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Broedpogingen van Kluten Recurvirostra avosetta op de

vloeivelden van Nieuw-Buinen

Jannes Santing

In Drenthe is de Kluut een zeldzame broedvogel. Een nieuwe broedplaats wordt

beschreven voor Nieuw-Buinen. Op de vloeivelden werden hier in 1992 en 1993

resp. I en 5 broedparen veelgesteld. Het broedsucces was nihil.

In 1993 werden evenals in 1992 de eerste Kluten op 20 april gezien. Op 16 mei werden vier

alarmerende exemplaren waargenomen op het zuidoostelijke gedeelte. Tijdens de telling van

de daar aanwezige kokmeeuwenkolonie Larus ridibundus werden vier nesten van Kluten met

elk vier eieren gevonden. De nesten bevonden zich in een vegetatie van gras die de nesten

bijna overkoepelde. Het geheel was gesitueerd aan het eind van een dijk met een breedte van

c. zes m. Deze dijk liep dood in het water. Op 20 mei werden de nesten gefotografeerd.
Behalve de vier nesten van 16 mei was er een vijfde nest met één ei, Dit nest lag open en

bloot langs de waterkant. Er waren zeven Kluten aanwezig. Vier exemplaren namen na enige

tijd weer plaats op het nest. Op 1 juni bleken alle nesten leeg. Er werden geen eiresten

gevonden. De Kluten waren afwezig en werden in 1993 ook niet meer gezien op de vloeivel-

den.

Waarom de nesten mislukten, is niet bekend. Bij de nesten van de Kokmeeuwen werd niets

bijzonders opgemerkt. Be(eier)zoekers en bodempredatoren moesten eerst c. 150 m afleggen

om de nesten te bereiken, waarbij ze dwars door de kokmeeuwenkolonie moesten.

Waar de niet-broedende partners van de broedende Kluten foerageerden, is evenmin bekend.

Ze werden niet op de vloeivelden aangetroffen. Door een gewijzigd beleid van de AVEBE is

de waterstand tegenwoordig hoog in de zomer en biedt het terrein door gebrek aan slikvelden

weinig mogelijkheden om voedsel te zoeken. Misschien bevat het water of de bodem ook te

weinig voedsel.

De Kluut staat te boek als een toevallige broedvogel in Drenthe, waarvan in 1997 een

succesvol broedgeval op de vloeivelden van Diependal werd vastgesteld (van Dijk & van Os

1982). Binnen Drenthe lijken vloeivelden inderdaad de enige plekken te zijn waar Kluten zich

kunnen vestigen. Permanente vestiging is echter alleen mogelijk indien het waterpeil op de

juiste hoogte wordt gehouden.

Vanaf 1980 werden in toenemende mate in het voorjaar en de zomer Kluten Recurvirostra

avosetta waargenomen op de vloeivelden van Nieuw-Buinen. De velden liggen ten NW en ZO

van de voormalige aardappelmeelfabriek Hollandia. De velden zijn nog steeds in gebruik door

de AVEBE.

In 1992 werd er op de vloeivelden een waarschijnlijk broedgeval geconstateerd. Op 14 mei

waren twee Kluten aanwezig ten NW van Nieuw-Buinen: één exemplaar zat in broedhouding

op een van waterplanten gebouwd vlotje in ondiep water (c, 20-30 cm diep). De vegetatie die

boven het water uitstak, bestond uit dode zuringstengels van het voorafgaande jaar. Het nest

was leeg. De Kluten alarmeerden licht. Na 14 mei werden ze hier niet meer gezien. Ten ZO

van de fabriek werden op 31 mei en 13 juni resp. 4 en 5 exemplaren aangetroffen.
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Breeding attempts of Avocets Recurvirostra avosetta on a sewage farm at

Nieuw-Buinen

Summary:

After a failed breeding attempt in 1992 (one bird sitting on empty nest), five pairs laid
eggs

in

1993 (four clutches of 4 eggs, one incomplete clutch of 1 egg). All nests failed, but causes of

failure remained unknown. Breeding of Avocets in the province of Drenthe is irregular and

confined to sewage farms.
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