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Beste vogelvrienden, 

 

De meimaand, qua vogels één van de mooiste periodes van het jaar door de bonte afwisseling 

van broed- en trekvogels, zit er weer bijna op. De meeste zomervogels zijn weer teruggekeerd 

en trekvogels naar het hoge noorden passeerden in flink aantal, vaak in vol prachtkleed. 

Hierbij wat hoogtepunten van deze maand. 

 

Met beste groet, 

Hidde 

 

Succesvol broedgeval van Raaf 

Ria en Jan Hogerwaard ontdekten begin april 2019 een nest Raven in onze regio. Dat was het 

eerste gedocumenteerde nest voor Zeeland. Waarschijnlijk broedden ze tot in de 19
e
 eeuw in 

West-Brabant, maar ze werden uitgeroeid. Ria en Jan gaven geen ruchtbaarheid aan de vondst 

om de vogels met rust te laten, maar meldden het nest wel aan boswachter Erik de Jonge van 

Brabants Landschap. Vorige week berichtte Erik dat twee jongen uitgevlogen zijn. Raven en 

Zeearenden worden sinds 2018 aangelokt door de kadavers van reeën die Brabants Landschap 

op vaste plekken in het Markiezaat neerlegt. Dit gebeurt in het kader voor het project ‘Dood 

doet leven’ van ARK Natuurbeheer. 

 

 
Hierbij een link naar een bericht in de PZC en een filmpje van een Raaf op dezelfde plek  

 

Noordpolder van Ossendrecht trekt veel vogels aan. 

In 2018 werden de werkzaamheden van Waterschap en Natuurmonumenten in de 

Noordpolder van Ossendrecht voltooid. Kwelwater uit de Brabantse Wal wordt daar nu langer 

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/raaf-broedt-voor-het-eerst-in-zeeland~a96496db/
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vastgehouden en daardoor steeg het waterpeil. De kalkrijke kwel voedt nu schitterende 

bloemrijke graslanden zoals die 50 jaar gelden meer te zien waren.  
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Bij het uitzichtpunt op de Schenkeldijk en langs de Zoute weg ontstonden ondiepe plassen die 

veel watervogels aantrekken. Daar zwemmen vaak meerdere Zomertalingen en Slobeenden. 

Met wat geluk kun je ’s avonds de ‘opzwepende’ roep van Porseleinhoeders horen. De hele 

maand mei pauzeerden er allerlei steltlopers om op weg naar het hoge noorden wat bij te 

tanken. Het ging om tientallen Bosruiters, Kemphanen en Groenpootruiters. De aantallen 

Bosruiters waren ongekend voor onze regio, ze lieten af en toe ook hun zang horen, die wat 

doet denken aan een Boomleeuwerik. Eind april doken meerdere Steltkluten op en al op 30 

april was een koppel druk bezig met nestbouw en paringen. Hun eilandje werd later gekraakt 

door een Meerkoet, In die tijd waren ze erg ril en daarom werden ze meestal onder embargo 

op waarneming.nl gezet. Nu zijn ze wat rustiger. Op 10 mei hadden ze een ander nest 
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gebouwd waarop een vrouwtje zat te broeden, Op 21 mei had ze gezelschap van een tweede 

vrouwtje op een ander nest. 

 

 
Parende Steltkluten, Noordpolder 30 april 2019. Foto Ludo Van Dorst, 
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https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/noordpolder-van-ossendrecht 

 

Draaihalzen in Putte en Grenspark 

Zaterdagochtend 11 mei ontdekte Robert Kraaijeveld in alle vroegte een paartje Draaihalzen 

die een duet zongen in de Kriekelare Duinen. Diezelfde ochtend hoorde ik ook een Draaihals 

zingen, maar dan in het bosje achter onze tuin. Het was precies vijfentwintig jaar geleden dat 

voor het laatst een Draaihals hoorde op de Brabantse Wal: in 1994 op de Handgranaatbaan bij 

de Koningin Wilhelminakazerne. De vogel in Putte heeft zich afgelopen week niet meer laten 

horen en was waarschijnlijk een doortrekker. De vogel in de Kriekelare duinen liet zich nog 

wel horen. Mogelijk nog een andere Draaihals zat in het Vlaamse deel van het Grenspark. Het 

ging jarenlang heel beroerd met broedende Draaihalzen in de lage landen, maar naar het 

schijnt leeft de stand in Drenthe op. Misschien lift het Grenspark mee met die trend. 

 

Broedende plevieren in Markiezaat 

Dankzij het lage meerpeil in het Markiezaat kwam er dit voorjaar weer habitat voor 

pioniervogels beschikbaar. Afgelopen zaterdag vonden Robert en ik bij de inventarisatie van 

de proefstrook drie Strandplevieren met kuikens, waarbij één paar met een nog wel heel 

kleine pul. Een eindje verder vertoonde een man Bontbekplevier verlammingsverschijnselen. 

Dat is een zeker teken dat er in de buurt een nest lag of jongen zaten. Daarom zijn we snel 

verder gestapt om de vogel niet te verstoren.  

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/noordpolder-van-ossendrecht

