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De invloed van hoog water op de vogelstand 
van de Dertienmorgenwaard 
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In een vorig artikel over de Dertienmorgen
waard vertelde ik een en ander over de flora 
en fauna van dit nieuwe natuurreservaat in 
de gemeente Lopik (zie D.L.N. 72, p. 70-
72). Het jaar 1969 bracht ons niet de ge
hoopte Woudaapjes en Baardmezen, maar 
wel een roepende Kwartel en enkele nieuwe 
pleisterende trekvogelsoorten, waarbij als 
hoogtepunt in december een prachtige Veld-
uil. 
De eerste vier maanden van 1970 leverden 
echter zoveel interessante waarnemingen op, 
dat het zeker de moeite loont om nog eens 

over dit interessante gebied te schrijven. Het 
is namelijk zo, dat de situatie hier, als ge
volg van de extreem hoge waterstanden in 
de afgelopen winter, in veel opzichten vol
komen anders is dan in de voorgaande ja
ren. 
Nadat reeds verschillende andere uiterwaar
den langs de Lek waren ondergelopen, 
stroomde het water op zaterdag 14 februari 
ook over de kade rondom de Dertienmor
genwaard. De ondergelopen graslanden, 
waarop eerder in februari vrij geregeld 40 
tot 100 Rietganzen hadden gegraasd, wer-
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Fig. 1. Dertienmorgenwaard ca. Weidevogelinventarisatie 1969, door W. J. en S. Braaks-
ma. Getal vóór de letter = aantal aanwezige paren per perceel; getal tussen haakjes ach
ter de letter = aantal gevonden legsels (in tweede helft van april). 

den vrijwel onmiddellijk in bezit genomen 
door diverse soorten zwanen en eenden, 
waarbij o.a. de deze winter opvallend tal
rijke Grote zaagbekken en Nonnetjes. 
Op een stukje zomerkade dat nog boven het 
water uitstak, zagen wij onze eerste weide
vogels van dit seizoen. Het waren 3 Grutto's. 
Zij hebben de sneeuwval in de loop van de 
daaropvolgende week hoogstwaarschijnlijk 
overleefd, want op zaterdag 21 februari za
gen wij weer 3 Grutto's op een nog boven 
water uitstekend gedeelte van de uiterwaard. 
Er waren toen tevens ± 15 Kieviten en een 
Scholekster aanwezig, tezamen met tiental
len Pijlstaarten, Wintertalingen en Smien
ten. 

Op 26 februari kwam ik weer langs de Lek. 
Het water bleek toen zo hoog gestegen, dat 
op verscheidene plaatsen alleen de toppen 
van bomen er nog boven uitstaken. Het 
stond tot op minder dan 3 meter onder de 
kruin van de dijk en dit is meer dan een 
week zo gebleven. In die tijd herbergde het 
reservaat vogelsoorten, die er anders zelden 

of nooit kwamen, zoals o.a. een Fuut, ten
minste 120 Tafeleenden, een 6-tal Brildui-
kers en tot maximaal 63 Kleine en 6 Wilde 
zwanen. 
In de tweede week van maart bleek het wa
ter duidelijk gezakt. De hoogste delen van 
de uiterwaarden staken al weer boven het 
water uit. Zij zaten vol met eenden, stelt
lopers en meeuwen. 
Op 14 maart noteerden wij behalve de ge
wone soorten voor het eerst ook weer Kemp
hanen. Er waren ongeveer 10 mannetjes. 
Zij bleken tot onze verrassing in gezelschap 
te zijn van 9 Bontbekplevieren. Beide soor
ten werden later in maart en ook in april 
nog geregeld waargenomen, aanvankelijk 
soms zelfs meer dan 100 exemplaren. Eind 
maart kregen zij gezelschap van honderden 
Watersnippen en van tenminste 15 Bonte 
strandlopers, waarvan er verscheidene tot 
half april bleven. 
In april werden door ons verder ca. 2 Kleine 
plevieren, enkele Zwarte ruiters, een Groen-
pootruiter, een Bergeend en 4 Rosse grutto's 

122 



Fig. 2. Dertienmorgenwaard ca. Weidevogelinventarisatie 1970, door W. J. en S. Braaks-
ma. Getal vóór de letter = aantal aanwezige paren per perceel; getal tussen haakjes ach
ter de letter = aantal gevonden legsels (in tweede helft van april). 

in het reservaat gezien. Een Vreeswijkse 
N.J.N.-er noteerde er tevens ± 1 5 voedsel-
zoekende Kluten, terwijl een rondvliegende 
Mantelmeeuw de illusie van een miniatuur-
waddenlandschap completeerde. Die illusie 
wordt vooral gewekt doordat het hoge water 
de graslanden achter de zomerkade met gro
te hoeveelheden zand heeft overdekt. Ook 
van het in het vorige artikel beschreven Bies-
boschachtige landschap is een groot deel al
dus in een soort mini-wad herschapen. 
Wij waren erg benieuwd hoe de broedvogels 
op de veranderde situatie zouden reageren, 
temeer daar tot in de tweede helft van april 
nog vrij grote delen van de lager gelegen 
uiterwaarden onder water stonden of toch 
minstens „plas en dras". 
Het is terwijl ik dit schrijf eind april en nog 
te vroeg om te kunnen melden hoe het met 
de stand van de meeste water- en moeras-
vogels is gesteld. Het ziet er echter niet naar 
uit dat zich daarbij veel veranderingen zul
len voordoen: sommige Wilde eenden heb
ben al jongen, de meeste Meerkoeten heb

ben nesten met eieren, de Roerdomp hoor
den wij evenals vorig jaar op drie plaatsen 
roepen, de Rietzangers zingen weer en ook 
de eerste Zwarte sterns zijn al waargeno
men. 
De Bosuil, die in 1968 in een knotwilg langs 
de dijk huisde, heeft in 1969 en 1970 he
laas verstek laten gaan, maar de weidevo
gelstand heeft onze stoutste verwachtingen 
overtroffen. 
Er broeden dit jaar namelijk tenminste 65 
paar Kieviten, 100 paar Grutto's, 1 of 2 
paar Tureluurs op een ± 120 ha groot 
uiterwaardengebied, waarvan slechts ± 80 
ha als broedgebied in aanmerking komt, om
dat de rest wordt ingenomen door water, 
slik, rietmoeras en broekbos. Op enkele per
celen grasland die al als reservaat zijn aan
gekocht, constateerden wij dichtheden van 
tenminste 4 paar van deze weidevogels per 
hectare. Dit betekent dat de Dertienmorgen
waard dit jaar kan wedijveren met de rijk
ste weidevogelgebieden in Friesland, langs 
de IJsselmeerkant, in de Zaanstreek en in 

123 



Waterland. Mijn zoon en ik vonden op 18 
april in slechts drie uur tijds op 5 percelen 
in totaal 42 nesten met eieren. De gemiddel
de dichtheid aan weidevogels was ongeveer 
het dubbele van vorig jaar! 
Het verdient vermelding, dat het eerste grut-
to-ei door ons hier dit jaar ondanks de on
gunstige weersomstandigheden al op 28 
maart werd gevonden. Er lagen toen, hoe
wel wij ze niet vonden, ook beslist al kie
vitseieren. De Tureluurs waren dit jaar vrij 
laat. Wij vonden „ons" eerste ei op 11 april. 
De eerste door ons gevonden eieren van 
Zomertaling en Slobeend werden dit jaar op 
18 april aangetroffen. 
Wat ons echter meer interesseert dan deze 
fenologische gegevens is het verspreidings
patroon van de weidevogels. Dit blijkt na
melijk dit jaar, zoals op de beide bijgevoeg
de inventarisatiekaartjes (fig. I en 2) te zien 
is, in verschillende opzichten sterk af te wij
ken van dat in 1969, hetgeen uiteraard wel 
zeer nauw zal samenhangen met de genoem
de verschillen in de waterstand. Het is één 
van de leerzame kanten van een jaarlijks 
herhaalde inventarisatie dat duidelijk kan 
worden aangetoond hoe eigenlijk ieder deel 
van zo'n niet vergraven uiterwaardengebied 
zijn eigen waarde heeft voor de vogels. 
Het is werkelijk frappant om te zien hoe 
veel weidevogels dit jaar bezit hebben ge
nomen van terreingedeelten, die wij — ge
zien hun hoge ligging — wel voor de gan
zen maar zeker niet voor Kievit en Grutto 
van belang hadden geacht. 
Wij zijn nu zeer benieuwd naar de broed
resultaten. Het ziet er naar uit, dat deze voor 
de weidevogels dit jaar aanvankelijk erg 
gunstig zullen zijn. Er zijn namelijk ten ge
volge van het hoge water vrijwel geen Mol
len in de uiterwaarden overgebleven en bo
vendien heeft de sterke stroom het gebied 

zo radikaal geëgaliseerd, dat geen enkele 
boer het hier dit voorjaar noodzakelijk vond 
om zijn grasland te eggen of te rollen. De 
pachter van het enige perceel bouwland 
bleek op ons verzoek gelukkig bereid te zijn 
om de nesten te ontzien als wij er stokjes 
bij wilden plaatsen. Dit is uiteraard prompt 
gebeurd, want er lagen behalve 11 kievit-
legsels ook nog nesten van een Wilde eend 
en van een Slobeend en 7 legsels van Grut
to's! 
Wij rekenen er nu op dat de meeste eieren 
wel uit zullen komen. Er is goed toezicht op 
eventuele clandestiene eierzoekers en er zijn 
dit jaar, na het vertrek van de min of meer 
als vaste wintergasten aanwezige Buizerds 
en Sperwer, vrijwel geen predatoren over
gebleven. De Hermelijnen, die vorig jaar 
heel wat eieren hebben geroofd, hebben wij 
na het hoge water niet meer waargenomen. 
Er zijn nu naar hun zin waarschijnlijk te wei
nig muizen. De Torenvalk laat zich dit voor
jaar van de weeromstuit eveneens slechts 
zelden buitendijks zien. Ook zijn er, ondanks 
de grote vogelrijkdom, dit jaar opvallend 
weinig rovende Kraaien. Dit is stellig gro
tendeels een gevolg van de ± 500 gifeieren 
die de drie jachtopzichters dit jaar in de 
gemeente Lopik hebben uitgelegd. 
Op 27 april zijn de eerste jonge Grutto's ge
boren en op 30 april de eerste jonge Kievi
ten. Wij hopen nu maar dat er voor de bin
nenkort te verwachten honderden jonge wei
devogels genoeg voedsel te vinden zal zijn 
op de Dertienmorgenwaard. Er zijn deze 
winter stellig onnoemelijke hoeveelheden re
genwormen en andere kleine prooidieren ver
dronken en de herbevolking van de droog
gevallen uiterwaarden door deze dieren zal 
wel wat minder snel verlopen dan bij de 
Hazen het geval was. 
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