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1. Inleiding en doel 
 
Tijdens de kennissessies met stakeholders rond Windpark ZEBRA kwam de mogelijke functie van het plangebied van 
Windpark ZEBRA voor wespendieven ter sprake. Aanleiding hiervoor was het herhaaldelijk verschijnen van 
wespendieven in de zomer van 2019 in de Noordpolder (natuurgebied grenzend aan de Brabantse Wal tussen Calfven 
en Ossendrecht. Ondanks dat dat de wespendief niet eerder is opgemerkt tijdens de tellingen binnen het plangebied 
van ZEBRA was de vraag ontstaan of Wespendieven niet het plangebied kruisen. Daarom is besloten om in periode juli 
/augustus wekelijks steeksproefsgewijs te tellen vanaf een vast punt met goed overzicht op het plangebied WP ZEBRA. 
Deze tellingen zijn uitgevoerd door de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom in combinatie met Buijs Eco Consult. 

 

 
Figuur 1. Schematische ligging plangebied ZEBRA ten opzichte van Noordpolder 
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2. Ecologie Wespendief 

 
De Wespendief (Pernis apivorus) is een Europese broedvogel die buiten de broedperiode in Afrika te vinden is. De 
roofvogel is met een spanwijdte van 110–150 cm even groot als een Buizerd, maar lichter gebouwd, met een langere 
staart en smalle hals en kop. Mannetjes hebben een duifachtige, grijze kop, vrouwtjes zijn helemaal bruin. Opvallend 
is het fel goudgele oog. In vlucht is de soort onder andere te herkennen aan de twee smalle banden plus een dikke 
eindband op de staart. Wespendieven overwinteren in tropische bossen in West- en Centraal Afrika. Jonge vogels 
blijven in een ‘bachelor fase’ vaak de eerste jaren in Afrika voordat ze als (potentiële) broedvogel terugkeren naar 
Europa. In het voorjaar komen Wespendieven vanaf eind april in Nederland aan. Vanaf augustus trekken ze terug naar 
hun overwinteringsgebieden. De Wespendief broedt in uitgestrekt, gesloten bos en in bosfragmenten in halfopen 
landschap. Wespendieven foerageren, zoals de naam reeds aangeeft, op wespen, om precies te zijn: op het broed van 
wespen. Om naar wespenbroed te graven hebben de vogels dikke graafpoten en zwak gekromde klauwen. Ter 
bescherming tegen wespensteken zijn de kopveren schubachtig dicht en is het neusgat smal. 
 

 
Figuur 2. Adulte vrouw Wespendief over telpost Nieuwe Dijk  vliegend richting bosje RWZI (foto M. Klootwijk) 

 
De soort nestelt in hoge, oudere bomen met een voorkeur voor bomen hoger dan 15 meter en met dichte kronen, 
waarin nesten geen direct zonlicht krijgen en weinig opvallen (zie figuur 2.2). Het type bos en de precieze boomsoort 
zijn van ondergeschikt belang bij de nestplaatskeuze. De Wespendief komt in Nederland in bossen op zandgronden 
voor, op rijkere bodem in grotere dichtheid dan in bossen op arme zandbodem. Wespendieven gebruiken regelmatig 
een oud roofvogel- of kraaiennest, of bouwen een nieuw nest. Per nest groeien één of twee jongen op. Het aandeel 
broedende vogels in de populatie is bij een slecht voedselaanbod echter laag en dit heeft invloed op de gemiddelde 
reproductie van de soort in een bepaald gebied. Het voedsel van de Wespendief bestaat in de nestfase vrijwel geheel 
uit wespenbroed. Wanneer de beschikbaarheid hiervan laag is (met name in het voorjaar en tijdens slecht weer) 
worden ook gewervelde dieren als kikkers en nestjongen van andere vogels, met name duiven en lijsters, gegeten 
(bron: Van Manen et al. (2011).  
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2. Voorkomen wespendief  
 
Het instandhoudingsdoel voor Natura 2000-gebied de Brabantse Wal is 13 broedparen van de Wespendief. De 
populatie telde in 2018/2019 tien – twaalf territoria binnen de Natura 2000-grenzen en één net  buiten  het Natura 
2000 gebied (Bult 2020). De wespendieven jagen doorgaans nabij hun broedgebied in de structuurrijke bossen van de 
Brabantse Wal. Het is echter bekend dat zij in de grote jongenfase op grote afstand van hun nest foerageren en hierbij 
ook het agrarisch gebied op zoeken om wespenbroed te zoeken (Klop et al, 2020). Dat de wespendieven dit doen 
wordt ook bevestigd door de waarnemingen uit 2019 afkomstig van de Noordpolder. Door de aanwezigheid van een  
kleinst waterhoen werd dit gebied in 2019 veelvuldig bezocht en werd de wespendief vaak als bij bijvangst genoteerd 
(in totaal 24 waarnemingen), waarbij eenmaal ook een vogel is waargenomen met een wespenraat in klauwen 
vliegend vanuit de polder naar de Brabantse Wal (bron: waarneming.nl). 
 
 
3. Uitgevoerde tellingen 2021 
 
Vanaf de Nieuwe Dijk net ten oosten van het plangebied (zie figuur 3) is tussen 19 juli en 25 augustus is door de VWG 
en Buijs Eco Consult in totaal 68 uur gekeken of vogels over de A4 het plangebied binnenvliegen. Bij elke telling is 
minimaal 1 teller aanwezig geweest die kundig was in het determineren van wespendieven. Dit is niet onbelangrijk 
gezien de vele vliegbewegingen van buizerd en mogelijke verwarring met deze soort. Wekelijks werd 
steeksproefsgewijs meerdere dagdelen gebruikt om wespendiefactiviteit te beoordelen. Zeven teldagen in juli leverde 
1 Wespendief op, in augustus zijn wespendieven op zes van de elf teldagen genoteerd. Het ging om minimaal twee 
verschillende vrouwen en een man. Ze bleven veelal ten oosten van de A4 en het plangebied. Er is slechts 1 
waarneming van een vogel die de A4 passeerde en richting het bosje bij de RWZI vloog. Het betreft de vogel 
weergegeven in figuur 2. Bij de overige waarnemingen ten oosten van de A4 viel het op dat de vogels kleine 
landschapselementen volgden zoals bomenrijen en de bosrand van o.a. de Brabantse Wal. De tellingen tonen aan dat 
de Wespendief de voorkeur heeft voor de structuurrijkere polders ten oosten van de A4 maar dus ook wel eens de 
doorsteek maakt over de A4 richting WP ZEBRA. 
 

 
Figuur 3. Telpost aan de Nieuwe Dijk die goed overzicht bood op plangebied en leefgebied wespendief Brabantse Wal 
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Figuur 4. Waarneming van wespendief door plangebied ZEBRA 

 

 
4. Discussie 
Als de parallel met 2019 wordt getrokken is de aanwezigheid van wespendieven ten oosten van de A4 overeenkomstig 
met de tellingen uit 2021. Echter is de wespendief in 2021 veel minder waargenomen dan in 2019. De oorzaak hiervan 
is vrij logisch te verklaren. Dit jaar bleek het aantal wespen landelijk op een zeer laag niveau te liggen Het aantal 
meldingen van wespennesten kwam niet verder dan 15 tot 20 procent van het aantal dat in een ‘gemiddeld’ jaar 
gemeld wordt. Het gaat zowel om de gewone wesp als de Duitse wesp, maar ook om de hoornaar. In februari was het 
eerst intens koud, daarna zeer warm. Ook eind maart was het zeer warm, waarna het in april en mei weer erg koud 
was. Juni was weer recordwarm met zeer zware buien. Al met al leidde dat ertoe dat veel wespen te vroeg uit hun 
winterslaap ontwaakten, te weinig insecten konden vinden voor de larven, niet goed een nest konden starten of de 
kou en nattigheid niet hebben overleefd. Veel nesten zijn op die manier ‘uitgedoofd’ (bron: Nature today). 
 
Door het ontbreken van het belangrijkste stapelvoedsel van wespendieven bleef broedsucces op de Brabantse Wal 
uit. Hans Potters (roofvogeldeskundige West-Brabant) stelde wel nestbouw van wespendieven vast op de Brabantse 
Wal maar geen van de vestigingen bleken succesvol. Hierdoor was er geen noodzaak voor de wespendieven om ver 
van hun nesten op zoek te gaan naar wespenbroed.  
 
Ondanks het desastreuze broedseizoen van wespendieven op de Brabantse Wal vlogen zij wel regelmatig (met 
verschillende exemplaren) de Noordpolder en is er 1 zekere waarneming van een vogel die door het plangebied van 
WP ZEBRA vloog. Gelet op de meerdere waarnemingen in de Noordpolder in een normaal wespenjaar (2019) en de 
aanwezigheid in 2021 is het mogelijk dat wespendieven in goede wespenjaren vaker het plangebied kruisen in juli 
/augustus.  
 
 
5. Aanbeveling 
Om te bepalen wat wespendieven doen in een normaal wespenjaar en te beoordelen of de waarneming in 2021 door 
het plangebied een incidenteel geval is, is het advies de telling in 2022 te herhalen om het gebiedsgebruik van 
wespendieven in WP ZEBRA nader te analyseren.  
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