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Avifaunistische rijkdom van de Beneden-Linge 
met haar oeverlanden 

J. VAN DER STRAATEN en B. VERHOEF. 

De Linge ontspringt in het oostelijk deel van 
de Betuwe in de omgeving van het kasteel 
Doornenburg. De bovenloop is eigenlijk niet 
veel meer dan een greppel. Vanaf de grens 
van de gemeenten Bemmel en Gent wordt 
de Linge vergezeld door een parallelwete
ring. Deze situatie bestaat tot Eldikse Hoek, 
iets ten noordoosten van Ochten. Ten noor
den van Drumpt mondt de Dode Linge in 
de Linge uit. Tussen Buren en Buurmalsen 
neemt de Linge tenslotte nog de Korne op. 
Vanaf dit punt begint de benedenloop van 
het riviertje met een plaatselijk weelderige 
oevervegetatie en kleine uiterwaarden. Dit 
facet komt het sterkst tot uitdrukking op het 
traject Asperen-Gorinchem. Westelijk van 

Gorinchem stroomt de Linge in de Merwede. 
De griend- en moerasbossen, die vooral langs 
de benedenloop de rivier omzomen, verto
nen veel overeenkomst met vegetaties van 
het Verbond der wilgen-vloedstruwelen en 
-bossen (Salicion albae), dat van nature 
thuishoort in de uiterwaarden van de grote 
rivieren. Kenmerkend voor dit bostype is het 
voorkomen van diverse wilgesoorten, zoals 
Purperwilg (Salix purpurea), Schietwilg (Sa
lix alba) en Waterwilg (Salix caprea). In de 
kruidlaag vindt men o.a. Smeerwortel (Sym
phytum officinale), Gele lis (Iris pseudaco-
rus) en Grote brandnetel (Urtica ciioica). 
Verspreid tussen de griendbossen komen 
riet- en zeggemoerassen voor, die hoofdza-
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Fig. 1. De Beneden-Linge. Zwart = water; inventarisatiegrens. 

keiijk tot de Mattenbies-rietassociatie (Scir-
po-Phragmitetum) en het Verbond der gro
te zeggen (Magnocaricion) behoren. In de 
uiterwaarden komen zeer extensief begraas-
de weilanden voor met plaatselijk een hoge 
bezetting van weidevogels. Het zal duidelijk 
zijn, dat een dergelijk afwisselende streek op 
vogelgebied zeer interessant kan zijn. In het 
raam van de binnenkort te verschijnen Avi
fauna van Midden-Nederland werd in 1969 
en 1970 de gehele benedenloop met de aan
grenzende gebieden geïnventariseerd (fig. 1). 
Dit gebied valt bijna geheel samen met het 
grondgebied van de gemeenten Heukeium en 
Asperen. Deze inventarisaties werden mede 
verricht door A. van Haperen, G. J. Slob en 
G. den Uil. Voor bepalingen van aantallen 
uit vroegere jaren werd naast onze eigen 
waarnemingen gebruik gemaakt van gege
vens van J. Entrop, G. J. Slob en J. Veen. 
De resultaten van de inventarisaties bleken 
onze verwachtingen verre te overtreffen. Het 
aantal broedvogelsoorten dat door ons in de 
jaren 1969 en 1970 werd vastgesteld, be
droeg 90; tezamen met gegevens uit vroeger 
jaren komen wij tot 104 soorten broedvo-
gels. Voor een betrekkelijk klein gebied ( ± 
1300 ha) is dit zeer veel. Het aantal broed-
vogelparen van vele min of meer zeldzame 
soorten lag ook veel hoger dan wij verwacht 

hadden. Vooral de vogels van rietland en 
moerasbos zijn goed vertegenwoordigd. Hier
onder worden de belangrijkste soorten nader 
toegelicht, waarbij in enkele gevallen een ver
gelijking met 1960 gemaakt kan worden. 
Voor een volledige opgave van het aantal 
broedparen per vogelsoort wordt verwezen 
naar de binnenkort te verschijnen Avifauna 
van Midden-Nederland. 
Rond 1960 was de Fuut broedvogel langs 
het gehele Linge-traject van Asperen tot Go
rinchem met inbegrip van de putten in de 
Koornwaard en Begijnen waard. Het totale 
aantal broedvogelparen in het gebied was in 
1960 en 1970 ongeveer gelijk, nl. ongeveer 
40. Wel is er inmiddels een sterke verschui
ving opgetreden; in 1970 broedde de Fuut 
niet meer langs de Linge van Asperen tot 
aan de Koornwaard. De vogels waren door 
recreatiedruk uitgeweken naar de putten van 
Begijnenwaard bij Arkel en Koornwaard 
(fig. 2). De oevervegetatie op het traject As-
peren-Koornwaard is veel smaller dan op 
het overige deel van de Linge. De door re
creatie veroorzaakte verstoring wordt voor 
de Fuut kennelijk te groot als de vegetatie 
weinig te betekenen heeft. De verstoring is 
in de periode van 1960 tot 1970 sterk toe
genomen. Hierop komen wij later terug. 
De Purperreiger broedde in 1970 in 6-7 
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paar in de moerassen langs de Nieuwe Zui-
der Lingedijk. Het broeden kon pas in 1961 
vastgesteld worden, toen Entrop 3 nesten 
vond. Reeds in 1958 werd door Veen ver
ondersteld, dat Purperreigers langs de Nieu
we Zuider Lingedijk broedden. Het aantal 
broedparen tussen 1961 en 1970 bedroeg 
meestal ongeveer 5. In deze periode vestigde 
de Purperreiger zich ook op andere plaatsen 
buiten de bekende broedgebieden, zoals 
langs de Zederik in de gemeente Ameide. 
Het Wouwaapje broedde in 1959 nog alge
meen langs de Linge. Zo telde Braaksma in 
dat jaar nog 19 paar tussen Gorinchem en 
Asperen. In 1969 en 1970 was het broed
bestand niet hoger dan 5-6 paar, waarvan 
2 paar in de Begijnenwaard, 1-2 paar in de 
Koornwaard, 1 paar in de Oei en nog 1 
paar langs de Linge-oevers. Hieruit blijkt, 
dat het Wouwaapje in aantal is achteruit
gegaan en zich slechts in de kleiputten en 
ook daar in kleiner aantal dan voorheen 
heeft kunnen handhaven (fig. 3). De toege
nomen watersport is ook hier weer de oor
zaak. Juist het overgangsgebied van open 
water naar riet-zeggemoeras is voor het 
Wouwaapje belangrijk als broedgebied. Het 
nest bevindt zich meestal op niet meer dan 
één of twee meter van het open water. Als 

de vogel naar zijn jongen op het nest terug
keert, vliegt hij direct over het open water 
de oeverstrook in. Boten meren juist in deze 
oevervegetatie af, waardoor, als dit in de 
broedtijd gebeurt, het nest zeker verstoord 
wordt. 
De Roerdomp kan zich veel beter aan deze 
situatie aanpassen. Zijn nest bevindt zich 
verder van het water verwijderd in de riet
vegetatie en is daardoor veel minder aan de 
overgangszone gebonden. De Roerdomp is 
ook daarnaast veel minder gevoelig voor ver
storing als gevolg van menselijke activiteit. 
Zo broedde er in 1969 een Roerdomp in een 
rietput in Leerdam, die ingeklemd lag tussen 
de spoorlijn en een drukke verkeersweg. De 
rietstrook was slechts een tiental meters 
breed, terwijl de treinen slechts enkele tien
tallen meters van het nest voorbijraasden. Zo 
trok een Roerdomp die in 1969 in de Koorn
waard broedde, zich ook niets aan van een 
afgemeerd jacht vlak voor zijn nest; terwijl 
mensen zich op het dek van het jacht be
vonden, vloog de Roerdomp er regelmatig 
rakelings overheen. In 1969 was het aan
tal broedparen 11, wat zeker niet minder 
was dan in 1960. Ze broedden in rietvelden 
van soms kleine omvang langs de Linge en 
in de kleiputten. 
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Fig. 2. Voorkomen van de Fuut, Podiceps cristatus, als broedvogel. Gearceerd + zwart: 
in 1960; gearceerd: in 1969. 
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Fig. 3. Voorkomen van het Wouwaapje, Ixobrychus minutus, als broedvogel. Gearceerd 
+ zwart: in 1960; gearceerd: in 1969. 

Eenden komen niet zo veel voor in het Lin-
ge-gebied als men wellicht zou verwachten. 
Behalve ongeveer 150 paar Wilde eenden, 6 
paar Zomertalingen en 5 paar Slobeenden, 
broeden er de laatste tijd ook Tafeleenden 
en Kuifeenden. In 1959 werd voor het eerst 
een tafeleend-wijfje met 4 pulli in de Be
gijnenwaard gezien. Het totale broedvogel-
aantal van de Tafeleend wisselt nogal van 
jaar tot jaar; zo werden er in 1966 5 nesten 
in de Koornwaard gevonden, maar in het 
hele Linge-gebied broedden in 1969 niet 
meer dan 2 paar. De Kuifeend broedde in 
1969 in 1-2 paar langs de Linge. Op 25 juli 
1961 werd door Entrop een wijfje van de 
Witoogeend met 5 vliegvlugge jongen op de 
Koornwaard gezien, terwijl in april daar al 
een paartje gesignaleerd was; incidenteel 
broeden is dus wel waarschijnlijk. 
Met de Bruine kiekendief is het heel wat 
slechter gegaan dan met de eenden. In het 
begin van de 50-er jaren broedden zeker 
meer dan 10 paar langs de Linge. Hiervan 
is niets meer over. Naar de oorzaak kan men 
raden: vergiftiging door insekticiden of ver
storing door toegenomen verkeer op de dij
ken en op het water. Het laatste heeft zeker 
plaatselijk een rol gespeeld, maar op de 
Koornwaard is dit punt minder belangrijk, 

daar waterrecreatie beperkt wordt en het ge
bied relatief goed geïsoleerd ligt. 
Met de rallen langs de Linge is het beter 
gesteld. De moerassen bieden volop nestel
en voedselgelegenheid. In 1969 werden 21-
23 paar Waterrallen, 2 paar Porceleinhoen-
tjes en 1 paar Kleinst waterhoen vastgesteld. 
Het Kleinst waterhoen werd vastgesteld aan 
de hand van de baltsroep van het mannetje; 
het zat in een met riet en zegge dichtbegroei
de sloot. Het gehele gebied is zo rijk voor
zien van kleiputten en -putjes, die half of ge
heel met zegge, lisdodde e.d. volgegroeid 
zijn, dat het geen wonder is, dat er zo veel 
rallen voorkomen. 

Van de weidevogels verdient vooral de Wa
tersnip vermelding, die langs de Nieuwe Zui
der Lingedijk in de broedtijd vaak te horen 
is. Het totaal aantal broedparen bedraagt 
ongeveer 20. De indruk bestaat, dat hij de 
laatste jaren iets is vooruitgegaan. In de 
50-er jaren kwam hij beslist minder voor. 
Hij broedt vooral op plaatsen, waar een op
slag van grote zeggen en licht riet is en in 
gehakte grienden. Het laatste biotoop wordt 
overal in de Vijfheerenlanden door de Wa
tersnip zeer gewaardeerd. Het aantal weide
vogels is zeker niet groot te noemen; alleen 
de Kievit komt in de weidegebieden tot een 
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