
Waarnemingen van roofvogels in het Noordelijke 
Deltagebied 
G. L. OUWENEEL 

Toen enkele jaren geleden verslag werd gedaan 
over de roofvogels in het Noordelijke Deltage
bied, waargenomen in het tijdvak 1956-1976 
(Ouweneel 1976), rijpte het plan met dergelijke 
overzichten door te gaan, maar dan met een 
grotere verslagfrequentie. In onderstaand arti
kel zijn de roof vogel waarnemingen samenge
bracht die gedaan werden tijdens in totaal 372 
excursies, gedurende de periode van 1-1-1976 
tot 31-12-1980. 

Gebied van het onderzoek 
Gelijkmatig over de maanden gespreid, leidden 
tussen september en maart de excursies door de 
Hoekse Waard, Voorne en Putten, Goeree-
Overflakkee en het noordelijk deel van Schou-
wen-Duiveland. De nadruk viel hierbij op de oe-
vergebieden van Hollands Diep-Haringvliet en 
Grevelingen; terreinen als de Ambachtsheerlijk-
heid Cromstrijen, de Spuimond, de Ventja
gersplaat, de Slikken van Flakkee en de Scheel-
hoek kregen bijzondere aandacht. De duinen 
van Voorne en Schouwen vielen buiten de ex
cursieroutes; het duingebied van de Kwade 
Hoek op Goeree werd wel regelmatig aange
daan. 
Gedurende de maanden mei tot en met augustus 
werden Schouwen-Duiveland en Goeree veel 
minder vaak bezocht. In deze periode lag het 
zwaartepunt op de terreinen langs de noordoe
ver van het Hollands Diep-Haringvliet, de Vent
jagersplaat en, sinds 1978, de gebieden tussen 
Moerdijk en Klundert. Verreweg de meeste ex
cursies werden uitgevoerd op dagen in het week
einde; 's zomers trokken wij er ook 's avonds 
veel op uit. 

Methode 
Het merendeel van de excursies vond plaats met 
een gericht doel: 's winters waren het veelal de 
ganzenconcentraties en het andere waterwild die 
veel aandacht opeisten, terwijl tijdens de zomer-
excursies broedvogelinventarisaties en/of alge

mene ecologische aspecten tijd vergden. Niette
min werden steeds alle waargenomen roofvogels 
geregistreerd. Door de verkregen absolute aan
tallen per soort gedurende een bepaald seizoen
trimester, te delen door het totaal van de gehou
den excursies in het desbetreffende kwartaal, 
werd per soort het gemiddeld aantal waarne
mingen verkregen (tabel 1). Om praktische re
denen werden voor de verschillende seizoenen 
de tijdvakken aangehouden zoals deze vermeld 
staan in de tabel. 
Tussen 1-1-1976 en 31-12-1980 werden tijdens 
de excursies in totaal veertien soorten roofvo
gels waargenomen. Slechts drie soorten waren 
alle seizoenen aanwezig: Buizerd, Bruine Kie-
kendief en Torenvalk, waarvan overigens alleen 
de beide laatste soorten in het studiegebied 
broeden; de Boomvalk is de derde regelmatige 
broedvogel. Dit heeft tot gevolg dat de 
roofvogelavifauna in het Noordelijke Deltage
bied gedurende de maanden mei tot en met juli 
betrekkelijk soortenarm is. Trouwens, ook het 
gemiddeld aantal waargenomen roofvogels per 
excursie ligt in dit tijdvak het laagst. In het zo
merseizoen komt dit gemiddelde aantal al op 
een hoger niveau, wat zijn reden vindt in de dan 
uitgevlogen jongen (vooral Bruine Kiekendie-
ven) en in het feit dat september, met al veel 
doortrekkers, tot het zomertijdvak gerekend is. 
Voor zowel soorten als aantallen bood het 
herfsttrimester de beste mogelijkheden. Op 
Wespendief, Grauwe kiekendief en Visarend na 
werden alle soorten in de beschouwde vijf jaar 
tussen 1-10 en 31-12 gezien; de gemiddelde ex
cursietableaus varieerden tussen 12,7 en 17,1, 
waarbij dit gemiddelde vanaf 1978 steeds wat 
steeg. 

Ook de wintermaanden komen wat betreft soort 
en aantal goed voor de dag, wat vooral zijn re
den vindt in de goede presentatie van roofvogels 
in de eerste helft van het wintertrimester; na 
omstreeks 1-3 daalt het aantal roofvogels ge
woonlijk merkbaar. 
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Tabel 1. Gemiddeld aantal waargenomen roofvogels per excursie per soort.' 

1976 1977 1978 1979 1980 
WI VO ZO HE WI VO ZO HE WI VO ZO HE WI VO ZO HE WI VO ZO HE 

Buizerd (Buteo buteo) 
Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) 
Sperwer (Accipiter nisus) 
Rode Wouw (Milvus milvus) 
Zeearend (Haliaeetus albicilla) 
Wespendief (Pernis apivorus) 
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) 
Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) 
Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) 
Visarend (Pandion haliaetus) 
Slechtvalk (Falco peregrinus) 
Smelleken (Falco columbarius) 
Boomvalk (Falco subbuteo) 
Torenvalk (Falco tinnunculus) 

Totaal 

5.9 
0.3 
0.1 
— 
0.05 
— 
0.2 
2.0 
— 
— 
0.1 
0.1 
— 
4.2 

13.0 

0.8 
0.2 

— 
— 
— 
0.4 
4.9 
0.2 
— 
— 
— 
— 
0.3 
1.2 

8.0 

0.8 
0.2 
0.05 
— 
— 
0.3 
4.0 
0.05 
— 
0.3 
— 
— 
1.3 
2.7 

9.7 

5.8 
0.3 
0.4 
0.3 
0.2 
— 
1.2 
0.7 
— 
— 
0.04 
0.5 
0.04 
3.9 

13.3 

5.8 
0.8 
0.4 
0.1 
— 
— 
0.7 
1.3 
— 
— 
0.2 
0.2 
— 
3.6 

13.1 

0.3 
— 
— 
— 
— 
0.05 
4.8 
0.2 
— 
0.2 

— 
— 
0.4 
2.0 

8.0 

1.3 
— 
— 
— 
— 
— 
6.3 
— 
— 
— 
— 
— 
0.8 
2.8 

11.2 

3.8 
0.05 
1.0 
0.05 
0.05 

— 
0.7 
0.9 
— 
— 
0.05 
0,1 
— 
6,0 

12,7 

4.1 
— 
0.3 
— 
— 
— 
0.8 
0.9 
— 
— 
— 
0.3 
— 
5.6 

12.0 

0.3 
— 
— 
— 
— 
0.2 
4.0 
0.3 
0.05 
— 
— 
0.05 
0.3 
1.7 

6.9 

1.1 
— 
0.05 
— 
— 
0.09 
7.4 

— 
0.09 
0.1 

— 
— 
0.6 
2.6 

12.0 

5.3 
0.1 
1.3 
0.06 

— 
— 
1.2 
1.8 
— 
— 
0.2 
0.4 

— 
4.2 

14.6 

7.6 
0.3 
1.3 
0.05 

— 
— 
0.6 
2.3 
— 
— 
0.05 
0.5 
— 
3.3 

16.0 

0.8 
— 
0.1 
— 
— 
— 
3.9 
0.2 
0.1 

— 
— 
— 
0.3 
0.9 

6.3 

1.3 
— 
— 
— 
— 
— 
6.0 
— 
0.2 
0.05 

— 
— 
0.8 
1.2 

9.6 

7.1 
0.07 
0.6 
— 
— 
— 
1.3 
1.5 
— 
— 
0.07 
0.1 

— 
4.3 

15.0 

5.8 
0.07 
0.7 
— 
— 
— 
0.9 
1.4 

— 
— 
0.07 
0.4 

— 
2.6 

11.9 

0.6 
— 
— 
— 
— 
0.1 
5.9 
0.3 
— 
0.1 

— 
— 
0.1 
1.2 

8.3 

1.1 
— 
— 
— 
— 
0.4 
6.1 
— 
— 
0.07 
0.07 

— 
1.1 
4.1 

12.9 

4.6 
— 
0.7 
— 
— 
— 
1.5 
0.9 

— 
— 
0.3 
0.2 

— 
8.9 

17.1 

• Winter (WI): 1-1 t/m 31-3 
Voorjaar (VO): 1-4 t/m 30-6 
Zomer (ZO): 1-7 t/m 30-9 
Herfst (HE): 1-10 t/m 31-12 



Fig. 1. Cromstrijen: een uitstekend roofvogelbiotoop. 

Alvorens de monotone cijferreeksen van de ta
bel met commentaar van meer inhoud te voor
zien, een algemene vergelijking met de periode 
1956-1976. Met 15,4 waargenomen roofvogels 
per excursie gaf de winter van 1975-1976 het 
hoogste niveau uit dit twintigjarige tijdvak; de 
andere seizoenen bereikten geen van alle een ge
middelde van 10,0 roofvogels per excursie. Van 
de twintig seizoenen tussen 1976 en 1980 gaven 
dertien seizoenen een gemiddeld niveau van 
meer dan 10,0. Op deze ontwikkeling kom ik 
nog terug. 

Waargenomen soorten 
Allereerst de buizerdachtigen en kiekendieven. 
Doordat de laatste jaren één tot drie Buizerds 
op Cromstrijen plegen te overzomeren, is de 
soort het gehele jaar door in het studiegebied 
aanwezig. Gebroed wordt er (nog?) niet. Op
merkelijk is de in vergelijking met voorheen 
vroegere inzet van de najaarstrek: al na half juli 

neemt het aantal Buizerds toe. Met oplopend 
tot tien tot vijftien aanwezige exemplaren, 
vormt Cromstrijen een belangrijke pleister
plaats in het winterhalfjaar. Per seizoen treden 
verschillen op: in de herfst van 1980 lag het aan
tal aanwezige Buizerds op een aanzienlijk lager 
niveau dan herfst 1979 en in het algemeen lijkt 
de sinds 1973 waarneembare toename tot staan 
te zijn gekomen. Ook de Scheelhoek alsmede de 
aan de duinen grenzende terreinen op Goeree 
zijn steeds bezette buizerdbiotopen. Het hoge 
excursiegemiddelde van de winter van 1979 zal 
verband houden met de strenge weersomstan
digheden. Halverwege de jaren zeventig zag het 
er naar uit dat de Ruigpootbuizerd vaste voet 
als overwinteraar op de Scheelhoek en de Ko
rendij kse Slikken zou krijgen. Deze ontwikke
ling zette niet door. Waarnemingen van deze 
soort hebben de laatste jaren een incidenteel ka
rakter, niet zelden als doortrekker in september. 
Vooral de Slikken van Flakkee lijken voor de 
Ruigpootbuizerd een uitstekend overwinterings
gebied. In januari-februari 1981 waren ter 
plaatse twee tot drie exemplaren aanwezig. Ook 
Wespendieven werden niet jaarlijks gezien. In 
de jaren 1974 tot en met 1976 overzomerde de 
soort op Cromstrijen, maar daar is het nu mee 
gedaan. Waarnemingen thans betreffen hoog 
overtrekkende vogels in mei of in de nazomer. 
In augustus/september 1980 pleisterden twee 
tot drie Wespendieven, waaronder eerstejaars 
vogels, enkele weken op Cromstrijen. 
De Bruine kiekendieven gaat het voor de wind. 
In het begin van de jaren zeventig broedden 
maximaal zes paren rond het Hollands Diep-
Haringvliet, maar na 1973 groeide de populatie 
snel uit tot het niveau van 25-30 paren (Ouwe
neel 1978, Van den Berg en Van der Neut 1980), 
waarna thans een stabilisatie is ingetreden. De 
grote rietarealen — Scheelhoek, Spuimondcom-
plex en de Blanke Slikken op Tiengemeten — 
huisvesten de meeste paren, maar veelvuldig 
werd ervaren dat de soort ook met riet/ruigte
arealen van aanzienlijk geringer, zelfs opvallend 
kleine omvang genoegen nam. Nadat de Bruine 
kiekendief voordien gewone wintervogel was, 
verdween de soort na 1963 vrijwel geheel als zo
danig. Zij het tot maximaal vier exemplaren tot 
dusver, komt de soort de laatste jaren wat terug 
als wintervogel, vrijwel exclusief op de Scheel
hoek en de Spuimond. Vergeleken met de jaren 
1973 tot en met 1975, met winterhalfjaargemid-
delden van 1,7, 1,3 respectievelijk 1,7 waarne
mingen per excursie, ziet het ernaar uit dat ook 

89 



Fig. 2. Tiengemeten: de buitendijk. 

ten aanzien van de Blauwe kiekendief een stabi
lisatie is ingetreden, of mogelijk zelfs wat ter
rein is prijsgegeven. Blauwe kiekendieven zijn 
er jaarlijks tot eind april; op de Scheelhoek zou 
de soort nu en dan broeden. 
De verrassing van zomer 1978 en 1979 was de 
aanwezigheid van een paartje Grauwe kieken
dieven op een van de grote riet/ruigtearealen 
langs het Haringvliet (Ouweneel 1978), Balts- en 
territoriumgedrag alsmede prooi-aanvoer en 
-overgave werden beide zomers waargenomen. 
Gezoek naar de nestplaats — beide jaren niet 
ver van elkaar verwijderd — vermeden wij. 
Naar juvenielen hebben wij in augustus tever
geefs uitgekeken. Zomer 1980 ontbrak de soort 
ter plaatse. 
Alvorens door te gaan met de valken eerst nog 
iets over de Rode wouw, Visarend en Zeearend. 
In de winter 1976-77 verbleef maandenlang een 
Rode wouw op Cromstrijen. Ook in de winter 
van 1978-79 was daar een Rode wouw. Visaren
den verblijven zowel in het voor- als het najaar 
op of rond het Hollands Diep-Haringvliet. 
Voorts trekken de Slikken van Flakkee in het 
najaar een Visarend. De hoogspanningsmasten 

van de Ventjagersplaat waren voorheen in au
gustus en september geheide uitkijkposten voor 
soms zelfs meer dan één Visarend. Nu de platen 
steeds meer overlopen worden door vissers en 
pierenstekers heeft deze pleisterplaats aan be
lang ingeboet. Niet iedere winter bezoeken Zee-
arenden het Noordelijke Deltagebied. Op 14-2-
1976 was er een exemplaar op de Scheelhoek. In 
het najaar van 1976 verbleef er ruim een maand 
een Zeearend op Cromstrijen en de Ventja
gersplaat (Ouweneel 1977) en op 18-12-1977 was 
er wederom op Cromstrijen een exemplaar. Het 
betrof hier in alle gevallen onvolwassen vogels. 
Ook in januari 1979 was er enkele dagen een 
Zeearend op Cromstrijen (mond. med. V. Rij). 
Sinds de winter van 1972-73 is de Slechtvalk 
weer met één, soms twee exemplaren in het 
Noordelijk Deltagebied aanwezig. Aanvanke
lijk betrof het een vogel die, vrijwel een traditie 
wordend, wekenlang opereerde vanaf de 
hoogspanningsmasten op de Ventjagersplaten. 
Toen hier de al eerder gesignaleerde veront
rusting ging optreden, nam de waarnemingsfre
quentie af en was het vooral 'de Slechtvalk van 
de Scheelhoek' die het winterhalfjaargemiddel-
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Fig. 3. Twee uitgevlogen boomvalken in de Cromstrijen, augustus 1980. 

Fig. 4. Visarend op hoogspanningsmast. Fig. 5. Rode wouw: soms overwinterend in het noordelijke 
Deltagebied. 
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de van deze soort ging bepalen. Najaar 1980 
opereerde vanaf september tot in december een 
(in Scandinavië) gemerkte Slechtvalk vanaf een 
langs de noordoever van het Haringvliet, op 
Cromstrijen staande hoogspanningsmast. Ook 
wanneer wij de jaren zestig in de vergelijking 
betrekken zien wij dat het Smelleken een stabiel 
gemiddelde handhaaft. Deze soort kan in alle 
landschapstypen ontmoet worden. Weinig is be
kend over het Smelleken in zijn winterkwartie
ren. In rust zien wij de soort gemakkelijk over 
het hoofd, hetgeen mede de oorzaak zal vormen 
van de open blijvende vraag of het Smelleken 
zich aan een vast begrensd winterterritorium 
houdt. 
De Boomvalkwaarnemingen stammen voor een 
belangrijk deel van Cromstrijen, waar jaarlijks 
één tot twee paren broeden. In de nazomer ver
laten de juveniele vogels de broedlocatie enkele 
weken later dan de adulten, soms pas begin ok
tober. Met uitzondering van het winterhalfjaar 
1977-78 en najaar 1980 blijft het gemiddeld aan
tal waargenomen Torenvalken beneden dat van 
de Buizerd. Na opmerkelijk weinig Torenvalken 
in 1979-80, steeg het aantal najaar 1980 tot een 
gemiddeld excursieniveau dat sinds het begin 
van de systematische roofvogeltellingen in 1956, 
niet bereikt was. 
Tot slot de Sperwer. Na de roofvogelmalaise in 
de tweede helft van de jaren vijftig en zestig, 
trad bij deze soort pas laat populatieherstel op. 
Uitgelezen sperwerbiotopen zijn in het Noorde
lijk Deltagebied nauwelijks te vinden, zodat 
sperwerwaarnemingen veelal doortrekkers in 
het najaar betreffen. Nadat in de winter van 
1957-58 voor het laatst gemiddeld één Sperwer 
per excursie waargenomen werd, zou het twintig 

jaar duren voor dit niveau weer werd bereikt. 

Toename van de roofvogels 
Al eerder ging ik in op aspecten, verbonden aan 
de aanwezigheid van roofvogels in het Noorde
lijke Deltagebied (Ouweneel 1976). Tussen 1966 
en 1970 schommelde het gemiddeld aantal 
waargenomen roofvogels per winterexcursie 
tussen de 2,4 (1966-67) en 5,9 (1967-68). Tien 
jaar later liggen deze cijfers tussen de 11,9 (win
ter 1980) en 16,0 (winter 1979). Bij vergelijking 
van de zomergemiddelden is de toename nog 
veel sprekender. Reden voor bescheiden vreug
de is er dus alleszins: degeen die halverwege de 
jaren zestig — toen ten aanzien van roofvogels 
kommer en kwel overheerste — de ontwikkeling 
van de laatste tien jaar had durven voorspellen, 
zou toen ongetwijfeld met ongeloof zijn beje
gend. Bedacht zij, dat niet voor alle soorten de 
gang van zaken rooskleurig is en dat de roofvo-
geltoename geen mondiaal, zelfs geen Europees 
verschijnsel is. Integendeel. Ook is nog de vraag 
of de huidige dichtheden zich zullen kunnen 
handhaven. De hoogconjunctuur in Nederland 
ten aanzien van de Bruine kiekendief — in Eu
ropa een unieke gang van zaken — zal wellicht 
geen lang leven beschoren zijn. Met inkrimping 
van het rietareaal in de Flevopolders verdwijnt 
daar ook het immense broedbiotoop en dezelfde 
ontwikkeling doet zich voor in het Noordelijke 
Deltagebied. 

Hoe sluipend, aanvankelijk nauwelijks signa-
leerbaar, een daling in aantal kan optreden, 
hebben wij ruim twintig jaar geleden ervaren. 
Periodieke roofvogeltellingen, die tegenwoor
dig landelijk worden georganiseerd, zijn dan 
ook zeker nuttig. 

Summary 
Since the winter of 1956-57, the author has counted the birds of prey systematically, observed during his excursions in the nor
thern part of the Delta, Southwest-Netherlands. In this report the results of 372 excursions, made between 1-1-1976 and 31-12-
1980 have been brought together. Table 1 shows these results. The calendar year has been divided into the four seasons. The 
table shows for each of the fourteen species observed during these five years, the average number of each excursion. Only 
three species are breeding regularly in the area: Marsh harrier. Hobby and Kestrel. The number of breeding-pairs of the 
Marsh harrier in the Hollands Diep-Haringvliet area increased from five to six in 1970, till 25-30 in the late seventies. Be
tween 1966 and 1970 the average number of Raptors observed on one excursion in wintertime fluctuated between 2.4 and 5.9. 
Between 1976 and 1980 these figures fluctuated between 11.9 and 16.0. Buzzard, Hen harrier and Kestrel increased remarka
ble after the pesticide-period. The Sparrow hawk also showed a slight increase. Nowadays again every winter one, sometimes 
two Peregrine falcons are present in the area. 
The Delta-area has a wealth of wildfowl and waders, which were the principal target of the excursions. So most of the time 
was spent near banks, grasslands, reedareas and mudflats. Much time was also spent on Cromstrijen, an extensive agricultural 
area, closed for the public, situated along the northern bank of the Hollands Diep. 
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