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 Buizerd Buteo buteo broedt op kas
Rien Weststrate

Als lid van de Vogelwerkgroep De Bevelanden inventariseer ik samen met Rinus 
Sinke alle territoria van roofvogels in het broedseizoen. Naast Buizerd broeden er 
Bruine Kiekendief, Sperwer, Havik, Torenvalk en Boomvalk. In 2017 hebben we 
15 buizerdnesten getraceerd in het gebied van het dorp Rilland en zijn omgeving. 
Daarbij niet meegerekend 4 nesten op de provinciegrens met Noord-Brabant en het 
Zeeuwse gedeelte van het Markiezaat.

Gebied

Het gebied waar ik woon en waar ik mijn veldwerk verricht, ligt op het schiereiland 
Zuid-Beveland en wordt aangeduid als de Hals van Zuid-Beveland. Het gebied is 
ter hoogte van Rilland ongeveer vijf km breed van Schelde tot Schelde en bestaat 
uit jonge zeekleipolders met vooral akkerbouw en in mindere mate fruitteelt. Het 
gebied wordt noordelijk begrensd door de Oosterschelde en zuidelijk door de 
Westerschelde. In het oosten sluit De Hals aan op de de provincie Noord-Brabant 
waar de kleipolders abrupt overgaan in een totaal andere habitat met onder meer De 
Brabantse Wal, het Markiezaat en de Zoom-Kalmthoutse Heide. Ons gebied is rijk 
aan klein wild, zowel binnen- als buitendijks, en is daarom geliefd bij roofvogels. 
Rilland met zijn polders beslaat ongeveer 4672 ha (exclusief wateren).

Situatie

De Buizerd is een algemene broedvogel in Zuid-Beveland en nestelt vrijwel altijd 
in bomen (soms in hoogspanningsmasten; Foto 1). De binnendijken zijn vanouds 
beplant met bomen en de Buizerd weet dat te waarderen. Helaas is er een tendens 
om de bomen te rooien; herplant verloopt traag of gebeurt helemaal niet. Genoemde 
rooiwoede overkwam ook een paartje Buizerds dat jaarlijks broedde op het knoop-
punt van dijken van de Fredericapolder, Zimmermanpolder en Emanuelpolder. 
Tevens werd daar in de buurt afgelopen winter een oud, massief wilgenscherm van 
een boomgaard verwijderd. Kortom, in korte tijd alle geschikte bomen weg en de 
Buizerd zat met de brokken. 

Beschrijving broedgeval

Door geschetste ontwikkeling had ik geen hoop daar nog een nest aan te treffen, tot-
dat ik op 29 mei 2018 een tip kreeg dat er een Buizerd was gaan nestelen op een kas! 
In de Zimmermanpolder is een zaadveredelaar actief en op enkele plaatsen staan een 
lange rij geschakelde kassen. Betreffende kassenrij loopt vanaf de Westerschelde-
zeedijk tot aan de polderdijk tussen Zimmermanpolder en Fredericapolder. Diezelfde 
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dag nog ben ik op de locatie gaan kijken en jawel, er zat een Buizerd te broeden in 
de goot (hoogte: 3.70 m) tussen de twee laatste kassen tegen de polderdijk aan, ver 
van de openbare weg en midden in zijn oorspronkelijke territorium (Foto 2).

Foto 1. Nest van Buizerd met twee grote jongen op hoogspanningsmast in de Stroodorpepolder 
bij Krabbendijke, 25 juni 2018 (Foto: Rien Weststrate). Nest with two full-grown chicks of 
Buzzard in electricity pylon, Krabbendijke, 25 June 2018. 

Maandag 4 juni bezocht ik samen met Rinus Sinke het nest opnieuw. Met behulp van 
een huishoudtrap konden we in het nest kijken. Het nest was opgebouwd met takken 
en onder meer gevoerd met (lege) maïskolven uit het jaar 2017. In het nest lagen 3 
eieren (Foto 3).
Na ons bezoek is de Buizerd verder gaan broeden. Maandag 18 juni heb ik met de 
verrekijker naar het nest gekeken, maar ik zag geen Buizerd op het nest. In het terri-
torium zat wel een Buizerd op een paaltje, maar deze vertoonde geen nestindicerend 
gedrag. Op 22 juni heeft Rinus Sinke medewerkers gesproken van het zaadverede-
lingsbedrijf, die aangaven dat het nest door de Buizerds verlaten was. Ik heb aan 
twee medewerkers van het zaadveredelingsbedrijf, die van het nest afwisten, om 
een reactie gevraagd. Beiden gaven aan dat er in de kas volop activiteiten waren 
van medewerkers, vooral in  juni, zoals grondbewerking en maïsplanten. De glazen 
kas is uiteraard doorzichtig en de broedende Buizerd zal vermoedelijk door deze 
activiteiten te lang (of te vaak) van het nest zijn gegaan en er de brui aangegeven 
hebben. Een medewerker noemde zware regenval als alternatieve mogelijkheid van 
verstoring. Veel water in de goot kan funest zijn voor het nest en de eieren. Eind mei 
is er verderop in Zuid-Beveland inderdaad in korte tijd veel regen gevallen, maar in 
het kassengebied was dat niet het geval.
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Foto 2. Buizerdnest op kas (3.7 m hoogte) in Zimmermanpolder op Zuid-Beveland, 29 mei 2018 
(Foto: Rien Weststrate). Nest of Buzzard on greenhouse (3.7 m), Zuid-Beveland, 29 May 2018.

Foto 3. Legsel van Buizerd nestelend op kas in Zuid-Beveland, 4 juni 2018 (Foto: Rien 
Weststrate). Clutch of Buzzard in nest on greenhouse, Zuid-Beveland, 4 June 2018.
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Discussie

Kennelijk resulteerde het ontbreken van bomen en hoogspanningsmasten in de 
keuze van een ongebruikelijk alternatief als nestplaats: de goot van een glazen kas. 
Een ander geval van broeden op een bouwsel is bekend uit het Friese plassengebied, 
waar werd gebroed op het dak van een schuurtje; deze poging mislukte (Kleefstra 
et al. 2010). In dat laatste gebied waren de aanwezige bomen vermoedelijk nog te 
jong om in te nestelen. Het paar bij Rilland zou zeker kans van slagen hebben gehad, 
mits er aan twee voorwaarden was voldaan: tijdens de broedperiode weinig mense-
lijke activiteiten en geen extreme regenval. Echter, de realiteit was anders! Zoals de 
geraadpleegde medewerkers van het kassencomplex zeiden: "dit nest was gedoemd 
te mislukken".
Hoewel Buizerds tot op zekere hoogte cultuurvolger zijn , ligt het niet voor de hand 
dat de beschreven situatie het begin van een nieuwe trend bij Buizerds is. Meestal 
kiezen ze voor nestbouw in bomen, soms in hoogspanningsmasten, bij uitzonde-
ring op de grond (van der Sluis 1999, Jonkers & Roodhart 2003, van Dijk 2007, 
van Manen 2010). Sterk afwijkende nestplaatsen, zoals op een rotsblok, werden in 
Zuid-Finland ook toegeschreven aan schaarste van geschikte ‘normale’ nestplekken 
in bomen (Solonen 1982). De literatuur is niet erg bemoedigend als het gaat om het 
welslagen van broedsels op afwijkende nestplaatsen: deze Buizerds weten zelden 
succesvol jongen groot te brengen. Misschien is dat de reden dat het broeden op 
afwijkende plekken geen grotere vlucht heeft genomen.

Buizerd in volle vlucht (Tekening: Hans Govers). Buzzard in full flight.
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Summary

Weststrate R. 2018. Breeding attempt of Buzzard Buteo buteo on greenhouse. De 
Takkeling 26: 222-226.
In 2018, a Buzzard built a nest in the gutter of a greenhouse in Zuid-Beveland, 
southwestern Netherlands (height: 3.7 m). On 4 June the nest contained 3 incubated 
eggs. The nesting attempt failed in a later stage, presumably as a result of human 
disturbance related to activities employed in the greenhouse complex. The nest was 
also vulnerable to heavy rainfall, but – though downpours were registered in the 
vicinity – no such rainfall apparently occurred at the nesting site during the incu-
bation period. The unorthodox nesting site is thought to have resulted from recent 
removals of arboreal windbreaks of orchards and extensive cutting down of tree 
rows along dikes; these trees constituted the only nesting habitat for Buzzards in 
otherwise treeless polders.
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