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In 1967 werd door ons, in het kader van 
de landelijke futencensus, een onderzoek 
ingesteld naar een aantal nestgegevens bij 
Futen. De vraag deed zich o.a. voor of de 
nesten bij voorkeur tussen bepaalde vege
taties gebouwd werden en uit welk mate
riaal deze nesten bestonden. Dank zij de 
hulp van een groot aantal waarnemers kon
den wij bijzonder waardevolle gegevens ver
werken van maar liefst 758 futenesten uit 
bijna alle delen van Nederland. In neven-
staand overzicht is dit nader gespecificeerd. 
Op grond van litteratuurgegevens en eigen 
waarnemingen is bekend dat de Fuut zijn 
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Fig. I. Landnest van Fuut in detail. Foto 
R. W. de Wilde-Bakhuizen. 

nest in rietkragen, riet-, lisdodden-, biezen-
en zeggen-velden en tussen oevervegetaties 
maakt. Verder zijn nesten bekend uit krab-
bescheervelden, waterlelie- en gele-plomp-
vegetaties of verankerd (maar niet tussen 
de vegetatie) aan sloot- en meeroevers. 
Hanzak (5) vond bij 52 nesten de volgende 
omringende vegetaties: lisdodden (39 X), 
Riet (3 X) (het rietbestand was volgens de 
auteur te dicht om meer nesten te kunnen 
herbergen), Kalmoes (3 X), Carex spec. 
(2 X) en Equisetum. vermoedelijk Holpijp 
(E. fluviatile) ( I X ) . In Midden-Europa 
zouden bij uitzondering en in delen van 
Azië regelmatig geheel vrij drijvende nes
ten voorkomen. Uit Nederland zijn derge
lijke nesten niet bekend. Bovendien worden, 
hoewel zeer zelden, nesten gevonden die 
volkomen „droog" liggen. In dergelijke ge
vallen liggen de nesten dan op de oever. 
Wangrin (3) vermeldt zo 8 nesten op een 
klein eilandje in de Bangast-See (Pomme-
ren) op een zandige meeroever op afge
storven graszoden, waarbij in de wijde om
geving verder geen enkele plantengroei 
aanwezig was. Venables en Lack (2) ver
melden het broeden van de Fuut op een 
klein eilandje in Frensham Little Pond in 

SW-Surrey. Von Haartman (4) maakt mel
ding van 2 nesten gemaakt uit bruinwier 
(Fucus spec.) en gelegen op de kale rotsen 
van het Nördliche Scharenmeer in ZW-Fin-
land. Het is opmerkelijk dat zg. „droge" 
nesten van de Fuut uit Nederland tot op 
heden nimmer gerapporteerd werden. Men 
zou hieruit kunnen concluderen dat dit fe
nomeen werkelijk zeer sporadisch voorkomt 
en zodoende aan de aandacht is ontsnapt of 
men beschouwde de „droge" nesten als iets 
heel gewoons, hoewel wij dit laatste ten 
zeerste betwijfelen. In elk geval werd in het 
kader van de futencensus 1966-1967 door 
geen enkele medewerker van „droge" nes
ten melding gemaakt. Wij vonden echter 
in 1967 een dertiental „droge" nesten bij 
het plassencomplex „De Houtribsluizen" 
bij Lelystad-haven in Oostelijk Flevoland. 
Twaalf van deze nesten lagen op de zan
dige oever van een ca. 5 a 12 m brede 
dam tussen twee plassen van ongeveer 3.5 
ha groot. Gezien onze frequentie van waar
nemen bij deze plassen moet gesteld wor
den, dat deze nesten ook werkelijk op de 
oever werden gebouwd en beslist niet droog 
zijn komen te liggen door waterstandsver
laging. Zes van deze twaalf lagen op ca. 
50 a 100 cm van het water, terwijl de zes 
andere tussen 10 a 20 cm van het water 
lagen. Het 13e nest bevond zich midden 
op de dam, 1 Vi m en 3 m van het water 
verwijderd. Alle „droge" nesten lagen tus
sen zeer ijl riet onder een „scherm" van 
wilgebomen. 

De vraag deed zich toen voor op welke 
manier de Futen op hun nest kwamen. Wij 
hebben bij drijvende nesten waargenomen, 
dat de meeste Futen het nest zwemmende 
naderen (onder water of op het water) en 
dan vlak voor het nest er zeer snel op 
springen of er moeizaam op klauteren. Bij 
de „droge" nesten vlak langs de oever lijkt 
deze procedure nog wel uitvoerbaar, maar 
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Fig. 2. Landnest van Fuut in overzicht. Foto R. W. de Wilde-Bakhuizen. 

bij de „superdroge" nesten moesten de 
Futen of lopen, of moeizaam met hun buik 
over de grond schuiven, terwijl een trap
pende beweging van de poten er voor zorg
de dat het dier vooruit kwam. Dit laatste 
zouden Futen alleen doen als een tamelijk 
grote afstand noodgedwongen op het droge 
afgelegd moet worden (8). Op welke ma
nier de Fuut zijn droge nest naderde, werd 
ons duidelijk bij het droge nest nr. 13, dat 
midden op de zanddam lag, ongeveer \V2 
en 3 meter van het water. Het nest was 
voor ongeveer 90% gemaakt van lucht- en 
waterwortels van wilg en enkele dode riet
stengels en wat wilgetakjes (fig. 1 en 2). Het 
lag precies op het hoogste punt van de 
zanddam in de schaduw van een grote wil
gestruik. In de onmiddellijke nabijheid van 
het nest was verder geen enkele planten
groei aanwezig. Binnen een straal van ca. 
5 meter bevonden zich nog vier futenesten 
en een meerkoetenest (de Meerkoet is te 

zien op de figuren 3 en 5). Vanuit een 
schuilhut op 4 m afstand van het nest werd 
waargenomen, waarbij tevens met een 
Asahi-Pentax spotmatic met Tamron zoom
lens, 95-205 mm, vele foto's werden ge
maakt. Het bleek nu dat de vogel zeer voor
zichtig naar de kant zwom, op de oever 
klauterde en volkomen rechtop maar zeer 
behoedzaam naar het nest liep (fig. 3). 
Na wat gepik aan het nestmateriaal en ge-
scharrel rond het nest ging de vogel op zijn 
nest zitten (fig. 4). Bij het verlaten van het 
nest ging de Fuut staan en liep zeer snel, 
enigszins voorover gebogen, naar het wa
ter terug (fig. 5). Zonder deze voortbewe
ging algemeen te stellen, mogen we toch 
wel zeggen, dat althans deze Fuut bijzon
der goed kon lopen. Hoewel we niet over 
exacte waarnemingen beschikken, veron
derstellen we toch, dat de Futen naar de 
overige „droge" nesten zich gewoon lopen
de voortbewogen. 
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Fig. 3. Behoedzaam lopend wordt het landnest benaderd. Foto R. W. de Wilde-Bakhuizen. 

Als nestplaats bleek de Fuut genoegen te 
nemen met elke soort vegetatie. De aan
wezigheid van voldoende dekking is beslist 
geen eerste vereiste. Nesten werden zowel 
open en bloot gevonden tussen wortels en 
bladeren van Waterlelie en Gele plomp, 
tussen zeer ijle en zeer dichte riet-, lisdod
den- en biezenvelden. Bovendien was het 
een heel normaal verschijnsel, dat drijven
de nesten werden geconstateerd, verankerd 
tussen en aan takken van over het water 
hangende wilgebomen enz. Tamelijk curieus, 
hoewel vrij veel voorkomend waren fute
nesten die gemaakt waren op de knotten 
en tussen de takken van vlakbij het water 
afgehakte wilgen (fig. 6). De nesten werden 
meer in detail in de volgende milieus aange
troffen: tussen ijl en dicht Riet (Phragmites 
communis) 362 X , tussen Mattenbies (Scir-
pus lacustris) 129 X ; tussen in en over het 
water hangende boomtakken, vnl. wilg 
(Salix) 99X, in 1 geval betrof het Gagel 

(Myrica gale); tussen Kleine lisdodden 
(Typha angustijolia) 47 X; in en tussen 
drijftillen 29 X ; direct tegen de oever van 
meren en sloten, meestal door vee inge
trapte slootkanten met als enige vegetatie 
gras 21 X; landnesten tussen ijl Riet onder 
scherm van wilg 13 X ; tussen een mengve-
getatie van Riet en lisdodden 9 X; open, 
maar verankerd aan drijvende waterplan
ten, zoals Waterlelie en Gele plomp 10 X; 
tussen pollen Pijpestro (Molinia caerulea) 
7 X ; tussen Gele lis (Iris pseudacorus) en 
iets Riet 7 X; tussen pollen Pluimzegge 
(Carex paniculata) 6 X; tussen Rietgras 
(Phalarus arundinacea) 4 X ; tussen Lies
gras (Glyceria maxima) 3 X ; tussen Zwane
bloem (Butomus umhellatus) 2 X ; tussen 
Grote egelskop (Sparganium erectum) 2 X ; 
tussen Grote lisdodde (Typha latifolia) 
2 X ; tussen Galigaan (Cladium mariscus) 
1 X ; tussen Biestarwegras (Agropyron fun-
ceum) in een geïnundeerde duinvallei I X; 
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tussen Veenpluis (Eriophorum angustifo
lium) 1X; tussen Mannagras (Glyceria 
fluitans) l X; tussen Zeebies (Scirpus ma-
ritimus) 1 X . 
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat ruim 
64% van alle futenesten werden aangetrof
fen tussen riet- en mattenbiesvegetaties, 
13% tussen over en in het water hangende 
boomtakken, ruim 6% tussen kleine-lisdod-
denvegetaties, ruim 3% tussen drijftillen, 
terwijl 13% voorkomt in 17 andere be-
grociingstypen. 

Als nestmateriaal wordt gebruik gemaakt 
van een grote verscheidenheid aan plante-
soorten, maar ook van materialen als bag
ger, sapropelium, lappen, papier, plastic, 
schelpen, slierten viskuit, zilverpapier, stuk
ken hout, enz. In 758 onderzochte nesten 
werden de onderstaande „materialen" aan
getroffen. Riet (Phragmites communis) 
626 X of in 83% van alle onderzochte nes
ten; Kleine lisdodde (Typha angustifolia) 
218 X of 29%; Mattenbies (Scirpus lacus
tris) 177 X of 2 3 % ; wortels van Riet, Mat
tenbies, lisdodden, etc. 88 X of 1 1 ! ^ % ; 
allerlei vergane waterplanten 86 X of 1 1 % ; 
lucht- en onderwaterwortels van wilg (Sa
lix) en els (Alnus) 44 X of bijna 6%; wil-
getakken, elzetakken etc. 35 X of 41/2 %; 
Waterlelie (Nymphaea alba) en Gele plomp 
(Nuphar luteum) 22 X of bijna 3 % . Boven
dien kwam in minder dan 1% van de to
tale hoeveelheid nesten voor: stukken plas
tic en plastic zakjes 10 X; hoornblad (Ce-
ratophyllum) en vederkruid (Myriophyllum) 
10 X; bagger, sapropelium, modder etc. 
9 X ; waterpest (Elodea spec.) 8 X ; Pijpe
stro (Molinia caerulea) 6 X ; schelpen van 
Vnio, Anadonta, Viviparus, Planorbis en 
Lymnaea 4 X ; door tuinders weggeworpen 
onkruidwiedsel (Aalsmeer) 3 X ; koolstron
ken 3 X ; Puntmos (Acrocladium cuspida-
tum) en andere mossoorten 2 X; Entero-
morpha en andere groenwieren 2 X ; zilver

papier 2 X ; wollen en katoenen lappen 2 X ; 
Geverzegge (Carex riparia) 2 X ; Gele lis 
(Iris pseudacoris) 2 X ; stukken hout 2 X ; 
Zeebies (Scirpus maritimus) 1 X ; Dotter
bloem (Caltha palustris) l X ; Krabbescheer 
(Stratiotes aloides) 1 X ; papier I X ; asfalt-
papier 1 X ; slierten viskuit 1 X ; Pluimzeg
ge (Carex paniculata) 1 X ; Veenpluis (Erio
phorum angustifolium) 1 X ; Biestarwegras 
(Agropyron junceum) 1 X; Grote lisdodde 
(Typha latifolia) 1 X . 

In de litteratuur vonden we als onderdelen 
van nestmateriaal nog Kattestaart (Lythrum 
salicaria). waterranonkel (Ranunculus spec), 
vlotgras (Glyceria spec.) en Pijlkruid (Sagit-
taria sagittifolia) (8). Suetens (7) noemt bo
vendien nog waterweegbree (Alisma), Wa-
terzuring (Rumex aquaticus), Veenwortel 

Fig. 4. Alvorens op het nest te gaan zitten 
wordt eerst nog wat in het nestmateriaal ge
pikt en rond het nest gescharreld. Foto. R. 
W. de Wilde-Bakhuizen. 
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Fig. 5. Enigszins voorover gebogen liep de Fuut zeer snel naar het water terug. Foto R. 
W. de Wilde-Bakhuizen. 

(Polygonum amphibium), Spirogyra, Ge
kruld fonteinkruid (Potamogeton crispus) 
en Holpijp (Equisetum fluviatile). 
Hoewel deze lijst van plantesoorten en an
dere materialen een goede indruk geeft van 
het gebruikte bouwmateriaal, zegt het nog 
weinig van de samenstelling van de afzon
derlijke nesten. Een groot aantal Futen blij
ken nesten te maken, die hoofdzakelijk of 
uitsluitend uit één plantesoort bestaan of 
uit een bepaalde combinatie van nestmate
rialen. Futeparen die nestelen in rietkragen, 
waarin andere moerasplanten voorkomen 
met een zonering van Waterlelies en Gele 
plompen, kunnen een nest hebben, dat voor 
100% bestaat uit Riet, maar evengoed kun
nen hier nesten gevonden worden, waarin 
weinig of geen Riet voorkomt, maar wel 
andere moeras- en/of waterplanten. 
Zo werden nesten, hoofdzakelijk of uitslui
tend bestaande uit Riet 253 X aangetrof

fen (lig. 7); Riet en vergane onderwater
planten en/of groene waterplanten (zoals 
waterpest, fonteinkruid en vederkruid), vaak 
met wortels van lisdodden. Riet en Mat
tenbies, maar ook van andere helofyten 
en/of bladeren van Waterlelie en Gele 
plomp 102 X ; Riet en Kleine lisdodde 92 X ; 
Mattenbies 82 X ; Riet, Kleine lisdodde en 
Mattenbies 78 X; lucht- en waterwortels 
van wilg en Riet 40 X (fig. 6); takken en 
twijgen van wilg en els, al of niet met Riet 
35 X ; Riet en Mattenbies 46 X ; Kleine lis
dodde 12 X. 

Bovendien werden nog nesten waargenomen 
die hoofdzakelijk of uitsluitend gemaakt 
waren van Pijpestro (6X); Waterlelie en 
Gele plomp (2X); luchtwortels van wilg 
(4X); Dotterbloem (Caltha palustris) met 
waterpest ( I X ) ; Pluimzegge ( I X ) ; Grote 
lisdodde ( I X ) ; Zeebies (Scirpus maritimus) 
( I X ) ; Veenpluis (1 X); en in het inundatie-
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Fig. 6. Zelfs tussen de takken van de wilgen werden nesten gemaakt. Foto R.W. de Wilde-
Bakhuizen. 

gebied in de duinen bij Zandvoort een nest 
bestaande uit Biestarwegras met allerlei ver
gane ondetermineerbare planteresten ( I X ) . 
Uit bovenstaande blijkt dus dat pure riet
nesten en rietnesten met allerlei waterplan
ten ruim 48% van alle (758) onderzochte 
nesten uitmaken. Ongeveer 4 1 % van alle 
nesten bestaat hoofdzakelijk uit Riet, lis
dodden en Mattenbies, terwijl in 9% van 
alle gevallen een nest werd aangetroffen 
met luchtwortels en/of takken van wilg en 
els. 

Verder bleek dat bijna alle nesten waren ge
legen in de onmiddellijke nabijheid van 
open water. De diepte van het water vlak 
bij het nest varieerde van enkele centimeters 
tot ca. 1,50 meter. Een voorkeur voor een 
bepaalde waterdiepte werd niet gevonden. 
Er zijn ons twee gevallen bekend (Aalsmeer 
en Giethoorn) waarbij de Futen onder een 
rietzudde moesten doorduiken om het ge-
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isoleerde nest te bereiken. Behalve de land
nesten, waar de Futen meestal naar toe 
moesten lopen, werden alle overige nesten 

Fig. 7. Een wel heel groot rietnest van de 
Fuut. Foto R. W. de Wilde-Bakhuizen. 



door de Futen zwemmende benaderd. 
Verder kan nog medegedeeld worden dat 
er een nauw verband bestond tussen de om
ringende vegetatie van het nest en het nest
materiaal. In slechts zeer weinig gevallen was 
hier enige afwijking in te bespeuren. Meest
al betroffen dit dan gevallen, waarin het 
nest juist werd gebouwd op de grens van 
twee of meer vegetatietypen. 

Op Schiermonnikoog, een onzer onvolpre
zen Waddeneilanden, zou ik met een vriend 
een week (17-23 augustus) van mijn va
kantie doorbrengen en wel in de jeugdher-

In het bovenstaande verslag is door ons uit
voerig melding gemaakt van nestplaatskeu
ze van de Futen in verband met de om
ringende vegetatie, alsmede van de gebruik
te nestmaterialen. Het is uiteraard moge
lijk dat enige lezers aanvullende of afwijken
de waarnemingen kunnen verstrekken. Wij 
zullen dit zeer op prijs stellen. 

berg „Rijsbergen", een oude burcht date
rend uit 1757. Het was onze bedoeling een 
indruk te krijgen (voor zover dit in één 
week mogelijk is) van de rijke flora van 

Summary: In this article the sunounding vegetation of the nest sites and the building materials of 
758 nests of the Great Crested Grebe (Podiceps cri.itatus) is discussed. 
All nests were found in 1967 at 52 different places in the Netherlands (table). (From one place (East-
Flevoland) we got information about 257 nests). 
Nest-sites were found in 22 different types of vegetation, from which Phragmites communis, Scirpus 
lacustris and Typha angustifolia numbered about 7 0 % . 
Also important were nests between willow coppices (figure 6) hanging in and over the water (13%). 
Extremely rare were 13 nests on dry land (see figures 1-5). 
Building material of the nests consists of a lot of different plants, but also paper, shells, plastic and 
so on. The main building material in the 758 nests consist of Phragmites (83%), Typha angustifolia 
(29%), Scirpus lacustris (23%), roots from these plants etc. ( l l 1 /2%) . rotten waterplants (11%), roots 
from Salix and Alnus (6%), branches and twigs (4Vi%), Nymphaea and Nuphar ( < 3%). 
We noted at least 40 plant species and about ten sorts of other material. 
There is a correlation between the surrounding vegetation of the nesl-sites and the building materials. 

L i t t e r a t u u r : 

1. Schiermann. G.. (1927). Untersuchungen an Nesten des Haubentauchers. Journ. f. Om. 75: 619-638. 
2. Venables. L. S. V. and D. Lack, 1934. Territory in the Great Crested Grebe. British Birds Vol. 

XXVIII: 191-198. 
3. Wangrin, G , 1941. Haubenlaucher nistet auf nackten Boden. Beitrag Fortpfl. biol. Vogel 17: 175. 
4. Haartman, L. von. 1945. Zur biologie der Wasser- und Ufervogel im Scharenmeer Siidwestfinn-

lands. Act. Zool. Fenn. 44: 1-125. 
5. Hanzak, J., 1952. The Great Crested Grebe, its ecology and economic significance. Act. Mus. Nat. 

Prague Vol. V11I B. no. 1: 1-37. 
6. Simmons, K. E. L., 1955. Studies on the Great Crested Grebes. The Avicult. Mag. Vol. LXI: 3 e.v. 
7. Suetens, W., 1960. De Kuiffuut (Podiceps cristatus (L.)) in België. De Giervalk 50: 231-264. 
8. Bauer, K. M. en U. N. Glutz von Blotzheim, 1966. Handbuch der Vogel Mitteleuropas. Band I: 

94-117. 

Schiermonnikoog - klein eiland in de Waddenzee 
PAUL DE MEY. 

272 


