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In de wintermaanden herbergt de pro-
vincie Noord-Holland enorme aantallen 
van deze kleine eenden. Volgens schat-
tingen verblijven jaarlijks tussen no-
vember en april zo’n 900.000 overwinte-
raars en doortrekkers van deze soort in 
Nederland. Dat vogelaars daar opge-
wonden van raken, kunnen we ons 
voorstellen. Noord-Holland heeft dan 
ook een traditie en verantwoordelijkheid 
waar het de kennis van Smienten be-
treft. In dit zeer lezenswaardige num-
mer van ‘Tussen Duin en Dijk’ hebben 
vogelaars hun (enorme) kennis op  
papier gezet. Niet voor het uitdragen 
van weetjes, maar vooral omdat de soort 
onder druk staat. Smienten eten net als 
ganzen gras en dat wordt beschouwd 
als schade voor de landbouw. Voorheen 

leidde dat tot het op grote schaal  
afschieten van deze prachtige eend.  
Vogelbeschermers hebben de laatste  
jaren met een keur van argumenten ge-
probeerd het afschieten van deze vogels 
te voorkomen. Onder meer omdat de po-
pulatie Smienten in Europa onder druk 
staat. Internationaal is sinds 1995 een 
teruggang te signaleren in de getelde 
aantallen. De in Noord-Holland ver-
strekte vergunningen voor afschot zijn 
met succes bij de rechter aangevochten, 
waardoor er nu al een paar jaar sprake 
is van een status quo.

Kennis van belang
Voor dit soort rechtszaken is kennis van 
zaken van het grootste belang. En dat 
die kennis er is blijkt wel uit dit thema-
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Wat een prachtig nummer heeft ‘Tussen Duin en Dijk’ uitgebracht over de Smient ! 

Het natuurtijdschrift van Noord-Holland heeft eind 2020 een speciaal themanummer 

gemaakt over het wel en wee van de Smient.
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nummer van ‘Tussen Duin en Dijk’. Met 
als gevolg een unieke uitgave. Je blijft 
erin bladeren! Het gaat om de broedvo-
gels van een uitgestrekt gebied tussen 
Scandinavië en de Oeral, die vanaf sep-
tember in onze contreien de zachtere 
winter doorbrengen. Daarmee heeft de 
provincie Noord-Holland, aldus de  
samenstellers, een belangrijke verant-
woordelijkheid voor de bescherming van 
deze soort. Nu de Smient op Europese 
schaal qua omvang ‘onder druk staat’ 
(zoals de achteruitgang van de soort 
sinds 1995 een beetje mistig wordt ge-
formuleerd) zou de Nederlandse over-
heid geen ontheffingen moeten verlenen 
om Smienten te schieten en verjagen. 
Toch gebeurt dat laatste op tamelijk 
grote schaal. Verzet van vogelwerkgroe-
pen was in recente jaren redelijk suc-
cesvol, maar biedt geen garantie voor de 
toekomst. Internationaal bezien lijkt de 
afname van het aantal Smienten niet 
zozeer het gevolg van een verschuiving 
in overwintering (meer Smienten die in 
Scandinavië en Noord-Europa blijven?), 
maar van een afnemend broedsucces. 
In Scandinavië zou dat te maken kun-
nen hebben met een voedselprobleem, 
maar dat geldt weer niet voor de Neder-
landse Smienten, die hun broedgebied 
vooral in Rusland hebben. Meer onder-
zoek lijkt nodig om daar helderheid over 
te krijgen. Vast staat dat de cijfers voor 
de lange termijn negatief zijn.

Nestor Zomerdijk
Een van de grote Smientkenners in onze 
provincie is Piet Zomerdijk. Hij is ruim-
schoots vertegenwoordigd in deze spe-
cial van ‘Tussen Duin en Dijk’ met zeer 
lezenswaardige bijdragen over onder 
meer de relatie tussen Smienten en het 
landschap. Zomerdijk stelt de zaken 
helder. Bijvoorbeeld: Smienten zijn in 
het winterseizoen vrijwel uitsluitend  
vegetariërs. Ze eten algen, zeekraal en 
kweldergrassen, maar ook veel gras in 

het binnenland. ‘s Winters eten ze 15,4 
uur per etmaal om de benodigde eiwit-
ten binnen te halen en voldoende ener-
gie te krijgen. Ze foerageren het meest  
’s nachts, omdat dan de kans op versto-
ring het kleinst is. Het overwinterings-
gebied is aantrekkelijk als foerageer-, 
rust- en baltsgebieden niet te ver uit  
elkaar liggen, zodat ze niet te vaak heen 
en weer hoeven te vliegen.
Zomerdijk schroomt niet de lezer deel-
genoot te maken met de individuele  
sores van de Smient. De verhouding 
tussen mannetje en vrouwtje, de paar-
vorming, baltsrituelen, conditie, domi-
nant gedrag, het verenkleed en al wat er 
zoal komt kijken bij de paarvorming. 
Tot voor kort werd aangenomen dat 
woerden elk jaar opnieuw een nieuw 
partner kozen, maar recent is gebleken 
dat vermoedelijk oudere vogels wel  
degelijk hun oude partner opzoeken. 
Veel vogels vinden elkaar tijdens de 
herfsttrek terug, omdat zij vaak dezelfde 
trekwegen volgen. Zomerdijk verblijdt 
ons met tal van dit soort weetjes.

Plas- en poldersmienten
De komst van het vermaledijde door de 
landbouw geïntroduceerde raaigras - de 
nekslag voor weidevogels, maar een 
walhalla voor ganzen en Smienten - 
deed veel Smienten (zogenoemde ‘Plass-
mienten’) besluiten hun heil en voedsel 
te zoeken op de biljartgroene Hollandse 
weilanden (vooral ’s nachts). Overdag 
rusten ze op brede wateren. De Polder-
smienten daarentegen combineren hun 
nacht- en dagactiviteiten in een en het-
zelfde gebied. Volgens Zomerdijk wor-
den steeds meer Plassmienten Polder-
smienten. Bij vorst zoeken ze grotere 
wateren op of plekken met open water. 
Als dat niet meer lukt vanwege vorst of 
sneeuw dan verplaatst het gezelschap 
zich richting Noord-Frankrijk, waar (zo 
stellen de auteurs met ironie) ‘in 2009 
in een gebied rond Calais jagers een 
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massaslachting ‘zonder weerga’ hebben 
aangericht onder de ‘uitgeputte vogels’.
De Nederlandse overwinteraars arrive-
ren vanaf juli in Nederland, maar ze  
blijven komen tot in november. De 
meeste trekken overigens ’s nachts. Bij 
vorst schuiven ze wat door in zuidelijke 
of zuidwestelijke richting (Engeland, 
Frankrijk). Vanaf begin februari tot in 
mei trekt de Nederlandse populatie weer 
naar haar broedgebied tussen Scandi-
navië en de Oeral.

Plaats- en partnertrouw
Hoe intensief de in Nederland bivakke-
rende Smient wordt bestudeerd blijkt 
niet alleen uit prachtige overzichten zo-
als van Zomerdijk over plaatstrouw, 
paarvorming en groepsdynamiek bij 
Smienten, maar ook uit de verslagen 
over een kleurringonderzoek bij Smien-
ten, hetgeen veel informatie opleverde 
over de verspreiding en het gedrag van 
de Smient. Bijvoorbeeld dat veel Smien-
ten een vorm van plaatstrouw hebben 
aan hun overwinteringsgebied, aan het 
broedgebied en ook aan een partner. 
Een verslag over winterverplaatsingen 
bij 25 Smienten, die een zendertje had-
den meegekregen, leert dat ze in de 
laatste dagen voor hun vertrek naar de 
broedgebieden regelmatig uitstapjes 
maakten (tot zo’n 50 kilometer), maar 
ook heel plaatstrouw waren.
Wat voor de ‘gewone’ vogelaar een brug 
te ver is, bijvoorbeeld het verschil tus-
sen jonge en oude Smienten, is voor de 
kenner een appeltje-eitje. Zo doet Piet 
Zomerdijk verslag van een onderzoek 
naar jonge Smienten, die ‘te onder-
scheiden zijn van oudere woerden door 
doffere kleuren, maar vooral door de 
grote dekveren in de vleugel: die zijn 

niet zuiver wit, maar vertonen grijze 
tinten’. Zomerdijk wilde wel eens wat 
meer weten over het trekgedrag van 
jonge mannetjes Smient. Wat bleek: een 
aantal jonge mannetjes blijft gemiddeld 
langer in het wintergebied hangen, is 
vaak ongepaard of heeft een zwakkere 
paarbinding, die voortdurend op de 
proef wordt gesteld en soms tot paar-
wisseling leidt. Duidelijk iets voor de 
echte kenners, maar ook heel boeiend 
om daar kennis van te nemen.

Tot slot
Wie belangstelling heeft voor wilde vo-
gels in het algemeen en Smienten in het 
bijzonder heeft met dit nummer een 
snoeppot vol lekkers. Uiteenzettingen 
over paarvorming, plaatstrouw, groeps-
dynamiek van Smienten, een soort-
beschrijving en resultaten van recente 
onderzoeken met kleurringen en zen-
ders maken dit themanummer niet al-
leen tot een bron van groot genoegen, 
maar ook tot een heuse bron van ken-
nis. Met ook nog eens overzichten van 
een aantal smientenregio’s.
Een ding is een beetje merkwaardig. De 
provincie Noord-Holland heeft in het 
verleden meermalen via een goedge-
keurd Faunabeheerplan ruim baan ge-
geven aan het afschieten van Smienten. 
Dat dan uitgerekend gedeputeerde 
Rommel in het Voorwoord mag zeggen 
dat zij heel blij is met alle tellers en het 
werk dat zij verrichten, doet een beetje 
wrang aan. Zo fijn was de rol van de 
provincie aangaande de Smient de afge-
lopen jaren niet. En ook vandaag is 
daar nog van alles op aan te merken.

■ Jan Kuys

Voor wie dit ook allemaal zelf wil lezen: leden van onze vogelwerkgroep kunnen dit themanum-
mer gratis verkrijgen. Kijk op onze website vwgzkl.nl Daar verschijnt informatie over hoe dat 
uiteindelijk wordt geregeld. Meer informatie over Tussen Duin en Dijk op: 
www.landschapnoordholland.nl/tussenduinendijk/aanmelden


