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Eindelijk een goed jaar voor de Visdief
Voor de Visdief is 2017 een mooi jaar gewor-
den. Na jaren van kommer en kwel vlogen er 
veel jongen uit en ook groeide de populatie. 
Er was eindelijk weer eens genoeg spiering in 
het IJsselmeer om de jongen te kunnen voe-
den. Het broedsucces is een mooie beloning 
voor de jarenlange inspanning van Vogelbe-
scherming Nederland voor de Visdief.
De Visdief is een stern die langs onze kusten 
en grote wateren te vinden is. De soort had 
de afgelopen jaren in het IJsselmeergebied 
een dramatisch laag broedsucces. Dat was 
zorgelijk omdat het een belangrijk gebied 
is voor deze vogels. In de laatste twaalf jaar 
kwam het broedsucces slechts drie keer in de 
buurt van een gezond niveau. De andere jaren 
verhongerden de jongen op het nest (of wat 
daar bij de Visdief voor door gaat: een ondiep 
kuiltje). De opluchting was dan ook groot 
dat 2017 voor de Visdief een goed jaar bleek 
te zijn. Voor het eerst in jaren was er weer 
voldoende spiering beschikbaar om de jongen 
te voeden.

Verduurzaming visserij IJsselmeer 
noodzakelijk
Al jarenlang ijvert Vogelbescherming voor het 
verduurzamen van de beroepsvisserij op het 
IJsselmeer, maar zover is het helaas nog niet. 
In 2012 heeft Vogelbescherming met succes 
een vergunning voor het vangen van spiering 
aangevochten. Er werd desondanks op spie-
ring gevist. In 2017 was er eindelijk weer een 
goed spieringjaar. Mede op aandringen van 
Vogelbescherming werd er uiteindelijk geen 
vergunning verleend. Het is bemoedigend dat 
de Visdieven daar het afgelopen jaar meteen 
van lijken te profiteren, maar eigenlijk zou er 
uit voorzorg voorlopig helemaal niet gevist 
moeten worden op spiering, gezien de slechte 
staat van visetende vogels in het IJsselmeer.

Toekomst Visdief nog onzeker
Dit goede visdiefjaar is een opsteker en een 
mooie beloning voor het beschermingswerk 
van Vogelbescherming en andere natuuror-
ganisaties in het IJsselmeer. Maar de zorgen 
over de Visdief en het broedsucces op de lan-

gere termijn zijn zeker niet weg. Nog steeds 
is het broedsucces namelijk onvoldoende om 
het herstel van de visdiefpopulatie te laten 
doorzetten. Daarom geeft ook het meest 
recente onderzoeksrapport dat het ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en Voedsel-
kwaliteit heeft laten uitvoeren, een duidelijk 
advies: de spieringvisserij moet voorlopig 
gestopt worden.

Hoe belangrijk is Nederland voor de Vis-
dief?
In het deltagebied huisvest Nederland de 
meeste Visdieven van West-Europa. De 
Nederlandse populatie zat in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw in een dip maar die 
herstelde weer tot ongeveer 20.000 paar. Een 
mooi herstel maar nog steeds maar de helft 
van het niveau van de jaren vijftig. De laatste 
jaren stagneert het herstel weer en zien we 
een afname van het aantal Visdieven. In 2017 
had de Visdief in het IJsselmeer eindelijk 
weer een redelijk goed broedsucces (0,7 jong 
per paar) na twee echte ‘daljaren’ in 2015 en 
2016. 

Wat maakte 2017 anders dan andere jaren?
De hoeveelheid spiering. Deze kleine vissoort 
is de belangrijkste voedselbron voor Visdie-
ven in het IJsselmeer. De aantallen spiering 
fluctueren van jaar op jaar. En daarmee ook 
het broedsucces van de Visdief. Op zich niet 

Voor Visdieven was 2017 een mooi jaar. Dat is een 
beloning voor het natuurbeschermingswerk in het 
IJsselmeergebied. Of het succesvolle broedseizoen ook 
een stabiele en groeiende toekomst betekent staat nog 
te bezien.
Foto: Koos Dansen.
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van zittende of staande vogels, hier en daar 
aangevuld met wat vliegbeelden.
Voor diegenen die daaraan niet voldoende 
hebben, kan dit boek een goede steun zijn, 
want de auteur – de Finse ornitholoog en 
natuurfotograaf Dick Forsman – legt vooral 
de nadruk op de vliegbeelden. Het boek bevat 
een uitgebreide collectie foto’s (meer dan 
1100) van roofvogels in de vlucht. Dat zijn 

niet uitsluitend 
foto’s van adul-
te mannetjes en 
vrouwtjes, maar 
ook exemplaren in 
jeugdkleden (waar 
nodig verschillende 
jaarkleden) of van 
vogels in de rui.
Ook bij de soortbe-
schrijvingen wordt 
ruim aandacht 
besteed aan de ver-
anderingen tijdens 
het opgroeien van 

jonge roofvogels en die tijdens de rui. Waar 
nodig worden ook verschillende geografische 
vormen besproken, evenals hybridisatie van 
sommige soorten.
Een schitterend boek, verplichte kost voor 
iedereen die is geïnteresseerd in roofvogels, 
ook als aanvulling op de roofvogelgidsen die 
al in de boekenkast staan.

RAK

Forsman, D. (2017): Roofvogels van Europa, 
Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Handboek deter-
mineren van vliegbeelden. 24,5 x 17,5 cm. Gebonden. 
544 bladzijden. Met foto’s in kleur. ISBN 978-90-
5011-602-2. KNNV Uitgeverij, Zeist. Prijs: 49,95.

Het boek bevat enkele korte inleidende 
hoofdstukken, waarin onder andere een 
overzicht gegeven wordt van belangrijke 
vogelgebieden in Nederland en België en er 
wordt uitleg gegeven over broedvogels, zo-
mer- en wintergasten, de relatie tussen vogels 
en (veranderend) landschap, klimaatveran-
deringen en de bedreigingsstatus (de Rode 
Lijst). Daarna volgen de soortbeschrijvingen. 
In deze nieuwe druk zijn ook de soorten van 
België opgenomen. In totaal worden nu ruim 
driehonderd soorten beschreven.
Deze soortbeschrijvingen hebben een vast 
stramien. Achtereenvolgens komen daar-
bij aan bod: herkenning, voorkomen, trek, 
leefgebieden en de gevoeligheid. Bij dat 
laatste onderdeel komen zaken aan de orde 
als problemen met voedselaanbod, overlast, 
jachtdruk, enzovoort. Heel praktisch zijn 

de tabelletjes met 
gegevens over het 
broeden, de IUCN 
Rode Lijst-status en 
(bij veel soorten) 
de omvang van de 
populatie die bij de 
soortbeschrijvingen 
is opgenomen. Ook 
is er bij elke soort 
een foto. Daarnaast 
zijn van de meeste 
soorten ook dui-
delijke tekeningen 
van het verenkleed 

toegevoegd. In het laatste hoofdstuk is een 
lijst opgenomen met vogels verdeeld in drie 
categorieën: 1) schaarse soorten, 2) zeldza-
me soorten en 3) exoten. Deze lijst is tevens 
te gebruiken als checklist en geeft naast de 
Nederlandse vogelnamen ook de wetenschap-
pelijke namen en de Franse namen. Voor een 
aantal zeldzame soorten en exoten worden 
hier nog tips gegeven voor herkenning. 
Dit handboek is dus een zeer compleet en 
overzichtelijk boek, dat zeker aan te bevelen 
is, zowel voor beginnende als voor meer 
gevorderde vogelaars. 
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Hoogenstein, L. & G. Meesters (2017): Handboek 
Vogels van Nederland en België. Derde druk. 28 x 
19,5 cm. Gebonden. ISBN 978 90 5011 580 3. KNNV 
Uitgeverij, Zeist. Prijs: €29,95

Handboek Vogels van Nederland & België
Het Handboek Vogels van Nederland en 
België is een prachtig uitgebreid naslagwerk, 
boordevol interessante informatie over de 
vogels in beide landen. Veel populaire hand-
boeken over vogels behandelen de vogels van 
heel Europa, inclusief delen van Noord-Afri-
ka of delen van Azië. Door het boek te 
beperken tot twee landen vallen er soorten af. 
Is dat erg? Voor sommigen wel, maar voor 
anderen is het juist een voordeel. De focus 
komt immers meer te liggen op soorten die 
hier voorkomen, en men wordt minder snel in 
verwarring gebracht door soorten die hier niet 
snel te verwachten zijn.

Nieuwe Uitgaven
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erg, maar er moeten wel genoeg goede jaren 
zijn, anders daalt de populatie. Nadat in 2015 
en 2016 bijna geen jong groot kwam, was 
2017 weer een redelijk goed jaar. Dankzij 
extra onderzoek in dat jaar kon dat mooi 
in beeld worden gebracht. Er was dat jaar 
genoeg spiering, maar het is ook bekend 
dat er de laatste jaren gemiddeld genomen 
nog steeds te weinig jonge Visdieven groot 
worden. Na een piek van achtduizend paar in 
2010 kwam het in 2017 uit op bijna vijfdui-
zend paar.

Is er invloed van de Marker Wadden?
Het is de vraag of de aanleg van de Marker 
Wadden een grote rol heeft gespeeld bij het 
broedsucces van 2017. In elk geval hebben 
de Marker Wadden de keuzemogelijkheid in 
broedplekken voor Visdief sterk vergroot. De 
vogels wisten het gebied meteen te vinden. Er 
zaten dat jaar maar liefst 1.800 visdiefparen 
op de Marker Wadden! Die keuzemogelijk-
heid is belangrijk omdat de visdiefpopulatie 
dan beter aan risicospreiding kan doen. Een 
probleem met eilanden in het IJsselmeerge-
bied is wel dat ze snel dichtgroeien met ve-
getatie, omdat ze ‘s winters niet overstromen. 
Daar houdt de Visdief niet van, want die wil 
vrij uitzicht in verband met roofdieren.
Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Marine 
Research gevraagd om onderzoek te doen 
naar de hoeveelheid spiering in het IJssel-
meer. In hun rapport komen de onderzoekers 
met een helder advies: de spieringvisserij zou 
gestopt moeten worden totdat onomstotelijk 
vaststaat dat vogels geen nadeel ondervinden 
van de visserij. Vogelbescherming Nederland 
vindt dat de beroepsvisserij duurzaam moet 
zijn en in lijn met de natuurwaarden van 
het IJsselmeergebied. Het is nog niet in de 
finesses bekend hoe het zit met het verband 
tussen vogel- en vispopulaties. Daarom is 
goed onderzoek ook zo belangrijk. Maar uit 
voorzorg zou je nu niet op spiering moeten 
willen vissen.
Waarom is spiering zo belangrijk voor Vis-
dieven en andere vogels van het IJsselmeer? 
Spiering heeft een mooie kleine maat, perfect 
voor vogelsoorten als de Visdief, zowel voor 
piepkleine als voor opgroeiende kuikens. Het 
is een kleine vissoort die vanuit zee de grote 
binnenwateren in trekt. Dat doen ze soms 
massaal, soms minder. Sommige visetende 
vogels anticiperen op deze massaliteit en 
daarom fluctueert ook hun broedsucces van 

nature. Ze kunnen wel overschakelen op an-
dere vissoorten, maar die zijn er meestal min-
der massaal. Al die vissoorten staan trouwens 
ook onder druk door visserij en de onnatuur-
lijke inrichting van het IJsselmeergebied. 
Behalve voor duurzame visserij zet Vogel-
bescherming zich daarom in samenwerking 
met de Nationale Postcode Loterij ook actief 
in voor het verbeteren van de natuurkwaliteit 
van het IJsselmeer.

De Visdief in de rest van Nederland
Uit het Zeeuwse Deltagebied komen berich-
ten van een laag broedsucces dit jaar, alhoe-
wel dit per plek sterk verschilt, maar dat beeld 
is nog niet volledig. Niettemin is het recept 
voor de Visdief simpel: voldoende veilige en 
onverstoorde broedplekken in een visrijke 
omgeving. Dat hebben we zelf in de hand. 
Met voldoende middelen voor natuurherstel 
en een duurzame visserij zou de toekomst 
voor de Visdief absoluut rooskleurig kunnen 
zijn. Om de voorgestane transitie naar een 
duurzame beroepsvisserij op het IJsselmeer 
tot een succes te kunnen maken zal extra inzet 
van het nieuwe kabinet nodig zijn, omdat 
doorgaan op de huidige weg onvoldoende 
perspectief biedt. Maar als die verduurzaming 
van de IJsselmeervisserij er komt, is er de 
overtuiging dat het met de Visdief en veel 
andere visetende vogels goed gaat komen.
Bron: www.vogelbescherming.nl, 19 december 2017.

GS

Voor een goed broedsucces is de Visdief niet alleen 
aangewezen op voldoende goed voedselaanbod maar 
ook afhankelijk van voldoende geschikte broedplaatsen. 
Daarbij zijn rust en ruimte van groot belang. Ook mag de 
vegetatie niet te hoog worden. Visdieven stellen prijs op 
een ruim uitzicht rond de nesten.
Foto: Chris Schenk.

Helpt droogvallen het rietmoeras?
De Rijnstrangen bij Zevenaar vormen het 
grootste rietmoeras van Oost-Nederland. Voor 
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het gebied is een peilbeheer vastgesteld ge-
richt op herstel en ontwikkeling van het riet-
moeras. Dat houdt in dat het peil in voorjaar 
en voorzomer hoog gehouden wordt, maar 
eens in de vier jaar wordt het peil in de zomer 
sterk verlaagd, zodat grote delen droogvallen. 
In 2016 is dit voor de eerste keer uitgevoerd.
Het gebied bestaat uit een stelsel van oude 
rivierlopen, afgesneden in 1745 bij de aanleg 
van het Pannerdens Kanaal. Sinds 1968 is 
het gebied geïsoleerd van de rivieren en dat 
is maar goed ook, want het zomerbed van de 
rivier ligt tegenwoordig enkele meters dieper 
dan vóór de normalisatie van de rivier. De 
Rijnstrangen zouden dus grotendeels droog 
staan als ze nog verbinding met de rivier had-
den. Bij hoogwater op de rivier kan het peil in 
de strangen beperkt meestijgen, bij laagwater 
wordt het vastgehouden door stuwen en het 
gemaal Kandia.
Het rietmoeras is de laatste decennia sterk 
in kwaliteit achteruitgegaan, maar er is hard 
gewerkt aan herstel. Rietlanden zijn geplagd, 
om het opgehoopte dode materiaal te verwij-
deren, en er is een hoger waterpeil ingesteld. 
De mogelijke schade aan de landbouw die dat 
geeft, is opgevangen door grondaankoop en 
kavelruil. Voor uitbreiding en verjonging van 
het rietmoeras is het ook goed dat het moeras 
incidenteel droogvalt. In 2016 is daarom van 
eind juli tot 1 oktober het peil met een meter 
verlaagd. Daarop viel een gebied van enkele 
tientallen hectares droog.
Het droogvallen en uitdrogen hadden grote 
gevolgen voor de bodem: door oxidatie van 
het slib verdween een deel van de stikstof 
uit de bodem en werd organisch materiaal 
afgebroken. De toplaag van de bodem veran-
derde door uitdroging in een harde korst met 
krimpscheuren. Hierop kiemden allerlei in de 
bodem opgeslagen zaden van moerasplanten 
massaal, waaronder Watergentiaan, Lisdodde 
en Mattenbies, een soort die hier tot veertig 
jaar geleden zeer veel groeide. Kiemplanten 
van Riet kwamen ook overal op en bestaande 
rietkragen breidden zich op sommige plaatsen 
met stengeluitlopers tot enkele meters ver uit 
over de kale oeverbodem.
De beheerders hopen dat veranderingen in 
de bodem en de vegetatie van het open water 
tijdens de droogvalperiode tot een omslag 
naar een helder, waterplantenrijk ecosysteem 
leiden. In de zomer van 2017 bleek dit echter 
maar beperkt het geval. In de eerste plaats zal 
herhaalde droogval nodig zijn om echt grote 
veranderingen in de waterbodem te bewerk-

stelligen. Belangrijker is echter dat de nieuw 
gevestigde moerasvegetatie grotendeels werd 
weggevreten door ganzen, zwanen en Meer-
koeten. In de zomer van 2017 was de vegeta-
tiedichtheid in het ondiepe water weliswaar 
hoger dan op hetzelfde tijdstip vóór droogval 
in 2016, maar het gekiemde riet, de biezen en 
lisdodden hadden alleen overleefd in enkele 
omheiningen die eind 2016 waren geplaatst. 
Het lijkt er dus op dat droogval kan leiden tot 
herstel en uitbreiding van het moeras, mits de 
vraat van plantenetende watervogels niet te 
groot is.
Bron: www.gelderland.nl, 22 december 2017.
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De Rijnstrangen bij Zevenaar vormen het grootste riet-
moeras van Oost-Nederland. Er wordt hard gewerkt aan 
het behoud en verbeteren van dit gebied. Het beheer is 
gericht op het in stand houden en verjongen van het riet. 
Daarbij worden de beheerders tegengewerkt door de na-
tuur zelf. Onder andere ganzen, zwanen en Meerkoeten 
vreten een groot deel van de jonge rietstengels weg.
Foto: Else van Luxzenbrug.

Hoe vogels de vorst overleven
Een late winter: veel mensen zijn blij alsnog 
te kunnen genieten van mooi fris winterweer. 
De natuur was zich echter al op het naderende 
voorjaar aan het voorbereiden. Hoe gaan vo-
gels, als het broedseizoen voor de deur staat, 
om met de late kou?
Voor zadenetende vogels, zoals Vinken, Geel-
gorzen en Kneuen, is de kou een onaangena-
me verrassing. Zij zijn afhankelijk van plan-
tenzaden en die raken gedurende de winter 
steeds verder op. De late kou komt net op het 
moment dat de voedselschaarste aanbreekt. 
Ook voor veel andere dieren is de late winter 
het moment dat het erop aan komt. Dit is ook 
de reden dat er met koud winterweer veel 
vaker schuwe vogelsoorten in tuinen kunnen 
opduiken. Ze moeten wel. Zonder voldoende 
voedsel zijn ze ten dode opgeschreven.

Wakken vol watervogels
Watervogels zijn, alleen al door hun keuze 
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erg, maar er moeten wel genoeg goede jaren 
zijn, anders daalt de populatie. Nadat in 2015 
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2017 weer een redelijk goed jaar. Dankzij 
extra onderzoek in dat jaar kon dat mooi 
in beeld worden gebracht. Er was dat jaar 
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2010 kwam het in 2017 uit op bijna vijfdui-
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vogels wisten het gebied meteen te vinden. Er 
zaten dat jaar maar liefst 1.800 visdiefparen 
op de Marker Wadden! Die keuzemogelijk-
heid is belangrijk omdat de visdiefpopulatie 
dan beter aan risicospreiding kan doen. Een 
probleem met eilanden in het IJsselmeerge-
bied is wel dat ze snel dichtgroeien met ve-
getatie, omdat ze ‘s winters niet overstromen. 
Daar houdt de Visdief niet van, want die wil 
vrij uitzicht in verband met roofdieren.
Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Marine 
Research gevraagd om onderzoek te doen 
naar de hoeveelheid spiering in het IJssel-
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gestopt moeten worden totdat onomstotelijk 
vaststaat dat vogels geen nadeel ondervinden 
van de visserij. Vogelbescherming Nederland 
vindt dat de beroepsvisserij duurzaam moet 
zijn en in lijn met de natuurwaarden van 
het IJsselmeergebied. Het is nog niet in de 
finesses bekend hoe het zit met het verband 
tussen vogel- en vispopulaties. Daarom is 
goed onderzoek ook zo belangrijk. Maar uit 
voorzorg zou je nu niet op spiering moeten 
willen vissen.
Waarom is spiering zo belangrijk voor Vis-
dieven en andere vogels van het IJsselmeer? 
Spiering heeft een mooie kleine maat, perfect 
voor vogelsoorten als de Visdief, zowel voor 
piepkleine als voor opgroeiende kuikens. Het 
is een kleine vissoort die vanuit zee de grote 
binnenwateren in trekt. Dat doen ze soms 
massaal, soms minder. Sommige visetende 
vogels anticiperen op deze massaliteit en 
daarom fluctueert ook hun broedsucces van 

nature. Ze kunnen wel overschakelen op an-
dere vissoorten, maar die zijn er meestal min-
der massaal. Al die vissoorten staan trouwens 
ook onder druk door visserij en de onnatuur-
lijke inrichting van het IJsselmeergebied. 
Behalve voor duurzame visserij zet Vogel-
bescherming zich daarom in samenwerking 
met de Nationale Postcode Loterij ook actief 
in voor het verbeteren van de natuurkwaliteit 
van het IJsselmeer.

De Visdief in de rest van Nederland
Uit het Zeeuwse Deltagebied komen berich-
ten van een laag broedsucces dit jaar, alhoe-
wel dit per plek sterk verschilt, maar dat beeld 
is nog niet volledig. Niettemin is het recept 
voor de Visdief simpel: voldoende veilige en 
onverstoorde broedplekken in een visrijke 
omgeving. Dat hebben we zelf in de hand. 
Met voldoende middelen voor natuurherstel 
en een duurzame visserij zou de toekomst 
voor de Visdief absoluut rooskleurig kunnen 
zijn. Om de voorgestane transitie naar een 
duurzame beroepsvisserij op het IJsselmeer 
tot een succes te kunnen maken zal extra inzet 
van het nieuwe kabinet nodig zijn, omdat 
doorgaan op de huidige weg onvoldoende 
perspectief biedt. Maar als die verduurzaming 
van de IJsselmeervisserij er komt, is er de 
overtuiging dat het met de Visdief en veel 
andere visetende vogels goed gaat komen.
Bron: www.vogelbescherming.nl, 19 december 2017.

GS

Voor een goed broedsucces is de Visdief niet alleen 
aangewezen op voldoende goed voedselaanbod maar 
ook afhankelijk van voldoende geschikte broedplaatsen. 
Daarbij zijn rust en ruimte van groot belang. Ook mag de 
vegetatie niet te hoog worden. Visdieven stellen prijs op 
een ruim uitzicht rond de nesten.
Foto: Chris Schenk.

Helpt droogvallen het rietmoeras?
De Rijnstrangen bij Zevenaar vormen het 
grootste rietmoeras van Oost-Nederland. Voor 



94 het Vogeljaar 66 (2) 2018

Uit Het Veld

voor een natte leefomgeving, overgeleverd 
aan de veranderlijkheid van water. Het dicht-
vriezen van open water wordt door watervo-
gels (eenden, ganzen en zwanen) tegengegaan 
door zich in steeds groeiende groepen te 
verzamelen in het overblijvende open water. 
Door het water in beweging te houden, en 
vermoedelijk ook het afgeven van een klein 
beetje lichaamswarmte, wordt opvriezen zo 
lang mogelijk tegengegaan. De poten van 
watervogels krijgen flink wat te verduren. De 
temperatuur van de poten van watervogels 
kan afnemen tot maar een paar graden boven 
de temperatuur van het water. Dat doen ze 
door de bloedsomloop naar de poten zo te 
reguleren dat de poten nét niet bevriezen. Zo 
verliest de vogel zelf zo min mogelijk warmte 
door afkoeling via de poten.
Het is een systeem dat door miljoenen jaren 
evolutie geperfectioneerd is, maar toch 
voorkomt het niet dat in extreem koude 
nachten een eend wel degelijk aan het ijs kan 
vastvriezen en dat is vaker wel dan niet fataal. 
Watervogels hebben dus veel belang bij open 
wakken waarop ze de nacht kunnen doorbren-
gen. Verstoring van wakken met watervogels 
is behoorlijk funest. Het kan vogels het leven 
kosten, iets om rekening mee te houden als 
we massaal het ijs opzoeken.

Op zoek naar ander voedsel
Kieviten en Kemphanen zijn inmiddels al 
teruggekeerd in Nederland. Ook de eerste 
Grutto’s hebben Nederland bereikt, terugge-
keerd van de winterverblijven langs de kusten 
van West-Afrika en de rijstvelden van Spanje 
en Portugal. Terug in Nederland zoeken wei-

devogels zogenaamde plas-dras gebieden op: 
natte weilanden waar ze samenkomen en in 
korte tijd veel voedsel kunnen vinden. Maar 
dat feest gaat nu niet door. Plas-dras gebieden 
zijn vergelijkbaar met een opgespoten ijs-
baan, een dunne laag water die snel bevriest. 
Nu moeten de vogels uitwijken naar andere 
plekken om toch voedsel te vinden. Geluk-
kig is de zon al zo krachtig dat de bovenste 
centimeters van de bodem overdag ontdooien. 
Daardoor lukt het met name Kieviten wel om 
toch íets aan voedsel te bemachtigen. Voor 
de lange snavels van Grutto’s, Tureluurs en 
andere langsnavels is dat veel lastiger. Voor 
deze soorten is de kou van deze week een 
serieus probleem. Vogels die al verzwakt zijn 
geraakt door een lange vliegreis, moeten hun 
reserves in korte tijd kunnen aanvullen. Lukt 
dat niet, dan zullen ze sneuvelen.

Een late, strenge winterperiode is ongunstig voor 
zadenetende vogels, zoals Geelgorzen. De kou komt dan 
net in de periode dat het aanbod van zaden op begint 
te raken. 
Foto: O. Plantema.

Weidevogels zoals Grutto’s 
die vroeg in het voorjaar terug-
keren uit de overwinterings-
gebieden, maken dankbaar 
gebruik van plas-dras locaties. 
Boeren leggen steeds vaker 
dergelijke natte plekken aan 
om het voedselaanbod voor de 
weidevogels te verbeteren. Ook 
andere weidevogelsoorten, 
zoals Kievit, Tureluur,  Scholek-
ster en eenden maken er graag 
gebruik van. Deze locatie wordt 
in het seizoen permanent nat-
gehouden door middel van een 
pomp en een zonnepaneel.
Foto: Rob Kole.
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Hormonen zorgen voor tweestrijd
Het broedseizoen dient zich aan, vogels 
zoeken onder invloed van hun hormonen de 
gebieden op waar ze zullen gaan broeden. 
Kieviten bijvoorbeeld zijn al volop aan het 
baltsen. Begin maart worden normaal ge-
sproken de eerste nesten gemaakt. Het eerste 
kievitsei wordt vaak rond 5 maart gemeld. 
Maar niet overal in de broedgebieden is op 
dit moment al voldoende voedsel te vinden. 
Daardoor vliegen Kieviten nog veel in grote 
groepen rond, op zoek naar voedsel. Als het 
tegen het einde van de week geleidelijk aan 
warmer zal worden, zullen deze groepen snel 
uiteenvallen en nemen de paartjes Kieviten 
bezit van de akkers en weilanden waar ze 
zullen broeden.

Tuinvogels goed helpen
Kou kost vogels extra energie om warm te 
blijven. Ze beschikken over een uitstekende 
isolatielaag; dons geldt als een van de best 
isolerende materialen ter wereld en de buiten-
laag van veren maakt dat vogels veel kunnen 
hebben. Maar de interne kachel moet wel 
blijven branden en daar is voedsel voor nodig. 
Voor kleine soorten, zoals de Winterkoning, 
betekent dat een verbruik van tien procent 
van het lichaamsgewicht per koude nacht. 
Door het bijvoeren van tuinvogels weet u ze-
ker dat de vogels in uw omgeving het kunnen 
volhouden en over een paar weken nog steeds 
voor u zullen kunnen zingen.

En IJsvogels?
IJsvogels kunnen slecht tegen ijs: het scheidt 
ze van hun voedsel onder water. Visjes zijn 
onbereikbaar geworden. Vaak zoeken IJs-
vogels plekken op waar nog wél open water 
te vinden is. De uitlaat van warmer water 
bij industrie, of stromend water dat minder 
snel bevriest. Voor de meeste IJsvogels zal er 
gelukkig nog voldoende open water te vinden 
zijn.
Bron: Vogelbescherming Nederland, 27 februari 2018.
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voedselbeschikbaarheid was het nestsucces 
van de Pimpelmees het laagst sinds het begin 
van de meetreeks in 1982. Het aantal Pimpel-
mezen dat een vervolglegsel had, was juist 
opvallend groot.

Meer dan honderdduizend eieren
In 2017 zijn gegevens ontvangen van 17.289 
nestkasten. Deze werden ingestuurd door 157 
deelnemende nestkastwerkgroepen en So-
von-controleurs, verdeeld over 319 terreinen. 
Ook werden voor het eerst meer dan honderd-
duizend eieren geteld!

Eerste eileg recordvroeg voor diverse soorten
Doordat maart zeer warm was met aan het 
einde van de maand een temperatuurpiek, 
kwamen de nestbouw en eileg van de mezen 
zeer vroeg op gang. De gemiddelde eerste 
eilegdatum van de eerste legsels van de Kool-
mees was met 17 april erg vroeg. In Dender-
monde, België, werd een eerste eileg al op 3 
maart gemeld. De gemiddelde eerste eilegda-
tum van de eerste legsels van de Pimpelmees 
was, net als bij de Koolmees, erg vroeg; op 
11 april. Ook andere vroege soorten zoals 
de Zwarte Mees (gemiddelde eerste eileg 
op 16 april) en de Boomklever (gemiddelde 
eerste eileg op 6 april) waren recordvroeg, 
net als de Ringmus. Hoewel de gemiddelde 
eerste eilegdatum bij de Bonte Vliegenvanger 
gemiddeld was, kon er wel een recordvroege 
eerste eileg worden opgetekend op 9 april uit 
het Liesbos bij Breda. De andere soort die in 
Afrika overwintert, de Gekraagde Roodstaart, 
begon gemiddeld laat, net als de Spreeuw en 
Holenduif.

Nog even en Koolmezen leggen hun eerste 
ei in februari
Uit het jaarverslag van de landelijke werk-
groep NESTKAST blijkt dat in 2017 de nest-
bouw en eileg van onder andere Koolmees en 
Ringmus zeer vroeg op gang kwamen. Door 
de koele tweede helft van april en de lage 

In 2017 was de piektijd voor het uitkomen van rupsen 
later dan gewoonlijk. Uit gegevens van nestkastcon-
troles bleek dat Koolmezen en Pimpelmezen daarop 
reageerden. Zij begonnen gemiddeld een dag later met 
het leggen van eieren. Voor de Pimpelmees ging het 
nestsucces naar een dieptepunt. 
Foto: Jelle de Jong.
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voor een natte leefomgeving, overgeleverd 
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Laagste nestsucces Pimpelmees ooit
In 2017 hebben Koolmezen en Pimpelmezen 
gemiddeld ruim een dag gewacht met het 
beginnen met broeden nadat het laatste ei 
was gelegd. Dit doen ze als ze verwachten 
dat er bij het uitkomen van de eieren, dertien 
dagen later, toch (nog) geen rupsenpiek lijkt 
te komen.
Ook de totale beschikbaarheid van voedsel 
viel tegen getuige de maximale biomassa van 
het voedsel die bijvoorbeeld door het NI-
OO-KNAW in Oosterhout, Gelderland, werd 
gemeten. Door de koele tweede helft van 
april en de lage voedselbeschikbaarheid is het 
nestsucces van de Koolmees laaggemiddeld 
en voor de Pimpelmees zelfs het laagst sinds 
het starten van de tijdreeks in 1982 (gegevens 
Meetnet Nestkaarten, Sovon/CBS)! Opval-
lend daarentegen was het hoge broedsucces, 
in vergelijking met voorgaande jaren, van de 
vervolglegsels die meestal in de warme mei- 
en junimaanden werden grootgebracht. Ook 
indicatief voor een goede tweede helft van het 
broedseizoen is het hoge vervolglegselpercen-
tage voor de Koolmees (23,6%) en de Pim-
pelmees (10,6%). Dit is in beide gevallen vijf 
tot zes keer hoger dan vorig jaar, Koolmees 
4,8% in 2016 en Pimpelmees 1,6% in 2016.
Het nestsucces van een andere vroege 
broeder, de Boomklever, was gemiddeld en 
voor de Zwarte Mees heel hoog. De Bonte 
Vliegenvanger had net als de Bosuil een laag 
gemiddeld nestsucces. Voor de Ringmus en 
Holenduif was het lage gemiddelde zelfs een 
record! Voor de Holenduiven was dit, voor 
het vierde jaar op rij, een heel slecht jaar, het 
slechtste nestsucces over de tijdreeks vanaf 
1984. De Gekraagde Roodstaart had – net als 
de Spreeuw – een hoog gemiddeld nestsucces.

Legselgrootte
Koolmees en Pimpelmees herstelden zich 
enigszins van een reeks van jaren waarin de 
legselgroottes spectaculair kleiner werden, 
maar de Zwarte Mees herstelde (nog) niet en 
liet de kleinste legselgrootte sinds 1982 zien. 
We weten nog niet wat de oorzaak van deze 
verkleining geweest is. Ook de Boomklever 
en Holenduif lieten laaggemiddelde legsel-
groottes zien. Die van Bonte Vliegenvanger, 
Gekraagde Roodstaart en Spreeuw waren 
gemiddeld en die van de Ringmus zelfs hoog 
gemiddeld.
Bron: Werkgroep Nestkast, 23 maart 2018.
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Toename Lepelaars in de Blauwe Kamer
Uiterwaardengebieden staan bekend om hun 
dynamische natuur, zo ook de Blauwe Kamer 
bij Rhenen. Er leven veel verschillende plant- 
en diersoorten, waaronder tal van vogels. 
Onder andere de Lepelaar is met 42 broedvo-
gels een van de vaste bewoners geworden in 
dit natuurgebied. Dat blijkt uit vogelinventari-
saties van vrijwilligers van Sovon en Utrechts 
Landschap.
Er broeden jaarlijks ruim negenhonderd 
vogels in de Blauwe Kamer. In 2017 zijn er 
maar liefst 71 verschillende vogelsoorten aan-
getroffen, waaronder de Waterral, IJsvogel, 
Blauwborst, Nachtegaal en Bosrietzanger. De 
kolonie Lepelaars steeg dit jaar van 37 naar 
42. Andere kolonievogels, zoals de Blauwe 
Reiger en Aalscholver, gingen iets achteruit.

Steltlopers
Bij steltlopers is een dalende lijn te zien ten 
opzichte van 1998. Dat komt doordat het 
gebied zich steeds verder ontwikkelt sinds de 
herinrichting tot natuurgebied in 1992. Toen 
was de Blauwe Kamer nog een open gebied 
met veel zandbanken en weinig begroei-
ing, een ideale habitat voor steltlopers. De 
afgelopen jaren is de Blauwe Kamer steeds 
verder ontwikkeld tot een rijk uiterwaarden-
gebied met kruidenrijke ruigtes en begroeiing. 
Steltlopers voelen zich daar minder in thuis. 
Andere vogels zijn daar juist weer voor terug-
gekomen. Vooral met struweelvogels gaat het 
de laatste jaren erg goed, zoals te zien is een 
aan hoog aantal broedende Braamsluipers, 
Grasmussen, Fitissen en Zwartkoppen.

Sinds de herinrichting tot natuurgebied in 1992 
ontwikkelt zich steeds meer begroeiing in de Blauwe 
Kamer. Aanvankelijk was het nog een open gebied, dat 
aantrekkelijk was voor onder andere steltlopers. Tegen-
woordig voelen die zich daar minder thuis, maar er zijn 
ook vogelsoorten waarvan de aantallen toenemen. De 
laatste jaren gaat het vooral met struweelvogels, zoals 
bijvoorbeeld Braamsluipers, erg goed.
Foto: Joke Stuurman.
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Vrijwilligers
Het inventariseren van broedvogels in 
de Blauwe Kamer vond al plaats voor de 
inrichting tot natuurgebied door vrijwilligers 
van de KNNV-vogelwerkgroep Wageningen 
e.o.. Sinds 1992 wordt het jaarlijks gedaan 
en geregistreerd door vrijwilligers van Sovon 
en Utrechts Landschap. Zij brengen elk jaar 
nauwkeurig in kaart welke vogelsoorten er 
voorkomen en waar ze broeden. Dat geeft niet 
alleen een mooi beeld van de soortenrijkdom 
in de Blauwe Kamer, maar het biedt ook 
inzicht in de ontwikkeling van het gebied. 
Waardevolle informatie die helpt bij het 
natuurbeheer.
Behalve broedvogels zijn er ook elk jaar veel 
andere bijzondere vogels waar te nemen in 
de Blauwe Kamer. De plassen en de rivier 
bieden goede mogelijkheden om voedsel te 
vinden voor de Visarend, Zeearend, Grote 
Zilverreiger, Zwarte Ibis en Witwangstern. Of 
deze vogels er in de toekomst ook tot broeden 
zullen komen, is nog afwachten.
Bron: Veenendaalse Krant.nl, 17 januari 2018.
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subsidie krijgen. Dat gebeurt ook in het Over-
ijsselse gebied. Maar treft de boeren door dit 
onderzoek dan geen blaam meer? Dat durft 
Van der Valk niet te zeggen. ‘Maar het is fijn 
dat de vermoedens van boeren worden beves-
tigd met het onderzoek.’ Akkerbouwer Peter 
van Damme van de Stichting Boer Bewust 
beaamt dat. ‘De afname van weidevogels 
wordt vaak alleen de boeren verweten, ook al 
doen we ons best ons steentje bij te dragen. 
Het is fijn dat er verder gekeken wordt.’

Afschieten?
De hoofdoorzaak van de landelijke afname 
van weidevogels is toch echt de intensive-
ring van de landbouw, zegt Lars Soerink, 
woordvoerder van Vogelbescherming. ‘Maar 
uit het onderzoek in Overijssel blijkt wel dat 
de impact van vossen aldaar zeer groot is.’ 
Het gebied waar onderzoek is gedaan is een 
kerngebied voor weidevogels die op de Rode 
Lijst staan. ‘De vossenpopulatie daarentegen 
is kerngezond. Als alle feiten erop wijzen 
dat vossen zo’n impact hebben, dan zou je in 
goed overleg en na voldoende onderzoek kun-
nen overwegen vossen af te schieten om de 
weidevogels te beschermen.’ Zover is het nog 
niet. Het collectief dat het onderzoek initieer-
de, gaat kijken naar mogelijke oplossingen 
voor het vossenprobleem.
Bron: Trouw, 31 januari 2018.
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Welke vogels maken ‘s winters gebruik van 
vogelakkers?
Vogelakkers zijn ontwikkeld als foerageerge-
bied voor de Grauwe Kiekendief, een zomer-
gast die voornamelijk veldmuizen eet. Maar 
gebruiken andere muizenetende roofvogels, 

Vos is grote vijand van de weidevogel
Dat er steeds minder weidevogels in Ne-
derland wonen, komt niet alleen door de 
intensieve landbouw. Vossen roven in groten 
getale weidevogelnesten leeg, blijkt uit onder-
zoek in beschermde weidevogelgebieden in 
Overijssel.
De lotgevallen van 285 nesten zijn onder-
zocht in een gebied van bijna 30.000 ha. 
Van deze legsels kwam 25 tot 43 procent uit, 
afhankelijk van de vogelsoort. De belang-
rijkste oorzaak van het verlies van eieren: 
roofdieren. De meest gesnapte dader die met 
camera’s is vastgelegd: de vos.
‘Als je de cijfers afzet tegen de landelijke 
vuistregel dat vijftig tot zestig procent van 
de nesten moet overleven om een stabiele 
weidevogelpopulatie te behouden, is dat wel 
alarmerend,’ zegt Joachim van der Valk van 
Collectief Agrarisch Natuurbeheer Noord-
west-Overijssel, de initiatiefnemer van het 
onderzoek.
De populatie weidevogels neemt al jaren 
af in Nederland. Over het algemeen wordt 
aangenomen dat dit vooral komt door de in-
tensivering van de landbouw: weilanden zijn 
daardoor geen interessante broedplek meer 
voor vogels, boeren maaien hun nesten kapot. 
Boeren die hun weiland weidevogelvriende-
lijk inrichten en beheren, kunnen daarvoor 

In Groningen, Flevoland en Texel zijn vogelakkers 
ingericht die bedoeld waren om Grauwe Kiekendieven 
te ondersteunen. Deze akkers blijken ook voor andere 
vogels interessant. Ook zijn er vogels die er in de winter 
op foerageren, bijvoorbeeld Veldleeuweriken.
Foto: Otte Zijlstra.
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nestsucces van de Koolmees laaggemiddeld 
en voor de Pimpelmees zelfs het laagst sinds 
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Het nestsucces van een andere vroege 
broeder, de Boomklever, was gemiddeld en 
voor de Zwarte Mees heel hoog. De Bonte 
Vliegenvanger had net als de Bosuil een laag 
gemiddeld nestsucces. Voor de Ringmus en 
Holenduif was het lage gemiddelde zelfs een 
record! Voor de Holenduiven was dit, voor 
het vierde jaar op rij, een heel slecht jaar, het 
slechtste nestsucces over de tijdreeks vanaf 
1984. De Gekraagde Roodstaart had – net als 
de Spreeuw – een hoog gemiddeld nestsucces.
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Koolmees en Pimpelmees herstelden zich 
enigszins van een reeks van jaren waarin de 
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We weten nog niet wat de oorzaak van deze 
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groottes zien. Die van Bonte Vliegenvanger, 
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gekomen. Vooral met struweelvogels gaat het 
de laatste jaren erg goed, zoals te zien is een 
aan hoog aantal broedende Braamsluipers, 
Grasmussen, Fitissen en Zwartkoppen.

Sinds de herinrichting tot natuurgebied in 1992 
ontwikkelt zich steeds meer begroeiing in de Blauwe 
Kamer. Aanvankelijk was het nog een open gebied, dat 
aantrekkelijk was voor onder andere steltlopers. Tegen-
woordig voelen die zich daar minder thuis, maar er zijn 
ook vogelsoorten waarvan de aantallen toenemen. De 
laatste jaren gaat het vooral met struweelvogels, zoals 
bijvoorbeeld Braamsluipers, erg goed.
Foto: Joke Stuurman.
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zoals de Blauwe Kiekendief en Ruigpootbui-
zerd, dezelfde vogelakkers ook gedurende de 
wintermaanden? En hebben Veldleeuweriken 
ook ‘s winters profijt van deze maatregel?
Dat vogelakkers ‘s winters een grote aantrek-
kingskracht uitoefenen op vogels is niet zo 
vreemd, aangezien er dan in een groot deel 
van het open boerenland weinig voedsel te 
vinden is. Veel akkers zijn geploegd en veel 
percelen zijn ingezaaid met wintertarwe, dat 
‘s winters als groen sprietje op het veld staat. 
In drie provincies zijn onder regie van de 
Werkgroep Grauwe Kiekendief en Vogelbe-
scherming Nederland vogelakkers aangelegd.
Van oktober tot en met maart in 2015, 2016 
en 2017 zijn er tweewekelijkse bezoeken ge-
bracht aan verscheidene vogelakkers gelegen 
in Flevoland, Groningen en op Texel. Daar-
naast zijn referentiegebieden geteld op nabij-
gelegen regulier bouwland. Uit de tellingen 
blijkt dat op alle vogelakkers meer Blauwe 
Kiekendieven en Veldleeuweriken voorkomen 
dan in de referentiegebieden. Velduilen zijn 
op alle vogelakkers meerdere malen aange-
troffen en in de referentiegebieden maar één 
keer in een groenbemester in Groningen.

Flevoland
In Flevoland ligt een grote vogelakker van 
45 ha aan de Wulptocht en de Vogelweg. Op 
de Flevolandse vogelakker werden tijdens 16 
van de 21 bezoeken Blauwe Kiekendieven 
waargenomen. In januari tot en met maart 
werden er tot vier Velduilen aangetroffen. 
Op deze vogelakker liggen ook percelen met 
zomerkoolzaad en zomertarwe die regulier 
geoogst worden en waarvan de stoppel blijft 
overstaan gedurende de winter. Veldleeuweri-
ken maakten gedurende de winter in groepjes 
gebruik van voornamelijk deze stoppelvelden. 
Een bijzondere waarneming in januari 2016 
was een tweetal Kwartels!

Groningen
De 50 ha grote vogelakker in Midden-Gronin-
gen grenst aan het natuurgebied ‘Roegwold’. 
Dit heeft zijn uitwerking op de vogelakker: 
ganzen, Grote Zilverreigers, Spreeuwen, 
Bruine en Blauwe Kiekendieven die slapen 
in het natuurgebied, maken veel gebruik 
van de vogelakker om er te foerageren. De 
zonnebloemen in de braakstroken worden 
veel bezocht door Groenlingen en andere 
vinkachtigen. Roofvogels gebruiken de hoge 
stengels als uitkijkposten. Blauwe Kieken-
dieven werden tijdens 13 van de 21 bezoeken 

aangetroffen, de Velduil werd tweemaal 
gezien. Een Klapekster heeft minstens twee 
maanden op de vogelakker doorgebracht op 
jacht naar muizen.

Texel
Op Texel liggen meerdere vogelakkers, onder 
andere in de Prins Hendrikpolder (6 ha) en 
in polder Waal en Burg (13 ha). Op 6 van de 
22 bezoeken werden Blauwe Kiekendieven 
aangetroffen op de vogelakkers. Het is niet 
verwonderlijk dat er op Texel minder Blauwe 
Kiekendieven op de vogelakkers zitten dan 
in Flevoland of Groningen, omdat er op 
Texel redelijk veel aanbod aan (half)natuur-
lijke habitat is. Op de vogelakker in de Prins 
Hendrikpolder zaten afgelopen winter drie 
maanden lang twee tot vier Velduilen.
Drie belangrijke vogelsoorten die gebruikma-
ken van de vogelakkers om er te foerageren, 
zijn Blauwe Kiekendief, Velduil en Veldleeu-
werik.
Bron: Werkgroep Grauwe Kiekendief, 5 januari 2018.
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Hoe gaat het met de Gelderse weidevogels?
Bij weidevogels denk je misschien niet direct 
aan Gelderland. Toch komen ook hier van 
oudsher overal weidevogels voor: in de voch-
tige heide- en broekontginningen in de IJssel-
vallei, in de Gelderse Vallei en in de Achter-
hoek, in de uiterwaarden, in de komgebieden 
van het rivierenland en in de polders aan de 
Randmeerkust. Zoals in heel Nederland, zijn 
ook in Gelderland de aantallen weidevogels 
flink teruggelopen.
Vorig jaar heeft bureau Van der Goes en 
Groot in opdracht van Staatsbosbeheer de 
reservaten Oosterwolde, Arkemheen en Put-
terpolder geïnventariseerd. De meeste andere 
weidevogelgebieden maken deel uit van het 
Netwerk Ecologische Monitoring. Bovendien 
tellen de collectieven voor agrarisch natuur-
beheer weidevogels en schatten zij broedsuc-
ces en kuikenoverleving. Door combinatie 
van deze gegevens is een globaal beeld te 
geven van de stand van zaken.

Arkemheen en Putterpolder
De Polder Arkemheen en de Putterpolder 
zijn het belangrijkste weidevogelgebied van 
Gelderland, met een totale oppervlakte van 
1740 ha. Hier is de afgelopen jaren veel 
gebeurd. Via een kavelruil heeft Staatsbosbe-
heer een aaneengesloten gebied gekregen van 
circa 250 ha. Dat gebied heeft nu een eigen 
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waterhuishouding met hoge waterstanden in 
het voorjaar. Verder zijn er door de agrarische 
natuurvereniging (collectief) BAO enkele 
kleinere particuliere weidevogelreservaten 
gerealiseerd, waar onder andere plas-dras oe-
vers op de percelen zijn ingericht. Daarnaast 
is er in de rest van de polder veel agrarisch 
natuurbeheer, gericht op weidevogels.
In het Staatsbosbeheerreservaat (in totaal 300 
ha) broedden in 2017 531 paar weidevogels. 
Het gaat om acht soorten. Dat zijn vooral 
Grutto’s (178 paar), Tureluurs (105 paar) 
en Kieviten (187 paar). Verder gaat het om 
kleinere aantallen Scholeksters, Watersnip-
pen, Veldleeuweriken, Graspiepers en Gele 
Kwikstaarten. Daarnaast komen er ook flinke 
aantallen eenden voor in dit gebied, met name 
Wilde Eend, Krakeend en Slobeend. Deze 
aantallen wijken voor de meeste soorten niet 
veel af van de aantallen in de jaren negen-
tig van de vorige eeuw. Alleen Scholekster 
en Veldleeuwerik zitten duidelijk onder dat 
niveau, maar de Krakeend zit daar boven. De 
weidevogeldichtheid ligt op zo’n 170 paartjes 
per honderd hectare. In de rest van de polder 
liggen de dichtheden lager. In totaal is daar 
ruim 1000 ha geteld, waarvan 930 ha één of 
andere vorm van agrarisch natuurbeheer kent. 
Hier broeden 613 paar weidevogels waarvan 
166 paar Grutto’s. Dat is dus ruim zestig 
paartjes per honderd hectare.

Oosterwolde
De Polder Oosterwolde beslaat de noordpunt 
van Gelderland, ten noorden van Elburg. 
Hier ligt een Staatsbosbeheerreservaat van 
250 ha waar de waterhuishouding is afge-
stemd op kritische weidevogels. Ook ligt er 
een moerasstrook met onder andere riet en 
krabbescheer.

In dit reservaat zijn in 2017 142 paar 
weidevogels vastgesteld, waarvan 24 paar 
Grutto’s. Verder Kievit, Wulp, Tureluur, 
Watersnip, Graspieper, Veldleeuwerik en 
Gele Kwikstaart. Dat zijn er ongeveer zestig 
per honderd hectare. De aantallen liggen in 
grote lijnen op hetzelfde niveau als in de jaren 
negentig van de vorige eeuw. Ook komen 
bijzondere moerasvogels voor zoals Roer-
domp, Snor, Zwarte Stern en Porseleinhoen. 
Verder ligt in de polder Oosterwolde en de 
aangrenzende polder Oldebroek nog zo’n 950 
ha agrarisch natuurbeheer, waarop nog 120 
paar Grutto’s broeden.

Nog twintig gebieden
Buiten deze gebieden zijn er in Gelderland 
nog twintig gebieden waar wordt geprobeerd 
met agrarisch natuurbeheer weidevogelpopu-
laties veilig te stellen en ze te laten groeien. 
Deze gebieden liggen aan de Randmeerkust, 
langs de IJssel en in de Betuwe. Zij om-
vatten zo’n 4700 ha waarvan voor 1350 ha 
een overeenkomst agrarisch natuurbeheer is 
afgesloten. Hier broeden een kleine 1800 paar 
weidevogels waarvan 250 paar Grutto’s. In 
het agrarisch natuurbeheer gelden overigens 
Grutto, Kievit, Watersnip, Wulp, Scholek-
ster, Tureluur, Slobeend en Zomertaling als 
weidevogels.

Enkele procenten
Het gaat dus niet bepaald goed met de weide-
vogels in Gelderland. Er zijn maar een paar 
natuurreservaten met een weidevogeldoelstel-
ling. Slechts enkele procenten van het Gelders 
landbouwareaal herbergen nog weidevogels 
en de dichtheden daar zijn laag. Het aantal 
broedparen Grutto in Gelderland ligt al met al 
op hooguit enkele duizenden.
De agrarische natuurverenigingen (collec-
tieven) en vrijwilligers doen hun best om de 
weidevogels te steunen. Het afgelopen jaar 
zijn bijna zesduizend nesten beschermd. Maar 
legsels beschermen werkt alleen als er een 
goed mozaïek is van de verschillende beheer-
vormen, zodat de vogels steeds voldoende 
voedsel en dekking hebben. De collectieven 
werken daaraan, maar de ideale situatie is nog 
niet bereikt. In veel gebieden is het aandeel 
kruidenrijk grasland te laag of de kwaliteit 
is onvoldoende en op veel tussenliggende 
percelen vindt normaal agrarisch beheer 
plaats. Verder is de biotoop te verbeteren door 
hier en daar percelen plas-dras te zetten. En 
met ‘last-minute’-beheer kan het maaien van 

In het weidevogelreservaat van Staatsbosbeheer in de 
Polder Oosterwolde (Gld.) broeden verschillende soor-
ten weidevogels, waaronder ook de Wulp.
Foto: Jelle de Jong.
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45 ha aan de Wulptocht en de Vogelweg. Op 
de Flevolandse vogelakker werden tijdens 16 
van de 21 bezoeken Blauwe Kiekendieven 
waargenomen. In januari tot en met maart 
werden er tot vier Velduilen aangetroffen. 
Op deze vogelakker liggen ook percelen met 
zomerkoolzaad en zomertarwe die regulier 
geoogst worden en waarvan de stoppel blijft 
overstaan gedurende de winter. Veldleeuweri-
ken maakten gedurende de winter in groepjes 
gebruik van voornamelijk deze stoppelvelden. 
Een bijzondere waarneming in januari 2016 
was een tweetal Kwartels!

Groningen
De 50 ha grote vogelakker in Midden-Gronin-
gen grenst aan het natuurgebied ‘Roegwold’. 
Dit heeft zijn uitwerking op de vogelakker: 
ganzen, Grote Zilverreigers, Spreeuwen, 
Bruine en Blauwe Kiekendieven die slapen 
in het natuurgebied, maken veel gebruik 
van de vogelakker om er te foerageren. De 
zonnebloemen in de braakstroken worden 
veel bezocht door Groenlingen en andere 
vinkachtigen. Roofvogels gebruiken de hoge 
stengels als uitkijkposten. Blauwe Kieken-
dieven werden tijdens 13 van de 21 bezoeken 

aangetroffen, de Velduil werd tweemaal 
gezien. Een Klapekster heeft minstens twee 
maanden op de vogelakker doorgebracht op 
jacht naar muizen.

Texel
Op Texel liggen meerdere vogelakkers, onder 
andere in de Prins Hendrikpolder (6 ha) en 
in polder Waal en Burg (13 ha). Op 6 van de 
22 bezoeken werden Blauwe Kiekendieven 
aangetroffen op de vogelakkers. Het is niet 
verwonderlijk dat er op Texel minder Blauwe 
Kiekendieven op de vogelakkers zitten dan 
in Flevoland of Groningen, omdat er op 
Texel redelijk veel aanbod aan (half)natuur-
lijke habitat is. Op de vogelakker in de Prins 
Hendrikpolder zaten afgelopen winter drie 
maanden lang twee tot vier Velduilen.
Drie belangrijke vogelsoorten die gebruikma-
ken van de vogelakkers om er te foerageren, 
zijn Blauwe Kiekendief, Velduil en Veldleeu-
werik.
Bron: Werkgroep Grauwe Kiekendief, 5 januari 2018.
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een perceel waarop vogels broeden uitgesteld 
worden. Daarnaast is de predatie hoog, vooral 
in de gebieden die dicht bij de Veluwe liggen.

Actieplan akker- en weidevogels
In 2016 hebben de Gelderse landbouw- en 
natuurorganisaties een Actieplan akker- en 
weidevogels opgesteld. Gedeputeerde Jan Ja-
cob van Dijk heeft dit actieplan in ontvangst 
genomen en geld beschikbaar gesteld voor 
de uitvoering. Het plan maakt extra inspan-
ningen mogelijk. De collectieven kunnen nu 
extra maatregelen nemen ten behoeve van 
Kievit en Patrijs; deze soorten komen veelal 
voor in andere gebieden dan de nu begrens-
de weidevogelgebieden. De drie Gelderse 
collectieven leggen ook de laatste hand aan 
een predatieplan, waarin staat aangegeven 
welke mogelijkheden er zijn om predatie 
zoveel mogelijk te voorkomen. Verder hebben 
de Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
en de collectieven gezamenlijk een drone 
aangeschaft die weidevogelnesten en kuikens 
kan opzoeken. Voordeel daarvan is dat er 
geen verstoring is door mensen die het veld 
in gaan. Afgelopen winter is er een achttal 
dronepiloten opgeleid.
Door de extra impuls via dit actieplan en de 
accentverschuiving van beschermen van nes-
ten naar kuikenoverleving denken we dat we 
de juiste dingen doen om de weidevogelpopu-
laties te laten groeien. De collectieven en de 
vrijwilligers staan er in elk geval klaar voor!
Bron: Persbericht provincie Gelderland, 12 maart 
2018.
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Haviken kraken zeearendnest
Twee Zeearenden zetelden vorig jaar in een 
machtig nest in Nationaal Park De Alde 
Feanen. De verwachting was dat ze daar dit 
jaar vast wel weer zouden gaan broeden, maar 
dat liep anders: … ze betrokken een vlakbij 

gelegen haviknest. De verjaagde Haviken 
kraakten vervolgens het oude zeearendnest, 
maar daar worden ze nu dagelijks op leven en 
dood gestalkt door de Zeearenden. Tiendui-
zenden mensen volgden deze soap live via de 
website ‘Beleef de Lente’.
De camera’s van Beleef de Lente zijn al jaren 
een publieksknaller. Meer dan een miljoen 
mensen volgen elk jaar de belevenissen in de 
vogelnesten die Vogelbescherming Nederland 
in beeld brengt. Welke vogelsoorten dat zijn 
is elk jaar weer een verrassing, want om de 
vogels niet te verstoren, worden de webcams 
ver voor het broedseizoen geplaatst. Maar ja, 
vogels laten zich niet regisseren… Ook dit 
jaar zijn er weer talloze onverwachte wendin-
gen. Met hoofdrollen voor Haviken, Zeearen-
den, Kerkuilen en Kauwtjes.

De koning van De Alde Feanen is verhuisd
Bij het nest in de Friese Alde Feanen, waar 
een paartje Zeearenden een jaar eerder een 
jong grootbracht (zie het Vogeljaar 66(1):45), 
werd afgelopen winter een webcam geplaatst. 
Het was wachten op de terugkeer van ‘de 
koning van dit nationale park’. Maar ook al 
waren de arenden regelmatig op het nest te 
zien en sleepten ze zelfs met takken, besloten 
ze toch verderop een nieuw nest te bouwen in 
een bestaand haviknest. Toen zag het paartje 
Haviken zich tot woningruil genoodzaakt. Het 
oude zeearendnest werd vervolgens door de 
Haviken gekraakt en inmiddels liggen er vier 
eieren in het nest en wordt er hartstochtelijk 
gebroed.
De Zeearenden laten echter regelmatig 
merken dat zij wel degelijk de baas zijn in het 
gebied en nog gehecht zijn aan hun oude nest. 
Ze komen regelmatig langs om de Haviken 
te stalken, pesten en de stuipen op het lijf te 
jagen. 
Het blijft voorlopig spannend. De Zeearend 
voelt zich de koning van Nationaal Park De 

In 2018 werd een zeearendnest gekraakt door een paartje Haviken. Er werden vervolgens vier eieren gelegd en be-
broed. Deze schermbeelden van de webcam zijn vastgelegd op 18 april 2018. De beelden zijn binnen enkele minuten 
na elkaar gemaakt.                                     (Bron: Beleefdelente.nl.)
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Alde Feanen en heeft nog steeds een sterke 
binding met het nest waar hij vroeger een 
jong grootbracht. Gaat de Zeearend de eieren 
van de Havik opeten, of wacht hij liever tot 
de havikjongen zijn uitgekomen om ze dan 
als snackje te nuttigen? Of gaat de dappere 
Havik gewoon met succes een paar jongen 
grootbrengen met het zwaard van Damocles 
boven zijn hoofd? Het is hoe dan ook live te 
volgen op de website Beleefdelente.nl.
Bron: Bericht Vogelbescherming Nederland, 10 april, 
2018.
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gens jagend in de wijde omgeving gemeld. 
Vooral Meerkoeten, (jonge) ganzen, maar ook 
eenden, (jonge) meeuwen en zelfs een forse 
Aal en een volwassen Aalscholver worden 
als prooi gesignaleerd. Observaties leveren 
de volgende gegevens op: naast een klein 
aandeel vissen, ruim 3% zoogdieren en wat 
ongedetermineerde prooien, worden voorna-
melijk watervogels (ruim 65%) en verder wat 
andere vogelsoorten (ruim 2%) geslagen.

Nest
In 2016 is er de eerste broedpoging. Het paar 
baltst veelvuldig en probeert het nest van 
een havikpaar, later ook van een buizerdpaar 
over te nemen. Tevergeefs. Vermoedelijk 
was het vrouwtje (bijna drie jaar oud; vierde 
kalenderjaar) nog te onervaren. Toch wordt er 
uiteindelijk op een fundering, gevormd door 
een oud haviknest, in het broekbos gebouwd 
aan een horst in een flinke els. Haviken die 
in de nabijheid komen, worden fel verjaagd. 
Vroeg in 2017 wordt de nestbouw op die 
plaats hervat.
Vanaf 10 februari 2017 stelt het GLS een rui-
me zone in met een absoluut gebiedsverbod, 
compleet met camerabewaking. Dit wordt 
breed gecommuniceerd: zero tolerance! Naast 
het verjagen van ongewenste soortgenoten en 
paringen, vallen van ver de bouwactiviteiten 
aan het nest te registreren. Broeden wordt 
vastgesteld vanaf 3 april. Terreinbeheerder 
Alwin Hut (GLS) ziet, precies zoals tevoren 
al berekend, het eerste voedergedrag van 
een jong op 2 mei. De jonge vogel wordt 
vooral gevoerd met Brasem (paaitijd), diverse 
ganzen en eenden en de favoriete Meerkoet. 
De prooidieren worden gewoonlijk in de 
nabijheid van het nest op de grond geplukt of 
schoongemaakt, waarbij de oudervogel zelf 
een deel ervan nuttigt.

In 2017 was er een succesvolle broedpoging van een 
paartje Zeearend in het Zuidlaardermeergebied. 
Foto: Wim Smeets.

Eerste broedgeval van de Zeearend in 
Groningen in 2017
In een uitvoerig artikel in de Grauwe Gors 
– een uitgave van de Avifauna Groningen – 
beschrijven Guido Meeuwissen en Jan Henk 
Venema het verschijnen van Zeearenden in 
Noord-Nederland sinds 1994, gevolgd door 
een aantal broedgevallen, wat begon met 
een broedgeval in het Lauwersmeer in 2010. 
Vervolgens wordt ingezoomd op de ontwik-
kelingen rond het Zuidlaardermeer, met name 
aan de westkant tussen december 2011 en 
oktober 2017. 
Dit is een beknopte samenvatting van het 
artikel van Meeuwissen & Venema.

Nestjong AY41
In de periode vanaf december 2011 was een 
mannetje, geringd als nestjong (AY41) op 6 
juni 2011 in het Lauwersmeer, geregeld pre-
sent in dit waterbergingsgebied, op 38 km van 
zijn geboorteplek. Vanaf februari 2012 kreeg 
hij gezelschap van een ongeringd vrouwtje, 
eerste winter (tweede kalenderjaar).

Procesnatuur
Het Groninger Landschap (GLS) hanteert 
sinds 2012 een licht wisselend hoog water-
peil, gewoonlijk 30 cm +NAP; zo’n halve 
meter verhoogd ten opzichte van voorheen. 
De vernatting trekt constant een scala aan wa-
tervogels en steltlopers aan. Het gaat om een 
gebied van 1800 ha, beheerd als ‘procesna-
tuur’. Daarmee, zo blijkt, is het een geschikt 
gebied voor de Zeearend. Vanaf februari 2014 
worden mannetje en vrouwtje veelvuldig 
samen gezien, waarbij de zich in rustig tempo 
ontwikkelende paarband zichtbaar wordt. De 
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100 het Vogeljaar 66 (2) 2018

Uit Het Veld

een perceel waarop vogels broeden uitgesteld 
worden. Daarnaast is de predatie hoog, vooral 
in de gebieden die dicht bij de Veluwe liggen.

Actieplan akker- en weidevogels
In 2016 hebben de Gelderse landbouw- en 
natuurorganisaties een Actieplan akker- en 
weidevogels opgesteld. Gedeputeerde Jan Ja-
cob van Dijk heeft dit actieplan in ontvangst 
genomen en geld beschikbaar gesteld voor 
de uitvoering. Het plan maakt extra inspan-
ningen mogelijk. De collectieven kunnen nu 
extra maatregelen nemen ten behoeve van 
Kievit en Patrijs; deze soorten komen veelal 
voor in andere gebieden dan de nu begrens-
de weidevogelgebieden. De drie Gelderse 
collectieven leggen ook de laatste hand aan 
een predatieplan, waarin staat aangegeven 
welke mogelijkheden er zijn om predatie 
zoveel mogelijk te voorkomen. Verder hebben 
de Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
en de collectieven gezamenlijk een drone 
aangeschaft die weidevogelnesten en kuikens 
kan opzoeken. Voordeel daarvan is dat er 
geen verstoring is door mensen die het veld 
in gaan. Afgelopen winter is er een achttal 
dronepiloten opgeleid.
Door de extra impuls via dit actieplan en de 
accentverschuiving van beschermen van nes-
ten naar kuikenoverleving denken we dat we 
de juiste dingen doen om de weidevogelpopu-
laties te laten groeien. De collectieven en de 
vrijwilligers staan er in elk geval klaar voor!
Bron: Persbericht provincie Gelderland, 12 maart 
2018.
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Haviken kraken zeearendnest
Twee Zeearenden zetelden vorig jaar in een 
machtig nest in Nationaal Park De Alde 
Feanen. De verwachting was dat ze daar dit 
jaar vast wel weer zouden gaan broeden, maar 
dat liep anders: … ze betrokken een vlakbij 

gelegen haviknest. De verjaagde Haviken 
kraakten vervolgens het oude zeearendnest, 
maar daar worden ze nu dagelijks op leven en 
dood gestalkt door de Zeearenden. Tiendui-
zenden mensen volgden deze soap live via de 
website ‘Beleef de Lente’.
De camera’s van Beleef de Lente zijn al jaren 
een publieksknaller. Meer dan een miljoen 
mensen volgen elk jaar de belevenissen in de 
vogelnesten die Vogelbescherming Nederland 
in beeld brengt. Welke vogelsoorten dat zijn 
is elk jaar weer een verrassing, want om de 
vogels niet te verstoren, worden de webcams 
ver voor het broedseizoen geplaatst. Maar ja, 
vogels laten zich niet regisseren… Ook dit 
jaar zijn er weer talloze onverwachte wendin-
gen. Met hoofdrollen voor Haviken, Zeearen-
den, Kerkuilen en Kauwtjes.

De koning van De Alde Feanen is verhuisd
Bij het nest in de Friese Alde Feanen, waar 
een paartje Zeearenden een jaar eerder een 
jong grootbracht (zie het Vogeljaar 66(1):45), 
werd afgelopen winter een webcam geplaatst. 
Het was wachten op de terugkeer van ‘de 
koning van dit nationale park’. Maar ook al 
waren de arenden regelmatig op het nest te 
zien en sleepten ze zelfs met takken, besloten 
ze toch verderop een nieuw nest te bouwen in 
een bestaand haviknest. Toen zag het paartje 
Haviken zich tot woningruil genoodzaakt. Het 
oude zeearendnest werd vervolgens door de 
Haviken gekraakt en inmiddels liggen er vier 
eieren in het nest en wordt er hartstochtelijk 
gebroed.
De Zeearenden laten echter regelmatig 
merken dat zij wel degelijk de baas zijn in het 
gebied en nog gehecht zijn aan hun oude nest. 
Ze komen regelmatig langs om de Haviken 
te stalken, pesten en de stuipen op het lijf te 
jagen. 
Het blijft voorlopig spannend. De Zeearend 
voelt zich de koning van Nationaal Park De 

In 2018 werd een zeearendnest gekraakt door een paartje Haviken. Er werden vervolgens vier eieren gelegd en be-
broed. Deze schermbeelden van de webcam zijn vastgelegd op 18 april 2018. De beelden zijn binnen enkele minuten 
na elkaar gemaakt.                                     (Bron: Beleefdelente.nl.)
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Jonge vogel
Op 15 juli klautert het jong uit het nest; het 
geldt nu als ‘takkeling’. Vanaf de vermeende 
eilegdatum is dat op de 74ste dag. Ongeveer 
zeventig dagen is blijkens literatuur gangbaar. 
Na negentig dagen vliegt het uit op 1 augus-
tus. De in verhouding lange ‘nestperiode’ 
wijst, met het forse postuur, op een vrouwe-
lijk exemplaar. Mannetjes vliegen gewoon-
lijk uit tussen de zeventig en vijfenzeventig 
dagen. Op 24 augustus vangt het voor het 
eerst een prooi, een watersnip. Het jeugdkleed 
kenmerkt zich door opvallend lange vleugels 
en een langere staart dan bij de oudervogels. 
Sinds 18 februari 2018 is de jonge arend niet 
meer in het gebied teruggezien. Overigens 
verscheen er in de hele periode geregeld een 
jonge Zeearend (tweede kalenderjaar) in het 
territorium. Soms waren er heftige reacties 
van het broedpaar, maar soms ook geheel 
niet.

Conclusies
Na broedgevallen elders in Nederland, steeds 
in uitermate geïsoleerde delen van grote, 
stille natuurgebieden, ging het hier om een 
nest te midden van cultuurland. Weliswaar 
werd er dus een bufferzone van 1 km rond het 
nest ingesteld. Toch is het opmerkelijk dat 
dit broedgeval plaatsvond in een omgeving 
die gekenmerkt wordt door een behoorlijke 
recreatiedruk. De auteurs concluderen: ‘De 
aanwezigheid van deze toppredator wordt 
door het GLS dan ook als kroon op haar werk 
beschouwd. De herinrichting van de polders 
als waterbergingsgebied met een wisselend 
waterpeilbeheer voorziet jaarrond in voldoen-
de biomassa aan watervogels.’ Het artikel be-
nadrukt dat voldoende rust door het instellen 

van een beschermde zone van cruciaal belang 
is, waarna het afsluit met aanbevelingen ten 
aanzien van de recreatie in de omringende 
polders.
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Zeearend mogelijk gedood door windmolen 
Een Zeearend, die dinsdag 19 maart 2018 
dood werd gevonden op een boerenerf in Le-
lystad, is waarschijnlijk geraakt door de wiek 
van een windmolen. Dat is de conclusie van 
Joke Bijl van Staatsbosbeheer, na onderzoek 
door de Wageningen University & Research 
(WUR).
Volgens de onderzoekers gaat het om een 
mannetje van vier jaar oud, waarvan de poten 
en een vleugel waren gebroken. Volgens Bijl 
vliegen zeearenden op zo’n honderd meter 
hoogte en zijn hun ogen voortdurend op de 
grond gericht, op zoek naar eten.
Mogelijk wordt de dode Zeearend na het 
onderzoek opgezet en krijgt de vogel een plek 
in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer 
in Lelystad.
Inmiddels is vast komen te staan dat deze 
Zeearend geen deel uitmaakt van het paar dat 
in de Oostvaardersplassen broedt.
Bron: Persbericht Omroep Flevoland, 21 maart 2018.
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Mededeling
Voor onze buitenlandse abonnees
De internationale portokosten zijn de laatste tijd 
dusdanig gestegen, dat wij helaas gedwongen 
zijn de abonnementsprijs voor onze buitenland-
se abonnees te verhogen. De kosten voor het 
verzenden naar het buitenland waren zodanig 
gestegen dat er op deze abonnementen verlies 
geleden werd.
De prijs voor abonnees in het buitenland wordt 
met ingang van de volgende jaargang €37,50 
per jaar.
n W.A. Werkman, e-mail: wawerkman@hot-
mail.com.

IJsvogelnieuws uit Gooi en Vechtstreek
In Het Gooi en in de Vechtstreek wordt al 
jaren veel energie gestoken in het bescher-
men van de IJsvogels. Het aantal broedpa-
ren bereikte in 2017 een nieuw record: 104 
broedparen! Verdeeld over de regio geeft dat 
het volgende beeld:

- Het Gooi: 38 paar;
- De Vechtstreek: 59 paar;
- de westelijke Eempolders: 7 paar.

Werden ‘vroeger’ meer IJsvogels in Het Gooi 
vastgesteld dan in de Vechtstreek, tegen-
woordig is dat al een aantal jaren omgekeerd. 
Naarden is nog steeds de plaats met de meeste 
IJsvogels. Gemiddeld broeden de IJsvogels 
jaarlijks met 67% in de IJsvogelwanden. Het 
percentage IJsvogels dat drie broedsels kreeg, 
bedroeg 48%. In 2015 en 2016 was er een 
paartje met vier broedsels. In 2017 waren er 
drie paar met vier broedsels!
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In 2017 waren op circa 95 locaties 140 
ijsvogelwanden in beheer bij de IJsvogel-
werkgroep. Verder wordt er melding gemaakt 
van 350 waarnemingen via de website van de 
vogelwerkgroep en van Waarneming.nl.
Bron: Bericht van de IJsvogelwerkgroep, Vogelwerk-
groep Het Gooi en Omstreken, Hilversum.
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Fuut Hoog Bolwerk te Bolsward
In het Vogeljaar 65 (1):27-29 staat een mooi 
artikel van Henny de Bruin over de Futen bij 
de Koppelpoort in Amersfoort. Dat stimuleer-
de mij alsnog iets te vermelden over de gang 
van zaken rond een (vroeg) broedgeval van 
Futen bij het Hoog Bolwerk in Bolsward.
Op 9 december 2015 werd er mogelijk een 
broedpoging gedaan op een oud nest van mei 
2015. Zouden de Futen er nu weer broeden? 
Op 15 december om 09:00 h was er een pa-
ring op het nest en om 9:30 h waren er twee, 
mogelijk drie eieren te zien. Op 1 januari 
2016 waren er in het nest vijf eieren, maar 
deze moeten er toen natuurlijk al enige tijd 
hebben gelegen. Op 14 januari was het nest 
leeg en beide ouders zaten in de gracht. Eén 
van hen had één of misschien twee (of meer) 

IJsvogel. 
Foto: Wim Smeets.

Rectificaties & Aanvullingen
In het artikel ‘Just Cruising: vogels kijken tijdens reizen per cruiseschip’ van Roland van der Vliet (het 
Vogeljaar 66(1):23-30) is bij een aantal foto’s per abuis een foutieve naam vermeld. Alle foto’s die aan 
Jan Vergeer zijn toegeschreven, werden in werkelijkheid genomen door natuurfotograaf Jan Dekker 
(http://www.worldnature55.com).
Ook staat in dit artikel een foutieve verwijzing naar de website met informatie over de aanlegplaatsen die 
door cruiseschepen worden aangedaan. Deze website is: http://www.cruisecritic.com (in het artikel was 
de ‘e’ in ‘cruise’ helaas weggevallen.

kleine jongen van circa drie dagen op de rug. 
Hoeveel precies was moeilijk te zien. De 
andere ouder hield zich bezig met het vangen 
van visjes en dergelijke voor het kroost. Op 
15 januari werden er drie jongen gezien. Eén 
van de ouders ving weer een visje, misschien 
was er nog een vierde jong.

IJsgevaar
Op 20 januari 2016 bevond het futengezin 
zich in de Leeuwardervaart, ter hoogte van 
de koffiefabriek. Dat was dus al een heel eind 
(zeker ruim 1 km) van het nest verwijderd. 
De Futen waren net op tijd vertrokken, want 
in de stadsgracht was de omgeving van het 
nest toen al twee à drie dagen dichtgevroren. 
Op 16 februari waren er drie grote jongen in 
gezelschap van de ouders.
Dit broedgeval was zeer uitzonderlijk, want 
voor Nederland wordt 10 november opge-
geven als laatste datum en 12 januari als de 
vroegste dag.

Een eerder vroeg broedgeval
Jaren eerder namelijk op 21 januari 1999, 
was er ook al eens een vroeg broedgeval in 
Bolsward geweest. Dat was bij de rand van 
het Kruiswater, tegenover de Stoombootkade. 
Op die dag was er één ei en op 24 januari wa-
ren er drie eieren. Op 28 januari lagen er vijf 
eieren. Eén daarvan scheen mij veel kleiner 
dan de rest. Dat legsel werd toen al snel uit-
gehaald (er werden ook jongens met bootjes 
gezien), nadat er een bericht verschenen was 
in de Leeuwarder Courant. Het bericht was 
ingezonden door een omwonende – die zich-
zelf de meerkoetenhater noemde – die daarbij 
expliciet de nestplaats noemde. Op een door 
de krant geplaatste foto was hij zelf te zien, 
zittend naast het nest.
n E.W.F. Brandenburg, Turfkade 38, 8701 JM Bols-
ward, e-mail: e.brandenburg@hetnet.nl.
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