
verkeer ook de aanleg van een nieuw weg
gedeelte. dat om het genoemde wilgebos 
aan de zuidrand van Linschoten heen op 
korte afstand langs de noordoostrand 
van het bos zal lopen. 

Slechts zelden is men in de gelegenheid 
een vergelijking te maken tussen de hui
dige vogelstand in een bepaald gebied en 
de situatie aldaar circa 50 jaar tevoren. 
Doet zich een dergelijke gelegenheid voor, 
dan blijkt veelal een onrustbarende achter
uitgang. 

Bij het samenstellen van een overzicht van 
de broedvogelbevolking van „het Meer" 
bij Engelen ten noordwesten van 's Her-
togenbosch in 1956 was een dergelijke ver
gelijking mogelijk. Er is namelijk een publi-
katie over hetzelfde onderwerp door A. B. 
Wigman, daterende uit 1910. Het zou te 
ver voeren beide vogellijsten in extenso te 
publiceren. Er is daarom volstaan met het 
vermelden van enkele van de meest frap
pante verschillen. 

De gesteldheid van het meertje en om
geving — en daarmede van de vogelstand 
— is de laatste 50 jaar waarschijnlijk het 
meest ingrijpend veranderd, doordat, na de 
dichting van de Beerse overlaat omstreeks 
1937, hoge waterstanden er niet meer 
voorkwamen. Echt drassige graslanden 
zijn er steeds zeldzamer geworden. 

De natuur heelt wonden. Maar hier kan 
zij het niet alleen af. Moge daarom een 
passende wegbeplanting in harmonie met 
het landschap spoedig onder het oog wor
den gezien. 

Het eigenlijke meertje — het open water 
met het omringende oeverland — onder
ging daarna in 1952 nog een ingrijpende 
verandering. Er werd toen nl. een zand-
zuiger op de plas gebracht, die een deel 
van de ondergrond wegzoog, om er ver
scheidene hectaren van de moerassige 
oeverlanden mee op te hogen. Deze wer
den daarna tot bouwland ontgonnen. Dit 
wegzuigen had tevens als gevolg, dat ver
scheidene riet- en biezevelden langs de 
oevers, die vroeger reeds niet gemakkelijk 
begaanbaar waren, volkomen ontoeganke
lijk •werden, daar sindsdien onder de 
moerasvegetatie verscheidene meters water 
staan. De verlandigsprocessen kunnen op 
die plekken daardoor voorlopig niet meer 
normaal voortgang vinden. Ook de water
plantengemeenschappen van het open 
water, vooral de krabbescheervelden, zijn 
door de activiteiten van de zandzuiger 
sterk teruggedrongen. 

Het spreekt vanzelf, dat zowel de omzet
ting van de vele drassige hooilanden van 
weleer tot bouw- en weilanden als de ver
kleining van de oppervlakte van het eigen-
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Tosstand ± 1905 

Fig. 1. Het Meer bij Engelen. 50 jaar ge 
leden en thans. 

lijke moerasgebied vergaande gevolgen 
hebben gehad voor de vogelstand. De wij
zigingen in de vogelstand in en om het 
meertje zijn evenwel niet alleen een gevolg 
van de veranderingen, die het biotoop heeft 
ondergaan. De achteruitgang van sommige 
soorten bv, Dodaars en Kwartel is nl. in 
het gehele land geconstateerd ook op 
plaatsen waar het biotoop vrijwel onver
anderd bleef. Daarnaast zijn de Futen nu 
wellicht minder in aantal omdat vissers 
thans de nesten meer verstoren dan vroe
ger. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de 
Meerkoeten, die vanwege hun onverdraag
zaamheid jegens de eenden door verschei
dene kooikers en jagers worden vervolgd. 
De Kemphanen vormden hier veertig jaar 

geleden nog een zeer gewilde buit. Zij 
werden in manden met 50 stuks tegelijk 
levend naar Engeland geëxporteerd, waar 
zij goed geld opbrachten. Hoewel zulks 
niet met zekerheid bekend is, bestaat de 
kans, dat iets dergelijks het geval was met 
de Baardmezen van het meertje, die om
streeks dezelfde tijd o.a. een geliefd 
exportartikel vormden voor Friese vogel-
vangers. Tenslotte hebben verzamelaars, 
aangelokt door de zeldzame vondsten in 
dit gebied, er het hunne toe bijgedragen om 
de achteruitgang van sommige soorten te 
versnellen. 
Wigman vermeldde in zijn lijst van 1910 
in totaal 73 soorten, die toen of in voor
gaande jaren in of in de naaste omgeving 
van het natuurgebied, o.a. in de nabij ge
legen eendekooi, met zekerheid als broed-
vogel mochten worden aangemerkt. Zijn 
opgaven uit voorgaande jaren zijn ten dele 
ontleend aan de publikaties van Albarda 
(1897) en ten dele uit die van Snouckaert 
van Schauburg (1908). 
Volgens de in laatste jaren verzamelde ge
gevens mogen thans 42 van deze 73 soor
ten met zekerheid nog als broedvogel wor
den beschouwd. Van 13 andere soorten. 
meest kleine zangertjes, die in de opgaven 
van Wigman worden vermeld als broed-
vogel van de eendekooi. kan dit niet met 
zekerheid worden gezegd, omdat de kooi 
de laatste jaren niet werd geïnventariseerd. 
Het is evenwel zeer waarschijnlijk dat deze 
soorten hier nog nestelen. W e mogen wel 
aannemen, dat thans nog 55 van de 73 
door Wigman vermelde soorten in dit ge
bied plegen te broeden. Dit betekent dus 
een verlies van 18 soorten. Een dergelijke 
achteruitgang is in het algemeen al te be
treuren, maar nog veel meer als men zich 
realiseert welke vogels zijn verdwenen, 
Dat zijn onder meer de volgende: Rood-
halsfuut (omstreeks 1910 nog jaarlijks 2 a 
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3 paren). Dodaars, (in 1910 nog tenminste 
12 paartjes). Purperreiger (broedvogel in 
1907 en 1908), Krakeend (voor 1910 broe
dend aangetroffen), Kuifeend (omstreeks 
1910 geregeld 1 paar). Kwartel (in 1910 
zeer gewone broedvogel). Kwartelkoning 
(in 1910 nog algemener dan de Kwartel), 
Kleinste waterhoen (in 1910 2 a 3 paar). 
Kemphaan (in 1910 vrij gewoon). Ture
luur (in 1910 vrij gewoon). Rosse grutto 
(een broedgeval vermeld door Albarda). 
Kleine bonte strandloper (broedvogel vol
gens Snouckaert) en Baardmees (eieren 
in collectie v. d. Bogaert). De broedvogel-
lijst van Wigman noemt tevens een drietal 
soorten, die in 1910 of daarvoor waar
schijnlijk eveneens in het meertje en om
geving hebben gebroed, nl. Tafeleend. 
Porceleinhoen en Grauwe klauwier. Deze 
soorten nestelen hier voorzover bekend 
reeds lang niet meer. Hetzelfde geldt voor 
de Blauwe kiekendief, die vroeger ge
durende het broedseizoen geregeld werd 
waargenomen, maar nu niet meer. Het om
gekeerde is waar voor de Grauwe kieken
dief, die op de lijst van Wigman ontbreekt 
maar de laatste jaren geregeld bij het 
meertje wordt gezien. Deze Grauwe kie-
kendieven zijn waarschijnlijk de broed-
vogels van het nabijgelegen staatsnatuur-
reservaat „De Moerputten". Een andere 
soort, die in 1910 misschien bij het meertje 
broedde, was de Sprinkhaanrietzanger. De 
soort werd vermeld aan de hand van de be
schrijving door een visser. Misschien is 
hier de Sprinkhaanrietzanger verward met 
de Snor. Deze broedt hier althans de 
laatste jaren geregeld met enkele paren, 
terwijl wij mogen aannemen, dat het 
meertje ook vroeger voor deze soort een 
geschikt broedterrein vormde. 
Een broedvogelsoort, die evenmin door 
Wegman wordt genoemd en die de laatste 
jaren af en toe in de eendekooi werd waar

genomen, is de Ransuil. Dit is dus mis
schien een aanwinst. Twee andere winst
punten zijn te danken aan de opspuitingen 
van 1952. De opgespoten terreinen lokten 
nl. enkele Scholeksters en de Kleine plevier 
als broedvogels aan. Laatstgenoemde is tot 
nu toe gebleven en nestelde in 1956 op een 
kale plek in een perceel bouwland. De 
Scholekster werd nog wel geregeld waar
genomen. maar na 1952 werden geen 
nestvondsten meer bekend. Hoewel er dus 
een paar soorten zijn bijgekomen, is de 
verarming aanmerkelijk groter dan de 
winst. Daarbij komt nog dat er niet alleen 
sprake is van een kwalitatieve achteruit
gang, ook de aantallen broedparen van 
verscheidene, zowel in 1910 als nu, in het 
meertje voorkomende soorten is aanmerke
lijk achteruitgegaan. Het aantal broed-
paren van de Fuut bv. liep terug van 10 a 
12 paren in 1910 tot 3 a 4 paren in 1956. 
dat van de Meerkoet van minstens 75 pa
ren tot ten hoogste 6 paren en dat van de 
Zwarte stern van circa 150 paren tot 10 
a 15 paren. 

Ook de trekvogelstand in deze omgeving 
is in de loop van de 20ste eeuw opmerke
lijk achteruitgegaan. De lijst van "Wigman 
geeft in dit opzicht slechts enkele aankno
pingspunten. daar ze in eerste instantie 
is bedoeld als een overzicht van de broed
vogels ter plaatse. Toch blijkt bij vergelij
king van deze lijst met de huidige toestand 
duidelijk welke geweldige wijzigingen de 
vogelstand heeft ondergaan. 
Zo vermeldt Wigman o.a. dat de Ooie
vaars zich in 1910 zeer veelvuldig bij het 
meertje lieten zien. Sinds de laatste Ooie
vaars omstreeks 1945 uit dit deel van Bra
bant als broedvogel zijn verdwenen, werd 
de soort hier ook op de trek niet meer 
waargenomen. De Rosse grutto's pleister
den omstreeks 1910 's winters talrijk in de 
lage landen in de omgeving van het meer-
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tje, nu worden ze er nooit meer gezien. 

Goudplevieren, vroeger talrijk, komen er 

nog wel, maar slechts sporadisch, zodat 

geen vogelvanger het in zijn hoofd haalt 

jacht op hen te maken. 

De achterui tgang van het waterwild blijkt 

duidelijk uit de vangstcijfers van de eende-

kooien in het voormalige Beerse-overlaat-

gebied. De meeste kooien vangen thans op 

zijn hoogst een t iende gedeelte van het 

aantal vogels, dat hier in het begin van 

deze eeuw werd bui tgemaakt . O o k van de 

ganzevangers krijgt men dergelijke ver

halen te horen. He t is dan ook geen won

der. dat zowel het aanta l kooikers als het 

aantal ganzevangers hier zeer sterk is ver

minderd. 

M a a r hoe sterk de achterui tgang van de 

vogelstand ook mag zijn, het meertje van 

Engelen is nóg altijd een interessant ge

bied, waa r zowel in het broedseizoen als 

gedurende de trektijden altijd wel iets te 

zien valt. dat de moeite waard is: Buizerd. 

Blauwe kiekendief. Bruine kiekendief en 

Torenvalk zijn nu nog evenals vroeger 

stamgasten gedurende het winterseizoen. 

Kleine zwanen. Grauwe ganzen, Kolgan-

zen en Rictganzen, W i l d e eenden. W i n 

tertalingen. Smienten, Pijlstaarten behoren 

in de winter nog tot de vaste inventaris, 

ook al komen zij in veel kleinere aantallen 

dan vroeger. Datzelfde geldt in de t rek

tijden voor de weidevogels, zoals Kievit. 

Gru t to en W a t e r s n i p . Ook de zeldzame 

Purperreiger wordt geregeld op de trek 

waargenomen. 

Interessant is tenslotte de mededeling, die 

in 1936 in de dagbladen werd gepubli

ceerd, dat op 1 8 maart een groep van 1 50 

Kraanvogels neerstreek in de roggevelden 
grenzend aan het meertje, waa r zij hebben 
overnacht, om in de morgen daarop het 
hele roggeveld kaal te vreten, Eén van de 
vogels werd geschoten en maakt nu deel 
uit van de collectie Beekvliet, 
O o k als broedgebied is het meertje nog 
steeds de moeite waard . Behalve de reeds 
genoemde soorten nestelen hier o.m. nog 
Roerdomp. W a t e r r a l en Bruine kiekendief. 
Het is twijfelachtig of het W o u d a a p j e , dat 
hier volgens Wegman vroeger heeft ge
broed, nog tot de vaste broedvogelinven-
taris van het meertje mag worden ge
rekend. E r worden hier nog wel vrij ge
regeld W o u d a a p j e s gezien. 
De achterui tgang in de laatste 50 jaar is 
ernstig genoeg om eens even bij stil te 
s taan. Afgezien van de broedgevallen van 
Rosse grut to en Kleine bonte s trandloper. 
die zeer onwaarschijnlijk moeten worden 
geacht en waarvan de opgave wel op een 
misvatting zal berusten, zijn er verschei
dene uitzonderlijke broedgevallen, zoals 
die van Roodhalsfuut, Kleinste waterhoen 
en Purperreiger , die ons iets te zeggen heb
ben. Zij waren namelijk alleen mogelijk 
door de aanwezigheid van een groot en 
vrijwel ongerept natuurgebied. Da t is hier 
nu voor goed verloren. Dit verlies is in zo
verre leerzaam, dat het ons mogelijk maakt 
te voorspellen wat er gebeurt wanneer ook 
onze laatste grote natuurgebieden zouden 
verdwijnen. W e beseffen daardoor nog 
duidelijker hoe waardevol dergelijke gebie
den nog zijn en hoe we ervoor moeten 
waken, dat ze behouden blijven. Hier is het 
spreekwoord van toepassing: Een schip op 
het s t rand is een baken in zee. 
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