
noten, mevrouw Croze, heeft eens een jong 
Konijn opgevoed, en dat bleef nog nadat het 
zelf was gaan eten haar tent bezoeken. 
Maar de bezoeken werden in de loop van 
weken schaarser, en Erdmann, zoals hij 
heette, begon al gauw een eigen hol te gra
ven. Maar precies wanneer dat was is ge
loof ik niet genoteerd. Dr. Stoutjesdijk heeft 
ook tamme Konijnen (rammetjes), en die 
hebben wilde vrouwtjes mee naar huis ge
bracht, wier wentels hij gevonden heeft. 
Maar, schrijft hij er bij, „Merkwaardig ge
noeg maken die mannetjes ook wentels, en 
slepen er ook hooi in". 
Terugkerend tot ons uitgangspunt, Thijsse's 
artikel over het Konijn: het viel me op hoe
veel interessants Thijsse mee te delen had. 
en ook dat hij er de nadruk op legde dat we 
van dit gewone dier zo weinig wisten. Nu is 
er over het Konijn wel meer bekend dan 
toen, maar merkwaardig genoeg is die verrij
king van onze kennis niet zozeer uit Europa 
gekomen, maar uit Australië, waar de inge
voerde Konijnen zoveel schade doen, dat de 
regering een heel team van zoölogen een 
grondige studie heeft laten uitvoeren. Daar
door weten we nu heel wat meer van het 
sociale leven, van de territoria die de afzon-

Ondanks het feit dat reeds grote verande
ringen hebben plaatsgevonden en nog in
grijpender wijzigingen zich aftekenen, kan 
de sfeer van „Hollandsch Diep in den win
ter", Voermans' afbeelding in het Jac. P. 
Thijsse-album „Onze groote rivieren", mo
menteel nog op verschillende plaatsen langs 
het estuarium worden ervaren. Op 15 km 
van de Noordzee aan de noordoever van het 

derlijke groepen van Konijnen er op na hou
den, en ook van de rol die de „konijne-
WC's", die merkwaardige opeenhopingen 
van keutels, in dit territoriale systeem spe
len: ze werken als „geurvlaggen". 
Thijsse legt de nadruk op de schade die te 
talrijke Konijnen aan de duinvegetatie toe
brengen. Dat was natuurlijk vóór de myxo-
matose. Maar hij schrijft ook, dat de Konij
nen terwille van de jacht beschermd worden 
(waarbij hij waarschijnlijk aan het weren 
van stropers dacht). Als ik terugdenk aan 
onze Nederlandse duinen, en de toestand 
daar met die in Ravenglass vergelijk, dan 
denk ik dat de vrijwel volkomen afwezig
heid van Vossen en Dassen, èn de schaars
heid van Hermelijnen, misschien met de 
talrijkheid van Konijnen te maken hebben. 
Vossen en Dassen hebben vast in onze dui
nen thuisgehoord, en het is doodjammer dat 
ze er niet meer zijn. 

Zo is een losse opmerking in mijn artikeltje 
over Noordzeekrabben aanleiding geweest 
tot het schrijven over Konijnen. En nu kom 
ik wéér met een vraag: zijn konijnewentels in 
de Nederlandse duinen zo moeilijk te vin
den? Of staan mijn Nederlandse collega's 
nooit meer vroeg op? 

Haringvliet, daar waar het Spui deze rivier 
bereikt, liggen aan de westzijde van de Spui-
mond op Putten de Beningerslikken en aan 
de oostzijde in de Hoekse Waard de Koren-
dijkse Slikken. Tezamen meten deze gebie
den, gerekend tot de laagwaterlijn, bijna 
1000 hectare. Het Haringvliet is op deze 
hoogte niet minder dan twee kilometer breed. 
Het kent, zeker gedurende het winterhalf-

De Spuimond, een nationaal natuurgebied 
G. L. OUWENEEL en H. G. VAN DER WEIJEEN 

(m.m.v. A. TROOST en J. KUYPERS). 
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Fig. 1. Vegetatieschets van de Beninger- en Korendijkse Slikken. 1. Fades van Ruwe bies 
(Scirpus lacustris ssp. glaucus) zonder andere soorten, sporadisch voorkomen van sterre
kroos (Callitriche cf. stagnalis). 2. Facies van Zeebies (Scirpus maritimus); schaars treden 
op: Zulte (Aster tripolium), Fiorin (Agrostis stolonifera) en wierveldjes (Vaucheria spec). 
.?. Facies van Riet (Phragmites communis); frequent tot schaars treden op: Zulte (Aster 
tripolium), Fiorin (Agrostis stolonifera), Weidetorkruid (Oenanthe lachenalii) en Selderij 
(Apium graveolens). 4. Vegetatie der oeverwallen: kenmerkende soorten: Heemst (Althaea 
officinalis), Strandkweekgras (Elytrigia pungens), Rietzwenkgras (Festuca arundinacea), 
Lepelblad (Cochlearia officinalis). 5. Vegetatie van greppelloze kommen: gemengde be
groeiing van Riet (Phragmites communis) en Zeebies (Scirpus maritimus), vrijwel zonder 
ondcrgroei. 6. Brakke grasgorzen, verwant aan ass. Juncetum gerardii leontodontetosum 
autumnatis Raabe 1950, zie tekst. 7. Iets onttilte bekade grasgorzen, min of meer typische 
soorten o.a. Behaarde boterbloem (Ranunculus sardous) en Aardbeiklaver (Trifolium fra-
giferum). 8. Rietheuvels. 9. Laagwaterlijn = 0.80 — N.A.P. 

jaar, weinig scheepvaart en langs de nog slechts enkele dorpjes. Eb en vloed hadden 
grotendeels onaangetaste oevers liggen tot in 1970 vrij spel. De tot voor kort moei-
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lijke bereisbaarhcid van dit deel van de del
ta alsmede de slechte begaanbaarheid van 
het terrein vormen ongetwijfeld de redenen 
dat de Spuimond weinig bekendheid geniet: 
op onze vele tochten door dit terrein ont
moetten wij slechts een enkele biezensnijder 
of een jager. Riet, biezen en slik, maar bo
venal het steeds in beweging zijnde water 
spreken ieder voor zich hun eigen taal en 
vormen tezamen met de bewoners van deze 
wildernis een samenspel dat niet nalaat de 
eenzame bezoeker tot bezinning te brengen. 
De ligging aan het Haringvliet geeft aan het 
gebied een bijzonder accent. Het milieu is 
hier ongewisser, dynamischer dan in andere 
getijdewateren van Zuidwest-Nederland. Im
mers, hier passeert het overgrote deel van de 
Rijn- en Maasafvoer, welke varieert van 
500 tot 5000 m3 per seconde. Bij 
vloeddruk van zee kan dit water niet weg 
en wordt het opgestuwd in de vele kreken 
van het Spuimondcomplex. Zodra de vloed
druk wegvalt zoekt het opgestuwde water 
zich kolkend een weg naar zee. De stroom-
banen verleggen zich vaak, waardoor zand
banken en slikplaten kunnen verschijnen en 
verdwijnen dan wel gaan „wandelen". Het 
zoutgehalte van het water wisselt ter plaatse 

afhankelijk van de rivierafvoeren en het ge
tij, maar beweegt zich gemiddeld rond 
2500 mg Cl/liter. Ook de aangroei van de 
langs de oever gelegen gorzen en slikken 
is afhankelijk van de stroombanen. Wan
neer de stroom zich naar de kust verlegt 
verspoelen zandige afzettingen gemakkelijk, 
bij klciafzettingen ontstaat dan de karakte
ristieke steilwand. Dat het complex tot zo 
grote oppervlakte heeft kunnen uitgroeien 
houdt ongetwijfeld verband met de stabili
serende invloed van de ebstroom uit het 
Spui. De topografische kaart uit 1876 laat 
zien dat in die tijd reeds meer dan 70% van 
de gorzen en slikken aanwezig waren. De 
langgerekte grillige zandplaat vóór de Ko-
rendijkse Slikken is in de loop van de laatste 
tien jaar ontstaan en het zou best kunnen 
gebeuren dat de plaat weer aan het water 
ten offer zou vallen indien door de sluiting 
van de Haringvlietdam niet dergelijke ont
wikkelingen werden stopgezet. Nergens langs 
het Haringvliet is de grens van slikken en 
gorzen zo duidelijk te zien als hier (lig. 1 en 
2). Vanaf de laagwaterlijn ziet men een zan-
dig slik van twee- tot driehonderd meter 
breed met overlangse stroomribbels. De uit 
de gorzen komende kreken bereiken de laag-

Fig. 2. De Korendijkse Slikken bij laagwater, een enorme uitgestrektheid. Foto G. L. 
Ouweneel. 
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Fig. 3. Kreek op de Korendijkse Slikken tijdens strenge vorstperiode (op deze slikken 
staan enkele, door rietsnijders geplante wilgen). Foto G. L. Ouweneel. 

waterlijn niet: iedere vloed egaliseert de eb-
geulen. Na tweehonderd meter verschijnen 
de eerste biezekuiven, voorposten van een 
zeer krachtige pionierbegroeiing van Ruwe 
bies (Scirpus lacustris ssp. glaucus). Deze 
pioniervegetatie is op vele plaatsen honder
den meters breed en beslaat in het gehele 
gebied een oppervlakte van ruim 90 hectare, 
het grootste aaneengesloten biezenareaal van 
geheel Nederland. Over biezen is veel te 
vertellen. Niet alleen over het waterreinigend 
vermogen en de veelvuldige toepassingen 
thans, maar tevens over de grote historische 
betekenis van de biezen in de landaanwin
ning, in het keramische ambacht „biezenke-
ramiek" tijdens de steentijd en zelfs in de 
land- en volkenkunde. Men leze hierover 
de publikaties van de Duitse biologe Kiithe 
Seidl (7; 8), die Nederland „das Binsenland" 
noemt op grond van het feit dat overal in 
de estuaria van de grote rivieren in Europa 
in de periode 1100-1800 Nederlandse kolo
nisten de biezencultuur introduceerden. 
Tuinzing zal wellicht binnenkort over de 

huidige betekenis van de biezen publiceren 
(12). Op één van de dienende functies van 
de bies — voedselbron voor de Grauwe 
gans — wordt later uitgebreid teruggeko
men. Ook de Zeebies vormt rond de Spui
mond machtige vegetaties, plaatselijk tot 
driehonderd meter breed in een zone vol
gend op de Ruwe bies. Doordat de Zeebies 
geen economische waarde heeft wordt zij 
geweerd uit de velden van Ruwe bies, zodat 
er een scherpe grens bestaat tussen beide 
soorten. Voor oecologen is het interessant te 
weten dat de Ruwe bies ter plaatse voorkomt 
van 40-120 cm en de Zeebies van 100-160 
cm boven laagwater. Eenmaal gevestigd kan 
Zeebies aan sterke erosie weerstand bieden. 
Op de Zeebies volgen de uitgestrekte rietvel
den. Doordat het brakke water een remmen
de invloed heeft op de groei is het Riet er 
dun en fijn en geschikt voor dakbedekking. 
leder jaar wordt het grootste deel gesneden; 
alleen bij de oeverwallen, waar de typische 
ruigtevegetatie van de Heemstgemeenschap 
begint, laat men het Riet staan. Ook daar 
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waar grote veekvelden liggen is de oogst 
moeilijk zodat in totaal toch een aanzienlijke 
oppervlakte Riet overjaart, hetwelk een aan
trekkelijk biotoop voor enige vogelsoorten 
oplevert. De Heemstgemeenschap heeft een 
subassociatie die uitsluitend langs het Ha
ringvliet voorkomt (2). Deze bloemrijke ve
getatie met de fraaie Heemst (Althaea offi
cinalis), Selderij (Apium graveolens). Haag
winde (Calyslegia sepium), Moeras- en Ak-
kcrmelkdistel (Sonchus palustris en S. arven-
sis) en vele zg. „sluiersoorten" begeleidt 
vooral de vloedkreken, de kreken waardoor 
het vloedwater de gorzen binnendringt. De
ze kreken hebben een andere structuur dan 
de ebkreken. De laatste bezitten een regel
matige, boomvormig fijn vertakte structuur, 
waarvoor het vegetatietype 5 karakteristiek 
is. Als laatste begroeiingstype zijn er de 
hooggelegen, deels beweide grasgorzen. Wat 
soortenrijkdom betreft staan zij bovenaan. 
Men vindt er vele plantesoorten die min of 
meer karakteristiek zijn voor het brakke mi
lieu van de riviermonden van West-Europa 
(mond. med. Beeftink). Het zijn o.a. Lepel
blad (Cochlearia officinalis), Knolvosse-
staart (Alopecurus bulbosus), Weidetorkruid 
(Oenanthe lachenalii), Zilte zegge (Carex 
distans) en Behaarde boterbloem (Ranun
culus sardous). Ook groeien er echte zout-
planten zoals Strandzoutgras (Triglochin 
mar it i ma). Kweldergras (Puccinellia mariti-
ma), Ronde rus (Juncus gerardii) en Zilte 
en Gerande schijnspurrie (Spergularia salina 
en S. rubra) en nog andere. Vermeldens
waardig is nog het talrijke voorkomen van 
Vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) langs 
een kade op de grasgorzen van de Koren
dijkse Slikken. 

In de keten van avifaunistisch belangwek
kende terreinen langs de oevers van het 
Hollands Diep-Haringvliettracé neemt het 
Spuimondcomplex door zijn centrale ligging 
en zijn grote uitgestrektheid een vooraan

staande plaats in. 
In 1955 werd door Lathouwers gewezen op 
de vogelrijkdom van de Korendijkse Slikken 
(4). Zijn rapport bundelt een aantal excur-
siegegevens van R. van Geel uit de jaren 
1942-1944, van W. Penning uit de jaren 
1950-1952 en van Lathouwers e.a. uit de 
jaren 1953-1955. Buiten dit voortreffelijke 
verslag werd slechts weinig bekend omtrent 
de avifauna van het Spuimondcomplex. Ver
teld wordt dat in de dertiger jaren op de 
Korendijkse Slikken een arend zou zijn be
machtigd. De Bruine kiekendief moet voor
heen een algemene broedvogel zijn geweest. 
in mei 1940 hebben zich in het rietland van 
de Korendijkse Slikken Blauwe reigers ge
vestigd: mogelijk vogels die door de branden 
na het bombardement van Rotterdam uit de 
traditionele broedplaats in het centrum van 
de stad werden verdreven (mond. med. A. 
Kersten). Vanaf 1966 werden zowel de Be
ningerslikken als de Korendijkse Slikken in 
alle seizoenen regelmatig door ons bezocht. 
Voordien vonden jarenlang incidentele be
zoeken plaats. 
In de zomer van 1969 werd het Spuimond-

Fig. 4. Beningerslikken in het vroege voor
jaar. Foto H. G. van der Weijden. 
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Tabel 1. Broedvogels van het Spuimondcomplex. Aantal broedparen met als basis inventarisatie van 
1969. 

Soort 

Roerdomp (Botaurus stellaris) 
Wilde eend (Anas platyrhynchos) 
Wintertaling (Anas crecca) 
Zomertaling (Anas querquedula) 
Krakeend (Anas strepera) 
Slobeend (Spatula clypeata) 
Bergeend (Tadorna tadorna) 
Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) 
Fazant (Phasianus colchicus) 
Waterral (Rallus aquaticus) 
Porceleinhoen (Porzana porzana) 
Watcrhoen (Gallinula chloropus) 
Meerkoet (Fulica atra) 
Scholekster (Haematopus ostralegus) 
Kievit (Vanellus vanellus) 
Grutto (Limosa limosa) 
Tureluur (Tringa totanus) 
Kemphaan (Philomachus pugnax) 
Kluut (Recurvirostra avosetta) 
Holenduif (Columba oenas) 
Houtduif (Columba palumbus) 
Koekoek (Cuculus canorus) 
Velduil (Asio flammeus) 
Veldleeuwerik (Alauda arvensis) 
Baardmannetje (Panurus biarmicus) 
Merel (Turdus meruia) 
Snor (Locustella luscinoides) 
Grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus) 
Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus) 
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) 
Grasmus (Sylvia communis) 
Graspieper (Anthus pratensis) 
Witte kwikstaart (Motacilla alba) 
Gele kwikstaart (Motacilla flava) 
Kneu (Carduelis cannabina) 
Rietgors (Emberiza schoeniclus) 

complex op zijn broedvogels geïnventari
seerd. De broedvogelstand van de grasgor
zen werd verkregen door tellingen. De in
ventarisatie van de zo moeilijk begaanbare 
riet- en biezenvelden kwam tot stand via 
lijntaxaties en enkele blokinventarisaties. De 
resultaten van het onderzoek staan vermeld 
in tabel I. Een relatief geringe soortenrijk
dom is niet te ontkennen. Dit valt wellicht 

Beningerslikken 

3 
156 
— 

5 

9 
12 

1 
14 

talr. (?) brv. 
brv. ? 

17 
12 
12 
25 
38 
30 

1—2 
3 

— 
3 
4 
2 

19 
200—225 

6 
28 
— 

123 
12 

1 
— 

6 
12 
30 

132 

Korendijkse Sli 

1 
100—125 

2 ? 
4 
1 ? 

25 
30 

1 
20—25 

brv. 

— 
12 
7 
5 

20 
23 

30—35 
7 
3 
2 

12 
2 

— 
27 

ca. 150 
4 

20—25 
1—2 

125—150 
10 
2 

20 
7 

17 
10 ? 

90—100 

toe te schrijven aan het thans nog ietwat in
stabiele milieu, hetwelk vogelsoorten kan 
weerhouden zich te vestigen, en het enigs
zins eenzijdige biotoop. De Roerdomp komt 
op de Beningerslikken jaarlijks in verschei
dene paren tot broeden. Dit geldt niet voor 
de Korendijkse Slikken; in dit terrein werden 
roepende exemplaren gehoord in de zomer 
van 1961, 1966 en 1969. Lathouwers en 
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Wartena (14) vermeldden de Roerdomp 
voor de Korendijkse Slikken als broedvogel. 
Wilde eend, Zomertaling en Slobeend ves
tigen zich zowel op de grasgorzen als op de 
in het rietland langs de kreken gelegen oe
verwallen. Het mogelijk broeden van de 
Krakeend is opgenomen op grond van waar
nemingen van een paartje eind-mei 1969. 
Bergeenden komen uitsluitend tot broeden 
in de rietvelden. Hoewel tomen pulli wor
den waargenomen, komt van deze broedsels 
door het afvoeren van het Riet in de loop 
van de voorzomer vaak niets terecht. De 
Bruine kiekendief heeft zich tot dusver rond 
de Spuimond weten te handhaven. Zowel 
in 1968 als in 1969 kwam aan beide zijden 
van de Spuimond een paartje tot broeden; 
ook de westpunt van Tiengemeten herberg
de deze jaren een paartje. Opmerkelijk is 
dat de soort op de Korendijkse Slikken ja
renlang afwezig was; de vogel broedde toen 
alleen op de Beningerslikken en waarschijn
lijk op Tiengemeten. In 1968 ging het leg-
sel van de Beningerslikken verloren; in 
1969 kwamen waarschijnlijk alle legsels 
groot. Daar de langs de zuidoever van het 
Haringvliet gelegen Scheelhoek in 1969 2-3 
paartjes Bruine kiekendieven herbergde, is 
het niet onjuist te stellen dat de oevers van 
het westelijk deel van het Haringvlietbekken 
momenteel een van de beste terreinen voor 
deze soort in Nederland is. Bijzonder moei
lijk is het een taxatie te geven van het aan
tal rallen dat in het gebied broedt. Tijdens 
het broedseizoen werden frequent roepende 
Waterrallen gehoord. Tevens werd er in de 
loop der jaren een betrekkelijk groot aantal 
verdronken vogels in netten aangetroffen. 
Deze feiten gevoegd bij enkele nestvondsten 
doen vermoeden dat er een belangrijk 
broedbestand Waterrallen rond de Spuimond 
huist. Hoewel exacte waarnemingen ontbre
ken zijn er ook aanwijzingen dat het Porce
leinhoen er broedt (med. Troost). De gras

gorzen herbergen een rijke weidevogelstand. 
Buiten deze graslanden komen Grutto's, 
Tureluurs en Kieviten tot broeden in de in 
het voorjaar gemaaide rietvelden. De rem
mende invloed van het brakke milieu op de 
rietgroei vormt wellicht de reden van deze 
vestigingen: het rietland blijft langer kaal. 
Het blijft overigens de vraag of veel van de
ze broedpogingen tot hun recht komen: er 
zijn aanwijzingen dat zulks niet het geval is. 
In vergelijking met voorgaande jaren toen 
waarschijnlijk 1, hooguit 2 paren aanwezig 
waren, was de kemphaanstand van de Ko
rendijkse Slikken in 1969 goed. De vermel
de 7 broedparen hebben betrekking op het 
aantal waargenomen alarmerende wijfjes. 
Wanneer de bezetting van de kampplaats in 
mei en juni als maatstaf wordt genomen, 
zou het aantal broedparen de 10 overschrij
den. Houtduif en Holenduif vestigen zich in 
de rietschelven, ook van deze legsels komt 
veelal weinig terecht. De Velduil broedt 
jaarlijks op de Beningerslikken; in 1968 
bracht hij 1 paar jongen groot. De Snor is de 
laatste jaren stellig in aantal toegenomen. 
In 1970 broedden er tenminste 2 paar Bos-
rietzangers op de Korendijkse Slikken, een 
soort die in 1969 niet kon worden vastge
steld. Het vrijwel ontbreken van de Grote 
karekiet is opmerkelijk, temeer daar het door 
de soort geprefereerde biotoop — uitge
strekte rietvelden van goede kwaliteit — 
overvloedig voorhanden is. De omstandig
heid dat door de alom aanwezige oeverve
getatie vrijwel nergens het rietland direct 
grenst aan open water is mogelijk een on
aantrekkelijke factor voor de soort. De 
Baardmees heeft de laatste jaren een goed 
bestand weten op te bouwen. Reeds vóór de 
populatie-explosie van 1965 vertoonde de 
soort zich regelmatig rond de Spuimond. 
Hoewel de indruk bestaat dat in dit terrein 
het bestand van jaar tot jaar nogal fluctu
eert, bestaat er goede hoop dat een perma-
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Tabel 2. Waterwild in het Spuimondcomplex. Maandelijkse maxima uit de seizoenen 1968-1969 en 
1969-1970. 

Soort sept. okt. dec. jan. feb. mrt. 

Grauwe gans (Anser anser) 
Kolgans (Anser albifrons) 
Rietgans (Anser fabalis) 
KI. rietgans (Anser brachyrhynchus) 
Brandgans (Branta leucopsis) 
Wilde eend (Anas platyrhynchos) 
Wintertaling (Anas crecca) 
Smient (Anas penelope) 
Pijlstaart (Anas acuta) 
Slobeend (Spatula clypeata) 

200 
— 
— 
— 
— 
300 
175 
— 
— 
20 

1500—2000 
— 
20 
— 
— 
700 
500 
40 
75 
40 

2600 
20 
20 
— 
— 

2000—2500 
700 
30 
200 
40 

2250 
700 
600 
— 

2250 
1200 
750 
60 
550 
3 

2500—3000 
650 
20 
2 

1500 
800 
75 
875 

1000-1500 
— 

> 

1500 

3000 5000 
300 250 
160 150 
290 4 
60 50 

—2000 280 
500 30 
70 50 
275 10 
— 20 

nente stam zich zal handhaven. 
Naast zijn betrekkelijk soortenarme maar 
toch opmerkelijke broedvogelbevolking zijn 
het de gedurende het winterhalfjaar op en 
rondom de Spuimond pleisterende eendach-
tigen die het terrein een grote avifaunisti-
sche waarde geven. Ondanks dat de slikken 
en buitendijkse graslanden tijdens het win
terhalfjaar grote scharen steltlopers kan her
bergen, vraagt het waterwild door aantal 
en verscheidenheid in soort de meeste aan
dacht van de bezoeker. Tabel 2 geeft per 
soort de maandelijkse maxima van het waar
genomen waterwild gedurende de jaren 
1968-1970. De aantallen hebben betrekking 
op het gehele complex. Ongetwijfeld zijn de 

wilde ganzen 's winters de meest opvallen
de vogelfiguren in het gebied. Het zou te 
ver gaan in dit verslag uitgebreid stil te staan 
bij het voorkomen en gedragspatroon van 
de wilde ganzen die het complex aandoen; 
slechts de belangrijkste aspecten worden ter 
sprake gebracht. De Grauwe gans is de tal
rijkste in het gebied. Opmerkelijk is dat de 
soort hier jaarlijks in groten getale blijkt te 
overwinteren; zelfs bij langdurige en/of 
strenge koude zoals in 1962/1963 blijven 
honderden Grauwe ganzen de slikken fre
quenteren. Jagers bestookten toen de zich 
hardnekkig handhavende vogels vanuit de 
met krui-ijs gebouwde jachthutten. Hoewel 
enkele decennia terug de Grauwe gans min-

Tabel 3. Steltlopers in het Spuimondcomplex. Maandelijkse maxima uit de seizoenen 1968-1969 en 
1969-1970. 

Soort sept. okt. dec. jan. feb. mrt. apr. 

Scholekster (Haematopus ostralegus) 
Kievit (Vanellus vanellus) 
Zilverplevier (Charadrius squatarola) 
Goudplevier (Charadrius apricarius) 
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) 
Watersnip (Capella gallinago) 
Grutto (Limosa limosa) 
Wulp (Numenius arquata) 
Tureluur (Tringa totanus) 
Zwarte ruiter (Tringa erythropus) 
Bonte strandloper (Calidris alpina) 
Kemphaan (Philomachus pugnax) 
Kluut (Recurvirostra avosetta) 

5 
230 
— 
225 
10 

225 
— 
145 
25 
20 
50 
60 
80 

— 
650 
— 
10 
5 

175 
1 

470 
— 
33 
— 
25 

— 
400—450 

50 
90 
— 
40 
— 
500 
— 
2 
25 
— 

— 
100 
15 
70 
— 
40 
— 

1050 
1 
— 
300 
1 

— 

— 
10 
— 
— 
— 
10 
— 
60 
— 
— 
40 
— 
— 

— 
60 
30 
— 
— 
20 
50 
750 
3 
— 
— 
— 
— 

40 
150 
30 
400 
30 
40 
100 
1000 
20 
20 
125 
250 
25 

25 
100 
40 

1000—1200 
— 
10 
125 
20 
60 
60 
20 
200 
10 
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der talrijk was dan tegenwoordig (med. A. 
Kersten) suggereert Lathouwers reeds het 
overwinteren van de soort rond de Spui
mond. Zowel aan de Puttense zijde als aan 
de Hoekse-Waardzijde van het complex ver
schijnt de Grauwe gans wel op de binnen-
dijkse landerijen om te foerageren. Het over
grote deel echter blijft voortdurend op de 
gorzen en slikken: de voedselterreinen zijn 
dus tevens slaapplaats en rustplaats. Kuchel 
voerde een onderzoek uit naar de voedsel-
gewoonten van de Grauwe gans rond de 
Spuimond. Hij kwam tot de conclusie dat 
de soort de zachte jonge wortelstokken van 
de Ruwe bies, die reeds vanaf de herfst wor
den gevormd, graag eet. In het voorjaar 
worden de jonge uitlopers als voedsel ge
bruikt. Vaak graven de Grauwe ganzen met 
de snavel kuilen in het slik teneinde de wor-
teldelen te bereiken. Dit voedsel prefereren 
de ganzen boven de hardere knollen van de 
Zeebies. Zowel van Zeebies als van Ruwe 
bies worden de rijpe zaden door ganzen, 
Pijlstaarten en Wilde eenden gegeten, bij 
voorkeur zwemmend tijdens hoogwater. De 
wortelstokken van Riet zouden sporadisch 
als voedselbron fungeren, regelmatig echter 
op de westpunt van Tiengemeten. Kuchel 
nam nachtelijk foerageren in de biezen, on
geacht de waterstand, vaak waar. Ook over
dag bevinden zich bij laagwater dikwijls kop
pels Grauwe ganzen in de biezen. Hieruit 
zou kunnen worden geconcludeerd dat een 
duidelijk getijderitme ontbreekt. Behalve een 
pleisterplaats voor de Grauwe gans vormt 
het gebied een overnachtingsplaats voor de 
Kol-, Brand- en Kleine rietganzen die foera
geren in de weidegebieden van de polders 
Abbenbroek, Biert en Simonshaven op Put
ten. De aantallen ganzen die rond de Spui
mond komen slapen, zijn niet in de tabel op
genomen. Sinds het seizoen 1967-1968 ver
schijnen in toenemende mate Kol- en Brand-
ganzen op de grasgorzen van de Korendijkse 

Slikken: 24-12-1967 20 Kolganzen en 20 
Brandganzen, 14-12-1969 200 Kolganzen 
en 2250 Brandganzen. Kersten bevestigt 
dat beide soorten voorheen zelden of nooit 
de graslanden bezochten (mond. med.). Wel 
komen Brandganzen geregeld op de Koren
dijkse Slikken slapen: 5-1-1969 1500 exem
plaren wegtrekkend in oostelijke richting. 
Een aantal waarnemingen staat ter beschik
king van vluchten ganzen die heen en weer 
trokken tussen de Spuimond en andere 
pleisterplaatsen zowel langs de noord- als 
langs de zuidoever van het Haringvliet. Ta
bel 2 geeft tevens de maandelijkse maxima 
van de waargenomen zwemeenden. Duik-
eenden blijven buiten beschouwing daar deze 
slechts in geringe quanta in dit deel van het 
Haringvliet schijnen te verblijven; de soort 
die nog het meest werd waargenomen was 
de Middelste zaagbek. Het is interessant de 
aantallen eenden die gedurende de laatste 
jaren werden vastgesteld, te vergelijken met 
die welke Lathouwers opgeeft voor de oor
logsjaren en het begin van de vijftiger jaren. 
Ondanks de jachtloze oorlogsjaren ligt te
genwoordig het niveau van het aantal 's 
winters pleisterende Wilde eenden aanzien
lijk hoger dan destijds, hetgeen, gezien de 
toename die deze soort te zien geeft, geen 
verbazing wekt. De Pijlstaart, momenteel na 
de Wilde eend de talrijkste eend rond de 
Spuimond, blijkt in vergelijking met voor
heen in aantal te zijn teruggelopen. Op 1-11-
1942 telde Geels 2500 Pijlstaarten en op 20-
2-1944 niet minder dan 4000, Penning 
kwam op 29-12-1951 op 2000 Pijlstaarten. 
De Smient lijkt ongeveer hetzelfde niveau te 
hebben behouden: 20-2-1944 400 en 
15-12-1952 1000 stuks. Aanzienlijk blijkt 
de Wintertaling te zijn teruggelopen: 20-2-
1944 met 2000 en 12-9-1954 met eveneens 
2000 exemplaren geven de maxima van de 
vroegere onderzoekingen. Hierbij moet dan 
nog worden aangetekend dat alle aantallen 
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die Lathouwers noemt uitsluitend betrek
king hebben op de Korendijkse Slikken. De 
geringere aantallen Pijlstaarten en Winter
talingen behoeven niet alleen te worden ge
weten aan een teruggelopen populatie-groot
te. Veranderingen in de overwinteringsge-
bieden — in Nederland bv. de inpolderings-
werken in het IJsselmeer — kunnen tevens 
van invloed zijn. Met uitzondering t.a.v. de 
Smient vormen de buitenste biezcnranden 
de belangrijkste verblijfplaats van de zwem
eenden. Tijdens hoogwater dobberen ze met 
honderden tussen de vegetatie, terwijl bij 
laagwater er druk wordt gefoerageerd in de 
biezen. De grasgorzen vormen een belangrijk 
vocdselterrein voor de Smient; regelmatig 
komen er grote vluchten foerageren, niet 
zelden in gezelschap van ganzen. Op 13-1-
1968 verbleven er op de met sneeuw bedek
te grasgorzen 1150 exemplaren. Een taxatie 
van het aantal eenden dat rond de Spuimond 
de rui doorbrengt, is bijzonder moeilijk. De 
rietvelden zijn gedurende de julimaand vrij
wel onbegaanbaar en de slagpenloze eenden 
vinden in het doolhof van kreken en kreck-
jes een hoge mate van rust. Zeker is het dat 
het aantal ruiende eenden zeer groot is. 
Van de aanwezige steltlopers geeft tabel 3 
de maandelijkse maxima; tellingen uit de 
seizoenen 1968-1969 en 1969-1970 dien
den als basis voor deze tabel. Het is jammer 
dat slechts weinig tellingen weren verricht 
in de maanden juli en augustus, zodat de 
tabel niet kon worden uitgebreid met cijfers 
van typische nazomertrekkers zoals Regen
wulp, Bosruitcr, Witgatjc, Ocvcrloper en 
Kleine strandloper. Het vrijwel ontbreken 
van de Scholekster hangt samen met het feit 
dat het voornaamste prooidier, de Kokkel 
(Cardium edule), nagenoeg ontbreekt in het 
Haringvliet (16). Vooral in het najaar ver
schijnen de Kieviten in concentraties op de 
grasgorzen: vluchten van honderden exem
plaren zijn dan niet ongewoon. Opmerkelijk 

is dat deze soort ook bij periodes van streng 
winterweer met enkele exemplaren rond de 
Spuimond blijft pleisteren. De vogels ver
blijven dan op de slikken en in de direct 
hieraan grenzende bieszone. Ook Watersnip, 
Bokje, Tureluur en Kemphaan handhaven 
zich hier gedurende vorstperiodes. Zilver
en Goudplevier zijn gewone verschijningen, 
de eerste in soms opmerkelijke concentraties 
op de slikken, de tweede uitsluitend op de 
grasgorzen. Het voorkomen van de Water
snip beperkt zich in het najaar vrijwel tot 
de grasgorzen en tot de buitenste biezen-
rand. Door de rietoogst tijdens de winter
maanden krijgt het gehele terrein een meer 
open karakter (fig. 4), waardoor in het voor
jaar een uitgestrekter vocdselterrein be
schikbaar komt. Desondanks is de Water
snip gedurende het voorjaar geringer in aan
tal. Vrijwel ieder seizoen worden enkele 
Bokjes waargenomen, soms enkele exem
plaren bij elkaar. De talrijkste steltloper 
rond de Spuimond is de Wulp. De vogels 
foerageren veelal op de slikken en in de 
buitenste biezenrand. Tevens plegen de vele 
Wulpen die overdag de op Putten gelegen 
weidegebieden bezoeken, aan de Spuimond 
te overnachten. Reeds vroeg in het seizoen 
verschijnen de eerste Grutto's in het gebied: 
11-2-1967 5 exemplaren, 17-2-1968 55 
exemplaren. De in het vroege voorjaar voor 
een belangrijk deel geoogste rietgorzen vor
men een welhaast iedeaal vocdselterrein 
voor deze soort. Rosse grutto's verblijven 
onregelmatig in de maanden april en mei 
op de slikken, soms echter in grote vluch
ten tot maximaal 150 exemplaren. Voor 
de grote TWnga-soorten — Tureluur, Zwar
te ruiter en Groenpootruiter — vormt het 
gebied een minder belangrijke pleisterplaats 
met maximaal enkele tientallen individuen 
per soort. De enige Calidris die regelmatig 
in belangrijke aantallen op de slikken ver
schijnt, is de Bonte strandloper. Eens, op 
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22-2-1969, werden 12 Kanoetstrandlopers 
waargenomen. Tenslotte verdient de Kemp
haan vermelding. Vooral gedurende de 
voorjaarsmaanden treedt deze soort in grote 
concentraties op. Reeds eind juni, wanneer 
de broedvogels nog pulli kunnen hebben, 
verschijnen reeds Kemphanen van elders: 
enkele honderden exemplaren in juli en be-
gin-augustus zijn geen uitzondering. 
Enkele aantekeningen m.b.t. andere gasten 
verdienen vermelding. Futen verblijven 's 
winters geregeld op het Haringvliet met als 
maximum 25 exemplaren op 15-2-1969. 
Lathouwers vermeldt de Aalscholver nog als 
een gewone verschijning; tegenwoordig wordt 
deze soort sporadisch en dan nog als een
ling waargenomen. ledere winter toeven er 
enkele Roerdompen in het gebied. Lepe
laars bezoeken uitsluitend de Beningerslik
ken en wel in de nazomer: 14-9-1969 30 
exemplaren. Voor wat betreft de roofvogels 
is de Blauwe kiekendief 's winters een ge
wone gast, vaak met verscheidene individu
en. Een enkele Bruine kiekendief pleegt er 
eveneens te overwinteren, hoewel niet jaar
lijks. Incidenteel verschijnen Buizerd, Sper
wer, Smelleken en Slechtvalk. Op 4-5-1968 
werd waargenomen hoe een late Slechtvalk 
een Wintertaling bemachtigde boven de Ko
rendijkse Slikken. Vermeld dient voorts het 
feit dat in maart 1969 een week lang een 
vijftiental Kraanvogels kwam overnachten 
op de Beningerslikken; overdag foerageer-
den de vogels op de landbouwpolders van 
Putten. Groot is het aantal Waterrallen dat 
rond de Spuimond en op de westpunt van 
Tiengemeten overwintert. Evenals het aan
tal broedparen is het aantal overwinteraars 
moeilijk te schatten. Indien 's winters door 
het terrein gelopen trajecten als basis wor
den aangehouden, lijkt een census van en
kele honderden Waterrallen niet te optimis
tisch. Stellig vormen de door de getijden-
werking openblijvende kreken (fig. 3) met de 

hierlangs liggende dichte ruigten een ideaal 
overwinteringsbiotoop voor de rallen. De 
grote meeuwesoorten zijn het gehele jaar 
door aanwezig. Kapmeeuwen uit het Rotter
damse havengebied komen in enorme vluch
ten in het gebied overnachten. Het wekt 
geen verbazing dat een vergelijking van de 
aantallen sterns tussen heden en twee de
cennia terug ten nadele van deze tijd uitvalt. 
Tegenwoordig verschijnen Visdiefjes en 
Zwarte sterns uitsluitend in voor- en najaar 
boven het Haringvliet wanneer de vogels 
via de grote rivieren van of naar de kust 
trekken. Het gaat dan altijd om slechts klei
ne groepjes. Dwergsterns, die zich destijds 
regelmatig in het mondingsgebied van het 
Spui ophielden, worden thans nooit meer ge
zien. Tenslotte is vermeldenswaard dat in de 
nazomer grote vluchten trekkende zwalu
wen in de rietlanden overnachten, terwijl 
's winters enorme troepen Spreeuwen er de 
nacht kunnen doorbrengen. Het is nog niet 
lang geleden dat met het oog op de schade 
die wordt aangericht, de rietsnijder er op 
uittrok om de Spreeuwen te verjagen. 
Resumerend kan t.a.v. de avifauna van dit 
terrein worden vastgesteld dat deze zowel 
gedurende de trektijden als 's winters sterk 
afwijkt van die van ons Waddengebied maar 
ook zeker van de avifauna van de andere, 
meer zoute estuaria in Zuidwest-Nederland: 
doordat de Spuimond onderdak kan bieden 
aan enkele soorten die een min of meer spe
ciaal milieu verlangen, heeft het terrein on
getwijfeld een heel eigen karakter. 
Het Spuimondcomplex herbergt een kleine, 
vermoedelijk ambulante reeënpopulatie (14). 
Hoewel vanwege de bijzondere dekking zel
den een Ree wordt gezien, kon in het voor
jaar van 1970 uit sneeuwsporen op de oe
verwallen worden aangetoond dat nog steeds 
Reeën aanwezig zijn. Bekend is dat de po
pulatie van de Ree in moerasgebied perma
nent wordt ingeperkt door de leverbotziekte. 
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Een vaste bewoner van het gebied is de 
Noordse woelmuis (Microtus oeconomus) 
(17). Deze muizesoort kan overtijen in de 
hoogste oeverwallen waarin hij zijn onder
grondse domicilie heeft. Aan de vele pren
ten in het slik, die veelal voeren naar de 
door oppervlakte-erosie boven het slik uit
stekende zeebicsknollen, zijn de bovengrond
se voedseltochten waarneembaar. 
Reeds veel werd geschreven over de ontwik
keling van het Hollands Diep-Haringvliet-
gebicd na de sluiting van het estuarium: het 
verdwijnen van de getijden, verzoeting, re
creatie, industrialisatie en het omvormen van 
de laatste grasgorzen tot bouwland zijn de 
componenten die naar het zich laat aanzien 
op korte termijn drastische wijzigingen te
weeg zullen brengen. Na de sluiting zal zo
veel verticale waterbeweging blijven bestaan 
dat het biezenareaal tot ca. 50-30% van zijn 
huidige oppervlakte zal worden teruggedron
gen. De bies zal echter stellig voor de Spui
mond behouden blijven, terwijl elders in het 
Haringvliet — op de noordelijke Ventjagers
platen alsmede de Slijkplaat — voor de bies 
nieuwe mogelijkheden komen. Andere be-
groeiingstypen zullen rond de Spuimond ver
schijnen waardoor het landschap, hoewel het 
dan aan een gevarieerder gezelschap broed
vogels onderdak kan bieden, zijn huidige 
unieke karakter gaat verliezen. Door de bij
zondere ligging van het complex: in de uit
hoeken van Putten en de Hoekse Waard en 
grenzend aan het Haringvliet, is het verlei
delijk de mogelijkheden te noemen voor het 

creëren van een groot vogelreservaat: indien 
de gorzen voor een belangrijk deel werden 
omgevormd tot onbedijkte graslanden, zou 
een uitgestrekt terrein ontstaan dat aan gan
zen, eenden en steltlopers zowel voedsel- als 
rustgebied kan schenken en dat in de broed
tijd tal van weidevogels kan herbergen. De
ze brakke grasgorzen kunnen bij goed be
heer tevens reservaten worden t.b.v. flora's 
van brak milieu. Zulks is zelfs gebleken bij 
de flora van veel zilter milieu na de afslui
ting van de Zuiderzee (15). Een dergelijk 
groot terrein kan door zijn ligging in de on
middellijke nabijheid van de bevolkingscen
tra van het Rijnmondgebied een belangrijke 
recreatieve functie vervullen in de vorm van 
natuurbeschermingseducatie: rondleidingen 
in het zomerseizoen en observatietorens ten
einde het publiek ganzen te laten zien 's 
winters. Wat ook gaat gebeuren, een direct 
gevolg van de sluiting zal waarschijnlijk zijn 
dat de wadvogels zullen verdwijnen. Zeer de 
vraag is of de Grauwe gans in het gebied 
kan blijven overwinteren en eveneens dient 
te worden afgewacht of de honderden Wa
terrallen zich bij strenge koude zullen hand
haven. Het is te hopen dat onze natie, die 
in het verleden zo vaak een wijkplaats is ge
weest voor ontheemden, ook voor de wilde 
vogels uit het noorden in ieder geval een 
wijkplaats zal willen reserveren in het enige 
vervangende natuurgebied dat dank zij de 
deltawerken zal ontstaan, de zg. „voordelta" 
aan de zeezijde der dammen. 

Summary! The area described in the present paper is part of the Rhine and Meuse estuary and is si
tuated in the Haringvliet. It is divided into two parts by the river Spui. The salinity of the water in 
the estuary varies a great deal under the influence of the tide but moves around the mesohalinicum. 
The tidal difference comes to about 2 m. The low water mark on the map is at 0.80 m below N.A.P. 
Vast stretches of rush vegetation (Scirptds lacustris ssp. glaucus and Scirpus maritimus) are characte
ristic of the dynamic environment. These are rather unique in the Netherlands. This type of vegeta
tion with its convergent pattern is very poor in plant species. In contrast, the naturel levees along the 
creeks possess a vegetation with a much greater variety, including species like Althaea officinalis, Son
chus palustris, Cochlearia officinalis and Angelica archangelica. 
In winter the region is one of the most important haunts of the Greylag-Goose in the Netherlands 

210 



and part of their flocks will remain here even in very severe winters. It is also an important place for 
Teal and Pintail. Table 2 shows the maximum number of birds from the family Anatidae observed in 
the various months of the year. Table 3 gives a similar picture of the waders. Curlew and Snipe are 
the main winter visitors. On the list of breeding birds (table 1) are found Marsh-Harrier, Shorteared-
Owl, Water-Rail, Spotted-Crake, Bearded-Tit and Bittern. The given numbers show the great ornitho
logical value of the area by Dutch standards. 

Drastic changes are to be expected after the Haringvliet will have been cut off from the North Sea. Only 
some slight tidal difference (0.20 m) will be left by way of the river Spui. Though the existing vege
tation pattern will be considerably transformed, attempts may be made to preserve certain habitats 
and to create new ones (e.g. grass grounds for geese). 
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Accenten verleggen 
J. TH. J. M. WILLEMS. 

De plaats van de mens in zijn natuurlijke 
omgeving — milieu zouden biologen zeg
gen — is de laatste jaren drastisch gewij
zigd. We hebben de wereld en het leven 
min of meer veroverd, althans dat denken 
we. De wetenschap is doorgedrongen tot de 
kern van het leven, de laatste onbekende 
gebieden zijn ontdekt en van Noord- tot 
Zuidpool zijn we nu bezig die wereld aan 

ons dienstbaar te maken. We hebben onze 
plaats in onze omgeving opgegeven, we zijn 
er boven gaan staan, en met de macht die 
we nu over die wereld menen te hebben, 
werken we (min of meer) aan onze wel
vaart. 
Oorzaak en gevolg van deze ontwikkelingen 
zijn bekend: overbevolking, verstedelijking 
en industrialisatie hebben ons vervreemd 
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