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De vier jubileumnummers die dit
jaar gaan verschijnen hebben
als thema GOUD,de Goudhaan
is de eerste die de spits afbijt.
Wij wensen de lezers van ‘t
Hupke veel leesplezier voor de
“ komende tien jaar “

tegen onverwachte zaken aan zullen lopen. Dit zal zowel
voor bestuurszaken gaan gelden, alsmede voor de
waarnemingen van vogels. Beide laten zich moeilijk op
voorhand sturen. Als voorzitter heb je graag een voltallig
bestuur om de taken over de leden ervan te kunnen
verdelen. Maar zoals het er nu naar uitziet zullen veel
zaken op slechts een paar personen neerkomen, hetgeen
een ongewenste situatie is. En voor de waarnemingen en
natuur zich zal herstellen van de droogte-aanslag van
vorig jaar en van de weersomstandigheden van komend
jaar. Wellicht krijgen we onverwachte soorten, maar het
kan ook zo maar zijn dat er soorten zeldzamer blijken te
zijn geworden. De jaarlijkse vogeltelling gaf in ieder geval
in mijn tuin geen gunstige indicatie. Op 27 januari heb ik
op de hele dag in mijn tuin slechts twee Houtduiven en
een IJsvogel mogen waarnemen. Die laatste kwam even
een stekelbaars uit mijn vijver vangen. Geen Kool- of
Groenling of Heggenmus te zien in tegenstelling tot de
slechte weer die dag, om de moed erin te houden.
Eerst maar eens vooruitkijken naar ons jubileumjaar, dat
dankzij de jubileumcommissie al heel goed in de steigers
verenigingsagenda gepland met als hoogtepunt twee
dagen in mei waarop we ons jubileum met de leden vieren.
Op zaterdag 11 mei is de bijeenkomst met presentaties en
als afsluiting een receptie . En, als ook het weer een
beetje meewerkt, zullen we op de zondag erna nog mooie
plekjes in en om Breda kunnen bewonderen met hopelijk
leuke waarnemingen.
Met Staatsbosbeheer wordt door de Vogelwerkgroep
overleg gevoerd over diverse dreigende ingrepen in de
natuur in Noord-Brabant. Dat betreft een mogelijke
aanlegsteiger voor grotere riviercruiseschepen bij
Willemstad, en ingrepen in de omgeving van Weimeren,
de Berk en Kelsdonk door zowel Staatsbosbeheer als het
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waterschap Brabantse Delta. Alles bevindt zich nog in de

Wenst u t Hupke digitaal te
ontvangen stuur dan een email
naar

op de hoogte houden. Bij het uitkomen van dit nummer zal

secretaris@westbrabantsevwg.nl

overleg- en inventariserende fase en we zullen iedereen
de eerste voorlichtingsbijeenkomst al geweest zijn,
georganiseerd door het waterschap. Mogelijk kunnen de
ideeën over de plannen met dit gebied mede uw keuze
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ontwikkelen van een visie voor zonneweides en
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ingegeven door de wens van de provincie Noord-Brabant

Inmiddels is de gemeente Breda bezig met het
zonneparken, gebaseerd op de behoefte om meer energie
te gaan halen uit CO2-neutrale bronnen. Dit is mede
om meer te investeren in zonne-energie, waarbij de strook

’t Hupke wordt gedrukt door;
Printwall Breda

langs de A16 als duurzaamheidszone wordt aangemerkt.
Toevallig is dit een gebied waar veel ganzen, zwanen en
eenden foerageren. Ook dit kan mogelijk voor u een
keuzecriterium zijn bij de aanstaande provinciale
verkiezingen.

Uw Voorzitter
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Bert van de Haar

Bestuursmededelingen
Het is al weer de twintigste keer dat ik
“bestuursmededelingen” schrijf. Geen echt jubileum dus,
echter wel de laatste keer. Ik stop als secretaris en hoop
nog steeds dat er zich de komende maanden iemand meldt
als opvolger. Dan kan ik mijn werk goed overdragen en de
opvolger inwerken. Hoe het anders verder zal gaan met het
secretariaat weet ik niet. De voorzitter heeft in de laatste
algemene vergadering nadrukkelijk melding gemaakt van
het belang van de functie voor het voortbestaan van de
vereniging. Ik blijf nog actief voor de vereniging door het
assisteren van Jan bij de organisatie van onze cursussen.
Op de laatste algemene vergadering heeft de voorzitter de
stand van zaken bij diverse onderwerpen toegelicht. Zoals
de activiteiten van Natuurplein en de contacten met de
gemeente, o.a. over het evenementenbeleid. Ondanks dat
het gesprek over dit laatste weer een beetje op gang komt,
is het nog steeds niet zoals we willen en zoals het met de
gemeente afgesproken is. In mei (midden in het
broedseizoen) is er weer een evenement gepland,
waartegen we ons verzetten. Maar ook de kwestie van de
”compensatiegelden” is nog steeds niet opgelost. Verder
werden op de genoemde vergadering de begroting 2019 en
het nieuwe beleidsplan goedgekeurd. Het laatste is te
vinden op onze website. Tevens is er een cadeaucommissie
opgericht. Deze heeft inmiddels een lijst met projecten
gemaakt met twee beoogde doelen. Allereerst kan deze lijst
voor andere organisaties dienen om een bijdrage te leveren
(cadeau ter ere van ons vijftigjarig jubileum). De lijst kan ook
gebruikt worden om een keuze te maken voor de besteding
van de gelden die de vereniging in de toekomst krijgt ter
compensatie voor de schade aan de natuur door de
plaatsing van drie nieuwe windmolens bij Etten-Leur.
Intussen is het jubileumjaar al begonnen. Als eerste
activiteit van het jaar stond de nieuwjaarsbijeenkomst op het
programma. Het is weer een gezellige avond geworden met
een korte nieuwjaarstoespraak van de voorzitter, een leuke
variant op de traditionele nieuwjaarsquiz en een goede
verzorging van de inwendige mens.
De echte jubileumactiviteiten hebben later dit jaar plaats.
Snel na de officiële jubileumdatum (29 april) is de
belangrijkste jublileumdag, namelijk op 11 mei (in de
Nationale Vogelweek). Dit is een dag, met ’s morgens
sprekers, daarna een lunch en ‘s middags een excursie; ook
is er een receptie voor relaties van de vereniging. Op 12 mei
is er een fietstocht langs leuke vogelplekken voor alle
belangstellenden. Samen met het VIB (“Vogels in Brabant”)
organiseert onze vereniging op 26 oktober een extra VIBdag. Deze is voor iedereen toegankelijk. We hopen dat ook
de contactpersonen van onze Poolse vriendenorganisatie er
bij kunnen zijn. Tot slot wijs ik nog even op de volgende
algemene vergadering, die voor 7 maart op het programma
staat. Hopelijk tot dan!

Column
Erithacus rubecula
Schrik niet, dit is de Latijnse naam voor de Roodborst.
Vooral Linnaeus (1758) maar ook anderen hebben alle
vogels geordend op familie en soort en een
toepasselijke naam in het Latijn bedacht en vastgelegd.
En dat hebben ze goed gedaan, alleen zijn nu door
gebruik van dna wat correcties in de indeling uitgevoerd.
Een wereldwijd te gebruiken wetenschappelijke naam
was nodig om spraakverwarring te voorkomen. Iedere
taal had uiteraard een andere naam voor dezelfde soort
en dan waren er ook nog veel streeknamen. Toen ik op
de middelbare school zat en de leraar biologie ontdekte
dat ik geïnteresseerd was in vogels zei hij: je moet ook
de wetenschappelijke namen in het Latijn leren want dat
is belangrijk. Nou goed als je vooruit wil komen dan doe
je dat. Het was in de tijd dat in de katholieke kerk de mis
nog gelezen werd in het Latijn, geen gelovige kon het
volgen.
Geadviseerd werd ook een dagboek bij te houden maar
daar is niets van terechtgekomen. Achteraf gezien is dat
jammer. Pas na de oprichting van onze Vogelwerkgroep
zijn de leden waarnemingen vast gaan leggen en dat is
dus al vijftig jaar zo. Nu hebben wij met waarneming.nl
een prachtige site en uitgebreide database. Ik krijg
steeds meer moeite namen van mensen te onthouden
maar van zeker honderd soorten vogels zitten de
Latijnse namen nog in mijn brein opgeslagen en kunnen
zo nodig opgeroepen worden; jammer genoeg komt het
in de praktijk maar zelden van pas. Beter is nu vaak
Engels als de meest gebruikte wereldtaal te gebruiken.
De Engelse namen heb ik mij dus ook maar aangeleerd,
zij het alleen van de Europese soorten. Voor bezoeken
aan andere landen op ons continent heb ik het boek
European bird names, van Roland Sandberg (Lund
1992) aangeschaft. Daarin staan de namen van 832
vogelsoorten in 15 talen.. Dat kan van pas komen als je
bijvoorbeeld in Zweden of Spanje bent en daar ter
plaatse vogelaars tegenkomt of een informatie bord bij
een natuurreservaat wilt begrijpen. Als je jong bent kun
je beter leren en onthouden dat komt goed van pas als
je examen moet doen. Later raakt je harde schijf vol,
maar het zou ook slijtage kunnen zijn. Zou het vogelen
goed zijn om dementie te voorkomen? In ieder geval
wordt ons brein voortdurend geactiveerd om vogels te
herkennen aan kleur, grootte, gedrag en zang.
Biemeus

Fred Pardoel, secretaris
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Oproep tentoonstellen vogelkunst
Deze oproep is gericht aan iedereen die nog zelfgemaakte
vogelkunst wil etaleren bij de viering van ons vijftigjarig
bestaan.
Meld je aan, vermeld het soort kunstwerk, de afmeting, en je
naam erop of erbij. Een foto is ook heel handig.
De objecten kunnen donderdagavond 9 mei naar de
Wegwijzer worden gebracht tussen 19.00 en 20.30 uur, en
vrijdagmiddag 10 mei tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
Probeer de objecten te beschermen tegen beschadigingen
door de juiste voorzorgen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan
glas of plastic over de prenten, schilderingen, foto’s.
Ook hopen we nog een en ander uit het verleden te laten
zien. Denk aan notities van tellingen, onderzoeken en
inventarisaties. Ook in deze dingen heeft er een enorme
verandering plaatsgevonden als gevolg van de
digitalisering.
Aantekenboekjes, foto’s en eventueel ‘antieke verrekijkers’
komen misschien weer boven water, en zijn welkom.
Zijn er nog ergens gegevens, foto’s en/of materialen van de
voormalige jeugdwerkgroep ‘De Steenuiltjes’? Deze zijn
uiteraard zeer welkom. Er komt een aparte hoekje hierover.
Stuur, voorzover je dit nog niet hebt gedaan, de mededeling
dat je meedoet naar mariskatonnet@gmail.com
Leuke vogelanekdotes in korte verhaalvorm zijn welkom, ze
zijn altijd leuk om te lezen.
Mary Holleman heeft aangeboden ze in een verhaalvorm te
gieten, indien nodig, zodat het goed en luchtig te lezen is.
Dus hulp is er altijd, schrijf naar km.holleman@hetnet.nl
Alvast bedankt!
Mariska Tonnet. lid jubileumcommissie

En onder het genot van een hapje en de door het bestuur
aangeboden drankjes was het daarna nog steeds heel
gezellig.
Volgend jaar ben ik er weer bij!

Het was weer gezellig op de
nieuwjaarsbijeenkomst
Ineke vroeg mij om een korte bijdrage over de
nieuwjaarsbijeenkomst. Door de twee weken die tussen het
verzoek en de bijeenkomst zaten ben ik wel wat details
vergeten zoals jullie wellicht zullen merken.
Het was ook Ineke die aan mij en anderen na de
ledenvergadering in november vroeg om te helpen bij het
voorbereiden van de nieuwjaarsbijeenkomst (en liefst ook
nog bij activiteiten van de feestcommissie). Mits ik geen
liedje hoefde te zingen en aan de ongetwijfeld komende
quiz zou kunnen deelnemen vond ik het eerste geen
bezwaar.
Zo stond ik op donderdag 10 januari in een zaaltje naast dat
waar de bijeenkomst zou zijn met Mary (Holleman) met een
wasknijper een nieuwjaarswens aan vetbollen te
bevestigen, het cadeautje voor de aanwezigen. Leuk werk,
zo haalden we de door beiden gemiste kleuterschool een
beetje in! Daarna volgde het klaarmaken van de hapjes. De
enige man in dit groepje werd benoemd tot
basilicumblaadjesplukker. Er werd niet gepitst! Eerst zouden
we immers nog een petit-fourtje krijgen. Ineke maande ons
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om naar de naastgelegen zaal te gaan maar we wilden het
persé afmaken.
Eenmaal in de zaal waren daar de thee of koffie, het zoete
lekkers en veel goede wensen.
Zeven van de tien klaargezette tien tafels waren bezet met
elk zes leden die in spanning afwachtten wat de
rondlopende organisatoren (Mathilde, Wilma, Ineke) voor
hen in petto hadden. In zijn korte openingswoord deed de
voorzitter –niet voor de eerste keer– een dringende oproep
aan de aanwezigen om zich kandidaat te stellen voor het
bestuur. Of als adviseur te gaan fungeren.
Toen volgde er geen quiz maar een bordspel, een variant
op ganzenbord met de Grutto in de hoofdrol. De winnaar
zou aan de quiz deelnemen. Aan de tafel waaraan ik zat
had Ellie (Pruiksma) in recordtijd het doel bereikt (63) toen
ik nog op 18 stond. Helaas was er geen poedelprijs voor de
laagste score in het bordspel! Wij lieten het bij één
spelronde en gingen gezellig praten. Het lepelaarspel aan
de ommezijde van het bord was wel erg deprimerend.
Als winnaar had Ellie zich gekwalificeerd voor de schriftelijk
afgenomen quiz, die verduveld moeilijk bleek. Alle zeven
deelnemers ontvingen een prijs. En dat voor een score van
maximaal 3,5 uit 12! De eerste vraag was bijzonder
leerzaam: hoeveel magen heeft een vogel? Bijna iedereen
meende “één” maar het bleken er twee. De echte kenners
als quizdeelnemer Hans (van der Sanden) wisten het
uiteraard al. Maar zo’n feit vergeet je niet gauw meer. Die
halve punt was een gevolg van het feit dat een vraag over
de Zwarte Wouw met (bijna) evenveel recht op de Rode
betrekking kon hebben. Daarom werd Rode Wouw als
antwoord met een halve punt beloond.
De wisseltrofee kwam toe aan Jan Spierings; hij mag een
jaar lang met de Gouden Veer pronken.

Henriëtte Huijgens

DE GOUDEN VEER VOOR JAN SPIERINGS (FOTO, INEKE BUIJNSTERS)
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Jeroen Stoutjesdijk Koninklijk
onderscheiden

Doe mee aan het fenologie-onderzoek
2019

BURGEMEESTER PAUL DEPLA SPELDT JEROEN HET LINTJE OP

.

(FOTO: MERLIJN HOFTIJZER.)

Op 16 november 2018 is Jeroen Stoutjesdijk, ecoloog bij de
gemeenten Breda en Nieuw-Ginneken, uitgeroepen tot
Brabants natuurbeheerder van het jaar. Dat gebeurde
tijdens het drukbezochte symposium Biodiversiteit en
Leefgebieden in het provinciehuis in Den Bosch.
Voor het oog van 475 deelnemers, voornamelijk natuurvrijwilligers waaronder ook enkele leden van de West
Brabantse Vogelwerkgroep, overhandigde gedeputeerde
Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu) hem het
bijbehorende certificaat en een natuurfoto. Jeroen heeft
meer dan 25 jaar in het natuurbeheer gewerkt. Hij had een
belangrijk aandeel in de succesvolle natuurherstelprojecten
Bavelse Leij, Galderse Hei en recentelijk de realisatie van
het gebied de Gilzewouwerbeek. De waardering als beste
natuurbeheerder in Noord-Brabant komt hem zeker toe.
Als klap op de vuurpijl is Jeroen op 20 december 2018 door
burgemeester Paul Depla namens de koning tot ridder in de
orde van Oranje-Nassau benoemd. Tijdens de oplevering
van het natuurherstelproject Bavelse Leij aan de Charlotte
Cuypersdreef werd Jeroen aangenaam verrast in het bijzijn
van zijn vrienden en collegas. Het stuwtje ter plaatse dat na
de hermeandering overbodig is geworden, draagt voortaan
de naam J.J.M.R. Stoutjesdijk stuw. Het water loopt nu door
meer meanders in een vloedvlakte zonder stuw en vissen
kunnen nu ongehinderd stroom opwaarts zwemmen. Op de
plaquette staat wat Jeroen zoal heeft gedaan voor de natuur
in en rond Breda. Namens de West Brabantse
Vogelwerkgroep, Jeroen nogmaals gefeliciteerd! We hopen
als vogelwerkgroep nog lang gebruik te mogen maken van
jouw kennis.
Raymond van Breemen
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Wie hoort de eerste Fitis? Als je er zeker van wilt zijn dat je
een Fitis ziet en geen Tjiftjaf zul je ze hem moeten horen
zingen. Uiterlijk verschillen de twee soorten in het veld
slechts heel weinig. Wil je aan het fenologie-onderzoek
meedoen, geef dan door dat je je eerste Fitis hebt gehoord.
Voor de meeste andere vogels zijn de uiterlijke kenmerken
voldoende om de soort te bepalen. Maar als je je eerste
Nachtegaal hoort mag je hem ook doorgeven. Dit is een
soort die je vaak moeilijk te zien krijgt.
Het fenologie-onderzoek bestudeert het verband tussen
organische natuurverschijnselen en de meteorologische of
klimatologische omstandigheden. Vogels hebben een vast
jaarritme. Een aantal vogels vliegt in het voorjaar vanuit het
zuiden naar het noorden. Ze komen in het voorjaar terug om
hier te broeden. De neiging tot wegtrekken, broeden en
andere gedragingen veranderen met de daglengte. Als
vogels, die een dergelijk jaarritme hebben, onder constante
omstandigheden langdurig van alle uitwendige prikkels
worden geïsoleerd dan blijken ze deze periodiciteit te
behouden. Vogels hebben blijkbaar ook een inwendige klok
of kalender. Maar uitwendige prikkels kunnen dit ritme wel
vertragen of versnellen.
Als Vogelwerkgroep zijn we vooral geïnteresseerd in de
aankomstdatum van de zomergasten. Dus evenals andere
jaren ook dit jaar weer de oproep om je eerste
waarnemingen van doortrekkers of zomergasten door te
geven. Een onderzoek waaraan iedereen mee kan doen,
ervaren of pas gestart met de vogelstudie. Als je wilt weten
om welke soorten het gaat, kijk dan op de website van de
Vogelwerkgroep of in ‘t Hupke nr.174 herfst 2018. Om te
kunnen verklaren waarom de eerste Boerenzwaluwen dit
jaar een week eerder in ons land aankwamen dan vorig jaar
zijn veel gegevens nodig. Dus ook al zou het de tiende
waarneming van een Boerenzwaluw zijn en vier weken later
dan de eerste melding, geef hem door. Dit kan op
waarneming.nl of rechtstreeks aan mij
ahsanden@hetnet.nl. Hoe meer waarnemingen er van een
soort binnenkomen, hoe interessanter het wordt om de
gegevens van meerdere jaren te vergelijken. Dus daarom
de oproep aan ieder: geef je waarnemingen door. De
resultaten worden weer in ‘t Hupke en op de site van de
Vogelwerkgroep geplaatst.
Hans van der Sanden
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Hoe het begon, 50 jaar geleden
Er is meer bekend geworden over het ontstaan van onze
Vogelwerkgroep. Deze oude gegevens zijn ter beschikking
gesteld door Frans van Genuchten en Jan Woolderink.
Wat er aan voorafging

Notulen van de bestuursvergadering van de afdeling Breda van de KNNV, 6
januari 1969. (handgeschreven)
…..Dhr.v.Vugt deelt mede dat er pogingen gedaan worden om een
vogelwerkgroep voor West-Brabant te vormen…… F.Bindels secretaris.
Oprichtingsvergadering 29 april 1969.
Breda 16 april 1969
Geachte Heer,
Bij deze nodigen wij U uit, op dinsdag 29 april, om 20.00 uur in een van de
zalen van Hotel Cosmopolite, Stationsplein, Breda tot bijwoning van de
oprichtingsvergadering van de West-Brabantse Vogelwerkgroep.
Op de U eerder toegezonden brief werd door velen positief gereageerd.
Door ons wordt Uw medewerking gevraagd, voor het vormen van deze
ornithologische groep in een nader vast te stellen gebied in West-Brabant.
Slechts in enkele woorden konden toen onze doelstellingen uiteengezet worden.
Het is thans de bedoeling op deze vergadering tot definitieve oprichting van de
groep te komen, een bestuur te vormen een programma op te stellen aan de
hand van de door de initiatiefnemers ter discussie te brengen plannen.
De voornaamste hiervan zijn het verzamelen van individuele waarnemingen, het
inventariseren van onze streek representatieve landschap typen en
medewerking te verlenen aan landelijk georganiseerde onderzoeken.
Aannemende dat hiermede ruim voldoendenuttige gesprekstof voorhanden is
rekenen wij op Uw aanwezigheid op deze voor de vogelkunde belangrijke
bijeenkomst.
P. Jansen
F. Pater

De initiatiefnemers
J. van Meel
H. van Vugt

Tja, het is natuurlijk lang geleden, ik was zeventien jaar toen
ik meteen tijdens de oprichtingsvergadering lid ben
geworden. Tien gulden betalen aan de penningmeester, Jan
van Meel, en je was lid van de West Brabantse
Vogelwerkgroep met toen nog maar een handjevol leden.
Destijds waren we de enige vogelwerkgroep in WestBrabant, van Tilburg tot en met Bergen op Zoom.
Ik heb een paar dagboeken uit die tijd eens doorgebladerd.
Enkele jaren voor de oprichting, in 1967, ging ik mee met
Jan van Meel. Hij was lid van de SIVO, de vogelvereniging
van volièrehouders. Ik op de fiets en hij op een oude solex
reden we naar Zundert, naar reservaat De Lange Goren, om
enkele nestkasten te controleren en de vogels te noteren
die we hoorden en zagen.
Enkele notities van 24 maart 1967, van 7.00-11.30 uur:
Grutto gehoord, 8 Waterral, 6 Kuifmees, 2 Kneu, 4
Goudvink bij elkaar, 1 Geelgors, 6 Rietgors, 1 Velduil??
Voor de oprichting van onze Vogelwerkgroep ging ik vaak
mee met de excursies van de KNNV-afdeling Breda. Mijn
vader was toen secretaris van de KNNV dus elke week was
er wel een excursie met de gehele familie (3 personen) en
vele andere leden. Van diverse toen ‘oude’ deskundigen
leerde ik het nodige, niet alleen op vogelgebied, ook planten
en insecten kwamen voorbij, (o.a. van de heren Marijnissen,
Michielsen en Van Alphen).
Al bladerend in mijn dagboekje heb ik uit de begindagen de
volgende notitie gevonden: ’21 juni 1969 met de
Westbrabantse Vogelwerkgroep naar de Moeren, Buisse hei
geweest, veel gezien, Kieviten, Wulpen, veel Grutto’s, veel
Boompiepers, enkele Grauwe Vliegenvangers en
Gekraagde Roodstaarten…’
Ik weet het niet zeker meer maar in 1969 of 1970 zijn we al
met de waterwildtellingen (nu watervogeltellingen)
begonnen in West-Brabant. Van Drimmelen tot en met
Willemstad (de Anthoniegorzen) en in de Haagse en
Hoevense Beemden en Weimeren, en bij De Kuil en de
Emerput) werd er in de winterperiode geteld. En nu nog
steeds!!!
Willem Veenhuizen, erelid

Oproep

KNNV Agenda ledenvergadering 28 oktober 1968
Het idee van een te vormen vogelwerkgroep wordt toegelicht door de heer
van Vugt. De bedoeling is een vogelwerkgroep te vormen voor geheel WestBrabant. De medewerkers moeten enigszins gevorderd zijn in de vogelkennis
om te kunnen meehelpen aan de inventarisering van bepaalde terreinen. Het
werk van de groep valt buiten de gewone activiteiten van de afdeling. De
binding blijft echter wel bestaan. Aanmelding kunnen bij hem geschieden aan
het adres: Bavelselaan 191, Breda
Harry van Vugt erelid

Enkele herinneringen aan toen

Voor ons, vogelaars, staan vogels hoog op de agenda.
Dat krijgen niet alle jongeren van huis uit mee.
Ik heb een plan om kinderen enthousiast te maken voor
vogels.
Welke ken je, welke kun je tegenkomen in de stad, in
tuinen, op het water?
Ik denk aan: vragen stellen, foto's laten zien via
PowerPoint, misschien een korte quiz. Dit zou moeten
gebeuren op basisscholen en de buitenschoolse opvang.
De organisatie en de lesstructuur kan ik zelf verzorgen,
maar ik ben op zoek naar enkele enthousiaste, ervaren
vogelaars om de lessen te geven.
Hoe, wat en waar precies bepalen wij in overleg. Denk
bijvoorbeeld aan twee middagen per maand.
Ik hoop vooral op reacties, van vogelaars die zelf jonge
(klein)kinderen hebben omdat zij gewend zijn om te gaan
met taalgebruik en manier van reageren van “kids”.
Hettie van Lint
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hetlindi@hotmail.com
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Uit de oude doos
het jaar daarvoor (dus 1992) de biologisch secretaris
vermeldt dat bij twee waarnemingen in totaal 106
Goudhaantjes werden gemeld (dank aan Harry van Vugt).
Een topwaarneming en dat is ook zo gebleven. Hoewel er
wel vaker grote groepen zijn gezien.

Inleiding
Zomaar iets uit de oude doos toveren over het Goudhaantje,
tegenwoordig Goudhaan genoemd, valt niet mee. Jullie
kennen inmiddels wel de milieukist waar ik enige ideeën uit
put voor deze rubriek. Maar het Goudhaantje hoort niet bij
de waterwildvogels dus de oude doos van Harry van Vugt
kon ik deze keer niet gebruiken. Maar gelukkig heb ik zelf
ook een oude doos met notitieboekjes en toen ik daarin
dook vond ik een boekje dat ik volgeschreven heb met mijn
waarnemingen uit 1966 en dat is toch best lang geleden.
Het is dan wel geen oude doos maar wel een oud boekje. Ik
was in die tijd als jeugdbonder lid van de KJN (Katholieke
Jeugdorganisatie voor Natuurstudie), afdeling Tilburg. Mijn
eerste waarneming van deze vogel is neergeschreven op 5
maart 1967. Kennelijk maakten we met vier vogelaars een
tochtje van het Leike- en Plakkeven langs de Drunense
Duinen en daar heb ik mijn eerste Goudhaantje genoteerd.
Achtergronden
Een jaar daarvoor hield ik al aantekeningen bij van mijn
waarnemingen in de omgeving van Tilburg en tijdens mijn
fietstochten. Ik zag dat ik toen zowel vogels, planten als
paddenstoelen opschreef. Kortom ik had al een brede
belangstelling en dat heeft me ertoe gebracht dit vol te
houden. Maar nu schrijf ik niets meer op, want
www.waarneming.nl is mijn nieuwe notitieboekje geworden
en dat bevalt prima. Maar was mijn waarneming bijzonder?
Helemaal niet want al in de Avifauna van Noord-Brabant
(1967) wordt geschreven dat het Goudhaantje een vrij
talrijke broedvogel is. Hier staat te lezen : De biotoop van
het Goudhaantje wordt over het algemeen gevormd door
naaldbos-complexen. De soort bewoont echter evenzeer
gemengde bossen en zelfs overwegend loofbos met slechts
enkele verspreide sparren. En even verderop: De soort
heeft echter veel te lijden van strenge winters, waardoor de
stand gedecimeerd kan worden, zoals in de winter van
1962/63 het geval was. In een deel van het Mastbos bij
Breda bleek in 1963 geen enkel Goudhaantje meer
aanwezig. (Jansen 1963). Kortom het zou zo kunnen zijn
dat in de jaren daarna het vinden van een Goudhaantje in
de broedtijd nog best bijzonder was. Mijn tweede
waarneming is opgeschreven op 19 maart 1967 en deze
keer gebeurde dat in De Utrecht, bij Hilvarenbeek.

Ons archief bevat meer dan 2300 waarnemingen van Goudhaantjes. Uiteraard zijn de waarnemingen vooral gedaan in
de bosgebieden van West-Brabant. Dat kun je ook nog eens
nakijken in de atlas van de West Brabantse broedvogels.
Dat boek is inmiddels meer dan tien jaar oud en de
gegevens zijn van tien jaar daarvoor. Ondanks het
ontbreken van systematisch onderzoek zijn de
waarnemingen in ons gebied niet verminderd. Mede dankzij
de digitale manier van doorgeven is hun aantal alleen maar
toegenomen. Wat je aan ons archief kunt zien is dat vooral
in de jaren 2011 tot 2017 er veel waarnemingen digitaal zijn
doorgegeven. Dat werd veroorzaakt door de vraag naar
waarnemingen ten behoeve van de nieuwe atlas van Sovon:
Vogelatlas van Nederland (2018). Daarvoor werd geteld in
2013 tot 2015, zowel in de winter als in de broedtijd. In deze
atlas wordt gesteld dat het aantal broedende Goudhaantjes
in de periode 1975 tot 2015 schommelt en in de winter
afneemt. Uit onze eigen waarnemingen is dit niet af te
leiden. Zoiets kun je dus alleen maar te weten komen als je
een gebied voortdurend de broedvogels en de wintervogels
inventariseert. Hulde aan hen die dat doen en het
volhouden ook.
Piet van Iersel
Literatuur:
Archief West Brabantse Vogelwerkgroep;
Atlas van de West-Brabantse broedvogels, Swev, 2007.
Avifauna van Noord-Brabant 1967; F. van Erve; e.a.
Invloed van de strenge winter op de vogelstand van Breda; Jansen.
P.B. Vogeljaar 11 (1963), p 165 – 166.

GOUDHAAN (FOTO RIA LAMBREGTS)

Uit het archief
Opmerkelijk is dat het aantal waarnemingen in het archief
van de West Brabantse Vogelwerkgroep ook tegenvalt in
die tijd. Ik zag, met dank aan Hans van der Sanden, dat de
eerste Goudhaantjes ook in ons archief zijn opgenomen
vanaf 1967. Opvallend is dat in ,’t Hupke nr 71 uit 1993 in
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De West Brabantse Vogelwerkgroep, 2009-2019

watervogeltellingen. Meedoen aan deze en andere
(inventarisatie-)activiteiten is voor alle leden mogelijk, maar
je moet er dan wel even bij de betrokkenen om vragen.

Tien jaar geleden schreef ik een stuk over de eerste veertig
jaar van onze Vogelwerkgroep. Daarom wil ik me nu
beperken tot de periode die verstreken is na de viering van
het veertigjarig jubileum in maart 2009. Voor weetjes uit de
jaren daarvoor verwijs ik naar het jubileumnummer uit 2009,
nr. 136. Het stond bij het schrijven van dit stuk overigens
nog niet op de website. Er blijft genoeg te vertellen over!
Bestuur en leden
Er is de afgelopen jaren natuurlijk het een en ander
veranderd, denk aan de verdere digitalisering bij het
doorgeven en opslaan van waarnemingen. Wat niet
veranderde, helaas, is de moeite die het kost om nieuwe
bestuursleden te vinden. Elke vereniging die het moet
hebben van vrijwilligers kampt hiermee. Natuurliefhebbers
zijn ook vaak liever buiten actief dan dat zij bestuurswerk
verrichten. Maar met vaak veel kunst– en vliegwerk is er
steeds een bestuur –hoe incompleet ook– geweest, en dat
stemt tot dankbaarheid. Als centraal punt heeft een
vereniging een bestuur nodig!
Dat betekent bepaald niet dat de leden van de vereniging
niets doen. Velen zetten zich direct of indirect in voor de
belangen van vogels. Je komt wel vaak dezelfde personen
tegen die actief zijn in een of meer werkgroepen of
vertegenwoordigende activiteiten! Enkele leden zijn voor
hun activiteiten zelfs onderscheiden. Martin van Leest werd
door het Brabants Landschap uitgeroepen tot
uilenbeschermer van het jaar 2014. Zijn mederedactielid
van ’t Hupke Jan Benoist werd koninklijk onderscheiden in
2016 en ontving in 2018 de Gouden Lepelaar -de
honderdste- van Vogelbescherming Nederland voor zijn
vele activiteiten. Op de Sovondag in 2013 werd Hans van
der Sanden, die ook al jarenlang het waarnemingenarchief
beheert en excursies verzorgt, waarnemer van verdienste
van Sovon. Harry van Vugt was al eerder, in 2010, door
Sovon –toen nog geschreven als SOVON– uitgeroepen tot
vrijwilliger van het jaar.
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BIJEENKOMST IN HEUVELZICHT 2008 (FOTO, PIET VAN IERSEL)

Groei
Er was sprake van groei van het aantal leden. Hadden we
begin 2009 241 leden, in oktober 2012 was het
driehonderdste lid een feit. Momenteel –10 januari- staat de
teller op 368 leden. Dat deelname aan een van de
cursussen sinds 2011 automatisch aspirant-lidmaatschap
met zich meebrengt, draagt zeker aan de groei bij.

Verenigingsbijeenkomsten
De locatie voor bijeenkomsten van de leden veranderde in
2012. Op de najaarsvergadering in dat jaar werd besloten
om Heuvelzicht (Princenhage) te verlaten en voortaan in De
Wegwijzer (Hoge Vucht) bijeen te komen. Die vergadering
waarop dit werd besloten vond “op proef” plaats op het
nieuwe adres. De eer voor het attenderen van het bestuur
op deze locatie komt Cees Janssen toe. Voor de toenmalige
voorzitter was het trouwens wel gemakkelijk, hij woonde om
de hoek. De accommodatie in Heuvelzicht bleek te klein
geworden voor de groeiende vereniging. Toen er op 25
november 2010 voor een lezing over roofvogels maar liefst
negentig belangstellenden waren, puilde de zaal uit. Ook
was er wel eens geluidsoverlast vanuit het café achter de
schuifwand. De was die soms in de zaal te drogen hing was
geen reden om te verkassen. Moet kunnen... We betaalden
er geen zaalhuur, dat is wel het geval op het huidige adres.
Er zijn diverse soorten bijeenkomsten buiten de bestuursen ledenvergaderingen. Om het jaar te beginnen is er de
nieuwjaarsbijeenkomst, waarbij ik elk jaar weer in spanning
afwacht op welk terrein onze kennis getest zal worden! Dan
zijn er de cursusavonden, de lezingenavonden en de
avonden voor nieuwe leden en de overlegbijeenkomsten
voor degenen die betrokken zijn bij de werkgroepen en de
andere activiteiten. En dit betreft dan alleen nog maar de
verenigingsactiviteiten.
In 2010 kwam er na twee jaar een einde aan het Groene
Café. Deze avonden waren nadrukkelijk bedoeld voor het
leggen van individuele contacten met leden van andere
natuurverenigingen, maar er bleek te weinig belangstelling
voor en het verschil met andere avonden, gewijd aan een
specifiek thema, ging snel verloren. De contactavonden
hadden voortaan altijd een spreker en heetten
ledenbijeenkomsten.

Excursies
Helaas worden er de laatste jaren minder excursies
gegeven die niet gebonden zijn aan een andere activiteit en
die ook voor niet-leden bestemd zijn. Er zijn nog steeds
trouwe excursieleiders, maar het geven van een excursie op
een lang tevoren vastgestelde datum kan een te grote
beperking in de agenda veroorzaken. Aan een vogelcursus
of een lezing verbonden excursies zijn er echter meer
gekomen. Ter compensatie voor mijzelf lever ik al enkele
jaren een bescheiden bijdrage aan roofvogel- en

Contact met andere organisaties
Contacten met derden zijn er ook volop. Het Natuurplein,
een samenwerkingsverband met andere Bredase
natuurverenigingen, is er het meest recente voorbeeld van.
Natuurlijk waren en zijn er ook een-op-een contacten met
onder andere de gemeente Breda (op verschillende
niveaus), het waterschap Brabantse Delta, de KNNVafdeling Breda en het IVN Mark en Donge. Daaruit vloeiden
ook gezamenlijke initiatieven voort zoals De Vier
Jaargetijden, een serie van vier zaterdagmiddag-
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bijeenkomsten bestaande uit een of meer lezingen en
excursies in –u raadt het al– de lente, de zomer, de herfst
en de winter. De eerste bijeenkomst vond plaats in de herfst
van 2013, de laatste in de zomer van 2015. Omdat de
belangstelling hiervoor afnam werd de serie niet voortgezet,
wat ik jammer vond.
Een andere, bovenlokale, bijeenkomst die georganiseerd
werd door leden van onze vereniging was de WestBrabantse Vogelaarsdag op 25 maart 2017. Het was het
eerste jaar dat deze dag voor West-Brabantse vogelaars
plaats vond onder de vlag van de Stichting Vogels in
Brabant. Deze stichting, kortweg VIB, organiseerde al een
Oost-Brabantse Vogelaarsdag. Tot en met 2016 werd de
West-Brabantse Vogelaarsdag nog georganiseerd door de
Stichting Samenwerkingsverband van de Westbrabantse
Vogelwerkgroepen, kortweg SWEV. Een blijvende
herinnering aan deze organisatie vormt de Atlas van de
West-Brabantse broedvogels, verschenen in 2007.
De opzet van de Vogelaarsdag is elk jaar hetzelfde: in de
ochtend zijn er een aantal lezingen en in de middag volgen
er dan een of meer excursies. De activiteiten in 2017
vonden plaats in en rond De Wegwijzer. De als het ware
naast de deur gelegen Lage Vuchtpolder is dan natuurlijk
een prima gebied voor een excursie. We konden
constateren dat de werkzaamheden aan de herinrichting
van de polder nog in volle gang waren.
Nog onder de vlag van de SWEV was al op 6 maart 2010 de
contactdag in Breda gehouden, in en rond het
Bezoekerscentum Wolfslaar. Naast de excursie naar het
Ulvenhoutse Bos was er toen ook een naar de
landgoederen Hondsdonk en Valkenberg.
Op de ledenvergadering in november 2018 hoorde ik dat
onze vereniging in het jubileumjaar weer de organisatie van
deze dag op zich neemt.

Werkgroepen
De vereniging heeft zich altijd beziggehouden met
overheidsplannen op het gebied van ruimtelijke ordening,
een lastige en tijdrovende klus. In 2012 kwam het tot de
oprichting van een werkgroep Ruimtelijke ordening. Die kon
het werk niet aan en werd eind 2015 opgeheven. Het
bestuur is echter altijd waakzaam gebleven inzake plannen
op het gebied van ruimtelijke ordening. Er wordt veel
samengewerkt met andere verenigingen als het gaat om
bijsturen van plannen die nadelig zijn voor de natuur,
speciaal voor de vogels. Windturbines staan daarbij vaak op
de agenda, al jarenlang. Het kappen van bomen,
bijvoorbeeld in het Ulvenhoutse Voorbos, is een ander
voorbeeld. Net als het verhogen van de waterstand (in het
Voorbos) kan ook het verlagen ervan ongewenste effecten
hebben. Dat laatste treft dan met name weidevogels, denk
aan Rooskensdonk.
Ook dient het tegenhouden van wilde plannen op het terrein
van De Klokkenberg hier vermeld te worden.
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Een nieuwe, nog bestaande werkgroep is de Knotwerkgroep
die waar het nodig is wilgen knot zodat bijvoorbeeld de
Steenuil een plekje kan blijven vinden. Deze werkgroep
werd opgericht in 2011.

De jongste werkgroep heet De Vierde Bergboezem(-Oost).
De leden ervan inventariseren sinds 2013 vogels in het
gelijknamige gebied waarvan de herinrichting in 2012
gereed kwam.
In 2013 kwam er ook een groepje leden dat zich met
promotie-activiteiten ging bezighouden. Het zittende
bestuurslid daarvoor kon wel wat hulp gebruiken bij het
uitvoeren van nieuwe initiatieven op dat gebied. Er kwam
een foldertje over de vereniging om uit te delen bij
evenementen en er kwam materiaal om de kraam waarmee
we op die evenementen stonden aan te kleden. Deze groep
bestaat nog steeds zij het in een andere samenstelling.
De werkgroep die er maar steeds niet kwam is die voor
zwaluwen. Degene die op de oprichting aandrong wilde niet
zelf het voortouw nemen en vermoedelijk heeft dit daarbij
een belangrijke rol gespeeld. Ook zonder werkgroep is er
echter in de afgelopen jaren, mede dankzij hem, het nodige
bereikt voor zwaluwen, voor de “echte” (Oever- en Huis-) en
de “onechte” (Gier-). Daarover hierna meer.
Publicaties en communicatie
Een hoogtepunt, niet alleen qua publiciteit, was natuurlijk de
verschijning in december 2010 – het jubileumjaar 2009
kwam helaas te vroeg– van het stadsvogelboek “Vogels
(houden) van Breda”. In dit fraai uitgegeven boek, dat ook
landelijk de aandacht trok, zijn de resultaten weergegeven
van een inventarisatie van vogels in de bebouwde kom van
de stad in 2002-2008 door een aantal verenigingsleden.
Een redactiegroep onder leiding van Agnes van der Sanden
was verantwoordelijk voor de uitgave. In het jaar van
verschijnen had de vereniging ook een kraam op het
Vogelfestival (nu Dutch Bird Fair geheten) in de
Oostvaardersplassen.
‘t Hupke verschijnt sinds het herfstnummer van 2017 in
kleur. Daardoor werd het wel wat dunner maar het is er
zeker mooier op geworden. De Nieuwsbrief bleef
maandelijks verschijnen.
In 2011, nadat er steeds meer stemmen waren opgegaan
om de website een moderner jasje te geven, is de website
geheel vernieuwd. Op de oude website is in 2009 bijna een
jaar lang een discussieforum voor leden geweest dat geen
succes werd, de beheerder wel veel tijd kostte vanwege
ongewenste bijdragen (van derden) en daarom gestaakt
werd.
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secretaris houdt u daarvan op de hoogte in zijn bijdragen
aan ’t Hupke. Daarin vindt u ook wat is ondernomen om het
tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsleiding zo min
mogelijk schade te laten aanrichten.
Ooievaars
Buiten onze directe inspanning om konden er in Breda in
2012 weer broedende Ooievaars verwelkomd worden op de
boerderij van Staatsbosbeheer (al was er toen nog geen
broedsucces). Maar indirect hebben onze inspanningen
voor een beter natuurbeheer van het Markdal hier zeker aan
bijgedragen.

W ATERDONKEN BREDA (FOTO, FLICKR.NL)

Wat is er bereikt?
Actie voor vogels kan alleen gevoerd worden met gegevens
die onze argumenten kracht bijzetten. Voor het verkrijgen
van die gegevens zorgen de leden die inventariseren,
bijvoorbeeld in het kader van een project van Sovon, de
provincie Noord-Brabant of het Brabants Landschap .
Voor diverse vogelsoorten werd broedgelegenheid
geschapen al wordt er nog niet van alles gebruik gemaakt.
Gierzwaluwen
Broedvoorzieningen in nieuwe of gerestaureerde
gebouwen: het kantoor van het waterschap Brabantse
Delta aan de Bouvignelaan (2011), de gerestaureerde toren
van de voormalige H. Hartkerk (Baronielaan) en het
appartementencomplex Marckhoek (Duivelsbruglaan).
Succes was er met het attenderen op het behoud van
broedgelegenheid voor deze vogels in te renoveren daken
in de wijk IJpelaar.
Oeverzwaluwen
In 2013 was het eindelijk zover dat de oeverzwaluwenwand
in de Waterdonken werd opgeleverd. Bij de viering van ons
veertigjarig jubileum was dit het cadeau van de gemeente
Breda. De eerder genoemde Knotwerkgroep zorgt voor het
jaarlijkse onderhoud.
Huiszwaluwen
Sinds 2013 staan er twee huiszwaluwentillen, een op het
terrein van de rioolwaterzuivering Nieuwveer aan de Mark
en een in de Waterdonken. Voor zover bekend hebben er
tot nu toe geen Huiszwaluwen in gebroed. Dat schijnt op
meer plekken in Nederland het geval te zijn.
Kokmeeuwen
Door de veranderingen in de Emerput na het buiten werking
stellen van de suikerfabriek, verdween de broedgelegenheid
voor de Kokmeeuw. Omdat van deze vogels gedacht werd
dat hun broedkolonie de broedgelegenheid van de Geoorde
Futen veilig stelde, zijn er broedvlotjes gekomen voor de
meeuwen. Helaas laten de futen het toch afweten,
waarschijnlijk vanwege de uitgezette vis.
Weidevogels
De Weidevogelwerkgroep zorgt in Weimeren voor
nestbeschermng.
Alle vogels
De plannen voor plaatsing of vervanging van windturbines
bezorgen nog steeds vooral het bestuur en de oudcoördinator van de werkgroep Ruimtelijke ordening veel
hoofdbrekens. Er is gelukkig wel een en ander bereikt. De
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Herhaalde actie was en blijft nodig tegen het aantrekken
door organisatoren van evenementen van zogenaamd
educatieve roofvogelshows. Behalve om roofvogels gaat het
daarbij vaak (ook) om uilen.
Vermeldenswaard is nog dat in 2012 de vereniging de
ANBI-status aanvroeg en verkreeg. U kunt dus met een
gerust hart uw geld eraan nalaten!
Ik weet wel bijna zeker dat sommigen van u iets missen
maar ik pretendeer ook niet volledig te zijn. Anderen zullen
wellicht over een aantal zaken meer in detail vertellen.
Voldoende blijkt mijns inziens dat er de laatste tien jaar niet
is stilgezeten, en dat wij een springlevende vereniging zijn
die vol vertrouwen op weg kan naar het volgende jubileum!
Met dank aan Ad Rijnen voor het zetten van puntjes op i.
Henriëtte Huijgens

EMERPUT BREDA ( FOTO, V.HELMRICH)

GEOORDE FUUT (FOTO, R. VAN BLIEK )
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Vijftig jaar geleden

Broeikasgassen leiden tot klimaatopwarming. Het aantal
insecten, essentieel voor vogels, is onrustbarend
afgenomen. De landbouw wordt steeds intensiever en met
het gebruik van bestrijdingsmiddelen is op niet weinig
plaatsen alle leven verdwenen. Windmolens ontsieren het
landschap en passerende vogels vinden de dood.
Vogelbescherming
Er is door onze werkgroep vele keren geprotesteerd tegen
aantasting van natuurgebieden en verstoring van vogels. De
meest spectaculaire actie was die tegen de glazen
geluidsschermen langs de HSL, die werd landelijk nieuws
en de oplossing van het probleem kostte de staat uiteindelijk
22 miljoen euro. De plezierjacht is beperkt maar nog steeds
niet geheel verboden.

HARRY VAN VUGT MET TELESCOOP

De Vogelwerkgroep vijftig jaar, een terugblik
Vijftig jaar geleden was er nog weinig bekend over het
voorkomen van vogels in West-Brabant.
Bij KNNV-afdelingen werd er wel naar vogels gekeken maar
vrijwel niets vastgelegd, laat staan geteld of
geïnventariseerd. In het Vogeljaar verschenen
excursieverslagen van vogelaars van boven de grote
rivieren waarin zij constateerden dat er in de winter veel
ganzen bij ons aanwezig waren. De Avifauna van NoordBrabant kwam uit maar West-Brabant bleef helaas
onderbelicht door gebrek aan voldoende waarnemers. Het
werd tijd dat de vogelaars in West-Brabant het heft in eigen
hand namen. Onze vogelwerkgroep werd opgericht op 29
april 1969.
Landschap
In de jaren zeventig werden ruilverkavelingen uitgevoerd die
een vernietigende uitwerking hadden op het buitengebied:
alle landschapselementen verdwenen, beken en waterlopen
werden rechtgetrokken om het water snel af te voeren.
Natuurbeschermers kregen geen inspraak. In de jaren
negentig was het tij gekeerd en heette de ruilverkaveling
voortaan Landinrichting. Inspraak werd nu wel
geaccepteerd. De fouten die gemaakt waren bij de
ruilverkavelingen moesten hersteld worden, de beken
moesten weer gaan meanderen zoals vroeger. Om de
schade door wateroverlast te beperken werden
bergboezems aangelegd. Nieuwe natte reservaten werden
ingericht met onder meer als gevolg aantrekkelijke
verblijfplaatsen voor zomerganzen. Dat maakte helaas niet
iedereen gelukkig, bijvoorbeeld staatssecretaris Bleeker..
Ondanks diens wanbeleid werden in Noord-Brabant toch
ecologische verbindingszones aangelegd. En er zijn dan
ook nu meer en grotere natuurgebieden dan vijftig jaar
geleden.

Vogels
Korhoen, Kuifleeuwerik, Ortolaan en Grauwe Gors zijn
verdwenen. Grutto, Wielewaal en Geelgors staan op het
punt te verdwijnen. Nieuw of terug zijn Zeearend,
Slechtvalk, Lepelaar en Grote Zilverreiger. De nieuwe
soorten kunnen het leed om de verdwenen soorten niet
verzachten. Dat is veroorzaakt door aantasting van biotoop
en vermindering van het voedselaanbod.
Het aantal vogels in bossen is drastisch afgenomen. In
waterrijke gebieden doen de vogels het beter.
Vogelstudie
Vanaf het ontstaan van Sovon is meegewerkt aan het
organiseren, tellen en inventariseren van vogels. Het
resultaat staat in diverse avifauna’s. De atlas WestBrabantse Broedvogels verscheen en Vogels (houden) van
Breda. Wij hoeven geen minderwaardigheidscomplex meer
te hebben West-Brabant staat nu op de kaart. Nieuwe
communicatiemiddelen als waarneming.nl verschaffen ons
dagelijks inzicht over het voorkomen van vogels. En de
individuele vogelaar heeft een prachtige privé-database
beschikbaar over soort, aantal, plaats en datum.
Vogelwerkgroep
In verenigingsverband kon veel aan nuttige vogelstudie en
vogelbescherming worden gedaan Zonder overdrijving
mogen wij zeggen dat wij een hobby met diepgang hebben.
Vogelaars zien de gevolgen van klimaatopwarming. Iedere
dag in de natuur is anders, vogels verwonderen ons en
maken ons blij. Door de gemeenschappelijke interesse zijn
vriendschappen ontstaan.
Harry van Vugt, Erelid

Milieu
In de jaren zeventig waren roofvogels zeldzaam geworden
door het gebruik van pesticiden. Nadat deze verboden
waren nam het aantal roofvogels gelukkig weer toe. Nu
kampen wij met teveel uitstoot van CO2 en stikstof.
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IN HET JUBILEUMJAAR

BRENGEN WE VIER ZGN.
GOUDENVOGELS ONDER DE AANDACHT .
DE EERSTE SOORT IS DE GOUDHAAN, OOK DE VOORKANT
VAN DIT

HUPKE IS HIERMEE “VERSIERT ”.

Goudhaan, Regulus regulus.
De Goudhaan is een karakteristieke vogel van naaldbossen.
Hij werd vroeger als verwant aan de mezen beschouwd. De
boomsoorten die hij prefereert kwamen hier oorspronkelijk
niet voor. Die zijn pas in de laatste 150-100 jaar aangeplant.
Nu is het een vrij talrijke broedvogel.

GOUDHAAN (FOTO, RIA LAMBREGTS)

De naam
Zijn Latijnse naam is Regulus regulus. Regulus betekent
koninkje. Koning vanwege de goudgele kopvlek, dit zou een
kroontje voorstellen.
Streeknamen zijn Bergsijsje, Sparresijsje, Spinnekopvogeltje, Goudsbloempje, St.Maartenvogeltje,
Mastpieper, Tommelid (tomme=duim, lid of lits=klein) en
Tieterke (Zuid-Nederlands).
Kenmerken
De Goudhaan heeft een lengte van ongeveer 8,5 cm. Het is
een van de kleinste vogeltjes van Europa. De bovenzijde is
gelig groen met een wat lichtere stuit. De kruinstreep bij het
mannetje is geel en in het midden oranje, afgezoomd met
zwarte band. Bij het vrouwtje is de kruinstreep bleekgeel. Bij
juvenielen ontbreekt de kruinstreep. De kruinstreep
verschijnt nadat de jeugdrui van de kleine veren heeft
plaatsgevonden, ongeveer een maand na het uitvliegen. Bij
opwinding richten de veren van de kruin zich op
(signaalfunctie). De zijkop en zijhals zijn vuilwit tot
grauwbruin. De onderzijde is vuilwit, de flanken hebben een
geelbruine gloed. De donkere vleugels hebben twee witte
dwarsstrepen en een brede zwarte band. De slagpennen
zijn licht gezoomd. De staart is donkerbruin met geelgroene
zomen en ingesneden. De snavel is teer en recht. De neusopening is bedekt met veerborsteltjes.
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De vlucht is fladderend en de vogels klimmen en klauteren
behendig door de takken.
De roep is een zeer dun en hoog “zrie-zrie-zrie”. In het
voorjaar zingt het mannetje een heel hoog haastig liedje dat
klinkt als “sieh sissiuu-sieh sissisiuu-sieh- siss- sietuiet”
aflopend aan het eind. Het liedje wordt meestal hoog in het
naaldhout voorgedragen. Voor de meeste ouderen is dit niet
meer te horen. Wat zeker een probleem is bij het
inventariseren. De hulp van een jeugdige vogelaar of een
dame (met meestal een beter gehoor op wat oudere leeftijd)
kan dan uitkomst bieden.
Voedsel
Het bestaat uit kleine insecten en in de winter vooral uit
larven, eieren en poppen van insecten en soms kleine
zaadjes. Vliegende insecten worden ook wel in de vlucht
gevangen. Hun voedselbehoefte is enorm groot. De
Goudhaan moet een veelvoud van het lichaamsgewicht aan
voedsel opnemen om de lichaamstemperatuur (ongeveer
40°C.) op peil te kunnen houden. Hij moet in de winter bij
daglicht vrijwel continu foerageren. Overdag weegt een
Goudhaan ongeveer 5 gram ’s avonds een gram meer. Als
het ’s nachts vriest vormen de vogels een slaapgezelschap,
dat uit 15-25vogels kan bestaan. Als twee Goudhanen
tegen elkaar aan zitten, kan hun warmteverlies met 25%
worden gereduceerd. Een manier om het energieverlies te
beperken.
Verspreiding als broedvogel
Er bestaan 14 ondersoorten van de Goudhaan binnen het
enorme verspreidingsgebied. Dat gebied reikt van de Britse
eilanden door de naaldhoutgordel naar Azië tot in Japan.
Het broedgebied van de nominaatvorm van de Goudhaan,
Regulus regulus regulus, omvat Groot-Brittannië, Ierland.
Europa van Pyreneeën, Corsica, Sardinië en Sicilië, Italië,
voormalig Joegoslavië, Hongarije en de steppen in ZuidRusland, noordelijk tot 70° N.B. in Noorwegen, 67° N.B. in
Zweden, 65°N.B. in Finland, oostelijk tot de Oeral en de
Kaukasus.
In de broedtijd zijn de Goudhanen vrijwel alleen te vinden in
naaldbossen, in het bijzonder in sparrenbossen. Behalve in
sparren broeden ze ook wel in andere dichte bomen als de
Jeneverbes. Ze zijn zelfs broedend aangetroffen in een
Meidoornstruik en in Klimop. De verspreiding in ons land
laat zich eenvoudig verklaren door de biotoopkeuze. Waar
naaldhout sporadisch voorkomt, Noord-Nederland,
IJsselmeerpolders en Betuwe, ontbreken ze vrijwel. De
dichtheden in uitgestrekte naaldbossen bedragen ongeveer
60 paren per 100 ha. In dennenbossen zijn de dichtheden
ongeveer de helft hiervan en in lariksbossen nog lager. De
aantallen broedvogels kunnen jaarlijks verschillen
afhankelijk van de voorafgaande winter. Dat de soort veel te
lijden heeft van strenge winters blijkt uit de notities van Piet
Jansen in 1963. Na de strenge winter van 1962/63 kwam in
een deel van het Mastbosch bij Breda geen enkele
Goudhaan meer voor. Ook op de Kampina Heide was de
teruggang aanzienlijk: van de 25 paren in 1962 waren er in
1963 nog slechts 5-8 paren over. Ook de strenge winter
van 1978/79 werd veel Goudhanen fataal. Het lijkt logisch
dat een klein insecten- etend vogeltje tijdens strenge winters
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in de problemen komt. Dit is echter niet altijd het geval. De
strenge winter van 1984/85 en de koude winter van 1996/97
hadden nauwelijks invloed op de broedpopulatie.
Waarschijnlijk is de Goudhaan redelijk koudebestendig
maar perioden met sneeuwval, ijzel, gure harde wind met
veel regen kunnen het fourageren bemoeilijken. Met als
gevolg een grotere sterfte, zeker onder de eerste- jaars
vogels. Een hoog populatie niveau wordt dan ook bereikt na
een reeks zachte winters.
De broedduur is 12-13 dagen. Het vrouwtje broedt alleen.
De beide ouders verzorgen de jongen, die na 15-17 dagen
uitvliegen. Samen brengen ze meestal twee broedsels per
jaar groot. Opvallend is dat als de jongen van het eerste
broedsel nog net in het nest zitten, het vrouwtje al aan de
eileg van het tweede broedsel begint. Vanaf dat moment
neemt het mannetje de broedzorg voor de jongen van het
eerste nest volledig op zich. Zodra de jongen zijn
uitgevlogen springt het mannetje weer bij in de broedzorg
voor de jongen van het tweede legsel.
Het nestje hangt tegen de onderzijde van een horizontale
tak. Het is vrij stevig en vrij groot voor zo’n klein vogeltje en
kogelvormig. De rand van het nest is min of meer
dichtgetrokken. Door de vorm van het nest kan weinig
warmte ontsnappen. Dit is van belang. Het is voor het kleine
vrouwtje moeilijk het uit 7-10 geelachtig witte eieren met
geelbruine stipjes en vlekjes bestaande legsel geheel te
bedekken. De Nederlandse broedpopulatie bestaat de
laatste jaren uit 45.000-75.000 paartjes. Uit de vogelbalans
van SOVON 2018 blijkt er, sinds 1990, een lichte toename
van broedvogels in ons land te zijn. De jaarlijkse totale
winterpopulatie lijkt af te nemen sinds 1990.
De Goudhaan is beschermd op grond van de Europese
vogelrichtlijn en de Wet Natuurbescherming. Voor deze
soort zijn in Nederland geen Natura 2000-gebieden
aangewezen.
De omvorming van sparrenbossen in loofbossen is nadelig
voor de soort.

Op de trek en in de winter verschijnen ze ook in loofbossen,
stadstuinen en beplantingen in het boerenland. De trektijd
voor de noordelijke en oostelijke vogels begint eind
augustus en duurt tot november. De grootste aantallen
vogels trekken eind september en oktober door. De
Nederlandse vogels krijgen dan dus gezelschap van die
noordelijke en oostelijke vogels. De toestroom kan jaarlijks
variëren. Het winteraantal in ons land kan dan uit wel
100.000- 400.000 vogels bestaan. Door het grote aantal
overwinteraars uit noordelijke gebieden is de
winterverspreiding ongeveer 75% ruimer dan in de broedtijd.
In de winter houden Goudhanen zich op in groepen die
vermoedelijk een winterterritorium van enkele ha. groot
hebben. De getelde aantallen zijn het hoogst in december.
In de loop van de winter halveren deze door sterfte en
misschien door een vroege wegtrek. Van de voorjaarstrek
wordt bijna niets gemerkt. Soms begint die al in maart en
duurt tot in mei. Hopelijk is de laatste winter niet te streng
geweest zodat we in onze naaldbossen weer kunnen
genieten van de speelse Goudhanen.
Hans van der Sanden
Literatuur:
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Samenwerkingsverband Westbrabantse Vogelwerk-groepen 2007.
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GOUDHAAN (FOTO, RIA LAMBREGTS)

De trektijd
De Goudhaan is in ons land zowel stand- als trekvogel. De
Nederlandse Goudhanen zijn waarschijnlijk standvogels. De
Goudhaan is voornamelijk een nachttrekker. Buiten de
broedtijd zijn Goudhanen minder gebonden aan naaldhout.
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Roofvogeltelling West-Brabant
2018

27 leden van de West Brabantse Vogelwerkgroep en 7
leden van vogelwerkgroep De Vlieghaai van de Vliegbasis
Gilze-Rijen trokken in het weekend van 15 en 16 december
2018 het veld in voor de vijftiende editie van de jaarlijkse
telling van overwinterende roofvogels in West-Brabant.
Onderzoeksgebied
Globaal omvat het onderzoeksgebied West-Brabant ten
noorden van de snelweg A58 (Bergen op Zoom - Breda) en
ten westen van de A27 (Werkendam - Breda), inclusief de
Biesboschpolders en de uiterwaarden van de Maas tussen
Geertruidenberg en Waalwijk. Daarnaast werd er ook weer
geteld ten zuiden en zuidwesten van Breda, op de Bleeke
Heide en op Vliegbasis Gilze-Rijen.
Methode
Op 15 en 16 december werd in de open natuurgebieden en
het agrarisch gebied van Noordwest-Brabant een integrale
roofvogeltelling uitgevoerd. De meeste tellers gebruikten
daarbij de auto maar direct ten noorden van Etten-Leur en
ten noorden en zuidwesten van Breda werd vanaf de fiets
geteld. Het hele landschap is nauwgezet afgespeurd met
kijkers en telescopen waarbij speciale aandacht werd
geschonken aan bosranden, solitaire bomen, weidepalen en
hoogspanningsmasten. Alle aanwezige roofvogels werden
op kaarten ingetekend. Met name voor de gebieden waar
geen roofvogel-telgroepen actief waren, zijn aanvullende
waarnemingen gebruikt van waarneming.nl. Van de in totaal
386 getelde roofvogels zijn er 28 afkomstig uit
waarneming.nl (met dank aan alle waarnemers die hebben
ingevoerd). Het is dus duidelijk dat een integrale telling veel
meer waarnemingen oplevert en een beter beeld van de
verspreiding geeft van de roofvogels in het gebied.
Weer
In het telweekend was het redelijk weer maar het zicht was
(zeer) beperkt. Van zaterdag op zondag had het licht
gesneeuwd. Zaterdag 15 december was de gemiddelde
temperatuur 0.6°C en het maximale zicht 400 meter en op
zondag 16 december was de gemiddelde temperatuur 2°C
en het maximale zicht 200 meter (bron KNMI-daggegevens
Gilze-Rijen). Het afspeuren van de hoogspanningsmasten
naar onder andere Slechtvalken was zeker op zondag
ondoenlijk en dit is duidelijk terug te zien in de telresultaten.
Resultaten
In totaal werden er 386 roofvogels waargenomen, verdeeld
over 8 soorten. De Buizerd werd het vaakst gezien (totaal
264). Tevens is hij de meest verspreide roofvogel. Hij werd
in alle atlasbokken (5x5 km) waarin geteld is waargenomen.
Van de Havik werden 11 exemplaren waargenomen en van
de Sperwer 13 exemplaren. Beide roofvogels werden met
name in het halfopen cultuurlandschap gespot; dit lijkt
logisch omdat ze jagen vanuit de dekking (en omdat er veel
minder geteld is in de meer gesloten bosgebieden). Ger
Duijf (Haagse Beemden) en Martin van Leest (Ginneken)
meldden beiden een Sperwer bij hun huis gezien te hebben
voor aanvang van hun telling. De Blauwe Kiekendief was
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met 14 stuks goed vertegenwoordigd. Er zijn 71
Torenvalken gespot, 18 stuks minder dan een jaar eerder.
Van de Slechtvalk werden 8 exemplaren waargenomen,
beduidend minder dan tijdens de voorgaande
roofvogeltellingen. Dit is vrijwel zeker te wijten aan het
slechte zicht. Smelleken en Ruigpootbuizerd werden tijdens
het telweekeinde respectievelijk twee en drie keer gespot.
2015 2016 2017 2018
Buizerd

316

298

284

264

Torenvalk

88

77

89

71

Bl.kiekendief

7

15

12

14

Sperwer

10

13

11

13

Havik

8

8

10

11

Slechtvalk

15

13

19

8

Br. kiekendief

2

0

2

0

Smelleken

2

1

1

2

Ruigpootbuizerd 1

0

1

3

Zeearend

3

2

2

0

Totaal

452

427

431

386

TABEL1. GETELDE AANTALLEN ROOFVOGELS IN DEC. 2015 T/M 2018
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Verspreidingskaarten (volgende blz.)
Kleine stip
= 1
(Buizerd 1-2)
Middelgrote stip
= 2-3 (Buizerd 3-9)
Grote stip
= ≥ 4 (Buizerd ≥10)
Raymond van Breemen.

BLAUWE KIEKENDIEF 2018 TOTAAL 14,
MAXIMUM PER ATLASBLOK 2
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HAVIK 2018
TOTAAL 11, MAXIMUM PER ATLASBLOK 2

TORENVALK 2018
TOTAAL 71, MAXIMUM PER ATLASBLOK 10

SPERWER 2018
TOTAAL 13, MAXIMUM PER ATLASBLOK 4

SLECHTVALK 2018
TOTAAL 8, MAXIMUM PER ATLASBLOK 2

BUIZERD 2018
TOTAAL 264, MAXIMUM PER ATLASBLOK 33
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RUIGPOOTBUIZERD 2018
SMELLEKEN 2018
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De Wulp

DIT ARTIKEL IS IN EEN UITGEBREIDERE VORM OOK

Vogel van het jaar 2019

BESCHIKBAAR ALS PUBLICATIE OP DE WEBSITE VAN DE W EST

BRABANTSE VOGELWERKGROEP. DAARIN ZIJN MEER
Het gaat niet goed met de Wulp. Sinds halverwege de jaren
tachtig is de Wulp in ons land als broedvogel met bijna 50%
afgenomen en ook op Europese schaal is de situatie
zorgwekkend. Daarom staat de soort inmiddels als
kwetsbaar op de Rode Lijst. Sovon Vogelonderzoek
Nederland en Vogelbescherming Nederland hebben 2019
uitgeroepen tot het Jaar van de Wulp. Zij willen bestaande
data bundelen en analyseren en vragen om extra aandacht
voor de Wulp in telprojecten en bescherming.
Kenmerken
De Wulp is de grootste Europese steltloper. Met een lengte
van 48-60 cm is hij fors groter dan bijvoorbeeld een Grutto
(37-42 cm) of een Watersnip (23-28 cm). ♀♀ zijn groter dan
♂♂ en gemiddeld zijn ze ook 1,2 keer zo zwaar (680-919 g
tegen 572-779 g). De spanwijdte bedraagt 89-106 cm.
Meest in het oog springende kenmerk is de zeer lange,
dunne, omlaaggebogen snavel, grijszwart van kleur met een
vleeskleurige basis (123-166 mm bij ♀♀, 99-135 mm bij
♂♂). De snavel van een pas uit het ei gekropen kuiken meet
bij de geboorte 22 mm, na 30 dagen 58 mm en na 50 dagen
95 mm. Na circa twee en een halve maand is de snavel
volgroeid.
Het verenkleed is weinig contrastrijk, beige tot geelachtig
bruin met donkere strepen en vlekjes. De onderzijde is
witachtig met donkere vlekjes. Het winterkleed is iets valer
en grijzer bruin dan het zomerkleed. In de vlucht oogt de
vogel bruin met een duidelijke witte wig op de rug. De okselen ondervleugeldekveren zijn wit en niet of vaag getekend
(in tegenstelling tot de Regenwulp die duidelijk gestreepte
oksels en ondervleugels heeft). De 6,6-8 cm lange, grijze
poten steken in de vlucht net voorbij de staart (wat ze bij de
Regenwulp niet doen).
Wulpen vliegen zowel in V-vorm en linie als in dichte
groepen. De gemiddelde snelheid bedraagt 67-77 km/uur.
De wat stijve vlucht met rustige vleugelslagen doet denken
aan een meeuw en verschilt duidelijk van die van de
Regenwulp die een snellere en lichtere vleugelslag heeft.
De roep klinkt als koerlie-koerlie-koerlie en de alarmroep als
wuug-wuug. De baltsroep wordt verderop beschreven.
De Wulp verblijft jaarrond in Nederland. Gedurende de
broedtijd met één of enkele paren bijeen en buiten de
broedtijd veelal in kleine tot (zeer) grote groepen, vaak
gemengd met andere steltlopers waaronder Regenwulpen,
eigenlijk de enige soort waarmee verwarring mogelijk is.
De Regenwulp is kleiner dan de Wulp (37-45 cm) en heeft
een kortere, iets sterker gekromde snavel (6-9 cm). Voorts
heeft de Regenwulp een donkere kruin en oogstreep die
constrasteren met de lichte wenkbrauw- en
middenkruinstreep. In een gemengde groep ogen
Regenwulpen donkerder dan Wulpen. Het geluid van de
Regenwulp is een snelle serie bie-bie-bie-bie-bie-bie-bie,
meestal bestaande uit zeven tonen.
De Regenwulp verblijft alleen tijdens de trekperiodes in
Nederland (voornamelijk in april-mei en juli-augustus).
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KAARTJES EN GRAFIEKEN OPGENOMEN EN OMWILLE VAN DE
LEESBAARHEID ZIJN DEZE DAARIN OOK VERDER UITVERGROOT.

VLNR

♂ W ULP, ♀ W ULP EN REGENWULP (FOTO: ADRI DE GROOT)

Gedrag en broedbiologie
Wulpen broeden meestal vanaf een leeftijd van twee jaar.
Gewoonlijk in maart, maar afhankelijk van de weersomstandigheden van eind februari tot in april, arriveren ze in
het broedgebied. ♂ en ♀ blijven niet jaarrond bijeen, maar
doordat ze beide zeer trouw zijn aan hun broedplaats (vaak
wordt jaar na jaar op dezelfde percelen gebroed) ontstaan
vaak jarenlang paren met dezelfde partners.
Direct na aankomst in het broedgebied beginnen ze te
baltsen. De baltsvlucht begint laag, waarbij de vogel
snelheid maakt voor een steile klim omhoog om vervolgens
omlaag te zeilen met de vleugels in een ondiepe V-vorm.
Daarbij laat hij zijn melodieuze, vérdragende zang horen die
geleidelijk overgaat in een luide triller: oe-OET, oe-OET oeIET, trru-IE trrruu-IEL trrrruu-IE trrruu-UUL. Dit tafereel kan
zich meerdere keren herhalen. Na de baltsvlucht landt het ♂
met de vleugels omhoog in de buurt van het ♀ waarna hij in
gebukte houding op haar af loopt. Hij loopt vervolgens om
haar heen, pikt af en toe in haar staart en laat ondertussen
zijn paringsroep horen. Dit alles vertoont gelijkenis met het
territoriale gedrag zoals de ♂♂ dat onderling vertonen.
Vanaf dat de territoria verdeeld zijn, worden deze fel tegen
soortgenoten verdedigd.
Meestal van begin tot half april maakt het ♂ verschillende
nestkuiltjes waarvan het ♀ er één uitkiest. Over het
algemeen ligt het nest goed verscholen tussen hoge
vegetatie maar er zijn ook Wulpen die meer open broeden.
Gewoonlijk liggen de nesten niet dichter dan 100 m bijeen.
Het ♀ legt met tussenpozen van 2 dagen 3-4 eieren die
vanaf het laatste ei door beide ouders gedurende 27-29
dagen worden bebroed. Het ♀ neemt daarbij het grootste
deel van de broedzorg voor haar rekening terwijl het ♂ in de
buurt de wacht houdt. De Wulp is gevoelig voor verstoring.
Zodra het ♂ alarmeert, verlaat het ♀ lopend en in stilte het
nest. Ze rent dan eerst 100-500 meter alvorens laag weg te
vliegen, wat het lastig maakt om een nest te kunnen
localiseren. Aan het eind van de broedperiode broedt het ♀
steeds vaster en zal ze tot het laatste moment op het nest
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blijven zitten. Bij terugkeer naar het nest loopt een Wulp in
een zigzagbeweging (zonder voedsel te zoeken), waarbij de
laatste 40 meter rennend in ineengedoken houding wordt
afgelegd.
Binnen enkele uren na het uitkomen van de eieren verlaten
de jongen het nest en zij kunnen dan al direct zelf hun
voedsel vinden. Hun ouders blijven echter in de buurt.
Gedurende de eerste week vooral om de jongen te
beschermen tegen afkoeling maar ook om vijanden op
afstand te houden. Bij dreigend gevaar vliegen de ouders
luid alarmerend rond. Vanaf de tiende dag neemt het ♂ het
grootste deel van de zorg voor de jongen op zich en het ♀
verlaat het broedgebied vaak al voordat de jongen volledig
zelfstandig zijn (in een Finse studie gemiddeld na 16
dagen). Na 32-38 dagen zijn de jongen zelfstandig, waarna
ook zij het broedgebied verlaten.
De oudst bekende Wulp werd 32 jaar 7 maanden. De
gemiddelde levensduur bedraagt 5 jaar.

W ULP MET JONGEN (FOTO: CHRIS KNIGHTS)

Voedsel
Wulpen zoeken hun voedsel zowel met het oog als op de
tast. Terwijl ze rustig vooruit lopen, pikken ze insecten op
van het bodemoppervlak en voeren ze regelmatig een serie
proefboringen uit. Zodra een prooi wordt gelokaliseerd wordt
dieper geboord om de prooi te kunnen bemachtigen waarbij
heftige bewegingen met de kop kunnen worden gemaakt.
Ze eten dagelijks tot wel 40% van hun eigen
lichaamsgewicht. Het menu is veelzijdig. In het binnenland
omvat het insecten (o.a. kevers, sprinkhanen en rupsen),
spinnen, wormen, duizendpoten, slakjes, kleine visjes en
kikkers. Daarnaast eten ze ook wel bessen en zaden en bij
uitzondering worden zelfs muizen en jonge vogeltjes
geconsumeerd.
In kustmillieus staan wormen, schelpdieren, krabbetjes en
garnalen op het menu. Hoewel je misschien zou verwachten
dat ze vanwege hun lange snavel hun voedsel vooral dieper
in de bodem zoeken, wees een Britse studie anders uit. In
een kustestuarium werden foeragerende Wulpen op de voet
gevolgd en daarbij bleek dat ze hun voedsel vooral dicht
aan de oppervlakte zochten, in de laag die het rijkst is aan
ongewervelde dieren. 55% van de Wulpen zocht voedsel in
de bovenste 3 cm, 29% boorde de snavel tot de helft of
driekwart in de bodem (3-9 cm) en slechts 16% boorde
dieper dan 9 cm.
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W ULP IN VLUCHT. ZIE DE VRIJWEL ONGETEKENDE OKSELS (FOTO: EP)

Habitat
Oorspronkelijk was de Wulp een broedvogel van duinen,
heidevelden, moerassen en hoogveengebieden. Vanaf het
begin van de vorige eeuw, en met name vanaf de jaren
zeventig, vond een verschuiving plaats van de
natuurgebieden naar het agrarisch gebied. Enerzijds
gebeurde dat doordat natuurgebieden werden ontgonnen en
de Wulpen hun oorspronkelijke broedgebied trouw bleven,
anderzijds door voedseltekort en toegenomen predatie,
waardoor de vogels in de natuurgebieden onvoldoende
jongen groot wisten te brengen. In het agrarisch gebied
tonen de Wulpen een voorkeur voor vochtig grasland maar
ook op bouwland wordt gebroed. Gebieden met
aaneengesloten bebouwing worden gemeden. Vanwege de
grotere voedselrijkdom in het agrarisch gebied was eerst
sprake van een toename maar inmiddels doet de
verregaande intensivering van de landbouw de Wulp ook
hier de das om en nemen de aantallen er weer af.
De meeste Wulpen broeden op zandige of venige gronden.
In het rivierengebied broeden ze ook wel op klei.
Gedurende de trek en de winter verblijven Wulpen voornamelijk langs de kust alwaar ze foerageren op slikvlaktes.
Aantal en verspreiding
De Europese broedpopulatie werd in de jaren ‘90 geschat
op 220-360.000 paren. Sindsdien is de populatie sterk
geslonken en vermoedelijk zal de bovengrens thans onder
de 200.000 liggen. De grootste aantallen vinden we in het
Verenigd Koninkrijk, Rusland en Finland, op ruime afstand
gevolgd door Zweden, Noorwegen, Ierland, Nederland en
Duitsland. In de overige landen komen veelal kleine
populaties voor, van tientallen tot honderden paren.
De Nederlandse broedpopulatie werd rond 1950 geschat op
2.500 paren, in de jaren 90 op 6.000-9.000 en ten tijde van
de laatse atlasperiode (2013-2015) op 3.900-4.800 paren.
Het talrijkst broedt de Wulp op de Waddeneilanden, in
Overijssel, Drenthe en (oostelijk) Noord-Brabant. De WestBrabantse populatie werd in de periode 1989-1996 geschat
op 230-250 paren.
Gedurende de winter verblijven er circa 160.000-200.000
Wulpen in Nederland (situatie 2013-2015). Deels zijn dat
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onze eigen broedvogels maar het leeuwendeel is afkomstig
uit Rusland, Scandinavië en de Baltische staten. Deze
Noord- en Noordoost-Europese Wulpen overwinteren
voornamelijk langs de kusten van Groot-Brittannië en
Nederland. De West-Europese broedvogels (waaronder ook
de meeste Nederlandse) trekken weg naar de kusten van
Zuid-Engeland en Frankrijk en in mindere mate die van
Spanje en Portugal. De vogels uit Centraal- en ZuidoostEuropa volgen een andere trekbaan en overwinteren langs
de Middellandse Zee. Omdat overal in Europa de populatie
afneemt zullen alle in deze paragraaf genoemde aantallen
vermoedelijk naar beneden moeten worden bijgesteld.
Ondanks dat nemen de winteraantallen in Nederland toe.
Dat komt doordat veel Wulpen hun oorspronkelijk Zuidwesten West-Europese winterverblijf in noordelijke richting
hebben opgeschoven. Dit zien we overigens niet terug in
West-Brabant, waar de trend negatief is.
Voorkomen in Nederland
In juni en juli verplaatsen Nederlandse Wulpen zich vanuit
de binnenlandse broedgebieden naar de Waddenzee en de
Zeeuwse Delta. Vrijwel gelijktijdig arriveren daar ook vogels
uit de gematigde streken van Europa. De Noord- en
Noordoost- Europese Wulpen verschijnen enkele maanden
later, voornamelijk van augustus tot oktober. Al deze vogels
verplaatsen zich na de broedtijd naar voedselrijke en relatief
rustige en veilige gebieden om er te ruien. De volledige rui
duurt 82-112 dagen en gedurende die periode vinden geen
verplaatsingen over grote afstanden plaats. Na de rui trekt
een deel verder naar Zuidwest- en West-Europa maar een
belangrijk deel blijft hier tevens overwinteren. Ze doen dat
vooral in het Waddengebied (>100.000) en de Zeeuwse
Delta, maar ook zijn er die het binnenland weer opzoeken
(ca. 20.000). Zij vestigen zich voornamelijk in de
graslandgebieden van Laag-Nederland en langs de grote
rivieren. Grote concentraties in het binnenland bevinden
zich vaak nabij slaapplaatsen.
Wanneer de bodem bevriest of door sneeuw wordt bedekt,
treedt vorsttrek op. De Wulpen verlaten dan het binnenland
en verplaatsen zich naar de kust of naar andere, gematigder
streken elders in Europa.
De terugtrek naar de broedgebieden vindt plaats vanaf half
februari / begin maart tot eind april / begin mei. Terwijl
Nederlandse Wulpen voornamelijk in februari-maart op de
broedplaatsen terugkeren, trekken hun soortgenoten uit
Noord- en Noordoost-Europa pas later, vooral in april, bij
ons door. De Wulpen die van half mei tot half juni langs de
kust verblijven, betreffen voor een omvangrijk deel vogels
wiens legsel vroegtijdig mislukt is en eerstejaars vogels, die
nog niet aan het broedproces deelnemen.
Voorkomen in West-Brabant
Om een beeld te schetsen van het voorkomen van de Wulp
in West-Brabant zijn de volgende gegevens gebruikt
(waarbij N staat voor het aantal Wulp-waarnemingen):
- De Sovon-watervogeltellingen die door leden van de
West Brabantse Vogelwerkgroep zijn uitgevoerd in de
noordwesthoek van Brabant en de omgeving van
Chaam van 1995 t/m 2016 en van okt.-mrt. (N=723).
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- Slaapplaatstellingen, o.a. van Sovon (N=166)
- Het archief van de West Brabantse Vogelwerkgroep van
1960-2010 (N=591).
- Het archief van Vogelwerkgroep Bergen op Zoom van
1969-2018 (N=938).
- Losse waarnemingen van Waarneming.nl van 1963 t/m
31-12-2018 (N=11.195).
Alleen de watervogeltellingen zijn gestandaardiseerd
uitgevoerd, alle overige bronnen zijn samengevoegd en
worden verder als losse waarnemingen aangeduid.
Seizoenspatroon
De watervogeltellingen tonen een opbouw van het aantal in
het binnenland overwinterende Wulpen van oktober tot
februari. In maart daalt het aantal doordat veel Wulpen dan
wegtrekken naar de broedgebieden (waar niet wordt geteld).
In het Markiezaat zijn vooral in de ruiperiode (september)
heel veel Wulpen aanwezig (let op de andere schaal op de
rechteras). Vervolgens dalen de aantallen daar in de loop
van de winter. Deels zullen de vogels verder zuidwestelijk
trekken en deels verkassen ze na de rui naar de binnenlandse pleisterplaatsen. De losse waarnemingen in overig
West-Brabant tonen een hoge piek in maart. In die maand
verblijven er doortrekkers en overwinteraars in het hele
gebied (waaronder grote aantallen op de Bleeke Heide) en
worden de broedplaatsen op de zandgronden weer bezet.

FIG. 1 MAANDSOM VOOR RESPECTIEVELIJK DE WATERVOGELTELLINGEN
IN DE NOORDWESTHOEK EN CHAAM (OKT.-MRT.; GROEN; LINKERAS), HET
MARKIEZAAT (ALLE MAANDEN; ZWART; RECHTERAS) EN OVERIG W ESTBRABANT (ALLE MAANDEN; GRIJS; RECHTERAS).
1995/96 - 2015/16. VOGELS TER PLAATSE (EXCL. SLAAPPLAATSEN).

Aantalsontwikkeling
De watervogeltellingen tonen eerst een gestage toename
van het aantal op binnenlandse pleisterplaatsen
overwinterende Wulpen in West-Brabant. Deze bereikten
een top in het eerste decennium van deze eeuw, waarna
vervolgens weer een sterke afname inzette. Dit stemt niet
overeen met de landelijke cijfers van Sovon. Daarin zien we
in eerste instantie ook een toename, maar vervolgens is
eerder sprake van stabilisatie dan van afname. De
Sovontrend duidt op een herverdeling van overwinteringsgebieden binnen Europa (waarschijnlijk onder invloed van
een veranderend klimaat met gemiddeld mildere winters).
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Mogelijk duidt de sterke afname van de Wulp in WestBrabant erop dat hier vooral eigen broedvogels
overwinteren.

Voorkomen op slaapplaatsen
Bij Sovon zijn zeven slaapplaatsen van Wulpen in WestBrabant bekend. Daar men vermoedt dat nog niet alle
slaapplaatsen worden geteld en/of doorgegeven, vraagt zij
hier in het Jaar van de Wulp extra aandacht voor.
Een speurtocht op het internet, op Waarneming.nl en in mijn
eigen notitieboekjes leverde negen extra locaties op. Een
deel daarvan is permanent verlaten maar anderen zijn
mogelijk nog in gebruik.
Het grootste aantal werd vastgesteld in het Markiezaat,
2600 vogels voor de afsluiting van het getij in december
1983 en maximaal 1400 deze eeuw. Andere locaties met
grote aantallen zijn de Biesbosch (1280), de Bleeke Heide
bij Chaam (800) en Kelsdonk bij Etten-Leur (475).

FIG. 2 SEIZOENSSOM VOOR RESPECTIEVELIJK DE
WATERVOGELTELLINGEN IN DE NOORDWESTHOEK EN CHAAM (OKT-MRT;
GROENE KOLOMMEN; LINKERAS) EN TREND VOOR GEHEEL NEDERLAND

(WATERVOGELTELLINGEN SOVON; GRIJZE LIJN; RECHTERAS).

Verspreiding binnen de watervogeltelgebieden
Leden van de West Brabantse Vogelwerkgroep tellen
gedurende de maanden oktober-maart voor Sovon in circa
80 gebieden de watervogels. Deze gebieden liggen globaal
tussen Willemstad en Steenbergen, tussen Lage Zwaluwe,
Etten-Leur en Breda en rond Chaam. Figuur 3 toont de
verspreiding en de vastgestelde maxima binnen deze
gebieden. Wat direct opvalt, zijn het grote belang van de
laagveenregio tussen Hooge Zwaluwe, Etten-Leur en Breda
en het talrijke voorkomen rond de Bleeke Heide bij Chaam.
Verder zien we dat Wulpen in veel gebieden zijn afgenomen
of tegenwoordig zelfs ontbreken.
FIG. 4 LIGGING VAN (HISTORISCHE) WULPENSLAAPPLAATSEN IN W ESTBRABANT. DE STIPGROOTTES WEERSPIEGELEN 3 AANTALSKLASSEN:
1-99, 100-499 EN ≥500. DE GELE STIP BETREFT DE ANTONIEGORZEN
BIJ W ILLEMSTAD WAARVAN NIET DUIDELIJK WAS OF HET EEN
SLAAPPLAATS OF VOORVERZAMELPLAATS BETROF . DE ORANJE STIPPEN
GEVEN DE VERSPREIDING OVERDAG WEER.

FIG. 3 GEBIEDSMAXIMA W ULPEN BIJ WATERVOGELTELLINGEN PER
DECENNIUM. DE STIPGROOTTE GEEFT HET MAXIMUM VOOR HET GEBIED
AAN TUSSEN 1995 EN 2016 EN DE KLEUREN DE VERHOUDING TUSSEN
DE MAXIMA VOOR 1995-1999 (ROOD), 2000-2009 (ORANJE) EN 20102016 (GROEN).

FIG. 5 VOORKOMEN VAN W ULPEN OP DE SLAAPPLAATS OP DE BLEEKE
HEIDE (CHAAM) TUSSEN 2006 EN 2018. OP DEZE SLAAPPLAATS
WORDEN DE MAXIMA TUSSEN JANUARI EN APRIL VASTGESTELD IN
TEGENSTELLING TOT DIE BIJ HET MARKIEZAAT, WAAR DE GROOTSTE
AANTALLEN TUSSEN SEPTEMBER EN NOVEMBER W ORDEN GETELD.

Meer weten? Zie de website van het Jaar van de Wulp:
www.sovon.nl/jaarvandewulp.
John Frijters
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Een dagje vogelen met ……..
Cobien van ‘t Riet

Verder fietste ik elke dag 12 kilometer heen en terug naar
de middelbare school op het groningse/friese platteland,
scholeksters, kievitten, grutto’s, tureluurtjes volop. Ik genoot
daar toen al erg van. Een paar jaar gelden fietste ik
trouwens dezelfde route, langs grote saaie gecultiveerde
weilanden zonder vogels, triest!
Wat is je mooiste vogelervaring?
Zo, dat is echt een lastige! Ik kan echt niet kiezen tussen
zoveel mooie ervaringen! Mijn eerste ijsvogel in een parkje
in Groningen. 100.000 overvliegende vinken in Falsterbo.
Een vis-vangende rode wouw in de Cota Donana. Het
geluid van bijeneters in de verte als we op vakantie zijn in
het zuiden. De formaties gierzaluwen als ze weer terug zijn
rond 30 april. Een houtsnip in ons tuintje. Het vogels ringen
met een vriend, altijd weer spannend wat er in de netten zit.
Lekker struinen waar dan ook, met mn vogelmaatje Ria. Etc

Ik heb Cobien leren kennen via de vogelcursus. Ze heeft me
ook al een keer geholpen met de watervogeltelling en een
goede vogelaar in onze werkgroep is altijd welkom.
Hoe belangrijk is vogelen voor jou?
Vogelen is heel belangrijk voor me, het geeft alles in het
leven een extra mooi randje, tijdens fietsen naar t werk,
tijdens het wandelen, tijdens de vakanties in andere
landen… Het altijd onbewust alert zijn op geluiden,
bewegingen in de struiken, iets in de lucht. Heel bijzonder
hoe dat werkt! Ook vind ik het bijzonder dat je hierdoor een
ander soort ‘waarneming’ van de werkelijkheid hebt dan
veel andere mensen.

Wat is je vreemdste ervaring op vogelgebied?
Hmm dat weet ik niet. Misschien de vreemde fanatieke
vogelaars, die soms niet eens ervaringen willen delen met
anderen.
Wat is je lievelingsvogel?
Moeilijk, maar ik word wel altijd blij als ik een ijsvogel zie…
Wat doe je zoal op vogelgebied?
Tja, vogelen…
Wat is het mooiste vogelland?
Ik was eens op vakantie naar Zimbabwe en Botswana, ik
was daar enorm verrast door de vele verschillende soorten
en de prachtige kleuren van de vogels. Daar was ik veel
meer van onder de indruk dan van de wilde dieren.

Wat betekent de Vogelwerkgroep voor jou?
Door de vogelwerkgroep – en dan preciezer de cursus voor
gevorderden en de fijne woensdagochtend geluidenexcursies met Marjo en Cees - is na een periode minder
vogelen mijn interesse en kennis weer helemaal opgekrikt!
En het ontmoeten van vogelgezinden is ook echt leuk!
Waarom ben je lid geworden?
In Groningen waar ik studeerde en woonde, was ik lid van
de vogelwerkgroep aldaar, Avifauna. Ik was daar regelmatig
op pad met een groepje vrienden, oa vaak naar het
Lauwersmeergebied, de wadden en enkele keren naar
Falsterbo in Zweden. Toen ik in 1993 naar Breda verhuisde
ben ik meteen lid geworden, maar niet meteen actief mee
gaan doen met excursies, cursussen etc. Ik had het druk
met mn nieuwe baan en drie dochters krijgen…
Hoe ben je geintereseerd geraakt in vogels?
Mijn vader hield erg van vogels en de natuur, daar heb ik
veel van meegekregen. En als meisje ging ik in de jaren 70
met m’n vriendinnetje en haar vader- bioloog- mee naar het
Lauwersmeergebied, waar hij na de inpoldering onderzoek
deed naar de invasie van insekten. We liepen daar o.a. door
meeuwenkolonies, fantastisch. Nu zou dat echt niet meer
kunnen…. Ik weet nog hoe blij hij een keer was toen we het
nest van een krakeend vonden, heel bijzonder in die tijd.
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Wat is je favoriete gebied in Nederland?
Schiermonnikoog. Maar de andere waddeneilanden zijn ook
top. Oh ja – de Biesbosch ook natuuurlijk… en… en….
Jan Benoist
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Natuurgebied in de regio
Halsters Laag
Algemeen
Het Halsters Laag is eigendom van Staatsbosbeheer. De
naam zegt het al: het is een laaggelegen gebied langs de
Ligne waar vroeger turf is gewonnen.

Wat is er zoal te horen en te zien
Meerdere ganzensoorten, Zomertaling, Casarca, Slobeend,
Pijlstaart, Patrijs, Grote en Kleine Zilverrreiger, Sperwer,
Havik, Buizerd, Bruine en Blauwe Kiekendief, meerdere
steltlopers, Groene Specht, Spotvogel, Roodborsttapuit,
Putter, Kneu, Groenling en Rietgors.

Jan Benoist

Ligging en bereikbaarheid
Het Halsters Laag is gelegen ten oosten van Lepelstraat bij
Bergen op Zoom en Halsteren.
Het is het beste te bereiken via de A4 die van Bergen op
Zoom naar het noorden loopt (Rotterdam). Neem afslag 26
(Tholen). Ga onderaan de afslag rechtsom terug langs de
snelweg. Het Laageinde ongeveer 1,5 kilometer volgen tot
aan een bordje van Staatsbosbeheer (SBB). Aan de andere
kant van de snelweg ligt Fort De Roovere.
Beschrijving
Het Halsters Laag maakte vroeger deel uit van de WestBrabantse Waterlinie. Bij dreigend gevaar werd het hele
gebied onder water gezet. De Ligne is vroeger gegraven en
gebruikt als Turfvaart. Medio vorige eeuw werd het gebied
gebruikt als grasland en de waterstand werd steeds verder
verlaagd. In 2009 heeft SBB een deel van het gebied af
laten graven en is de voedselrijke grond afgevoerd. Na dit
verschralingsproces en door de aanwezigheid van kwel
krijgt de oorspronkelijke vegetatie weer een kans. We
denken dan aan Gagel, Zonnedauw, Moerasviooltje,
Moerashertshooi, Spaanse Ruiter, Veenpluis en
verschillende orchideeën.
Mogelijkheden
Langs het Laageinde vinden we bij een bordje van SBB een
hek waar je kunt beginnen aan de wandeling. Loop door het
hek rechtdoor met aan je rechterkant de Ligne. Links liggen
al mooie afgegraven laagtes. Na ongeveer een kilometer
lopen sta je onder de hoogspanningsleiding en hier begint
het laarzenpad van 4 kilometer. Houdt rechts aan en volg de
bordjes van het laarzenpad tot je weer terug bent bij de
plaats waar het laarzenpad begon. Ga hier bij de Ligne
rechts en loop terug naar het Laageinde. Je kunt ook
beginnen op de parkeerplaats van SBB bij Laageinde 26,
een doodlopend zandpad.
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Bijzondere waarneming
50 jaar waarnemingen
In de beginjaren van de Vogelwerkgroep werden voor het
archief vooral waarnemingen doorgegeven van bijzondere
soorten of bijzondere aantallen. Niet zo verwonderlijk als je
bedenkt dat je toen met een opschrijfboekje op stap ging.
Algemene soorten werden meestal niet genoteerd.
In het eerste jaar werd er maar één waarneming van het
Waterhoen en de Meerkoet opgenomen in het archief. Voor
de Huismus had men toen ook geen belangstelling.
Blijkbaar zaten er overal genoeg. Hoewel ik het me zelf niet
echt meer kan herinneren kwamen de genoemde soorten
vijftig jaar geleden algemeen voor. In de Avifauna van
Noord-Brabant (1967) staat bij deze soorten dan ook: zeer
talrijke broedvogel.
Roofvogels zaten in een negatieve spiraal, onder andere
door het gebruik van DDT. Ook toen was er belangstelling
van vogelaars voor deze vogels. Mede daardoor kwam er
een verbod op het gebruik van DDT. Er waren echter ook
andere lieden die op een speciale manier belangstelling in
roofvogels hadden. Wie herinnert zich niet de vele
opgezette roofvogels in de bruine cafeetjes en restaurants.
Na 1969 werden toch bijna jaarlijks de Zeearend, Bruine
Kiekendief, Havik, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Boomvalk
en Slechtvalk waargenomen en doorgegeven. De aantallen
zijn echter niet te vergelijken met die van nu.
De belangstelling voor de IJsvogel, Alcedo atthis, was en
bleef groot, gezien de vele waarnemingen. Bij veel
ruilverkavelingen werden, helaas, riviertjes en beken
gekanaliseerd. En daardoor verdwenen de geschikte
broedplaatsen voor deze vogel. Maar dát de vogel
zeldzamer werd, is niet te zien aan het aantal
waarnemingen.
In zes van de eerste twaalf jaar van het bestaan van de
Vogelwerkgroep. werd er een Hop, Upupa epops,
waargenomen. Dit gebeurt nu veel onregelmatiger.

Een andere vogel met een exotisch verenkleeed werd in
1972 in de omgeving van het Goudbergven waargenomen,
een Scharrelaar, Coracias garrulus,
Ook zijn er verschillende waarnemingen van een Kleine
Jager, Stercorarius parasiticus, uit de begin -jaren. Mogelijk
was dat een gevolg van het nog ontbreken van de dammen
in het Haringvliet. Daardoor was er in die jaren nog eb en
vloed op het Hollands Diep, Volkerak en Haringvliet.
In 1968 was er in het najaar de grootste invasie in de
twintigste eeuw van de Notenkraker, Nucifraga
caryocatactes, in Nederland. Dit resulteerde in het eerste
gedocumenteerde broedgeval van Nederland van deze
soort in 1969. Het werd ontdekt door Walter van Es, lid van
onze vereniging, in het St.Annabos bij Ulvenhout.
In 1973 werden drie waarnemingen van de IJsduiker, Gavia
immer, doorgegeven. Een vogel die aanzienlijk groter is dan
de Parelduiker, Gavia arctica, of de Roodkeelduiker, Gavia
stellata.
De Lepelaar, Platalea leucorodia, werd nog niet vaak
waargenomen in de eerste jaren. Nu is het in het
broedseizoen en de trektijd, een regelmatig waargenomen
soort, ook in de omgeving van Breda. In 1972 wordt voor
het eerst een Mandarijneend, Aix galericulata, gemeld. Een
van de eerste door leden waargenomen reeks van
exotische eenden. Vrijwel alle waren dat ontsnapte vogels
uit een watervogelcollectie, vogelparken of dierentuinen.
De waarnemingen van Strandleeuwerik, Eremophila
alpestris, en Sneeuwgors, Plectrophenax nivalis, tussen de
jaren 1969 en 1980 kwamen vooral van de dijken in de
omgeving van De Heen, Dinteloord en Hellegatsplein. Een
goede kans om die vogels te zien heb je vooral in de tijd van
de doortrek en tijdens de winter. Deze vogels verblijven dan
graag langs dijken en langs de vloedlijn op zoek naar
zaden.
Hans van der Sanden

Scharrelaar bij Goudbergven

21

’t Hupke jaargang 50 nr 176 Lente 2019

Waarnemingen
1 Kuifduiker

27-12-2018 Drimmelen

Spaarbekken Petrusplaat

Ger Duijf

1 Roerdomp

15-12-2018 Breda

Asterdplas

Rutger van Ouwerkerk

1 Kleine Zilverreiger

31-12-2018 Werkendam

Brabantse Biesbosch - Reugtweg e.o.

Raymond van Breemen

7 Grote Zilverreiger

30-11-2018 Breda

Prinsenbeek - Strijpen

Arnold Klaren

Markdal

Cobien van 't Riet

Gecombineerde Willemspolder

Piet van Iersel

Deeneplaatweg - Noord

Jan Benoist

A16 / A17 / A59 - Knooppunt Klaverpolder

Joost Simons

Groote Zonzeelsche Polder Oost

Piet van Iersel

2 Ooievaar

3-1-2019 Breda

60 Kleine Zwaan

19-1-2019 Oosterhout

6 Wilde Zwaan

31-12-2018 Werkendam

12 Dwerggans

25-1-2019 Moerdijk

1 Roodhalsgans

12-12-2018 Drimmelen

1 Casarca

Galder - Markdal

Arend Meeuwissen

1 Mandarijneend

18-11-2018 Breda

11-1-2019 Alphen-Chaam

Waterakkers

Toos Timmermans

4 Smient

17-11-2018 Oosterhout

Boswachterij Dorst

Peterina Jansen

16-1-2019 Alphen-Chaam

Chaam - Bleeke Heide

Jan Vermeulen

6-12-2018 Breda

Asterdplas

Erik van Boxtel

Volkerakmeer - Dintelse Gorzen Midden

Leo Nagelkerke

Brabantse Biesbosch - Polder Maltha

Marjo Lips

15-12-2018 Dinteloord

Dintelmond

Hans van der Sanden

10-12-2018 Moerdijk

Klundert - Jachthaven Noordschans

Adri Clements

21 Pijlstaart
12 Tafeleend
17 Brilduiker

17-11-2018 Steenbergen

11 Nonnetje

27-1-2019 Altena

6 Middelste Zaagbek
30 Grote Zaagbek
1 Rode Wouw

A17 - Standdaarbuiten

Adri Clements

2 Zeearend

17-12-2018 Werkendam

2-11-2018 Moerdijk

Brabantse Biesbosch - Lijnoorden

Ger Duijf

1 Bruine Kiekendief

17-11-2018 Steenbergen

Volkerakmeer - Dintelse Gorzen Oost

Mitchell Krijnen

1 Blauwe Kiekendief

9-12-2018 Breda

Zaartpark e.o.

Joop van Riet

1 Havik

1-12-2018 Oosterhout

Boswachterij Dorst

Jan Boers

27-1-2019 Breda

1 Sperwer

Teteringen

Mariëtta Peters

1 Ruigpootbuizerd

26-12-2018 Werkendam

Dussen - Het Noordeveld

Richard de Jonckheere

2 Slechtvalk

30-12-2018 Drimmelen

Groote Zonzeelsche Polder Oost

Arthur Kok

Westpolder

Cees Huijben

Hooijdonk

Erik van Boxtel

1 Waterral

12-1-2019 Etten-Leur

2 Kraanvogel

18-11-2018 Breda

60 Goudplevier

Noordwaard - Polder 't Kooike

Harry van Vugt

1 Houtsnip

29-11-2018 Oosterhout

20-1-2019 Altena

Boswachterij Dorst

Jan Boers

1 Kuifduiker

27-12-2018 Drimmelen

Spaarbekken Petrusplaat

Ger Duijf

1 Roerdomp

15-12-2018 Breda

Asterdplas

Rutger van Ouwerkerk

1 Kleine Zilverreiger

31-12-2018 Werkendam

Brabantse Biesbosch - Reugtweg e.o.

Raymond van Breemen

1 Grote Zilverreiger

30-11-2018 Breda

Prinsenbeek - Strijpen

Arnold Klaren

Markdal

Cobien van 't Riet

Gecombineerde Willemspolder

Piet van Iersel

Deeneplaatweg - Noord (Jantjesplaat)

Jan Benoist

A16 / A17 / A59 - Knooppunt Klaverpolder

Joost Simons

Groote Zonzeelsche Polder Oost

Piet van Iersel

1 Ooievaar

3-1-2019 Breda

1 Kleine Zwaan

19-1-2019 Oosterhout

1 Wilde Zwaan

31-12-2018 Werkendam

71 Dwerggans

25-1-2019 Moerdijk

1 Roodhalsgans

12-12-2018 Drimmelen

1 Casarca

Galder - Markdal

Arend Meeuwissen

1 Mandarijneend

18-11-2018 Breda

11-1-2019 Alphen-Chaam

Waterakkers

Toos Timmermans

1 Smient

17-11-2018 Oosterhout

Boswachterij Dorst

Peterina Jansen

4 Pijlstaart

16-1-2019 Alphen-Chaam

Chaam - Bleeke Heide

Jan Vermeulen

7 Tafeleend

6-12-2018 Breda

Asterdplas

Erik van Boxtel

Onze werkgroepen
Stadsvogels

stadsvogels@westbrabantsevwg.nl

De Kamertjes

Jan Benoist

kamertjes@westbrabantsevwg.nl

roofvogels@westbrabantsevwg.nl

Polen

Jan Benoist

polen@westbrabantsevwg.nl

uilen@westbrabantsevwg.nl

Knotwerkgroep

watervogels@westbrabantsevwg.nl

4e Bergboezem

weidevogels@westbrabantsevwg.nl

Dintelse Gorzen

Rob
Fisscher
Kees van
der Krift
Ronald
Buijnsters

knotwerkgroep@westbrabantsevwg.nl

Weidevogels

Willem
Veenhuizen
Raymond van
Breemen
Martin van
Leest
Harry van
Vugt
Biek Smetsers

Rooskensdonk

Harry Janssen

rooskensdonk@westbrabantsevwg.nl

Roofvogels
Uilen
Watervogels
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cvdkrift@gmail.com
dintelsegorzen@westbrabantsevwg.nl

GEOORDE FUUT (FOTO R VAN BLIEK)
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