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Voorbij Tulcea splitst de rivier in twee grote armen. Ten zuiden daarvan ligt een viertal grote meren.
Bron: Google Earth.

Impressies uit twee Delta’s
Gerard Ouweneel
In onze Delta was met de uitvoering van het Droomfondsproject Haringvliet en het Kierbesluit 
2018 twijfelloos het jaar van het Haringvliet. Voor lieden als schrijver dezes, die al ruim zestig 
jaren het wel en wee van het landschap en zijn vogels van Zuidwest-Nederland volgt, waren 
beide gebeurtenissen een erkenning van de aanwezige natuurwaarden in en rond het voormali-
ge estuarium en gaven ons hoop op mogelijk nieuw te bereiken doelen aldaar.
Niet helemaal toevallig reisde ik in 2018 ook weer naar Roemenië voor een bezoek aan de Do-
naudelta en de Dobroedsja-regio. (Deze regio ligt grotendeels in Roemenië maar gedeeltelijk 
ook in Bulgarije, red.) Daar kwam ik niet voor het eerst, want sinds 1970 had ik – in gezel-
schap van anderen – al negenmaal een reis naar de Donaudelta en Dobroedsja ondernomen. 
Nooit in mei of juni maar wel eens in april en september. De overige excursies naar die regio 
vonden steeds plaats in de wintermaanden met als hoofddoel de pleisterende Roodhalsganzen 
in de Dobroedsja. De laatste roodhalsganzentocht was in januari 2010. Toen winterde het er 
dusdanig heftig dat veel aandacht moest uitgaan naar overleven in plaats van speuren naar de 
‘roodhalsjes’, die er toen trouwens nauwelijks waren. Als gevolg van zware sneeuwval zaten 
we zelfs één dag vast in ons Ibis-hotel in Constanţa.

Op onze breedte kent Europa drie delta’s van bovenmodale grootte. Dat zijn de 
Rijn-Maas-Scheldedelta, de Donaudelta en de Wolgadelta. Die laatste heeft een omvang van 
zo’n 10.000 km2. In vergelijking daarmee heeft de Donaudelta (5.800 km2) toch iets van ‘een 
kleintje bier’. Toen het met de reisbeperkingen in de Sovjet-Unie en Rusland was gedaan, werd 
de Wolgadelta één van onze eerste bestemmingen. Dat bezoek pakte toen uit als een weergalo-
ze (vogel)ervaring.
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Met uitzondering van het hart van de Bies-
bosch is van onze Delta vanaf oevers en 
dijken veel te zien. Voor vogelexcursies in 
de Donaudelta en helemaal voor die in de 
Wolgadelta, is het gebruik van een schip een 
vereiste. Toen de reisorganisatie Birding-
Breaks een vierdaagse vaarreis organiseerde 
door de Donaudelta, met aansluitend twee 
dagen naar de Dobroedsja, haakte ik voor 
een tiende Roemenië-uitstapje in, specule-
rend op fijne Oost-Europese vogelsoorten en 
mentaal openstaand voor herinneringen aan 
Dobroedsja-reizen van weleer.

Roze Spreeuwen
Op 21 mei 2018 voeren we weg uit Tulcea, 
de poort van de Donaudelta. Eerst ging het 
een eind langs het Sulinakanaal (ook wel 
Sulina-arm genoemd), de grote ook door 
zeeschepen gebruikte vaarweg van Sulina aan 
de Zwarte Zeekust naar Tulcea. Daarna voer 
onze fluisterboot af voor vier dagen varen 
door de Donaudelta, ofwel de ‘Super Bies-
bosch’. Deze vaartocht gaat door een wereld 
van kanalen, langs of over grote meren met 
soms aan bak- of stuurboord uitgestrekte 
rietmoerassen of moerasbos. Vogelaars en 

fotografen die erop uit zijn gerieflijk het 
deltadoolhof van nabij te ervaren, komen bij 
zo’n vaarexcursie stevig aan hun trekken. Al 
voor de rede van Tulcea waren er Witwang-
sterns, een soort die verder nauwelijks uit 
zicht zou blijven. Later waren er enkele 
Zwarte Sterns. Wij zagen ook tweemaal de 
Witvleugelstern, maar dat was buiten het 
deltagebied.
Pelikanen zijn het logo van de Donaudelta. 
De grote groepen hoog boven het deltaland-
schap cirkelende Roze Pelikanen en/of op 
de oevers rustende exemplaren behoefden er 
alleen maar te zijn om onze aandacht te trek-

Een wijfje Wielewaal. Het was verheugend deze vogels 
regelmatig te zien en te horen.
Foto: Jack Folkers.

Voor de trekvogels die het oos-
telijk bekken van de Middelland-
se Zee moeten oversteken is 
het spitsroeden lopen. Dit is één 
van de stuitende foto’s op ‘Bird 
Killing in the Mediterranean’. 
We zien gedode Wielewalen, 
Bijeneters, Zomertortels en an-
dere soorten. De aanwezigheid 
van Kleine Klapeksters duidt op 
herkomst uit het oosten van de 
Middellandse Zee.
Bron: Internet.

Kierbesluit Haringvliet
Met het op 5 september 2018 in gang gezette 
Kierbesluit voldoet Nederland aan gemaakte 
internationale afspraken om trekvissen een be-
tere mogelijkheid te bieden om vanuit zee hun 
bovenstrooms gelegen paaiplaatsen te bereiken. 
Die voorwaarde hoopt men te bereiken door op 
tijdstippen dat de waterstand op het Haringvliet 
lager is dan in de Noordzee de Haringvliet-
sluizen op een kier te zetten. Rijkswaterstaat 
garandeert dat ten oosten van de lijn Middel-
harnis Spuimond het water zoet zal blijven. 
Deze garantie betekent dat indien om wat voor 
reden dan ook aan die toezegging niet kan 
worden voldaan, de sluizen dicht blijven. Het 
huidige tijverschil op het Haringvliet van circa 
dertig centimeter zal geen noemenswaardige 
verandering ondergaan. Mede hierdoor ontstaat 
er als gevolg van het Kierbesluit geen contact-
zone zoet/zoet, een biotoop die met name voor 
foeragerende steltlopers belangrijk is.
De al eind vorige eeuw verrichte studie om op 
het Haringvliet een Gedempt Getij in te voeren 
had voor het milieu aanzienlijk meer positieve 
effecten, maar deze plannen gingen van de baan.
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ken. De bedreigde Kroeskoppelikaan kwam 
niet verder dan één of twee stuks per dag. Dat 
waren steeds solitaire vogels. Op de ‘artists 
impressions’ van het Droomfonds van het-
geen wij in het Haringvliet aan vogels kunnen 
verwachten indien eenmaal de plannen zijn 
gerealiseerd, duikt die ‘kroeskop’ hardnekkig 
op. Tja, je moet maar durven. Of vond de ver-
vaardiger van die platen deze ‘gekleed’ staan 
op zijn impressies? Getuige gevonden botten 
zouden ooit in Nederland Kroeskoppelika-
nen hebben geleefd. Een Roze Pelikaan die 
tijdens de op het dek uitgeserveerde lunch het 
stilliggende schip zwemmend dicht naderde, 
deed het vermoeden rijzen uit te zijn op een 
hem te offreren snack.
De Donaudelta is een reigerland. Kwakken, 
Ralreigers en Kleine Zilverreigers gingen 
voortdurend op. Met maximaal circa twintig 
exemplaren per dag was het aantal Purperrei-

gers geringer. Grote Zilverreigers kwamen 
niet verder dan dagelijks hooguit tien. Dat we 
in totaal slechts twee Woudapen opmerkten 
was opmerkelijk en tevens een tegenvaller. 
Van de in Nederland zo succesvolle Lepelaar 
kregen we slechts op twee dagen één exem-
plaar te zien. Vanuit ons onderkomen Crișan, 
een nederzetting aan het Sulinakanaal, was in 
het achterland een ‘hoempende’ Roerdomp te 
beluisteren.
In Crișan zagen we ook de eerste Roze 
Spreeuwen. Nadat net voor het vertrek uit 
Nederland de waarneming-website een Roze 
Spreeuw had gemeld, hoorden we in Roe-
menië dat er een bovenmodale invasie het 
land binnenstroomde en dat er ook een stel 
in Crișan een stop had gemaakt. Die vonden 
we gauw, een gezelschap van voortdurend 
nerveus in beweging zijnde individuen, een 
schouwspel dat een van ons tot de opmerking 

Steeds opnieuw applaus 
kregen de Scharrelaars. Deze 
lieten zich dagelijks met enkele 
tientallen exemplaren zien.
Foto: Jack Folkers.

De Donaudelta pakte ook uit 
als ‘boomvalkenland’.
Foto: Jack Folkers.
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‘wat een ADHD-vogels’ bracht. De volgen-
de dagen waren er regelmatig westwaarts 
voortijlende groepjes. Op de 26ste een club 
die rechtstreeks van over de Zwarte Zee de 
Dobroedsja binnenstroomde. De ‘Windmills 
of the Mind’ gingen toen aardig aan het werk. 
Op 17 mei 1997 zagen wij, ten westen van de 
Wolgadelta, groepjes over de Kalmukkenstep-
pe richting Europa razen. En een paar jaar la-
ter vonden we bij Almaty in Oost-Kazachstan 
een grote kolonie in een losse keibedijking 
van een stuwmeer. Wat een tot de verbeelding 
sprekende vogel!
Gelet op de deltahabitat verbaast het niet 
dat de Bruine Kiekendief de karakteristieke 
roofvogel is. Na als broedvogel uit de Delta 
geheel weg te zijn geweest, is de Zeearend 
terug, met dagelijks verscheidene exempla-
ren, ook bij nesten en juveniele vogels. Tot 
grote vreugde van de fotografen vertoonden 
ze geen bijzondere schuwheid. Verrassend en 
opbeurend was het aantal Boomvalken, tot 
maximaal vijftien exemplaren per dag. De 
libellenrijkdom zal bijdragen aan die ruime 
aanwezigheid. Dan was er ook applaus voor 
Roodpootvalken. Hoewel er Zwarte Wouwen 

huizen in de Delta, slaagden die erin uit zicht 
te blijven. En dat gold ook voor andere grote 
roofvogelsoorten. Roemenië heeft kwalijke 
roofvogelpogroms achter de rug. Zo verdwe-
nen de Keizerarenden. In 1971 zette een fraai 
paartje adulte exemplaren dat rondhing bij het 
Dobroedsja dorp Baja, onze roodhalsgans-
monitoring extra luister bij. Recent probeerde 
de soort zich te hervestigen vanuit Hongarije, 
waar vogelbeschermers veel uit de kast halen 
om het Keizerarenden naar de zin te maken. 
In 2014 telden de Hongaren 160 paren in hun 
land. Een meerjarenplan streeft ernaar om in 

Ook de Zwarte Specht is een bewoner van de Donaudel-
ta. Er werden in totaal ten minste drie exemplaren van 
deze soort waargenomen.
Foto: Jack Folkers.
 

Op twee dagen waren Vorkstaartplevieren te zien; een-
maal in de Delta en eenmaal langs de kust.
Foto: Jack Folkers.
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Droomfonds Haringvliet
Tijdens een door de Nationale Postcode Loterij 
in januari 2015 georganiseerde gala-avond 
kreeg een coalitie van zes natuurorganisaties 
een bedrag van 13,5 miljoen euro om te beste-
den aan de verbetering van natuur en recreatie 
in en rond het Haringvliet. Die zes clubs 
betroffen Vogelbescherming, het Wereld Natuur 
Fonds, Natuurmonumenten, Stichting ARK, 
Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer. 
Naast recreatieve voorzieningen staan op het 
programma verbeteringen en/of uitbreidingen 
van onder vogelaars bekende reservaten als 
De Scheelhoek, Westplaat en de Korendijkse 
Slikken.
De aanleg van een nieuw vogeleiland is voor-
zien ter hoogte van de monding van het Spui. 
Vogelbescherming realiseert bij Stellendam een 
vogelkijkhut met zicht op de Scheelhoekeilan-
den, een Star Wars-achtig bouwsel dat de naam 
‘het Ei’ kreeg. In de loop van 2018 gingen de 
meeste werkzaamheden van start. Desgewenst 
zijn via verscheidene websites details over het 
Droomfonds Haringvliet te lezen.
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2021 250 paren binnen de grenzen te hebben. 
Onze tweedaagse Dobroedsja-excursie 
leverde slechts een Sperwer, een Wespendief, 
een Dwergarend en een Arendbuizerd op. Een 
wenssoort was de Sakervalk, een soort die 
zich soms op vroegere excursies presenteerde, 
maar bij het noemen van die naam keek onze 
gids zuinigjes. ‘Misschien een broedpaar in 
de Delta, in een broedkist op een hoogspan-
ningsmast,’ was zijn reactie.

Scharrelaars, Bijeneters, Hoppen en Wie-
lewalen
Ondanks Dwergaalscholvers, treintjes passe-
rende Zwarte Ibissen, veel geschal van Grote 
Karekieten, opmerkelijk regelmatig Zwarte 
Spechten en verheugend veel Koekoeken 
gaven de kleurrijke soorten de meeste adrena-
line, zeker bij de fotografen. IJsvogels waren 
voorjaar 2018 in Nederland moeilijk vinden. 
In de Donaudelta vlogen ze ons vaak voor de 
boeg. De snel uit grote delen van Oost-Euro-
pa verdwijnende Scharrelaars waren tijdens 
de vaartocht goed present met enkele tiental-
len exemplaren. Dan waren er natuurlijk ook 
Bijeneters en Hoppen, zij het naar mijn smaak 

(te) weinig.
En dan al die Wielewalen! Naar een mees-
terlijke door toerleider Jacques Folkers 
gemaakte foto van een passerend wijfje heb 
ik wel een poosje zitten kijken. Stellig had 
dat te maken met de fotoseries ‘Bird Killing 
in the Mediterranean’ die ik kort voor vertrek 
naar Roemenië via Google bekeek. Doet u 
dat ook, zorg er dan voor mentaal stevig in de 
schoenen te staan. Bij mij leidden die foto’s 
tot politiek niet correcte onderbuikgevoelens 

Vluchten rondcirkelende Roze Pelikanen zijn het logo van de Donaudelta.              Foto: Fred Balduk.

Vliegende Koekoek. Eénmaal zagen we er vier tegelijk.
Foto: Jack Folkers.
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waarin ook een bot mes voorkwam. Bij alle 
vreugde die de verschijning van die schitte-
rende Oost-Europese soorten gaf, moest ik 
denken aan de ellende die Noord-Europese 
trekvogels het hoofd moeten bieden tijdens 
hun passage over de landen rond de Middel-
landse Zee. Door toedoen van de bewoners 
leggen daar jaarlijks vijfentwintig miljoen 
trekvogels het loodje.
Vergeleken met de avifauna van onze Delta 
behoeven wij voor broedende ganzen, eenden 
en steltlopers niet naar de Donaudelta. Mond-
jesmaat kwamen er Grauwe Ganzen op de 
checklist, maximaal zo’n vijfentwintig stuks 
per dag. Eén deelnemer ervoer de absentie 
van Anser anser als een verademing. Bij het 
uitvoeren van de Sovon broedvogelmonito-
ring thuis ondervond hij hinder van hun ook 
vocaal zeer nadrukkelijke aanwezigheid, ver-

klaarde hij. Bij de eenden was de Wilde Eend 
het talrijkst, zij het toch maar met maximaal 
veertig exemplaren per dag. Nummer twee 
was de Witoogeend.
Evenmin is de Donaudelta een steltloperland. 
Tijdens de vaartochten moesten we het doen 
met een paar Kieviten en Steltkluten alsmede 
wat Oeverlopers. Een laagte op een van de 
eilanden was goed voor drie Vorkstaartple-
vieren, een groepje Kleine Strandlopers, 
een Krombek en vier Kemphanen. In een 
belendend graslandgebied hielden zich 
‘brutverdächtige’ Grutto’s op. Op dat eiland 
vlogen bij een verlaten fabriekscomplex een 
paar Hoppen rond en daar zagen we ook de 
eerste Kleine Klapekster. Een Tapuit had een 
holte in het puin geannexeerd als broedplek.
In de Donaudelta gaat alles per schip. Wij 
kwamen wat beroepsvaart tegen, waarschijn-

IJsvogels waren in het voorjaar 
van 2018 in Nederland bepaald 
dun gezaaid. In de Donaudelta 
waren ze vaak en veel te zien.
Foto: Fred Balduk.

Zowel in de Donaudelta als in 
de Dobroedsja zagen we bij 
geschikte broedwanden regel-
matig Bijeneters.
Foto: Fred Balduk.
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lijk ter bevoorrading van de deltanederzet-
tingen. Dan zijn er natuurlijk de van het 
Sulinakanaal gebruikmakende zeeschepen. 
Daar passeerde ook zo’n enorm riviercruise-
schip type Henry Dunant voor gehandicapten. 
In Tulcea wordt uitbundig reclame gemaakt 
voor deltabezoeken. Van daaruit kan men 
ook met allerlei typen vaartuigen, variërend 
van speedboten tot kano’s, de delta in. Dat 
gebeurt dan ook, zij het dat vergeleken met 
de flottieljes recreatievaartuigen die ’s zomers 
over de Nederlandse deltawateren uitzeilen, 
het varen door de Donaudelta een verademing 
is, zeker dieper het gebied in. Zal dat zo blij-
ven? Tulcea heft zichzelf op het schild met de 
slogan ‘Ontdek de onontdekte Donaudelta!’ 
Op dit moment schuilt daarin nog best wat 
waarheid.

Dobroedsja
Afgezien van de Roodhalsganzen was het 

plezierig rond te dolen in de immense Do-
broedsja. Dat was twijfelloos ook een reden 
om er de voorbije halve eeuw een paar maal 
terug te keren. Het landschap met zijn lange 
golvende, ononderbroken horizonlijnen met 
rondom een onbegrensde gezichtseinder, 
bood een ongekende vreugde. Al bij aan-
komst per bus op 21 mei en later, wanneer de 
vaartochten zicht boden op het schiereiland 
van Murighiol, bleek dat het met die onbe-
grensde gezichtseinder aardig was gedaan. 
De tweedaagse excursie in de Dobroedsja 
bevestigde de verloren illusie: grote parken 
met megawindturbines waren kwistig over 
het landschap uitgestrooid. Het was slikken. 
Wederom werd ik mij ervan bewust dat de 
weg naar duurzaamheid voert door verpeste 
landschappen. 
In tegenstelling tot Zuidwest-Nederland, waar 
de autoriteiten hun windturbines bij voor-
keur langs of vlakbij de grote deltawateren 

Rivierscheepvaart in de split-
sing Grevelingen, Zijpe en de 
Krammer bijna negentig jaar 
geleden, in de jaren dertig van 
de vorige eeuw.
Foto: Frans Kooijmans.

De splitsing Grevelingen, Zijpe 
en de Krammer anno heden (juli 
2018). Windturbines domineren 
het landschap.
Foto: Hajo Ouweneel.
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neerzetten, hadden de Roemenen de oevers 
van de vier grote meren (Lacul Razim, Lacul 
Goloviţa, Lacul Smeica en Lacul Sinoe) 
vrijgehouden, door ze landinwaarts te zetten. 
‘Gelukkig,’ dacht ik, ‘daardoor is er hier 
geen ijzeren gordijn neergelaten tussen de 
ganzenslaapplaatsen op de vier meren en hun 
voedselterreinen.’ De provincie Zuid-Hol-
land gaat schouderophalend voorbij aan de 
vraag of de heilig verklaarde windturbines op 
plaatsen staan waar schade valt te vrezen voor 
de avifauna. Dit denken lijkt een retour naar 
een halve eeuw terug, naar de jaren zestig van 
de vorige eeuw, toen bij kernbeslissingen de 
afweging van natuurbelangen geen punt van 
overweging was.
Terug naar de Dobroedsja waar veel maar niet 
alles was veranderd. Zaken die ik registreer-
de, zijn dat er verbrede wegen zijn, er is veel 
meer verkeer, maar op stepperelicten zijn 
toch nog steeds de herders met hun kuddes 
en soms zie je dat er nog altijd paardentractie 
gebruikt wordt. Een verrassing was het on-
derkomen in Sinoe. In 1970 sliepen we daar 
op de vloer van een schooltje en we brachten 
er ook nog een nacht bij de politie door. Pas 
daarna konden we bij Cetaea Heraclea de 
door archeologiestudenten gebruikte hutjes 
gaan betrekken. Nu sliepen we er in een 
luxe resort, althans eentje naar Roemeense 
begrippen. Toen ik, terug in Nederland, Jules 
Philippona over deze vooruitgang inlichtte, 
bracht hij in herinnering dat wij destijds in 
die studentenhutjes voortdurend slag hadden 
moeten leveren met kleine knaagdieren die 
het zowel op ons voedsel als op onze bedden 
hadden voorzien.
Van de twee Dobroedsja-dagen besteedden 

wij een paar uur aan een zoektocht naar 
Grielen, voor menigeen een wenssoort. Ook 
voor mij. Tevergeefs. Toen onze lokale gids 
alleen een duingebied inging, kwam hij terug 
met de mededeling er eentje te hebben gezien. 
Dat was slikken. Passerende Lachsterns en 
Reuzensterns verguldden die pil. Tijdens de 
vruchteloze grielenzoektocht door een step-
perelict met aangrenzende akkers hoorden en 
zagen we slechts één zingende Veldleeuwerik 
respectievelijk Kalanderleeuwerik. Die twee 
dagen zagen wij vier Kuifleeuweriken en vier 
Duinpiepers. Bij de Ortolaan en Zwartkop-
gors kwamen wij niet verder dan eenlingen 
en de telefoondraden bogen beslist niet 
door van de vele rustende Grauwe Gorzen. 
Ik ben mij ervan bewust dat aan die twee 
excursiedagen bij Dobroedsja met enkele 
korte en oppervlakkige wandelingen geen 
conclusies te verbinden zijn, maar toch kwam 
de knagende vraag op of er zich onder de 
plattelandsavifauna eenzelfde kaalslag aan het 
voltrekken was als bij ons. Overigens, tijdens 
die winterse week in januari 2010 zagen wij, 
mede dankzij de sneeuwbedekking, groepen 
van 300 à 400 Kalanderleeuweriken en grote 
aantallen Veldleeuweriken.
Speurtochten naar de Roemeense Zwarte Zee-
kust-specialiteiten Veldrietzanger en Bonte 
Tapuit hadden succes. Op de 26ste zagen wij 
vier Kleine Klapeksters en was een Oostelijke 
Orpheusgrasmus voor mij een première.

Droomfondsproject Haringvliet en Kier-
besluit
Bij een ‘plussen-en-minnen-overzichtje’ van 
ontwikkelingen in de Nederlandse Delta is 
de lijst met minnen het langst, ondanks de 

Kleine Strandlopers en een 
Krombekstrandloper op een 
van de eilanden in de Donaudel-
ta. Achter een pol verscholen 
is nog een hoogpotige ‘mistery 
bird’ te zien.
Foto: Jack Folkers.
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uitvoering van het Kierbesluit en Droomfonds 
Haringvliet. De massale ‘windturbinisatie’ is 
in volle gang. In 2018 kregen deltabewoners 
en -bezoekers de voltreffer van het Windpark 
Krammer te incasseren, de komst van 34 
megawindturbines op de Krammersluizen 
en de Philipsdam. De geschokte bezoeker 
die denkt dat het nu wel genoeg is, komt 
bedrogen uit. In ieder geval zijn er de nog te 
realiseren turbines langs het Spui en langs 

de noordoevers van het Hollandsch Diep en 
het Krammer-Volkerak. Dat bedreigt ook de 
oevers van de Oude Maas. Bovendien – het 
verstand staat erbij stil – komen er ook 19 
grenzend aan of dicht bij het vermaarde 
reservaat De Scheelhoek op Goeree. Een 
gebied waarvoor een fors Droomfondsbudget 
is bestemd voor uitbreiding en herstructu-
rering. Om te voorkomen dat de weg naar 
duurzaamheid niet alleen voert door verpeste 
landschappen, maar ook geplaveid wordt met 
vogellijken, ware te wensen dat de vogels de 
‘nieuwe Scheelhoek’ niet gaan aandoen. Denk 
niet dat de status Natura 2000-gebieden iets 
uitmaakt bij de ‘turbinisatie-lobby’. Is die 
status van kracht, dan verrijzen ze kort achter 
de dijken van de Deltawateren.
Zuur en kostbaar is de strijd die Natuurmo-
numenten op Tiengemeten levert om er de 
Kleine Waterteunisbloem weg te krijgen. 
De klus om deze exoot te elimineren is een 
handicap voor de uitvoering van het beheer-
programma. Voorts is een punt van zorg het 
Krammer-Volkerak. Nadat dit tracé eerst 
buiten het Natura 2000-aanwijzingsbesluit 
was gehouden, kwam het ervan in september 
2017. Echter, dit besluit was gebaseerd op 
achterhaalde gegevens, uit de periode dat 
het met de waterkwaliteit van het sinds 1987 
verzoete milieu matigjes was gesteld. Die 
kwaliteit is nu sterk verbeterd. Met thans 
het jaar rond aanwezige Zeearenden die er 
ook succesvol broeden, eveneens broedende 
Lepelaars, Grote en Kleine Zilverreigers en 
enorme aantallen ruiende Meerkoeten, een-
den, Futen, Knobbelzwanen, ganzen alsmede 

Zeearenden waren dagelijks te 
zien. Hier een adult exemplaar 
geattaqueerd door een Bonte 
Kraai.
Foto: Fred Balduk.

Kleine Klapeksters werden niet veel gezien.
Foto Fred Balduk.
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vaak tot in mei een of meer IJsduikers, is 
thans het Krammer-Volkerak een Delta-zoet-
waterbiotoop van de bovenste plank. De door 
natuurorganisaties ondertekende kritiek op 
het ontwerpbesluit hekelde de veronachtza-
ming van die huidige natuurwaarden. Op de 
achtergrond speelt natuurlijk dat autoriteiten 
het Krammer-Volkerak willen aansluiten op 
voorliggende deltawateren, waardoor verzil-
ting gaat plaatsvinden. Die wens leeft vooral 
bij Noord-Brabant, de provincie die er niet 
in slaagt (wil slagen?) de nutriëntenbelasting 
van de in het Krammer-Volkerak uitkomende 
riviertjes te verminderen. Of het gebrek aan 
zoetwater in de droge zomer van 2018 tot de 
visie zal leiden dat deze natie zuinig moet 
zijn op een groot zoetwaterreservoir als het 
Krammer-Volkerak, is afwachten.
We zijn er nog niet. De recreatieve verstede-
lijking van de kuststrook van de Zuid-Hol-
landse en Zeeuwse eilanden en verdere 
plannen daartoe zijn dusdanig veelomvattend 
dat inwoners van Ouddorp een protestorgani-
satie hebben opgericht. 
Niet alleen uw schrijver beschouwt als 
minpunt dat naast de ‘verganzing’ van de 

zomeravifauna van de noordelijke Delta nu 
ook Kleine Mantelmeeuwen gaan domineren. 
In mijn woonstreek de Hoeksche Waard is 
Larus fuscus ’s zomers nauwelijks van het 
hemelrond en bezetten ze in het weidevo-
gelreservaat het Oude Land van Strijen de 
hekpaaltjes, waarop ze niet zitten om vliegen 
te vangen. 
Een plus op het 2018 Deltalijstje is de ont-
poldering van de Leenheerenpolder bij de 
Spuimond. Als voorzien kwamen er in het 
voorjaar tientallen paren Kluten broeden. Alle 
pullen waren in drie dagen foetsie; van de 
tweede serie broedpogingen werden twee jon-
gen vliegvlug. Gert Huijzers zag Kleine Man-
telmeeuwen klutenpullen buitmaken. Geen 
verbeeldingskracht is nodig om te voorspellen 
dat, indien in het kader van het Haringvliet 
Droomfonds nieuwe eilanden worden aange-
legd en oeverstroken een natuurbestemming 
krijgen, fuscus er snel bij zal zijn deze te 
annexeren als broedterrein. De in het Rotter-
damse havengebied huizende populatie omvat 
zo’n 30.000 broedparen. Als gevolg van de 
komst van nieuwe bedrijven krimpt daar de 
oppervlakte aan geschikt broedterrein. De 

Varen door de Donaudelta deed soms denken aan een tocht door een ’Super Biesbosch’ met enkele grote meren.
Foto: Anne Schram.
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Droomfonds-natuurterreinen zullen trouwens 
ook bij de ganzen in de smaak gaan vallen om 
er te broeden. 
Voorts kwam er budget vrij om Natuurmo-
numenten in staat te stellen het roemruchte 
reservaat de Korendijkse Slikken een opknap-
beurt te geven. Dat is wel nodig, want het lijkt 
erop dat met alle aandacht die Tiengemeten 
de laatste jaren vroeg en kreeg, dit gebied wat 
in de coulissen was beland. Vanaf de hoek 
van de Westdijk is te zien hoe verruiging, 
uitdroging en, met meer dan tweeduizend 
paren broedende Brandganzen, mogelijk ook 
‘verganzing’ zich manifesteerden. Met rond 
de eeuwwisseling nog meer dan honderd 
paren Grutto’s waren dat er in 2018 minder 
dan tien. Trouwens, tenzij Staatsbosbeheer 
erin slaagt met een door de provincie ter 
beschikking gesteld budget het Oude Land 
van Strijen ‘weidevogelaantrekkelijker’ te 
maken, is de toekomst van onze nationale 
vogel in mijn woonstreek de Hoeksche Waard 

somber. Zomer 2018 broedden Grutto’s nog 
op drie plekken, alle reservaten, met in totaal 
misschien nog zeventig paren. Twintig jaar 
geleden waren dat er vijfmaal zoveel.
Het is afwachten of de effecten van zowel het 
Droomfonds als het Kierbesluit gaan uitpak-
ken conform de beloftevolle retoriek waar-
mee beide werden gelanceerd. Omdat in het 
Haringvliet het tijverschil niet zal toenemen 
en van de komst van een contactzone tussen 
zout en zoet geen sprake is zullen, althans 
voor vogels, de gevolgen van het Kierbesluit 
weinig voorstellen. Hopelijk is de maatregel 
een eerste stap naar de terugkeer van voedsel-
rijke getijdenslikken.
De uitgave van twee schitterende boeken 
markeren het 2018 plussenlijstje voor de 
Delta. Het zijn de ‘Flora Zeelandica’ onder 
redactie van Peter Meininger en de ‘Land-
schapsatlas van de Oosterschelde’, een boek 
dat de voor onze Delta veelzeggende subtitel 
meekreeg ‘Spiegel van het verleden, venster 
op de toekomst’. Peter Meininger werkt nu 
aan de ‘Avifauna Zeelandica’.

Beide delta’s in 2070?
In grote delen van Nederland ondergingen 
sinds 1970 de contouren van het landschap 
grondige veranderingen. Zuidwest-Nederland, 
de Delta dus, is één van die delen. In menig 
opzicht veranderde de avifauna mee. Indien 
ik mij tot onze Delta beperk zien wij dat er 
een halve eeuw geleden geen sprake was 
van duizenden paren broedende ganzen, dat 
excursies zonder waargenomen roofvogels 
niet ongewoon waren en dat er nauwelijks Eén van de in totaal vier waargenomen Duinpiepers.

Foto: Jack Folkers.
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In deze omgeving lag eertijds 
de splitsing van Grevelingen, 
Zijpe en Krammer. Door de 
Deltwerken zijn deze wateren 
gescheiden.
Bron: Google Earth.
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broedende Kleine Mantelmeeuwen waren. 
Lepelaars en verschillende soorten sterns 
vertoonden toen net de eerste aarzelende 
tekenen van enig herstel van de voor hen 
desastreus verlopen jaren zestig. Maar toen 
floreerden wél de akker- en weidevogels, die 
nu in de Delta (en elders in de natie) in het 
verdomhoekje zijn terechtgekomen. Wie toen 
echter met het idee op de proppen had durven 
komen van broedende Zee- en Visarenden 
en Grote en Kleine Zilverreigers had op 
smadelijk voorhoofdgetik kunnen rekenen. 
Enfin, ga maar eens een poos grasduinen 
in de onlangs verschenen ‘Vogelatlas van 
Nederland’ om ingeprent te krijgen hoezeer 
de avifauna van onze natie is veranderd. Dat 
proces gaat trouwens nog door; in negatieve 
en positieve zin. Tijdens onze rond 1970 in de 

n G.L. Ouweneel, Lijster 17, 3299 BT Maasdam, e-mail: glo@xs4all.nl.
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Donaudelta en Dobroedsja ondernomen toch-
ten troffen wij daar vogelsoorten aan waarvan 
wij toen veronderstelden dat deze nog alleen 
erin slaagden te kunnen voortbestaan in deze 
uithoek van Europa. Deels zijn die soorten er 
nog, maar deels zijn die er nu foetsie. Voor-
beelden zijn de Grote Trap en de Keizerarend. 
Dat de Donaudelta annex Dobroedsja geen 
uithoek van Europa meer vormen, bleek alras 
bij het zien en ervaren hoe de uniforme Eu-
ropese agricultuursteppe over met name het 
Dobroedsja landschap wordt uitgerold. Maar 
desondanks is met name de Donaudelta nog 
altijd een gebied waarin het voor vogels en 
dus voor vogelaars goed toeven is. Hoe zullen 
onze Delta en die van de Donau er over nog 
een halve eeuw bijliggen? Welke vogels zul-
len beide delta’s dan herbergen?


