van dit zeldzame reptiel
is in Nederland nog geen boek verschenen.

Gladde Slang Foto: Ton Bakker
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Foto: Ton Bakker
Iedere Gladde Slang heeft zijn unieke tekening. Elke gevonden slang
wordt gefotografeerd om bij een vangst te kunnen zien of het een nieuwe
is of een reeds bekende. Ton ontwikkelde een tool voor de onderzoekers
om dat direct in het veld met het mobieltje te kunnen checken. Dat levert
waardevolle data op over leeftijd, verplaatsingen etc.

Ook is hij o.a. lid van de Zoogdiervereniging en de Vlinderstichting. Hij heeft een zwak voor Boommarters en is van plan om
met cameravallen, daar gerichter onderzoek naar te gaan doen.
Wil dolgraag natuurfilms maken over de “onzichtbare” natuur,
zoals de Boommarter, de Nachtzwaluw en de Gladde Slang, die
gemeen hebben dat ze zich erg lastig laten zien. Hij besteedt
daar veel tijd aan en puzzelt voortdurend aan oplossingen en
cameratechnieken om deze zeer verborgen en vaak ’s nachts
levende dieren toch te kunnen filmen. Hij realiseert zich wel dat
hij het zichzelf niet gemakkelijk heeft gemaakt met het kiezen
van deze soorten.

Er leeft een kleine populatie Boommarters op de Brabantse Wal,
maar je zult deze schuwe nachtdieren overdag eigenlijk nooit zien.
Daarom plaatst Ton cameravallen op vermoedelijke drinkplaatsen
en dat levert soms spectaculaire infrarood-foto’s op, zoals van deze
juveniel en op de inzet samen met moeder een paar weken later.

IR foto’s: Ton Bakker

Bij het maken van de afspraak met Ton en Margot werden we meteen uitgenodigd om maar mee te komen eten. Dat was zacht uitgedrukt. We werden verrast met een voortreffelijk 3-gangen menu,
waar we onze vingers bij aflikten. Geen diner dansant, maar een
diner parlant. Dank je wel. Ik denk dat ik maar mijn beroep ga
maken van afnemen van interviews”.
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DE KRAANVOGELS VAN HÜDE

Ria Hogerwaard
Vooruitlopend op onze reis naar Lac du Der, besloten we, op uitnodiging van onze vrienden Allan en Berta uit Almere, gezamenlijk een paar dagen Kraanvogels te gaan bekijken in Duitsland.
Op zondag 21 oktober 2018 vertrekken we om half 10 naar Hüde,
370 km rijden, op weg naar Pension Kiek mol rin, waar we een
woning geboekt hebben voor 3 nachten. Het is niet druk op de weg
en we arriveren daar rond 13.30 uur.
Onderweg hebben we twee stops gemaakt. Onze boterhammetjes
eten we op een bosparking in de buurt van Ostercappeln en Westercappeln. Het lijkt wel of we in Zeeland zijn.
Mevrouw Richmann, de eigenaresse van de woningen, is een dagje
weg, maar heeft ons laten weten hoe we binnen kunnen komen.
Er hangen kleine kluisjes naast de voordeur, waarvan we de code
hebben gekregen en daarin treffen we onze sleutels aan en een
briefje voor de wifi en andere zaken. Goed geregeld. De woning
ziet er prima en schoon uit. Woonkeukentje, badkamer, slaap- zitkamer. Er hangen frisse handdoeken en de bedden zijn opgemaakt
en dat alles voor Euro 165,-. Geen schoonmaakkosten.
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Na een uur arriveren onze vrienden en na in de tuin van een
drankje genoten te hebben (er staat een koeling in de hal, waar
je bier en allerlei fris voor 1 euro uit kan halen) en besluiten we
daarna maar meteen op pad te gaan om Kraanvogels te zoeken.

In Naturpark Dümmer heb je het op twee na grootste binnenmeer van Noord-West-Duitsland. Het meer grenst aan breed
opgezette moerasgebieden en wordt omzoomd door de Stemweder- en Dammerheuvels. Ook hier heeft de droogte toegeslagen

en de moerasgebieden (Mooren) staan nagenoeg droog. We
rijden richting Wagenfeld en langs de weg tussen Lembruch en
Wagenfeld zien we al 3 auto’s geparkeerd staan in de berm. Het
is moeilijk parkeren langs de smalle 2-baans binnenwegen. Er
mag 100 km gereden worden en er is slechts een smalle berm.
We zien, ver weg in het veld, onze eerste groep Kraanvogels in
het veld staan, ongeveer 50 stuks, tussen een grote groep Toendrarietganzen. Kraanvogels foerageren daar overdag in de afgemaaide maisakkers om tegen de avond een slaapplaats te zoeken
in de hoog- en laaggelegen moeras(heide)gebieden (Hochmoore
und Moorniederungen). De groep Kraanvogels vliegt even later
weg. Er stopt een Duitse auto en een man zegt dat we niet uit de
auto moeten gaan, want dan verstoren we de Kraanvogels. Ik zeg
hem dat we op gepaste afstand staan en ze gewoon bleven zitten
en nu op weg gaan naar hun slaapplaats. Ik moest mijn mond
houden. Ik woon hier, zegt hij en weet er alles van en ik weet
waar ze zitten, maar zeg het lekker niet. Ach ja.
Het is inmiddels 16.00 uur en we rijden iets verder om bij de
volgende afslag linksaf te slaan, naar de uitkijktoren op Rehdener Geestmoor. Daar was voorgaande jaren de slaapplaats van
de Kraanvogels. Het is er druk en we vinden ternauwernood een
parkeerplaatsje bij de toren. De toren zelf staat al helemaal vol
met vogelaars.

18-2

30

Ook hier heeft de droogte toegeslagen. Als het al wat gaat
schemeren, kijkt iedereen verwachtingsvol naar de lucht, waar
grote groepen aan komen vliegen, de lucht gonst van het “krru,
krroh”, een geluid wat je daar de hele dag door hoort. Ze vliegen
aan twee kanten aan, maar landen ver weg achter de bomen,
niemand heeft een idee waar dat precies is. Er is een landweg die
kant op, maar dat is verboden in te rijden. Natuurbeschermingsgebied. De meeste Mooren zijn tot Europees beschermingsgebied verklaard (Natura 2000).
Al met al is het toch een prachtig gezicht, zeker wanneer de
maan tevoorschijn komt, de lucht roze kleurt en de Kraanvogels
daar doorheen vliegen.
Er zijn een aantal “Mooren” in de Diepholzer Moorniederung,
waar Kraanvogels zitten: Neustadter Moor- de parel onder de
Mooren, Mittleres Wietingsmoor-historische bijzonderheid,
Grosses Moor bei Barnstorf – een leven na de afturving, Op-

penweher Moor- een hooggelegen
moerasgebied, Rehdener Geestmoor
–meer dan 25 jaar natuurbeschermingsgebied en Grosses Moor bei Uchte–
een hooggelegen Moor met potentieel,
Siedener Moor.
Om 19.00 uur zijn we weer terug in onze
accommodatie en eten daar gezamenlijk een
pastamaaltijd.
Maandag 22 oktober 2018.
De dag begint mistig en het miezert. Het voelt al wat
kouder aan. Onze vrienden zijn vroeg naar een bakker
gereden in Lemförde.
In Hüde blijken de weinige winkels die er zijn, dicht te zijn.
We ontbijten met lekkere verse broodjes. We besluiten

richting Ströhen te rijden, de omgeving van
Neustedter Moor. Je kunt als je het wil in
deze plaats naar de Moorwelten. Dit is een
beleveniscentrum met wetenschappelijke
achtergrond rondom de Mooren, klimaat en
Kraanvogels. Wij bezoeken dit niet, maar gaan
weer op zoek naar de Kraanvogels. Rond 11 uur
komt de zon door. We zien een Rode Wouw vliegen,
Putters, Kneuen, veel Grote Zilverreigers, Spreeuwen.
Overal staan bordjes met Naturschutzgebiet met leuke
afbeeldingen. Natuurlijk vonden wij die met de uil het
mooist.
Op de velden weer veel foeragerende Kraanvogels met jonge
vogels. We zien een oude vervallen schuur en natuurlijk hopen
de mannen er een uil in aan te treffen. Maar er stond slechts een
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oude bromfiets uit de jaren 50 in. Tegen 16.00 uur rijden we
weer naar de uitkijktoren. Nu het niet op zondag is, is het stukken rustiger qua publiek en parkeerplekken genoeg.
We klimmen de toren op, waar je een prachtig uitzicht hebt.
Kwamen de Kraanvogels zondag vroeger aanvliegen, nu moeten
we toch zo’n 1,5 uur wachten. De groepen trekken nu echter nog
verder weg voorbij.
Als we de maan ontdekken, wachten we steeds tot er een groep
langs de maan vliegt om mooie plaatjes te schieten. Ze vliegen
helaas meer onder of boven de maan langs, maar het lukt toch
een paar keer. Rond 19.00 uur besluiten we een restaurantje te zoeken. Die zijn er in Hüde ook wel, maar helaas alweer
gesloten. Volgens mevrouw Richmann wegens ziekte van de
eigenaren of te weinig animo. We gaan daarom maar weer
naar Lemförde. Op ons navigatiesysteem zien we een stuk of 6
restaurants. Op een chinees en een pizzeria na zijn de overige
zaken gesloten op maandag. We rijden nog door, we zien op het
scherm nog 1 vorkje en mesje. Als die ook dicht is, wordt het de
pizzeria. Maar Jägershof is open. Bürgerliche Küche staat er op
het bord. Het is dan al 19.30 uur geweest, maar gelukkig kan er
nog gekookt worden. We delen de ruimte met een 5-tal dames.
Het oudere echtpaar (beide 76 jaar) runnen de gelegenheid al 51

jaar. Je kunt er uit diverse gerechten kiezen, maar geen menu’s of
desserts. We kiezen allemaal verschillend, kip, steak, varkensfilet, met groente, salades, aardappelkroketjes, rijst of friet en we
smullen, wat kon die vrouw koken! We bestellen een witte wijn
en de eigenaar zegt, drinkt u langzaam van uw glas het is onze
laatste fles. Voldaan gaan we weer huis(jes)waarts.
Dinsdag 23 oktober 2018
Regenachtig, mistig en koude wind. De slechtste dag qua weer.
Dit keer rijden wij naar de bakker om een hele zak lekkere
broodjes in te slaan en natuurlijk lekker gebak voor bij de koffie.
We willen naar de Dammer Berge bij Damme, maar dat blijken
geen bergen maar heuveltjes te zijn, je merkt er praktisch niets
van en er is ook niets te zien op vogelgebied. Via Holdorf en
Steiningen rijden we dan maar naar de Osterfeiner Moor. Daar
zijn allerlei smalle onverharde wegjes door de Mooren. We zien
meteen al een Slechtvalk op een paaltje, veel Buizerds, Bruine
Kiekendief, Kneuen, Spreeuwen, Grote Zilverreigers en honderden Grauwe Ganzen, Kolganzen en een Indische Gans. Omdat
achter elkaar rijden niet praktisch is, besluiten we onze wegen
op te splitsen en ieder een ander pad door de Mooren te nemen.
Er lopen er 4 parallel aan elkaar. We zien een 3-tal Reeën, Roeken, Rietgorzen.

Het blijft maar regenen en het mistachtige weer gaf soms mooie
plaatjes, maar de kou trekt in je botten. We zien bij een huis
nog een ludieke oplossing voor strobalen waar je geen raad mee
weet. Je maakt er poppen van als huwelijksaankondiging.
’s Avonds besluiten we weer in Jägershof te gaan eten. Op de
menukaart bij vis staat Zanderfilet. Geen idee wat dit is, maar
de vertaalmachine geeft de oplossing. Snoekbaars. Die willen we
wel eens proberen. Verrukkelijk. De prijs-kwaliteit in dit restaurant is prima. We betaalden met z’n vieren 64 euro inclusief de
drankjes. De eigenaar vertelt ons, als jullie morgen weer willen
komen eten, zijn we gesloten, altijd op woensdag. Voor ons is
woensdag echter de terugreisdag.
De tijd waarop je de accommodatie moet verlaten, ligt niet vast
dus we kunnen het rustig aan doen.
We kijken terug op 3 fijne dagen, hebben zo’n 5000 Kraanvogels
gezien, mooie omgeving. We zijn ook nog even gaan kijken bij
De Dümmersee, slechts 1.50 m diep, maar zagen er slechts 1
Grote Zilverreiger en wat surfers. Er zijn in de buurt diverse
musea te bezichtigen en een naturschutzstation, waar je o.a. de
uitslagen van de actuele vogeltellingen kunt bekijken. Eigenlijk
zijn 3 dagen te kort om alles te bekijken, maar door het mindere
weer vonden we het wel genoeg.

Alle foto’s: Ria Hogerwaard
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HET HUISZWALUWJAAR 2018 BIJ DE BRABANTSE WAL

Sjaan Hopmans, Jan Hogerwaard en Hidde Bult
Vogelbescherming Nederland (VBN) en Sovon Vogelonderzoek
Nederland (Sovon) hebben 2018 uitgeroepen tot ‘Jaar van de
Huiszwaluw’.
Ook wij zijn op zoek gegaan naar nesten in de omtrek van Bergen
op Zoom. In totaal noteerden we 287 nesten, waarvan 96 op
het platteland en 191 in vijf van de zeven onderzochte dorpen.
Heel bijzonder was de vondst van een kolonie met 30 paren die
niet onder een dakrand in de buitenlucht nestelden, maar als
Boerenzwaluwen binnen in een schuur.
In het verleden fietste wijlen Bep Hertogs, oud lid van onze VWG,
stad en land af in de wijde omgeving van Bergen op Zoom op zoek
naar Huiszwaluwen. Zouden er tegenwoordig meer of minder
Huiszwaluwen zijn dan 30 jaar geleden?
De Brabantse Wal markeert de overgang van de zeekleiregio naar
de zandregio met op korte afstand van elkaar zeeklei, laagveen,
lemige bodems en zandgronden. Zou de bodem een impact hebben
op het wel en wee van Huiszwaluwen?
Inleiding
De Huiszwaluw (Delichon urbicum) is een zomervogel die
van oorsprong in kolonies tegen rotsen en kliffen broedt,
zoals soms nog in Midden-Europa (Teixeira 2007, Van Dijk
2013). In Nederland is het een strikte cultuurvolger die tegen
buitenmuren van gebouwen, sluizen, gemalen en onder bruggen
nestelt. Ze leven van insecten die vaak hoog in de lucht worden
gevangen. Ze boetseren een hangende kom van klei of leem
met bovenin een zijwaartse opening als nest. Huiszwaluwen
kunnen gerust op enige afstand van de kolonie foerageren,
maar in de directe omgeving van de kolonie moet vochtige
klei als bouwmateriaal beschikbaar zijn, bij voorbeeld in
modderpoeltjes. Veelal proberen ze twee broedsels per jaar groot

te brengen. Rond september trekken ze naar tropisch Afrika,
maar waarheen die miljoenen vogels reizen weet niemand
(Bijlsma 2013). Dat komt mede doordat ze in de tropen zelden
of nooit aan de grond komen om te slapen. Bij vogelreizen in
(sub)tropisch Afrika zag Hidde Bult bijna overal overwinterende
Boerenzwaluwen, maar alleen in Gambia (1) en Namibië (4)
enkele Huiszwaluwen. Vanaf april keren de vogels weer terug in
Nederland. In Putte verschenen de eerste Huiszwaluwen rond 30
april weer bij hun nesten.

Figuur 1. Telformulier van Ad Nuijten ingevuld door Bep Hertogs na
bezoeken van haarzelf en Adrie van den Eijnden aan Ossendrecht in 1993.
Door straat, huisnummer en nestexpositie in te vullen was het helemaal
eenduidig welke nesten geteld waren. Dat lijstje met straatnamen en
huisnummers was ook een grote hulp bij latere tellingen in 1999, 2014 en
2018. De Kennedylaan (Foto 1, 2) was in 2018 ook nog steeds bewoond.

Niet alleen Bep Hertogs en Adrie van den Eijnden (Ossendrecht,
Figuur 1), maar ook Ton Bakker, Hans van Buel, Ray Teixeira,
Jan Benoist, Harry van Vugt, Ad Nuijten (West-Brabantse VWG)
en anderen deden enorme inspanningen om alle Huiszwaluwen
tussen Schelde Rijn verbinding en Dorst te tellen. Daardoor was
de Huiszwaluw tussen 1985 en 2000 veruit de meest intensief
onderzochte broedvogel van West-Brabant. Helaas bleek het
uiteindelijk onmogelijk om uit die enorme stapel data een
bruikbaar populatieverloop voor West-Brabant te destilleren
(Teixeira 2007), ondanks die gigantische inspanningen. Dat
kwam o.a. doordat sommige kolonies wel onder drie namen
zijn ingevoerd in Sovon bestanden, zonder dat duidelijk was
dat meerdere tellers onafhankelijk van elkaar precies dezelfde
kolonie telden. De grootste kolonies liggen in gebieden met
kleibodems (nestmateriaal), lokale concentraties komen voor
op lemige bodems. In de laatste decennia zijn broedplaatsen in
grote steden vrijwel allemaal opgelost (Teixeira 2007, Van Dijk
2013). Soms nestelen ze er nog wel in stadsranden. Behalve
de grondsoort (klei en leem als nestmateriaal) en geschikte
gebouwen om tegen te nestelen, wordt vaak de aanwezigheid
van zoet water en in verband daarmee voedsel (vliegende
insecten) als voorwaarde voor vestiging genoemd (Van Dijk
2013).
In dit verslag worden het voorkomen op het platteland en in
dorpen met elkaar vergeleken. Er wordt ook rekening gehouden
met het bodemtype: zeeklei, lemige bodem of zand. De laatste
categorie is weer opgedeeld in Brabantse Wal, vaak met extreem
voedselarme en waterdoorlatende duinvaagbodems, en de
glooiende terrasafzettingen ten oosten daarvan met meer
waterlopen.
18-2

33

Praktische aanpak
Nadat 2018 als jaar van de Huiszwaluw was uitgeroepen (Van
den Bremer et al., 2017), had Sjaan zich eind 2017 opgegeven als
5 teller bij VBN op de Sovon-dag, maar hoorde daarna niets meer.
Na een e-mailtje kwam er een bericht van Joost van Bruggen
(Sovon coördinator voor kolonievogels zoals de Huiszwaluw)
met een lijstje voormalige kolonies die nooit meer geteld
6 werden en waarvan gegevens gewenst waren. Aanvankelijk
kregen we alleen de Sovoncodes, maar zonder toegang tot de
digitale gegevens van die kolonies. Ook bleken de opgegeven
locaties van die kolonies soms verwarrend of onjuist. Dat is
eenvoudig te vermijden door van elke kolonie, ook al is het
7 maar één nest, straatnaam en huisnummer te melden, zoals Bep
al deed (Figuur 1). Omschrijvingen als (Nieuwe) Zuidpolder,
Hemelrijk of Vijdtpolder (Samenwerkingsverband Westbrabantse
Vogelwerkgroepen 2007) zijn voor tellers die een reeks willen
8 voortzetten, nooit eenduidig. Die namen ontstonden toen
de oorspronkelijke kwartbloktellingen digitaal zijn verwerkt
(Figuur 2). Sommige kolonies bleken later ook onder andere
codes en namen ingevoerd te zijn. Uiteindelijk konden we de

9

Figuur 2. Kaart met Huiszwaluwkolonies en kwartbloknummers in de
zeekleiregio (atlasblokken 49-44 en 49-54, blauw raster) gemaakt door Ad
Nuijten rond 1996. Een kwartblok is een kwart (2,5 bij 2,5 km) van een
10atlasblok. Met hulp van deze kaartjes typten medewerkers van de Provincie Noord-Brabant toegewijd de locaties en aantallen in een databestand,
dat later door Sovon is overgenomen. Het gebruik van deze kaartjes
verklaart waardoor vreemde of soms foutieve kolonienamen ontstonden.
Kolonie 49-54-2 nr 2 (Zuidpolderdijk 1, foto 3) kreeg code 7492 en naam
11‘Zuidpolder, Schipperskil’, kolonie 49-54-2 nr 3 kreeg code 7493 met correcte naam ‘Nieuwe Zuidpolder’, maar kolonie 49-54-4 nr 1 – ook in de
Nieuwe Zuidpolder – kreeg code 7494 met foutieve locatie: ‘Vijdtpolder’.
Op dit kaartje zijn ook de Dameshoeve (49-44-1 nr 1), Woensdrecht–West
(49-44-2 nr 1), Hinkelenoordpolder (49-44-4 nr 1), Polder Nieuwe Hinkelenoord (49-54-2 nr 1) en andere kolonies in de zeekleiregio aangeduid.
Het tracé van de Zoomweg (A4) is aangegeven met de rode lijn.

oudste telreeksen openen en aanvullen waarna de later gestarte
reeksen op dubbel zijn gezet.
In juli en augustus zijn de volgende plaatsen bezocht:
Halsteren, Heerle, Wouw, Wouwsche Plantage, Huijbergen,
Putte, Woensdrecht en Ossendrecht. Bergen op Zoom en
Hoogerheide zijn niet apart bezocht omdat er na 1998 nooit
meer broedende Huiszwaluwen zijn vastgesteld (Teixeira 2007).
Voor de vergelijkingen met het verleden is gebruikt gemaakt van
de West-Brabantse broedvogelatlas. Die rapporteert in bijlage
7 alle tellingen tussen 1980 en 2006, evenals de kolonienamen
(Samenwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerkgroepen
2007).
Resultaten
Leegloop in dorpen op zandgronden
In Wouw, Wouwsche Plantage en Halsteren-West zijn in juliaugustus wel foeragerende Huiszwaluwen gezien, maar het
lukte er niet om nesten op te sporen. In totaal zijn 297 nesten
geteld, waarvan 96 in het buitengebied en 201 in de bebouwde
kom van Halsteren, Heerle, Huijbergen, Woensdrecht en
Ossendrecht. Dat laatste getal is duidelijk wat lager dan de 260
die ruim dertig jaar geleden in diezelfde kernen zijn opgespoord
(Tabel 1). In 1986 lag bovendien de meerderheid (60%) van de
nesten in plaatsen op zandgronden, in 2018 was dat minder dan
10%. Bergen op Zoom, Putte en Hoogerheide moeten het al 20
jaar zonder Huiszwaluwen stellen en in Wouw en Wouwsche
Plantage zijn in 2018 evenmin nesten gevonden. De meeste
Huiszwaluwen broeden nu in kernen in het zeekleilandschap en
bij de steilrand.
De grote uittocht van dorpen op de zandgronden is al decennia
aan de gang. In Hoogerheide waren in 1998 al geen nesten meer
te vinden. Putte, een dorp op gortdroge zandgronden, werd nog
eerder, namelijk in 1991 verlaten (Figuur 3). Op dat moment
waren hun nestlocaties nog intact en niet verloren gegaan bij
renovaties (zie verder). In Putte was er nog één broedpoging in
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Tabel 1. Maximum aantal nesten in dorpen in de zeekleiregio, aan de
voet van de Brabantse Wal (overgang) en in de zandregio met en zonder
beekdal per periode.
Sovonnr. Plaatsnaam

Regio

1986/90

1993

1998/2000

2018

7479

Woensdrecht

Zeeklei

31

60

67

125

7451

Halsteren

Overgang

20

27

15

23

7495

Ossendrecht

Overgang

52

32

24

35

7455

Bergen op Zoom

Zand

5

0

0

0

7483

Hoogerheide

Zand

23

16

0

0

7498

Putte

Zand

13

0

0

0

7470

Wouwse Plantage

Zand

26

31

8

0

7459

Wouw

Zand

26

17

30

0

7482

Huijbergen

Zand, beekdal

52

31

22

15

7457

Heerle

Zand, beekdal
Zeeklei en
overgang

12

9

15

3

103

119

106

183

93

64

38

0

Zand
Zand, beekdal
Totaal

64

40

37

18

196

183

144

201

2003. Die poging faalde om dezelfde reden die veel broedsels
eind jaren tachtig de das omdeed: het nest met daarin het bijna
volwassen kroost stortte te pletter. Blijkbaar lukte het de vogels
eerst in Putte en later ook in andere plaatsen op de Brabantse
Wal, niet meer om geschikt bouwmateriaal te vinden voor een
stabiele woning. Het aanbieden van natte klei op het platte
dak van onze garage in Putte had geen succes en het ophangen
van kunstnesten mocht evenmin baten. Dit wijst er op dat de
sterke verdroging van de Brabantse Wal, die al sinds 1970 op
het landgoed Groote Meer zichtbaar was, wellicht bijdroeg
tot het verdwijnen van Huiszwaluwen uit dorpen op de hoge
zandgronden.
Dat idee wordt nog versterkt doordat Huijbergen en Heerle
anno 2018 nog wel bewoond waren. Die dorpen liggen
weliswaar ook op zandgrond, maar nabij beekjes (de Running
Loop en de Blikloop). De woningen waar nog nesten
hingen, staan niet ver af van die stroompjes. Wellicht lukt

het de Huiszwaluwen dankzij die beekjes beter om geschikt
bouwmateriaal te verzamelen, al leken eind augustus in
Huijbergen ook nesten te zijn neergestort.

Foto 1. Kennedylaan in Ossendrecht, voorbeeld van een straat waar
Huiswaluwen nestelen onder oude, niet gerenoveerde overstekken.
In 1993 werden hier ook al nesten genoteerd (Figuur 1).

Figuur 3. Aantal Huiszwaluwen in enkele plaatsen. In jaren zonder staafje is niet geteld. In Putte is na 1990 wel jaarlijks op Huiszwaluwen gelet,
maar alleen in 2003 is een mislukte broedpoging vastgesteld. De blauwe
lijn geeft het verloop van de landelijke index van het broedvogelmonitoring
project (BMP) van Sovon. Daarbij is de stand van 1990 gelijk gesteld aan
100. De eerste telling van Ossendrecht was waarschijnlijk minder nauwkeurig, naarmate je vaker in een plaats komt vind je meer en meer locaties
(Hertogs 1988, 1993).

Dorpen: één specifieke overstek is favoriet
Ossendrecht en Halsteren liggen op de overgang van zandregio
naar zeekleiregio. Daar bleven de populaties tussen 1986 en
2018 nagenoeg gelijk (36 en 35 nesten) of ze daalden wat (van
20 naar 13 nesten, tabel 1). In Halsteren verlieten de vogels wel
oude wijken in West Halsteren en verhuisden naar nieuwbouw
met waterpartijen aan de oostrand.
In Ossendrecht en andere plaatsen wordt meestal in wijken
uit de jaren 50-70 gebroed (Foto 1). Favoriet zijn de kopse
einden van huizenblokken met eengezinswoningen met
specifieke dakconstructies. Er is een overstek, het dakbeschot
is niet afgeschermd, de gordingen (of sporen) steken uit en het
boeiboord zit liefst op ca. 15 cm van de muur en het geheel is
wit geschilderd of heeft een lichte kleur. Zulke dakconstructies
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Foto’s Sjaan Hopmans

Foto HES

Foto 2. Kopse kant van een huizenblok in de Kennedylaan (Ossendrecht)
met twee nesten (inzet A) onder een overstek. Nesten worden meestal
tegen een gording, in de nok of onder in de hoek gemetseld. Inzet B toont
een ander huis waar de overstek al met Trespaplaten is afgedicht.

Foto 3. Woensdrecht. Na het afdichten van de overstek zijn daaronder
‘kasten’ bevestigd met twee kunstnesten waarin de zwaluwen ook zelf
nesten kunnen metselen.
Die constructies herbergden vaak meerdere nesten.

Reuring onder de dakrand! Twee Huiszwaluwen vliegen onvermoeibaar
af en aan, de snaveltjes vol lemige specie, waar ze razendsnel hun prachtig
gevormde nestje van bouwen. De muur en de houten overstek zijn nét
ruw genoeg voor de fragiele verbinding, maar dat gaat niet altijd goed.

zijn ideaal voor Huiszwaluwen omdat ze dan hun nest op vier
vlakken kunnen vastkleven en verankeren: gording (onder- of
bovenkant), muur en boeiboord (zijkanten) en dakbeschot
(achter- en bovenkant, zie foto 2). Dat daktype was ook favoriet
in Putte, Huijbergen en Woensdrecht. En daar duikt een probleem
op. Huizen uit de jaren zestig voldoen niet aan de huidige
woningvoorschriften en worden op grote schaal gerenoveerd.
Renovaties waren in volle gang in de wijken van Ossendrecht
en Huijbergen waar de Huiszwaluwen nestelden in 2018. Bijna
steeds worden tijdens de renovatie de overstekken afgedicht met
gladde Trespaplaten (zie foto 2). Die maken het Huiszwaluwen
onmogelijk om er nog een nest vast te plakken. Het ligt dan
ook in de lijn van de verwachting dat de stand in dorpen als
Ossendrecht en Huijbergen zal gaan dalen.

de stand na de eeuwwisseling steeg en zelfs verdubbelde
(Tabel 1, Figuur 3). Bij de renovaties van de huizen van de
Woningstichting Woensdrecht was er een initiatief van
bewoners van de Stallaertstraat en de Van de Zandestraat
waar veel Huis- en Gierzwaluwen broeden. Mw. Wil Prinsen
en H.J.E.C. Huijskens drongen er bij de Woningstichting
Woensdrecht op aan om de nestplaatsen van Huis- en
Gierzwaluw zoveel mogelijk te behouden.
In april 2005 werden aan de overstekken constructies bevestigd
waar Huiszwaluwen vijf tot zes nesten in kunnen metselen.
(Foto 3). Die speciale kasten werden veel benut en die positieve
aanpassingen hebben vast bijgedragen aan de enorme populatiegroei tot 125 nesten in 2018.
De toename is in ieder geval sterker dan de trend van de
landelijke populatie. Die was dalend vanaf 1990 tot 2002, om
daarna significant op te veren (Figuur 3), zonder dat daar
duidelijke verklaringen voor zijn (van den Bremer et al. 2017,

van Dijk 2013). Wat in Woensdrecht wellicht een extra positieve
rol speelt, is dat veebedrijven vlakbij de dorpskom liggen. Dat
zorgt allicht voor meer voedselaanbod in de vorm van vliegende
insecten. Overigens beleefde Woensdrecht ook vroeger al
gouden tijden: in 1971 telde men er zelfs 173 nesten (Teixeira
2017).

Het wonder van Woensdrecht
Van de onderzochte kernen was Woensdrecht de enige waar

Buitengebied op de Brabantse Wal
Alleen bij Ossendrecht broeden nog wat Huiszwaluwen in
buitengebied aan de voet van de Brabantse Wal. Het gaat om
kleine kolonies op de Leemberg (Hageland, Middelstraat en
Langstraat) en bij Het Geleg. Zoals de eerste naam aangeeft is
de bodem daar leemhoudend, wat een voordeel zal zijn bij het
vinden van geschikt bouwmateriaal. Toch vielen ook hier nesten
naar beneden tijdens de extreem droge zomer van 2018. Ook
liepen de totalen ten opzichte van eind vorige eeuw terug. De
andere kolonie ligt bij Het Geleg 8, niet al te ver van de zeeklei.
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Ondanks het ophangen van kunstnesten was daar het aantal
nesten in 2015 en 2018 veel minder dan twee decennia terug
(Figuur 4).
Buitengebied ten oosten van de Brabantse Wal
Ten oosten van de Brabantse Wal liggen weidse ietwat golvende
terrasafzettingen met het stroomgebied van de Roosendaalsche
Vliet. Tot de middeleeuwen lag hier een dik veenpakket. Om dat
hoogveen te ontwateren en de turf af te voeren is een turfvaart,
de Zoom, gegraven. Die blijft altijd watervoerend, zelfs na de
extreme droogte van mei-augustus 2018 stond hier en daar nog
water. Dat verklaart mogelijk waarom ten noorden van Hemelrijk, vlak naast die vaart een kolonie ligt die van 1985 tot 2018
stand hield. Tot 1993 telde deze jaarlijks ca. 20 nesten, 27 in
2000, 34 in 2015 en 13 in 2018.

Figuur 4. Kolonies van Huiszwaluwen in buitengebied op zeeklei (A,
B) en leemhoudende bodems (C). De kolonies in de Nieuwe Zuidpolder
werden in 1994 ontdekt, de nesten bij Het Geleg in 1993.
In 1993 vielen de kolonies in de Hinkelenoordpolder en de Polder Nieuw
Hinkelenoord sterk terug en nestelden ineens onverwacht veel zwaluwen
in de Zuidpolder. Zou het om een verplaatsing van dezelfde families gaan
en zo ja, waarom? De kolonie in de Zuidpolder groeide uit tot de grootste
van Ossendrecht, om daarna weer geleidelijk in te zakken.
De Völckerpolder is ook in 1999/2000 en 2014/15 onderzocht, zonder dat
toen nesten zijn gevonden.

Zeekleiregio: Huiszwaluwen als Boerenzwaluwen
en het raadsel van de A4
In de zeekleipolders tussen Schelde-Rijn verbinding en de
Brabantse Wal lagen van oudsher enkele kolonies bij boerderijen.
De kolonies in de Damespolder en Völckerpolder (Figuur 2)
in de gemeente Reimerswaal (Zuid-Beveland) zijn om onbekende redenen allengs verlaten. De grootste was ooit bij de
Dameshoeve. Daar ging het bergafwaarts van 173 nesten in 1971,
naar 68 in 1983, 39 in 1985, 17 in 1993 en nul in 1997, 2000,
2014 en 2018. Bep vond het laatste nest in de Völckerpolder
bij de Vierlingweg 23 in 1993. Daarna zijn in Damespolder,
Völckerpolder of Völckerdorp nooit meer nesten gevonden bij
Atlasonderzoek in 1999 en 2014 (Figuur 4). Groot was dan ook
de verrassing dat er in 2018 30 nesten bleken te liggen in een
schuur bij Vierlingweg 23-25 in de Völckerpolder. Een tweede verrassing was dat deze Huiszwaluwen binnen in de loods
nestelden, net als Boerenzwaluwen (Foto 4). Daardoor konden
zij, net als die laatste soort, elk nest bovenop een balk metselen,
waardoor er veel minder risico op neerstorten bestaat. Moge-

Foto: Sjaan Hopmans

Foto: Ton Bakker

Foto 4. In de Völckerpolder vonden we een werkschuur waar inpandig
30 nesten gemetseld waren op I-balken en onder de dakplaten. Omdat de
nesten op de I balk steunen leek er minder gevaar op neerstorten.

lijk is die kolonie in 1999 en in 2014 over het hoofd gezien. De
locatie is in 2014 niet meer na 25 mei bezocht, wat aan de vroege
kant is voor het tellen van Huiszwaluwen en de vogels broedden
er ook nog inpandig.
In de gemeente Woensdrecht liggen alleen in de Zuidpolder van
Ossendrecht nog twee Huiszwaluwkolonies. Aanvankelijk vond
Bep kolonies bij boerderijen in de Hinkelenoordpolder en de
Polder Nieuw Hinkelenoord pal naast de A4 in aanleg (Figuur
2). Van 1986 tot 1992 telde Bep jaarlijks ca. 40 nesten, zoals 23
en 20 in 1992 (Figuur 4). De zwaluwen profiteerden toen wel18-2
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Een recent ontdekte locatie ligt in het oosten van de Zuidpolder
bij Plaatsluis aan de voet van de Brabantse Wal tegen de Belgische grens. In 2014 zijn er vier nesten ontdekt, in 2018
hingen er 24 nesten. Akkers in deze hoek worden bij droogteperiodes snel en rijkelijk beregend (Foto 6) en daarbij ontstaan
modderplassen. Op 10 juli 2018, tijdens de droogteperiode
verzamelden vogels bij zulke plassen nog klei voor nestherstel
of nieuwbouw. De continue beschikbaarheid van goed bouwmateriaal verklaart wellicht de frappante stijging in 2018. In juli
kunnen het ook vervolglegsels zijn geweest van vogels die zich
hadden verplaatst nadat elders hun eerste broedsel vanwege de
droogte was mislukt. Alleen als de Ossendrechtse kolonie(s) elke
week waren geteld was daar mogelijk wat meer over te zeggen
geweest.
Foto 5. Tegen de grote schuur van de boerderij aan de Zuidpolderdijk 1
naast de Schipperskil zat jarenlang de grootste kolonie in het buitengebied
van Ossendrecht.

licht van de nabijheid van geschikt nestmateriaal bij de aanleg
van de A4, die rond 1992 voltooid werd. In 1993 vielen beide
kolonies plotsklaps terug naar 6 en 3 nesten, en waren er ineens
30 nesten in de Zuidpolder. Een jaar later werden de twee oude
kolonies zelfs geheel verlaten en nestelden er 41 paren in de
Zuidpolder en ook nog eens 11 paren in de Nieuwe Zuidpolder.
Zou die verhuizing te maken hebben gehad met minder aanbod
van klei na voltooiing van de snelweg?
De bezetting van de Nieuwe Zuidpolder was van korte duur:
in 1997 slechts 2 nesten en geen nestvondsten in 1998, 2000 en
2014. Wellicht had die afname te maken met het rooien van de
uitgebreide fruitboomgaarden in de Nieuwe Zuidpolder rond
1995. Die fruitbomen waren een bron van insecten. De kolonie
in de Zuidpolder (Foto 5) deed het wel goed en steeg naar een
maximum van 96 nesten in 2003 om daarna af te nemen tot 18
nesten in 2018 (Figuur 4). Het blijft gissen naar de oorzaken van
die periodes met bloei en verval.

Samenvatting
In de huidige set telgebieden vonden we in totaal 287 Huiszwaluwnesten in 2018, tegen gemiddeld 276 nesten in de jaren
1986/90. Wie daaruit de conclusie trekt dat er in de loop van 32
jaar weinig veranderde rond de Brabantse Wal heeft het toch een
beetje mis.
In de tussentijd werden alle plaatsen boven op de Brabantse Wal
verlaten. De Huiszwaluwen trokken zich terug in woonwijken
aan de voet van de Brabantse Wal. In het zandlandschap nestelen momenteel Huiszwaluwen alleen nog in wijken vlak bij waterplassen of waterlopen. De zomer van 2018 was extreem droog
en we vonden nesten die tijdens de jongenfase omlaag waren
gestort. Samen suggereert dit dat verdroging van de zandgronden, waardoor de vogels te weinig geschikte modder als bouwmateriaal kunnen vinden, een rol speelt bij hun verdwijnen van
de Brabantse Wal. Een afname van het aantal vliegende insecten,
waardoor het voedselaanbod vermindert, kan ook een rol spelen. Zo is in Putte de ‘overlast’ door steekmuggen drastisch afgenomen. Slapen met een open raam op een zwoele zomeravond
gaf in 2018 weinig problemen, het was rond 1980 onmogelijk.

Foto 6. De akkers tussen Het Geleg en Plaatsluis in Ossendrecht, op de
overgang van de zandregio naar de zeekleiregio, worden altijd heel frequent beregend. De Leemberg met verdord grasland is op de achtergrond
te zien.

Wat enigszins tegen de invloed van een afname van het insectenaanbod pleit, is dat Putte als eerste dorp door Huiszwaluwen
werd gemeden, maar dat tellingen van Gierzwaluwen sinds 1990
nagenoeg gelijk bleven. De Gierzwaluw leeft ook uitsluitend
van vliegende insecten. Wel is het zo dat die soort veel minder
afhankelijk is van lokale insecten en op enorme afstanden van
zijn nestplaats kan foerageren voor zijn kroost.
Een tweede besluit is dat de meeste Huiszwaluwen in dorpen
een voorkeur hebben voor woonwijken die momenteel volop
gerenoveerd worden. Daarbij worden de dakranden zo verbouwd
dat ze niet meer door Huiszwaluwen als nestplaats te gebruiken
zijn. Dus een afname in woonwijken waar ze in 2018 nog broedden, ligt voor de hand. De grote uitzondering op die trend is
Woensdrecht. Daar zorgen enkele bewoners ervoor dat hele
straten ‘zwaluwvriendelijk’ gerenoveerd werden. In die wijk
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nestelde zelfs 43% van alle Huiszwaluwen die in 2018 geteld zijn!
In het buitengebied vonden we de meeste Huiszwaluwen in de
zeekleiregio, wat samenhangt met de beschikbaarheid van
bouwmateriaal. In 2018 betrof het 72 nesten, tegen 96 nesten in
2000 en gemiddeld 97 nesten in 1986/90. Opvallend was dat er
de afgelopen 30 jaar om onbekende redenen grote verplaatsingen van kolonies gebeurden tussen de polders.
Bijzonder was de vondst van een kolonie Huiszwaluwen die
als Boerenzwaluwen hun nesten op I-profielen binnen in een
schuur metselden. Ze hadden daardoor minder risico op het
neerstorten van hun nest aan het eind van de rit in vergelijking
met soortgenoten die tegen een buitenmuur zonder ondersteuning metselden. In het platte land met zandgronden
vinden we tegenwoordig alleen nesten bij boerderijen nabij een
waterloop, of op leemhoudende bodems aan de benedenrand
van de Brabantse Wal. Sinds het Atlasonderzoek in 2000 was er

in de zandregio ook een gevoelige daling van de aantallen: van
56 naar 24 nesten. Ook dit komt wellicht door de aanhoudende
verdroging van de Brabantse Wal, die de beschikbaarheid van
vochtig, leemhoudend bouwmateriaal al dan niet in combinatie
met het insectenaanbod beperkt.
Dankwoord
Met dank aan Adrie van den Eijnden, Bep Hertogs†, Ton
Bakker, Marcel en Annelies Gerards, Jan Benoist, Harry van
Vugt, Hans van Buel, Ad Nuijten, Ray Teixeira en alle anderen
die in verleden of heden nesten hebben geteld en doorgegeven.
Literatuur
van den Bremer L., van Turnhout C. & Schekkerman H. 2017.
Voorstudie. Jaar van de Huiszwaluw 2018. Sovon-rapport
2017/19. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Correspondentie: Begoniastraat 31, 4645 CA Putte, Nederland, Hidde.Bult@home.nl

Bijlsma R. 2013. Miljoenen Huiszwaluwen in Afrika, maar waar?
Het Vogeljaar 61: 178-183.
van Dijk A.J. 2013. Huiszwaluwstand in Nederland in de 20ste
eeuw. Het Vogeljaar 61: 184-190.
Hertogs, B. 1988. Inventarisatie Huiszwaluw. Veerkracht 3.
Hertogs, B. 1993. Inventarisatie Huiszwaluw westelijk
Noord-Brabant en oostelijk Zuid-Beveland. Veerkracht 5: 44.
Teixeira R. M. 2007. Huiszwaluw Delichon urbicum. pp. 371
- 373 in: Samenwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerkgroepen. Atlas van de West-Brabantse broedvogels. NPN
media, Breda.
Samenwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerkgroepen 2007.
Bijlage 7. Tabel Huiszwaluwkolonies. pp. 600 - 606 in: Atlas
van de West-Brabantse Broedvogels. NPN Media, Breda.
10 november 2018 Foto’s: Hidde Bult, tenzij anders vermeld.

● Beschikbaar op de Webstek van de VWG Bergen op Zoom: https://vwgboz.nl/publicaties/veerkracht

Foto: HES
18-2
18-2

39
39

Op vrijdag 23 november wandelden we langs het water en trapten bijna
op een vogel die pal voor onze voeten opvloog. Hij zat verborgen tussen
polletjes gras. Een Velduil!
Na een rondje over het water landde hij in het gras. Nadat we voorzichtig genaderd waren en op gepaste afstand bleven staan, kon ik mooie
plaatjes schieten, waarbij hij me verbaasd aan bleef kijken. Helaas, een
traktor kwam aangeknetterd en hij vloog weg om toch weer terug te
keren op een paaltje. Wat een gelukzalig moment.

KLEINE ZWARTKOP (V)
Foto: Marcel Geerards

Door een aantal leden van de vogelwerkgroep nieuwsgierig
gemaakt naar Extremadura, de verhalen horen en foto’s zien
maakte mij hebberig:
DIT WIL IK OOK!
En wat hebben we genoten van de vele vogels en de prachtige
uitzichten. Met veel fotomateriaal en mooie momenten op
ons netvlies zijn we thuis gekomen.
Een van deze bijzondere momenten was het Kleine Zwartkop
vrouwtje die zijn jonge vogeltjes aan het voeren was.

Ria Hogerwaard

De jonkies vlogen onzeker en met korte stukjes van tak naar
tak in de gaten gehouden door het vrouwtje. De jonkies riepen om eten en af en toe kregen ze een wormpje of een mug
toegediend.
Gelukkig hebben we hiervan mooie foto’s kunnen maken.
En wij zijn nu ook Extremadura liefhebbers en gaan volgend
jaar weer.
Annelies Geerards-Buijs
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INVENTARISATIE WESPENDIEF
OP DE BRABANTSE WAL IN 2018
Hidde Bult
In juli en augustus 2018 zijn leden van de VWG Bergen op Zoom
op zoek gegaan naar Wespendieven op de Brabantse Wal. Deze
zomer kende veel zinderend hete dagen waarop nauwelijks vliegende roofvogels te zien waren. Desondanks lukte het om tien territoria van de Wespendief op te sporen, wellicht gaat het in totaal
om 12-17 territoria.

Wespendief Foto: Ludo Van Dorst

Inleiding
De landgoederen en natuurgebieden op de Brabantse Wal ten
zuiden van de A58 zijn opgenomen in een gelijknamig Natura
2000-reservaat (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2018, Figuur 1).
De Wespendief, een roofvogel die vooral van wespen leeft en
naar West-Afrika trekt om ten zuiden van de Sahara te overwinteren, is één van de broedvogelsoorten met een instandhoudingsdoel voor dit Natura 2000 gebied. Op grond van de
vogelrichtlijn is het doel om een populatie van 13 broedparen
te herbergen. Probleem daarbij is wel dat de Wespendief om
allerlei redenen zowat de meest moeilijk te tellen broedvogel van
Nederland is. Het nest is vaak buitengewoon goed verstopt en
de jongen maken weinig bedelgeluiden. Ook na uitvliegen laten
jongen hooguit heel zacht geluid horen wanneer een ouder met
prooi arriveert. Daardoor zijn broedgevallen veel lastiger op te
sporen dan nesten van Havik of Buizerd. Volgens Sovon (2018)
is de Wespendief eigenlijk alleen te inventariseren door controle
van oude roofvogelnesten uit voorgaande jaren, in combinatie
met zowel waarnemingen aan het begin van de broedtijd (balts)
als langdurige observaties in juli - augustus (voedselvluchten).

De interpretatie van waarnemingen is anders extreem lastig
(Sovon 2018)! Een meer pragmatische aanpak is om alleen vliegbewegingen in de zomer in kaart te brengen om daarmee territoria te onderscheiden (Van Kessel en Wouters 2009, Ottens 2008).
De Atlas van de West-Brabantse broedvogels meldt negen territoria op de Brabantse Wal in de periode 1990-96 (Tabel 1), maar
later bleken er ten zuiden van de Vliegbasis Woensdrecht meer
Wespendieven te leven dan toen werd aangenomen (Samenwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerkgroepen 2007).
Tabel 1. Aantal waarnemers van VWG of anderen (in waarneming.nl)
dat Wespendieven rapporteerde en het aantal vogels in 2018 en het
aantal territoria in drie telgebieden op de Brabantse Wal sinds 1990.

						
Telgebied
N2000 Zuid
N2000 Noord
Steenbergen - A58
Totaal
		
Code		 11984

11985

11986

Omvang, ha
6018
2741
4470
13229
Waarnemers:					
VWG		
8
3
7
16
Waarneming.nl
7
2
4
11
Totaal		
15
5
11
26
Waarnemingen:					
VWG		
49
14
6
69
Waarneming.nl
11
2
6
21
Totaal		
60
16
12
90
Territoria:					
1989-19961
2
5
2
9
2-6
6-16
3-9
11-31
1998-20002
3
4
ng		
20083		
ng
ng		
20114		 5
2018
6
2
2
10
2018, raming
6-7
4-6
2-4
12-17
ng niet geteld, 1 Samenwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerkgroepen 2007,
2 Sovon Vogelonderzoek Nederland 2002, 3 Ottens 2008, 4 Bult 2011.
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Bij het landelijk onderzoek rond de eeuwwisseling leken acht
atlasblokken op de Brabantse Wal bewoond: zeven met 1-3 territoria en atlasblok 4935 met 4-10 territoria (Sovon Vogelonderzoek Nederland 2002). Dat kwam neer op 11-31 territoria voor
de hele Brabantse Wal en 8-22 territoria voor het Natura-2000
deel (Tabel 1). Op grond van die nogal ruim uitgevallen schatting is een populatie van 13 broedparen als instandhoudingsdoel geformuleerd voor het Natura 2000-gebied (Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2018).
Eind juli 2008 heeft Henk-Jan Ottens een eerste poging gedaan
om daadwerkelijk het aantal Wespendieven te inventariseren in
het Natura 2000-deel op vraag van de Provincie Noord-Brabant
(Ottens 2008). Tijdens het veldwerk klom hij in hoge Douglas- of
Zilversparren, want die steken uit boven de kronen van andere
bomen. In 8 dagen vergaarde hij vandaar uit 13 waarnemingen
die op zes territoria wezen. Een zevende territorium was gebaseerd op waarnemingen van Teus Slagboom op het onoverzichtelijke Landgoed Mattemburgh (Tabel 1, Ottens 2008).
In juni 2018 is een oproep gedaan aan de leden van de VWG
om in juli-augustus een paar uur te posten op plaatsen met een
ruim uitzicht op omringende bossen op zoek naar Wespendieven en hun bewegingen en voedselvluchten zoveel mogelijk op
kaart te zetten (Van Kessel en Wouters 2009, Ottens 2008, Bult
2011). Als in de omgeving Wespendieven huizen, dan laten die
zich meestal binnen twee tot vier uur zien. Dat bleek in juli 2011
te kloppen bij onderzoek rond het Zwaluwmoer. Vooral bij een
half bewolkte hemel met wat wind, als er thermiek ontstaat,
waren meestal snel Wespendieven te zien. Hun vliegbewegingen
werden ingetekend op kaarten. Met de telescoop waren individuele vogels soms te onderscheiden. Al na drie bezoeken waren
op grond van voedselvluchten minstens drie territoria te onderscheiden rond het Zwaluwmoer (Bult 2011). Zelfs een hoge
broedcode (14, transport van voedsel) was met de telescoop soms
vast te stellen.

Aanpak in 2018
Er is een Whats-app groep gemaakt om waarnemingen door te
geven en ervaringen uit te wisselen. Meldingen door andere leden
(Ray, Paranka, Teus en Matthew) en door andere vogelaars op
waarneming.nl zijn in een Excelbestand gezet. Als iemand op
waarneming.nl twee vogels meldde, heb ik aangenomen dat het
om een paar ging. Daarna zijn de data op de Sovon site ingevoerd
in de 3 speciale telgebieden die de hele Brabantse Wal van Putte
tot Steenbergen beslaan.
Voor het Natura 2000-reservaat gaat het om delen ten zuiden
(11984) en ten noorden (11985) van de startbaan op de vliegbasis
Woensdrecht (Figuur 1). De derde plot (11986) beslaat alle bossen tussen de A58 en Steenbergen ten noorden van het Natura
2000 gebied.
De richtlijnen van Sovon eisen dat adulte vogels (broedcode 1)
en/of paren (broedcode 3) minimaal drie maal gezien moeten
zijn, waarvan twee maal tussen 20 mei en 10 augustus, voor er
sprake is van een geldig territorium.
Als er balts (broedcode 2) of een baltsend paar (broedcode 5) is
gezien, dan zijn twee of meer waarnemingen nodig voor een territorium, waarvan één tussen de datumgrenzen. De fusieafstand
bedraagt twee km.
Het is verder belangrijk om te melden dat vogels die in juli en
augustus spectaculaire vlindervluchten laten zien, veelal geen nest
hebben volgens Sovon (2018). Vlinderende vogels zijn daarom
steevast slechts met broedcode 1 ingevoerd. Wel worden jongen
Figuur 1. Brabantse Wal met de begrenzing van het Natura 2000 reservaat. De paarse lijn over de startbaan van de Vliegbasis Woensdrecht is de
grens tussen de deelgebieden Zuid (11984) en Noord (11985).
De tien rode stippen zijn de territoria van de Wespendief in 2018.
De zes witte stippen liggen nabij locaties waar weliswaar vogels gezien
zijn, maar waar het aantal waarnemingen onvoldoende was voor een
territorium.
Het 5 x 5 km raster geeft de grenzen van de atlasblokken op de Brabantse
Wal.
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nog ongeveer twee weken na het uitvliegen verzorgd door het
mannetje, het vrouwtje is dan vaak al vertrokken. Ze blijven
daarna nog enige tijd in het broedgebied alvorens ook weg te
trekken (Sovon 2018). De kaarten met alle stippen vind je hier:
Wespendief 2018, Autoclusterkaarten.
Resultaten
In tabel 1 staan het aantal waarnemers en het aantal vogels in
2018 en de territoria van de Wespendief in heden en verleden.
Deze zomer kende ongewoon veel hete dagen met strakblauwe
luchten. Zo viel er gemiddeld in Putte 234 mm neerslag in juni,
juli en augustus tijdens de laatste acht jaren, maar in 2018 werd
slechts 88 mm afgetapt in diezelfde periode. Vanaf 9 juni tot
begin augustus scheen de zon dikwijls volle dagen, zonder een
zuchtje wind. Op hete windstille dagen ontstaat weinig thermiek
en bleken er bijna geen roofvogels te gaan schroeven.
Als voorbeeld 20 juli 2018. Ik keek van 13:20 tot 15 uur naar
het oosten over de landbouwenclave bij de Politieacademie
Locatie Ossendrecht. Normaal is die plek binnen een uur goed
voor enkele Buizerds en als bonus een Sperwer, Wespendief of
Boomvalk, maar deze keer zag ik geen enkele rover. Wel was er
een spectaculaire voedseltrek van Houtduiven naar akkers bij
Ossendrecht (436 per uur) met groepen tot wel 30 vogels. Bij
licht tot onbewolkte hemels zag ik op punten met goed uitzicht
slechts twee roofvogels, waaronder één Wespendief in ruim zes
uur observatie (Tabel 2).
Tabel 2. Aantal roofvogels waargenomen in juli en augustus bij licht
(0/8 tot 2/8) of half tot zwaar (4/8 tot 7/8) bewolkte hemel.		
Bewolking
Observatietijd, uur
Alle roofvogels
Buizerd
Wespendief

0-2
6,4
2
1
1

4-7
10,7
42
26
9

Wespendief Foto: Ludo Van Dorst
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Bij half tot zwaar bewolkte hemel, als er meer thermiek ontstaat,
werden 42 roofvogels in minder dan 11 uur opgemerkt, waaronder 26 Buizerds en 9 Wespendieven. De overige soorten waren
Sperwer, Boomvalk en Slechtvalk. Tijdens half tot zwaar bewolkte luchten werden per uur dus vijf maal meer Wespendieven (0,84 per uur) genoteerd dan bij licht- of onbewolkte hemel
(0,16 per uur).
Pas na 8 augustus kwamen er meer dagen met wat bewolking en
werden vaker Wespendieven gespot. Dat was echter rijkelijk laat.
Immers, de datumgrens sluit al op 10 augustus en de richtlijnen
eisen voor elk territorium minstens drie waarnemingen van paren of adulte vogels, waarvan twee tussen 20 mei en 10 augustus.
In die zin werkte de hittegolven van 2018 flink tegen bij het
inventariseren van de Wespendief.
Tussen de eerste waarneming van een Wespendief op 9 mei in
de Houtduinen en de jonge vogels die op 3 september in de
Kriekelareduinen en bij het Groote Meer werden genoteerd,
zonden zestien leden van de VWG in totaal 56 waarnemingen in,
waarbij het om 69 vogels ging. Op waarneming.nl verschenen
verder nog 15 waarnemingen door elf andere vogelaars met
19 vogels. Dit zijn uitsluitend de vogels die zich bij bossen op
de Brabantse Wal ophielden, dus zonder de waarnemingen bij
onder meer Hogerwaardpolder, Molenplaat, Rammegors of
Dinteloord.
De waarnemers en waarnemingen waren niet homogeen verdeeld. Telgebied N2000 zuid werd frequenter bezocht dan beide
andere telgebieden, zowel door leden van de VWG als door
andere vogelaars (Tabel 1). Vooral de omgeving van het Kleine
Meer, Jagersrust en Kortenhoeff was favoriet. De omgeving
van Huijbergen en de Kooiheide bij de Vliegbasis werden maar
weinig bezocht.
Uit de 60 vogels die in telgebied Zuid zijn gerapporteerd, destil-

leerde Autocluster zes territoria (Figuur 1). Vijf daarvan hadden
een hoge broedcode, zoals alarm (broedcode 7), voedseltransport
(broedcode 14) in combinatie met een jonge, vliegvlugge vogel
(broedcode 12). Pas uitgevlogen vogels blijven nog enige weken
bij hun geboorteplaats hangen voor ze wegtrekken (Sovon 2018).
Daarom heb ik waarnemingen van jonge vogels nog tot 3 september geldig gerekend indien er al adulte vogels waren gezien
in de directe omgeving. Die late waarnemingen kunnen betrekking hebben op eerstejaars die elders waren uitgebroed en al
op trek waren. Maar, als die waarnemingen niet werden meegenomen, dan veranderde dat niets aan het aantal territoria. Er
was een zestal waarnemingen in telgebied Zuid dat niet bij een
territorium kon worden ondergebracht. Gezien twee onbenutte
waarnemingen bij de Bunkerbaan ligt er wellicht nog een zevende territorium nabij de Kooiheide of op de Vliegbasis. Het
kunnen natuurlijk ook vogels uit Kortenhoeff zijn geweest.
In telgebied noord leverden zestien waarnemingen door vijf
waarnemers twee territoria op: bij Molenzicht en de Borgvlietsche Duinen. Relatief veel (zes) observaties leidden niet tot een
geldig territorium. Het ging om meerdere waarnemingen bij
Zoomland, Mattemburgh en de Wouwsche Plantage. In al die
gevallen was één extra waarneming voor de datumgrens (10
augustus) al voldoende geweest om die drie clusters als geldige
territoria te beschouwen. Al met al lijkt het wel aannemelijk dat
er zeker nog drie andere territoria waren in telgebied N2000
Noord.
Zeven leden gingen tussen Steenbergen en de A58 op zoek naar
Wespendieven. Pompejus, de nieuwe uitzichttoren bij de Grote
Melanen, werd af en toe beklommen, zij het met wisselend succes. In totaal werd een dozijn vogels genoteerd, waarvan de helft
via wrn.nl binnenkwam. Voor Autocluster was dat voldoende
om territoria nabij Oudland en Buitenlust toe te kennen. Eenmalige waarnemingen bij Landgoed Dassenberg en boven het

Pottersbos waren niet voldoende voor een geldig territorium.
Aangezien op beide locaties in het verleden broedgevallen zijn
vastgesteld, lagen daar wellicht toch territoria.
Bespreking
Zestien leden ging minstens één maal op stap om in juli en
augustus naar Wespendieven te speuren. Dat is veel voor onze
kleine VWG. Voor de pragmatische aanpak van Ottens (2008)
en Van Kessel & Wouters (2010), het turen naar vliegende
vogels, is gekozen om ten minste enig inzicht te krijgen in de
populatie op de Brabantse Wal. Het alternatief, het zoeken naar
hun nesten, is dermate moeilijk, dat het voor het monitoren van
de broedpopulatie van de Wespendief op de Brabantse Wal geen
haalbare kaart is. De hittegolven van juni tot augustus 2018 waren wellicht heel positief voor het broedsucces van de Wespendief. Maar, tijdens de talrijke hete dagen was er nagenoeg geen
thermiek en bleek het zinloos om naar cirkelende roofvogels te
speuren (Tabel 2). In die zin heeft de prachtige zomer de inventarisatie van 2018 behoorlijk in de wielen gereden. Desondanks
is het huidige onderzoek het meest grondige dat tot nu toe is
uitgevoerd.
We vonden tien territoria op de Brabantse Wal, waarvan acht in
het Natura 2000 reservaat. Waarschijnlijk zijn er nog wat meer,
naar schatting 12-17 voor de gehele Brabantse Wal en 10 – 13
territoria in het Natura 2000 deel. Wel gaan territoriumhouders
lang niet altijd over tot nestelen: het is normaal dat slechts een
deel (40%) van de populatie tot eileg overgaat (Sovon 2018). Dat
betekent dat het aantal territoria dat wij of andere onderzoekers
rapporteren per definitie niet gelijk is aan het aantal broedgevallen. In het zuidelijke telgebied waren echter wel degelijk in vijf
van de zes territoria aanwijzingen voor (succesvolle) broedgevallen.
Hoewel er relatief veel animo was om mee te doen, was de deelname niet homogeen verdeeld over de drie telgebieden.
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Telgebied N2000 Zuid was veruit favoriet. Vooral uit de omgeving van het Kleine Meer kwamen veel waarnemingen, zowel
van leden van de VWG als via waarneming.nl. Dat heeft
meerdere oorzaken. Het Kleine Meer is in 2016 bij een
enorme ingreep ontdaan van al het opgeschoten bos en weer
open gemaakt.
Na dat natuurherstel is dit weer een vogelrijk ven, ten minste
zolang er in het voorjaar nog wat water staat. Daarom komen
er frequenter vogelaars op bezoek dan in de gortdroge bossen
elders op de Brabantse Wal. Ten tweede wordt het aangrenzende
voormalige agrarische gebied bij Jagersrust teruggegeven aan de
natuur. Het is nu een glooiend grasland waar Wespendieven geregeld naar wespen komen zoeken. Dat je hier in de (na)zomer
bijna steevast Wespendieven kunt zien, trekt in die periode ook
weer vogelaars aan. Ten derde zijn in de schuur van Natuurmonumenten nabij het Kleine Meer dikwijls vergaderingen van
groene organisaties. Vandaaruit zijn de velden rond Jagersrust
mooi te overzien en er kwamen dan ook veel waarnemingen
binnen van bezoekers aan de NM schuur. Ten vierde is in N2000
zuid veel naaldbos omgehakt, denk aan Staartsche Heide, Kleine
Meer en de Kriekelare duinen. Daardoor zijn er nu meer plaatsen met een riant uitzicht waar je naar roofvogels kunt speuren
boven omringende bossen dan in het verleden of in het noordelijk deel van N2000. Door al die factoren is de inventarisatie van
N2000 Zuid grondiger dan ooit tevoren. Dat is waarschijnlijk
ook de hoofdreden waarom er in 2018 meer territoria (zes) zijn
gevonden dan bij alle vorige onderzoeken.
In het noordelijke deel van het N2000 reservaat zochten veel
minder vogelaars naar Wespendieven. Bovendien zijn er wat
minder geschikte plekken om de uitgestrekte bossen te kunnen overzien, terwijl de bossen tussen de A58 en de Wouwsche
Plantage juist ideaal zijn voor Wespendieven. Daarom lijkt het
aannemelijk dat een drietal clusters van waarnemingen waar een

Dankwoord
De volgende leden van de VWG gingen op stap of leverden
één of (veel) meer waarnemingen aan: Ton Bakker, Roland-Jan
Buijs, Hidde Bult, Walter van Dongen, Jan Hogerwaard, Ria
Hogerwaard, Louis Hopstaken, Sjaan Hopmans, Robert
Kraaijeveld, Ignace Ledegen, Hans van Loon, Teus Slagboom,
Paranka Surminski, Ray Teixeira en Matthew Twort. De Wespendieven die Linda Aandeweg, Joey Braat, Henri Hamer, Jaap
van der Linden, Robin van der Made, Ed Michels, Theo Muusse, Hans van der Sanden, André Strootman, Rien Westrate en
Bernd Willaert invoerden op waarneming.nl waren ook goed
bruikbaar en heel nuttig, waarvoor dank.

Wespendief Foto: Ludo Van Dorst

derde waarneming ontbrak, toch op territoria wezen. Op grond
van de opgedane, positieve ervaringen met de huidige aanpak, is
het misschien een idee om als VWG volgend jaar het Wespendievenonderzoek te herhalen, maar ons dan alleen te concentreren op het noordelijk deel van het Natura 2000 reservaat.
Hidde.Bult@home.nl
Begoniastraat 31
4645 CA Putte
29 oktober 2018
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REISVERSLAG
LAC DU DER 2018
Ria Hogerwaard
In 2009 gingen een 14-tal leden op excursie naar Lac du Der. Dit
beviel toen zo goed dat een herhaling wel een goed idee leek. De
reacties bleven niet lang uit, wel 23 leden meldden zich aan voor
deelname aan deze reis. In april boekten we allemaal een locatie,
waar de voorkeur naar uit ging. Een 12-tal leden boekte
huisjes op residence Marina Holyder, (Sjaan en Mija, Hidde en
Lucie, Annelies en Marcel, Ton en Margot, Walter en Ineke, Ria en
Jan) 7 leden boekten een hotel (HES en Machteld, Klaas, Corine
en René en tenslotte Robert met zijn vader Peter), 4 kozen voor
kamperen (Hans en Corina, Marike en Wim).
Helaas konden Sjaan en Mija uiteindelijk niet mee, omdat de
moeder van Sjaan kwam te overlijden. Ook Machteld moest door
ziekte verstek laten gaan.

Foto: HES

Iedereen vertrok op vrijdag 2 november, alleen Hans en Corina
waren met de camper een dag eerder vertrokken. Wij vertrokken
om 09.30 uur en namen de route via Brussel, Charleroi, Châlonsen-Champagne, langs Reims. Aanvankelijk reisde de zon nog met
ons mee, maar eenmaal in Frankrijk werd het grijs en begon het
te regenen. We zijn 2 x gestopt, eerst om koffie te drinken met
lekkere slagroom appelflappen, die Jan ’s morgens vroeg nog bij
de bakker had gehaald en de tweede keer op een verder verlaten
parkeerterreintje, om te lunchen. Daar reden Ton en Margot
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ons voorbij. Bij de tolpoort passeerden wij hen weer en we zijn
toen maar achter elkaar gaan rijden. Rond 14.30 uur op de D13
bij Isle-sur-Marne zien we op de velden de eerste Kraanvogels
staan. Onderweg al verschillende roofvogels: Raven, Roeken. We
stoppen even net na het observatiepunt site de Chantecoq, Le
Champ Branlant en klimmen de dijk op.
We zien de Kraanvogels al staan.
Rond 15.00 uur komen we aan in Giffaumont- Champaubert.
Annelies en Marcel hebben zich al geïnstalleerd. De appjes stromen later binnen en iedereen is veilig aangekomen. Alleen bij
Corine en René liep het niet zoals verwacht.
Corine en René Spoel:
Begin april, meteen nadat bekend werd dat we met elkaar naar
het Lac du Der zouden gaan, boekten wij een leuk hotel in Montier-en-Der. Leuke kamer, goed ontbijt, helemaal top. Toen we op
vrijdagmiddag steeds dichter bij het Lac kwamen, zagen we de
eerste Kraanvogels in de akkers, en later grote groepen invliegende
vogels. We reden met de ramen open om het geluid te vangen.
Eerst maar even inchecken in ons hotel, was het idee. Eenmaal
aangekomen bij het hotel bleek dat er een foutje gemaakt was, er
was geen kamer vrij. Onze reservering én de bevestiging daarvan
waren over het hoofd gezien ...
We werden doorverwezen naar het Office de Tourisme om een
alternatief te zoeken. Dat was niet eenvoudig, na heel wat heen en
weer telefoneren was er een plekje op Camping “Sur la Route du
Lac du Der” in Moncetz-L’Abbaye. Een eenvoudig onderkomen,
maar schoon en compleet. De eigenaar, Alain, was fantastisch. Wij
gingen op pad om, met wat vertraging, nu toch echt naar het Lac
te gaan om het invliegen mee te maken. Hij maakte ondertussen
ons bed op, legde handdoeken klaar, én er stond een klein cadeautje voor ons op tafel toen we later die avond weer binnen kwamen.
Alain is een ster, zijn camping is een aanrader!
Cadeautje van Alain om de pijn te verzachten

Hans appt dat het rond 16.00 uur droog zal worden en dat de
eerste Kraanvogels al aan het binnenvliegen zijn. We kloppen
echter eerst met de andere huisjesbewoners aan bij Annelies om
haar te feliciteren met haar verjaardag, en rond half 5 besluiten
we dan ook naar de Site de Chantecoq te gaan. Warm aangekleed, want het koelt al flink af.
We treffen daar iedereen. Hidde en Lucie waren hier rechtstreeks heen gereden en moesten nog gaan inchecken. We waren
eigenlijk iets te laat, maar konden toch nog van wat invliegende
groepen genieten.
16:00 uur de eerste Kraanvogels komen binnen

Marike en Wim:
Heenweg met hindernissen.
Het kostte wat moeite om het adres van de camping in Champaubert in te voeren in de TomTom. Het systeem kende de straat niet.
De reis verliep goed. Het was prima weer om te rijden en we
kwamen niet in files terecht. Toen de nog af te leggen afstand vrij
klein was, bedacht ik dat het toch wel vreemd was dat ik het grote
Lac du Der nog niet op de kaart zag liggen. Ook al hebben we een
TomTom, ik zit meestal toch nog met een kaart op schoot om een
beetje te volgen waar we rijden.
Geblader in de atlas leerde al snel dat we veel te veel naar het westen aan het rijden waren.
Er bleek in de Champagnestreek nog een plaats met de naam
Champaubert te liggen … Terwijl we dachten dat we er bijna
waren, moesten we nog zo’n 100 km rijden. Het eerste stuk was
wel mooi door golvend landschap met wijngaarden in goudgele
herfstkleuren. Vlakbij Lac du Der zagen we imposante groepen
Kraanvogels vliegen.
Uiteindelijk kwamen we om ongeveer half zes op de camping aan.
We kregen het laatste beschikbare plekje.
We gaan terug naar Marina Holyder en spreken af om in het
park, dicht bij de huisjes, te gaan eten. HES en Klaas sluiten zich
bij ons aan. Er zijn daar drie restaurants bij elkaar, een pizzeria,
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La Piroque Blue (eenvoudige maaltijden) en Croc’o Der.
Bij het laatste restaurant stond een bord buiten, dat meldde:
driegangenmenu voor 14,95. We konden een tafel krijgen
voor twaalf personen. Het bleek een schot in de roos. Niet
alleen een goede prijs-kwaliteit verhouding, maar ook de
bediening was leuk en speelde goed in op onze grappenmakerijen.
Tevreden togen we om 21.00 uur weer richting onderkomen.
Niemand kon nog de puf opbrengen om een afzakkertje te
nemen, dus het werd vroeg onder de wol.
Deze dag was de schatting qua hoeveelheid Kraanvogels:
meer dan 100.000 exemplaren.
Zaterdag 3 november
Om half 6 loopt de wekker af. We zouden elkaar treffen om
6.45 uur op de site de Chantecoq. Het was flink koud, we
moesten eerst nog het ijs van de autoruiten krabben. Op het
observatiepunt gonsde het van het kruu, kruu geluid van de
Kraanvogels en we zagen al wat groepjes wegvliegen. De zonsopgang bood een schitterend pallet aan gele, rode en gouden
tinten. Al zitten de Kraanvogels wat ver weg, het schouwspel is
indrukwekkend en sfeerplaatjes kunnen in overvloed geschoten
worden.

HES van Schoonhoven
Het was nog stikkedonker toen Klaas en ik bij het observatiepunt aankwamen, maar het stond al vol schimmen, die op
eerbiedig gedempte toon met elkaar praatten, wachtend op de
dingen die zouden komen. Een rode waas achter de horizon
kondigde voorzichtig de dag aan.
“Krrruh krrruh”; ergens links in het duister sprak een Kraanvogel, maar het duurde nog geruime tijd voor hij antwoord
kreeg. De hemel verkleurde van zwart naar diep rood en
door de weerschijn op het water konden we steeds wat meer
zien. “Krrruh krrruhh khrohh” En nu kwam er wel meteen
van links en rechts antwoord en het geluid zwol snel aan tot
een kakofonie van luid door elkaar roepende vogels. Aan alle
kanten verschenen nu zwermen in de lucht, die zich snel en
Foto: Walter van Dongen
gedisciplineerd in V-formaties voegden, om vervolgens in
Zuidwestelijke richting te verdwijnen.
Walter en Ineke
Er zouden die dag 50.000 vogels doorgetrokken zijn.
Een hoogtepunt voor Ineke en mij was wel de eerste ochtend. Wij
waren zeer onder de indruk van de combinatie van het prachtige
Rond half 8 rijden we allen weer terug naar onze bestemmingen
licht en de overweldigende aantallen uitvliegende Kraanvogels.
Bijgaande foto is een illustratie. Pas later bleek hoe bijzonder deze om het ontbijt te gaan nuttigen. Jan en ik nemen Corine en René
mee, die deze dag ook weer terug moeten naar huis en al uit hun
ochtend was. Het aantal van >100.000 werd bij lange na niet
meer gehaald, wat niet wegneemt dat wij ook de andere dagen als accommodatie zijn uitgecheckt.
De afspraak is om rond 10.00 uur te verzamelen en eerst naar
geweldig hebben ervaren.

Foto: HES
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Ferme aux Grues te rijden in Isson bij St Remy-en Bouzemont.
De zon is doorgebroken en het wordt prachtig weer. Helaas staat
het bordje met de afslag omgedraaid, zodat we met ons treintje
auto’s te ver doorrijden. We vinden het alweer snel, maar helaas,
prachtig uitkijkpunt, maar geen Kraanvogel te zien. Een enkele
vloog voorbij. Er waren wel o.a. Goudvinken en musjes.
We rijden terug en besluiten een wandeling te maken bij Circuit
des Etangs d’Outines. Dit begint tegenover de site de Chantecoq.
Je kunt een Nature route doen of de Etangs. Bij het begin ziet
Robert al een Glanskop. Bij het Etangs des Landres zien we 2
IJsvogeltjes en een Waterral die parmantig aan de overkant langs
de oever paradeert. We buigen af door de akkers en door een

stukje bos. Daar wordt de Kortsnavelboomkruiper gehoord en
vliegen 3 Rode Wouwen over. Er vliegen ook nog vlinders rond,
zoals de Oranje Luzernevlinder.
Terug bij de parkeerplaats ziet Robert nog 2 Koereigers bij de
koeien. We nemen afscheid van Corine en René. Om 16.00 uur
staan we weer bij Site de Chantecoq om naar het invliegen te kijken. Het is daar altijd druk, het blijkt een van de drukstbezochte
observatiepunten te zijn. Ook nu adembenemende zonsondergang en grote groepen aanvliegende Kraanvogels.

Observatietoren bij la Ferme aux Grues

Bijvangst: een waterral bij Etang des Landres

Foto Ria: Hoogerwaard

Voor deze avond had Corine (die goed Frans spreekt) voor ons
een reservering gemaakt in restaurant Le Comptoir JOA, omdat

Foto: Hidde Bult

reserveren wel verstandig leek met 21 personen. Een 3-gangenmenu voor 20 euro. Alleen: waar ligt toch dat restaurant. Moest
vlakbij zijn. Rue du Port wordt door geen enkel navigatiesysteem
herkend. De speldenknop op Google blijkt een grasveld.
Jan, Annelies en ik besluiten om maar even rond te neuzen,
maar we worden niet wijzer. Dan maar het grote Casino JOA
wat daar staat binnenlopen en navragen. Blijkt dat daarbinnen
het restaurant is. De reservering lijkt te kloppen. We appen aan
iedereen waar het restaurant is. We komen om 19.00 uur binnen,
het personeel is uitgedost in Halloweenlook. Onze drankjes
komen snel, maar dan komt de desillusie.

Bijvangst: een Oranje Luzernevlinder

Foto: Ria Hoogerwaard
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Marcel en Annelies Geerards
Een bijzondere verjaardag
Voor het eerst naar Lac du Der om de Kraanvogeltrek te beleven
en wat was het een feestje.
Met regen komen we bij het huisje aan maar na de Beppetaart
op pad om de Kraanvogels te bekijken. In grote getalen vliegen en
kwetteren ze in het bijzondere licht van de ondergaande zon. De
hemel kleurde roze rood en de silhouetten van de Kraanvogels
zijn prachtig om te zien, hierbij het geluid van de vele duizenden
Kraanvogels het maakte indruk.
Een verjaardag en een weekend om niet te vergeten!
Bedankt Ria en Jan, het was top

Het toegezegde driegangenmenu blijkt niet mogelijk op zaterdagavond en we moeten a la carte eten. Gezien de prijzen en de
ongeïnteresseerde houding van het personeel besluiten we dan
maar alleen een hoofdgerecht te nemen. Als dat komt is alles
koud, de friet, de groente en het vlees/vis. De smaak kan er mee
door, maar we zijn diep teleurgesteld. We willen ook geen koffie
meer en naar de fooi kunnen ze fluiten. We wilden per koppel
betalen, omdat de keuze nogal uitlopend was, maar dat was niet
mogelijk. Eén rekening per tafel. We hebben toen zelf maar een
uitsplitsing gemaakt. De hotel- en campingbewoners gaan terug
naar hun onderkomen en wij lopen in het donker terug naar de
huisjes. Bij de huisjes vraagt Annelies ons binnen om een afzakkertje te nemen en wordt het nog gezellig.
Zondag 4 november
Vandaag weer eerst ijs krabben, maar de dag wordt zeer zonnig.
De groep heeft zich vroeg in de ochtend opgesplitst. Een deel
gaat naar dezelfde locatie om het invliegen te zien, een ander
deel naar Le Champ Branlant. Er staat een grote bus met Zwitserse toeristen. Er gaan altijd wel mensen voor je neus staan.
Om 08.00 uur halen we ons bestelde stokbrood en croissants
op om lekker te ontbijten en om 10.00 uur rijden we weer met
z’n allen naar de gekozen bestemming, langs de schiereilandjes
van het meer, richting Eclaron, naar schiereiland La Cornée du
Der. Onderweg zien we grote groepen Kraanvogels in de akkers,
redelijk dichtbij, maar te gevaarlijk om op de druk bereden weg
met 6 auto’s te gaan stoppen, helaas.
We gaan daar een boswandeling maken. Eerst verdelen we de
meegebrachte koffie met stroopwafel. We horen en zien daar
meteen al de Middelste Bonte Specht, de Zwarte en de Groene.
Halverwege keren HES, Klaas, Ton en Margot terug, omdat voor
hen de tijd is gekomen om naar huis te gaan en dat is toch zo’n
4,5 uur rijden zonder stop.

Smullen van de Beppetaart Foto: de jarige Annelies Geerards-Buijs

De achtergebleven 8 kikkertjes komen dan aan bij de punt van
het eilandje aan rand van het meer, maar dat staat helemaal
droog op dit punt. We zien er de resten van een Kraanvogel. Op
een picknickplek langs het strandje nuttigen we onze meegebrachte lunch en een appeltje toe voor iedereen. Er vliegen ook
daar veel vlinders en libellen rond.
Rond 15.00 uur zijn we terug bij de huisjes en na een uurtje rust,
worden we door de ter plekke benoemde nieuwe leidster Annelies, op wandeling genomen, achter het complex langs, een brug
over het water, naar Presqu’ile de Champaubert. Daar staat een
oud kerkje. Er zijn drie dorpjes opgeofferd voor het spaarbekken
t.w. Champaubert-aux-bois, Nuisement-aux-bois en Chantecoq.
Alleen het herbouwde kerkje van Champaubert en enkele fundamenten van voormalige woningen herinneren nog aan de
bebouwing die hier voor 1974 was.
We hebben hier zicht aan de overkant op het punt waar we die
morgen gestaan hebben bij La Cornée du Der. Daar zitten al
duizenden Kraanvogels op de oever. Er lopen echter in het verboden gebied twee mensen dwars door de Kraanvogels, die op
de vleugels gaan. Grote verontwaardiging alom.

Zonsopkomst, koud maar spannend. Foto: Lucie Bult
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We hebben wel mooi uitzicht en merken op dat we lekker beschut staan achter het kerkje, wat Hidde de opmerking ontlokt:
wat wil je, je voelt de warmte van de kerk.
’s Avonds gaan we met z’n achten weer eten bij Croc’o Der en
opnieuw wordt het een succes en is het weer gezellig.
Maandag 5 november
Daar je voor het schoonmaken van de huisjes € 50 zou moeten
betalen, hebben we allemaal besloten dat we dit best zelf kunnen
doen. De hele dag op stap en alleen slapen en ontbijten verandert
niet veel aan de staat waarin het al was.
Annelies, Marcel en Walter gaan het uitvliegen bekijken bij het

kerkje. Indrukwekkend, aldus Annelies, want ze komen nu op
je af gevlogen. Hidde gaat op een ander punt naar het invliegen
kijken en ziet zelfs een Beverrat. Jan en ik besluiten, na 2 dagen
om half 6 opgestaan te zijn, uit te slapen tot half 8. We halen om
8 uur onze dagelijks bestelde baguette en croissants op. Je rekent
dan alle ontbijten van de afgelopen dagen af plus de toeristenbelasting. De afrekening voor de huisjes komt achteraf, indien dit
met een creditcard is gebeurd.
Hidde en Lucie, Walter en Ineke vertrekken rond 09.30 uur.
Voor de inspectie van het huisje moest je de dag ervoor een tijdstip opgeven en dan zou Sofie langskomen. Sofie kwam keurig

Eglise de Champaubert, alles wat nog over is van de drie dorpjes. (Foto: Hidde Bult)

om 09.30 uur, vond alles perfect en deelde mee dat we nu naar
de receptie konden en moesten zeggen: “Sofie est passé”, daarna
de sleutel inleveren en dan konden we vertrekken.
Annelies en Marcel vertrekken, als hekkensluiters, een uur later.
We kijken terug op een geslaagde reis, prachtig weer gehad,
mooie waarnemingen, indrukwekkende Kraanvogelvluchten
en een gezellige groep. Peter Kraaijeveld en Ineke van Dongen
die voor het eerst mee waren, lieten weten, dat ze het erg leuk
gevonden hadden in de groep en het hen heel goed bevallen is.
Peter heeft zich ook aangemeld als lid.

Gedenksteen (Foto: Lucie Bult)
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BEREKENDE AUTOCLUSTER VOOR OUDLAND EN KORTENHOEFF
EEN TE LAAG AANTAL TERRITORIA?
Ray Teixeira
Inleiding
Vogels tellen heeft overal in de wereld een enorme vlucht genomen.
Ook onze Vogelwerkgroep doet dapper zijn best met tal van
projecten. Als het om broedvogels gaat, wordt meestal de uitgebreide territoriumkartering gebruikt (van Dijk & Boele 2011). Zo
karteerden we ons gehele werkgebied begin jaren negentig. Daarna
werden nog tal van gebieden weer onder handen genomen. De
resultaten werden gebruikt voor het onderkennen van voor- of
achteruitgang van de soorten. Maar vaak ook voor ecologische
doeleinden, ondermeer voor het beoordelen van het gevoerde
beheer in natuurterreinen. Men gaat er daarbij meestal van uit
dat de gevonden aantallen ten minste 90% moeten zijn van wat
werkelijk aanwezig is.
De oorspronkelijke techniek van karteren, zoals omschreven in
Bibby et al. (1992) haalde dat ook. Maar in Nederland wisten
we het natuurlijk beter en werden extra regels ingevoerd, de
zogenaamde BMP (broedvogelmonitoring) methode. Deze regels
waren vooral bedoeld om eenheid te scheppen in de interpretatie
van het verkregen materiaal. Maar er zijn al langer aanwijzingen
dat zij leiden tot een te laag aantal aangenomen territoria
(Teixeira 1996, Bult 2017).

matische onderzoeken en met minder bezoekrondes , eveneens
opgeld doet. Daarvoor werden twee gebieden geselecteerd. Ten
eerste Oudland, dat in 2015 door Ton Bakker werd gekarteerd.

Ten tweede Kortenhoeff, dat in 2016 door mijzelf en twee Belgische
vogelaars werd onderzocht (Teixeira 2017).
Kortenhoeff-West, grazige vlakte met biezen en boomopslag, 10 mei 2015.
Foto: Ray Teixeira

Teixeira (in voorbereiding) maakte aannemelijk dat de BMP regels, en dus ook Autocluster, verantwoordelijk waren voor een lage
populatieschatting bij tal van soorten in 2018 in de Lievensberg.
De voor ecologisch onderzoek benodigde 90% werd niet bereikt.
Dat onderzoek was zeer systematisch met zelfs 17 volledige bezoekrondes. Vraag is nu of dit voor andere, vaak minder syste18-2
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Materiaal en methoden
Onderzoek Oudland en Eikelenberg (135,8 ha). Hiervan is geen
verslag. Totaal aantal minuten per ha 16,6; aantal rondes 6 in
7 bezoeken. Niet steeds werd het gehele gebied onderzocht; bij
ronde 3 echter 105%. De bezoeken waren niet goed verdeeld
over het seizoen en duurden vaak lang. Ronde 7 alleen overdag.
Onderzoek Kortenhoeff (111,8 ha), zie Teixeira (2017).
Inventarisatie ook door twee minder ervaren Belgisch vogelaars, die alleen speciale soorten karteerden, maar hun gegevens
eveneens via Autocluster invoerden. Zij maakten 7 bezoeken,
waarbij het gehele gebied extensief werd onderzocht en die vaak

laat op de dag eindigden. Eigen rondes 8, plus een volledige
avondronde met in totaal 59,6 minuten per ha. Het eigen onderzoek stopte op 18 mei. In een normaal bezoek van 3 tot 4 uur
’s morgens vroeg werd een derde tot een kwart van het terrein
intensief onderzocht. Niet steeds werd in een ronde het gehele
gebied bestreken.
Van beide gebieden werd van iedere soort de trefkans berekend
(Teixeira, in voorbereiding). Deze werden vergeleken met de
gemiddelde trefkans van Hustings et al. (1985). Voor statistische
bewerking werden alleen soorten met vier of meer territoria
gebruikt. Voor Oudland waren dat er 28 en voor Kortenhoeff 35.
Tabel 1. Aantal waarnemingen per ronde en bezoeknummer en tijden
Oudland 2015.

Vink; vóór de begindatum
maximaal aanwezig

Resultaten
Oudland, tabel 1 en 2.
Aantal Autocluster territoria bijna altijd hoger dan turven.
Uitzonderingen zijn Grote Bonte Specht, Koolmees en Gaai.
Gemiddelde trefkans karteren meestal hoger dan Hustings et
al. (1985), met als belangrijkste uitzonderingen diverse zomervogels. Er zijn waarnemingen van binnen de datumgrenzen
onbruikbaar verklaard. Bij Roodborst, Koolmees en Vink werd
het maximum aantal waarnemingen bereikt voor de begindatumgrenzen. Waarnemingen van voor die grens werden niet
gebruikt om territoria te scheiden.
Tabel 2. Aantal territoria volgens Autocluster en turven, de gemiddelde trefkans in Oudland en die van Hustings et al. (1985)

Foto: Annelies: Geerards-Buijs
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Kortenhoeff, tabel 3.
Aantal Autocluster territoria bijna altijd hoger of gelijk aan dat
van turven. Uitzonderingen zijn Canadese Gans, Wilde Eend,
Slobeend, Meerkoet, Blauwborst en Tuinfluiter. De gemiddelde
trefkans van karteren ligt meestal hoger dan Hustings et al.

(1985), met als belangrijkste uitzonderingen Heggenmus en
Goudhaan.
Bij beide onderzoeken zijn waarnemingen van binnen de datumgrenzen onbruikbaar verklaard.

Tabel 3. Aantal eigen waarnemingen per ronde, het aantal territoria bij turven en karteren en de trefkans in Kortenhoeff in 2016 en die van Hustings et al. (1985).

Discussie
Dat in Oudland bij de Grote Bonte Specht en de Koolmees meer
turfterritoria waren dan karteerterritoria, is waarschijnlijk veroorzaakt door toeval of onvoldoende systematisch onderzoek.
Bij de Gaai werden bij karteren twee waarnemingen per territorium vereist en bij turven een. De zomervogels komen er slecht
uit, omdat toen zij het meest zongen, er niet werd gekarteerd.
De uitzonderingen in Kortenhoeff dat turven hoger uitkwam
dan karteren, komt doordat bij hen steeds twee of drie waarnemingen per territorium zijn vereist; een regel die bij turven niet
geldt. Dat ook Tuinfluiter en Blauwborst er bij turven beter
uitkwamen, komt doordat de Belgische vogelaars deze soorten
onvoldoende kenden. Zij gaven te lage aantallen op, maar hun
rondes telden wel voor de volle 100% mee. De einduitkomst
werd daardoor te laag. Dat de Heggenmus zo’n lage trefkans
scoorde, komt doordat slechts één ronde in maart werd gelopen.
De Goudhaan deed het niet goed, omdat alle waarnemers de 65
ruimschoots gepasseerd waren en daardoor de hoge tonen onvoldoende waarnamen.
In Oudland werden te weinig vroege rondes gedaan. De bezoeken
duurden vaak lang en bovendien werd regelmatig niet het gehele
gebied bestreken. De totale tijdsbesteding was matig, evenals de
verdeling over het seizoen.
Er werden nauwelijks bezoeken gebracht in de periode dat vogels
het vaakst zingen. Al deze factoren zorgen voor een (te) lage
trefkans. Het onderzoek van Kortenhoeff was zeer intensief en de
bezoeken waren vrij goed verdeeld over het seizoen.
Gegevens samengevoegd met de andere, minder ervaren vogelaars. Daardoor heel veel rondes en dus te snel een voorgeschreven hoger aantal waarnemingen per territorium.
Tijdinvestering zeer hoog, doch eigen onderzoek te vroeg beëindigd. Niet bij iedere ronde het gehele gebied onderzocht. Doch
al bij al een zeer goed onderzoek, waardoor verwacht mag
worden dat de trefkansen heel goed zullen zijn. Ook in deze
onderzoeken werden diverse “niet bruikbare” waarnemingen
18-2
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Figuur 1. Het aantal waargenomen en verwachtte registraties per territorium van de Blauwborst in Kortenhoeff 2016, berekend met het programma Trefclus (Bult 1995).

Figuur 2. Het aantal waargenomen en verwachtte registraties per territorium in de beste onderzoekstijd
van de Sprinkhaanzanger in Kortenhoeff 2016, berekend met het programma Trefclus (Bult 1995).

gevonden, die eigenlijk aanleiding hadden moeten geven tot
extra territoria. Als voorbeeld de Blauwborst. Aantal registraties
42, waarvan 4 “niet bruikbaar”. Volgens Autocluster leidde dat
tot 6 territoria.

Bij de Sprinkhaanzanger in de beste tijd voor die soort werden
ook te weinig territoria berekend, maar nu waren de verschillen
volgens de Chi2 toets dat wel (figuur 2). Het te lage aantal territoria kan daarmee niet door toeval zijn veroorzaakt.

Met het programma Trefclus van Bult (1995) werd gecontroleerd
of het aantal waarnemingen per territorium in overeenstemming
was met de trefkans van Hustings et al. (1985) of Kwak & Meijer
(1985). Dat bleek niet zo te zijn (figuur 1). Er werden te weinig
territoria berekend, maar de verschillen waren niet significant.

Dat in Oudland bij Roodborst, Koolmees en Vink het maximum
aantal waarnemingen per ronde werd bereikt voor de begindatumgrenzen, leidde ook tot onderschatting. Na die datum neemt
de trefkans immers af en waarnemingen van voor de begindatumgrens worden bij Autocluster niet gebruikt om territoria te

scheiden.
Hoewel beide onderzoeken geheel anders uitvielen en los van
elkaar verschillende zwakke plekken vertoonden, zijn de gevonden resultaten globaal gelijk. Het verschillen in aantallen territoria
tussen turven en karteren was veel kleiner dan verwacht.
De berekende trefkans was bij karteren veelal duidelijk hoger
dan Hustings et al. (1985) of Kwak & Meijer (1985). Het aantal
door Autocluster berekende territoria was dus te klein. Daarmee
zijn de resultaten ongeveer gelijk aan die van de Lievensberg.
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Dankwoord
Ton Bakker stelde zijn gegevens van Oudland ter beschikking.
Paul Snels en Jos Keupens hielpen bij het inventariseren van
Kortenhoeff.
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Punta de la Banya

Dunbekmeeuw in zijn roze lentetooi

Dit voorjaar gooide ik al eens een balletje op over de Ebro Delta
en het is nu een mooie tijd om daar serieus op terug te komen.We
hebben net de excursie naar Lac du Der achter de rug en we weten
weer hoe leuk het is om met z’n allen op avontuur te gaan.
De Ebro Delta is een volkomen vlak gebied (320 km2) dat door
de millennia is gevormd door het slib dat de rivier aangevoerd
heeft. Het hele gebied bestaat uit rijstvelden. Elk voorjaar verandert het in een immense ondiepe waterplas en een waar paradijs
voor allerlei soorten waders. Het gebied, dat doorsneden wordt
door talloze weggetjes en dijkjes, is redelijk goed toegankelijk en
daarom ook een eldorado voor vogelaars.
Bijzondere meeuwen
Ik had nooit gedacht dat ik nog eens enthousiast zou worden
van een meeuw. (Sorry, Roland Jan!) Meeuwen vond ik altijd
“moeilijk” met hun drietraps generatiekleden. Nóg trouwens.
Maar toen ik de Dunbekken in de EbroDelta in hun roze bruidskleed zag, was ik om. Niet dat ik nu ineens alle meeuwen op
naam kan brengen, maar ik ben er veel beter naar gaan kijken.
De Dunbekmeeuw is trouwens niet de enige meeuw die je daar
graag zou willen zien. De Ebro Delta herbergt naar schatting
driekwart van de wereldpopulatie Audouins Meeuwen. En dat is
een zeldzaamheid die je wellicht niet zult willen missen. Hoewel,
daar is hij dus niet zeldzaam. Die ga je daar zeker zien. En met
een beetje geluk, van heel dicht bij.
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Vogelen in de Ebro Delta
Het eigenlijke natuurpark is 78 km2 groot. Het wordt beschermd
door Europese Natura 2000 regels en de Ramsar conventie voor
wetlands. Het is een verrassend gevarieerd gebied, met meertjes,
kanalen, plas en dras, moerassen, stranden, zoutpannen en estuaria. Aan broedvogels en doortrekkers worden er ongeveer 300
soorten geteld.
Het leuke is dat je met de auto gemakkelijk op, of in ieder geval
dichtbij veel interesante plekken kunt komen. Zelfs al moet je
daar voor 4 km over het strand rijden. De zuidelijke lob onder
aan het schiereiland, “Punta de la Banya”, is met de auto bereikbaar en de rit is de moeite helemaal waard.
Riet Vell is een vogelstudiecentrum, waar je vaak stageaires uit
verschillende landen treft en waar vogels worden geringd. Op

dat terrein vind je een zeer goede kijkhut, waar Purperkoeten,
Zwarte Ibissen en Flamingo’s vlak voor langs scharrelen. Dit
voorjaar zat er een grote kolonie Kwakken (±80 ex) in de buurt.
In de hut zelf zitten huiszwaluwen. Je moet af en toe even bukken als er een naar binnen wil door het kijkgat dat jij gebruikt.

Kwak

Les Olles aan de Noordkant van het schiereiland is een gebied
met plassen en grote rietvelden, waar veel “klein grut” huist en
altijd kiekendieven rondzweven. Soms vliegen er hele wolken
Zwarte Ibisssen uit op. Je kunt achter dit gebied een heel eind
doorrijden langs de kanalen en de kust, waar ruiters en Hoppen
de dienst uitmaken.
Uiteindelijk kom je bij een vissershaventje waar de meeuwen op
terugkerende vissersboten wachten. Ja, uiteraard veel Geelpootmeeuwen, maar ook Dunbekken en Audouins.

Zwarte Ibis
Hop

Alle foto’s: HES

Purperkoeten
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Soorten, die je in het voorjaar bijna zeker zult zien:
Blauwe-, Purper-, Ral-, Koe-, Kleine en Grote Zilverreiger, Kwak,
Woudaap,
Lach-, Dwerg-, Grote-, Witwang-,Witvleugel-, Zwarte-, Reuzestern en Visdief,
Groenpootruiter, Witgat, Oeverloper, Watersnip,
(Zwartkop)rietzanger, Gras- en Cetti’s zanger, Blauwborst, Grote
en Kleine Karekiet, Leeuweriken, Zwarte Spreeuw, Krombekstrandloper en vele andere soorten steltlopers en trekvogels.
Iberische, Italiaanse en gewone Gele Kwikstaart
Audouins Meeuw, Dunbekmeeuw, Geelpootmeeuw, Grote en
Kleine Mantelmeeuw, Zwartkopmeeuw.
Purperkoet, Vorkstaartplevier, Steltkuut, Zwarte Ibis, Flamingo,
Hop, Bijeneter, IJsvogel en allerlei eenden (o.a. Krooneend)

Deze laatste soorten hebben echter op het zuidelijke deel van het
gebied bij “La Tancada” hun belangrijkste broedplaatsen.
De Delta ligt dichtbij verschillende leuke dorpen en stadjes. Het
achterland bestaat uit een klein bergmassief, dat zelf ook een
Nationaal Park is. En over die bergen ligt de bekende gierenfarm
“Mas de Bunyol”, waar ze al zo’n 30 jaar werken aan het behoud
van de Vale Gier in de streek.
Idee
Laten we eens kijken naar week 18, volgend voorjaar. Die loopt
van zaterdag 27 april tot zondag 5 mei. Hier is het dan voorjaarsvakantie en daar is de tijd aangebroken dat alle zomervogels
terug zijn uit hun winterverblijf en druk bezig met de balts.
Een spannende tijd, een en al leven!
Ik stel een van de twee campings voor: Eucalyptus of Ampolla
Playa. Dan hebben we kampeerplaatsen en bungalows bij elkaar.
Maar misschien heeft Airbnb dichtbij wel betere adressen.

Ralreiger
Vorkstaartplevier

Audouins Meeuw

Voor degenen die speciaal voor die week naar Spanje willen
komen is het belangrijk dat ze vroeg besluiten, als ze goedkoop
willen vliegen. Reus (Tarragona) is eigenlijk het enige vliegveld
dat in aanmerking komt. Daar heb je wel een ruime keuze uit
huurauto’s; zelfs de voor ons doel superhandige Berlingo’s.
Meer info is gemakkelijk te vinden via Google: “Ebro Delta”.
Zoals: https://bondiatarragona.nl/ontdek-de-ebro-delta

https://bondiatarragona.nl/delta-de-lebre-gelukkig-tussen-de-rijstvelden

Interesse in de Ebro Delta?
Mail me even: harrier@kpnplanet.nl
dan kijken we of we een plan kunnen maken
Alle foto’s: HES
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NAJAARSWAARNEMINGEN

CETTI’S ZANGERS IN DE BIESBOSCH
Ray Teixeira

Op dinsdag 16 oktober 2018 huurde Paranka Surminski een bootje, om met haar familie en mij in de Biesbosch wat rond te varen.
De weersverwachting was, dat het een van de laatste mooie dagen
van het jaar zou worden en dat bleek niet overdreven. ’s Middags
26 graden en nauwelijks wind. Alle windturbines stonden stil.
We vertrokken tegen de middag vanuit Fort Lunet in Raamsdonksveer in een “bootje gezond”. Deze vrij stille elektrisch
aangedreven metalen sloepen kunnen 11 personen herbergen.
Wij waren maar met z’n vieren, dus plaats genoeg.
De verhuurster had me al blij gemaakt met opmerkingen dat in
de smallere kreken veel IJsvogels waren en tegen de avond kon
je er Bevers zien. Volgens haar was er best kans een van de lokale
Zeearenden in beeld te krijgen. Ze werden gespot in het gehele
gebied en soms zelfs aan de zuidzijde van de Amer.

Cetti’s Zanger, Foto: LudoVan Dorst

Vanuit Raamsdonksveer volgden we de Donge en gingen op de
drukke Amer een flink eind naar het westen. Bij kilometerbord
255 kon je de Biesbosch in. Meteen werd het rustig en minderden
we vaart, zodat de schroef bijna geen geluid meer maakte. Door
deze stilte konden we ook vogels goed horen zingen. Boven het
riet uit zagen we vooral de bossen met al dikke bomen. Vele
waren omgewaaid of anderszins doodgegaan.
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In en langs het water vooral veel Meerkoeten. Soms Futen met
nog bedelende jongen in hun gestreepte kleed. Wilde Eenden
waren er maar weinig en andere eendensoorten al helemaal niet.
Wel soms groepjes Knobbelzwanen met nog bruine jongen. Hier
en daar een Blauwe Reiger en vier Grote Zilverreigers. Van de
roofvogels alleen een Buizerd en een man Torenvalk gezien. Van
Zeearenden geen spoor. Teleurgesteld door het geringe aantal
vogels dat te zien was, ging ik op zang letten. Daarbij viel meteen
de Cetti’s Zanger op. In totaal liefst 31 roepende exemplaren,
waarvan 28 in de smallere kreken. Een exemplaar liet zich zien
tijdens het oversteken van een kreek. Verder alleen maar zingende
Roodborsten en een foeragerende Merel.

Fuut met bedelende jongen, Foto: HES
Smalle Kreek, Foto: Ray Teixeira

Tijdens het varen legden we ongeveer 7 kilometer af in niet al te
brede kreken. Dat is dus ongeveer vier zingende Cetti’s Zangers
per kilometer (smallere) kreek. Niet slecht, maar wat zegt het?
De stand in de gehele Biesbosch werd in 2015 op liefst 745 paar
geschat (Boele et al. 2017). Waarschijnlijk is dit aantal daarna
nog toegenomen, gezien de duidelijk hogere index in 2016
(Netwerk Ecologische Monitoring). Bij de Cetti’s Zanger wordt
de territoriale luide zang/roep gedurende het gehele jaar voortgebracht (Cramp 1992). Territoriale mannen zingen vooral in
de vroege ochtend. Vrouwtjes zingen maar weinig. Aangezien
wij minder dan 2% van het totale Cetti’s Zanger habitat hebben
kunnen bestrijken, zou je verwachten dat wij maximaal 14-16
mannen met een broedterritorium zijn tegengekomen. Maar wat
zijn dan die andere zangers?
Cetti’s Zanger kunnen in strenge winters zware verliezen lijden.
Mede daarom broeden ze bij voorkeur twee maal per seizoen.
Dan kunnen ze voldoende jongen groot brengen om de sterfte te
compenseren. Ze doen dat zeker in het zuiden van hun broedareaal (Cramp 1992). Ook op de Kanaaleilanden en in Zuid-Engeland gaat dat zo. Maar Nederland ligt nogal noordelijk in het
verspreidingsgebied. Toch zijn ook in ZW-Nederland en de

Biesbosch twee broedsels per jaar te verwachten, gezien de enorme uitbreiding van het broedgebied in noordelijke en westelijke
richting. Cetti’s Zangers zijn voornamelijk standvogel. Maar in
de herfst verspreiden zij zich enigszins in noordelijke richting
(dispersie). Vooral jonge mannetjes die dat jaar zijn uitgebroed
doen dat.
Zij oefenen vanaf eind augustus tot begin oktober met een soort
onderdrukte zang (subsong). Daarna gebruiken ze de volledige territoriale zang (Cramp 1992). Zij zingen vooral zolang ze
ongepaard zijn. Nadat ze een partner hebben gevonden, worden
ze veel stiller (onder andere Bibby et al. 1992).
Wij hebben dus naast de reeds gevestigde territoriale mannetjes,
voornamelijk eerste kalenderjaar mannetjes gehoord. Als we een
zachte winter tegemoet gaan, zal in 2019 weer sprake zijn van een
groei van de populatie. Krijgen we een strenge winter, dan is dat
niet zeker. Deze najaarswaarnemingen zijn dus niet geschikt
voor het bepalen van het aantal territoria in het komende broedseizoen.
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DE VRIENDELIJKE VAGRANT
Foto: Robert Kraaijeveld

De openbare weg ... het is niet de drukste, daar langs de golfbaan
van Reimerswaal, maar toch niet de meest voor de hand liggende plaats om Ransuilen te zoeken. Nee, die zitten doorgaans stilletjes in een boom en kijken met minzame belangstelling naar al
het mensengedoe dat zich onder hen afspeelt. Toch?
Een Ransuil die overdag jaagt past helemaal niet in dat plaatje.
Robert Kraaijeveld was dan ook niet weinig verbaasd om deze
uil daar rond het middaguur van 18 oktober aan te treffen; zomaar open en bloot op een paaltje in de greppel.

19 november 2018 stond de eerste melding op waarneming.nl:
in een Wageningse woonwijk had William de Jong een Notenkraker gezien. En ook nog gefotografeerd. SENSATIE!
Twee weken later en ruim 1850 meldingen verder zat hij daar
nóg, wellicht gewend aan de overvloed van hazelnoten die
over-ijverige vogelaars daar rondgestrooid hadden.
De vogel was ongelooflijk tam en scheen ook erg nieuwsgierig
naar mensen te zijn. Er ontstond daar dan ook snel een héél
merkwaardig circus. Vogelaars kwamen er met honderden op
af en zwierven ongeduldig rond in de wijk, wachtend op een
glimp van de dwaalgast. Je moest een beetje geduld hebben,
maar dan was hij er ineens, in een tuin, op een schutting of in

foto: HES

een bloembak op een balkon. En dan duurde het niet lang of
hij kwam omlaag, landde tussen de fotografen die snel een
wijde kring om hem heen moesten vormen, omdat ze er anders veel te dicht op stonden om scherp te kunnen stellen.
Niet dat dat hielp, want de vogel hupte gezellig naar de randen van de kring om al die mensen die daar plat op hun buik
in het gras lagen eens goed te bekijken. “Joh, heb jij zo’n mooie
telelens?”, scheen hij dan te vragen, “Als je een foto van mij wilt
maken, kun je beter je groothoeklens op je camera schroeven.
Maar ja, die heb je natuurlijk weer niet bij je”.
En hup, naar de volgende fotograaf, om uiteindelijk tussen de
mensen door de cirkel uit te scharrelen en verder te gaan.
“Pardon, mag ik er even langs? Ik zie daar een eikel.”
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