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Inleiding:
De activiteiten van de werkgroep wintervogels zijn gebonden aan een seizoen dat loopt van september
tot en met april over de jaargrens heen. In dit jaarverslag t.b.v. de Milieu Werkgroep Houten worden echter de
activiteiten van de werkgroep over een verenigings- c.q. kalenderjaar samengevat.
Werkwijze en gebied:
De werkgroep telt in de maanden september – april (soms al vanaf augustus) drie gebieden die zijn aangewezen
binnen het watervogelproject van SOVON (zie verwijzing 1). De teldagen vallen steeds op de zaterdag die het
dichtst bij het midden van de maand ligt en zijn voor heel Nederland gelijk. Op deze manier legt SOVON een
netwerk van telgebieden over Nederland waar op vaste data op een gestandaardiseerde manier vogels worden
geteld. De werkgroep draait mee in dit netwerk en telt de vogels in polder Blokhoven die daartoe verdeeld is in
de drie SOVON telgebieden; Blokhoven-West, Oost en Zuid (zie kaart hieronder). De januaritelling staat bekend
als de “internationale midwintertelling”. Op deze dag wordt door SOVON gestreefd naar een landelijke dekking
van watervogeltellingen en wordt ook in veel andere Europese landen geteld in waterrijke gebieden.
Tenminste alle watervogels, maar ook steltlopers en andere vogels die gebonden zijn aan open
waterrijke gebieden worden geteld. De online database van SOVON biedt daarnaast de mogelijkheid om ook de
aantallen van nog andere vogels te registreren. Een interessante groep om te volgen zijn natuurlijk de roofvogels,
deze worden dan ook consequent door de werkgroep geteld en geregistreerd bij SOVON. Groepen ganzen en
zwanen worden digitaal op een kaart “geprikt”, van de overige soorten worden totalen per telgebied vastgelegd.
SOVON controleert en beheert de gegevens en maakt per seizoen een landelijk rapport “Watervogels in
Nederland 200x-200y”. Gratis te downloaden van de SOVON website.
De tellingen worden steeds per fiets uitgevoerd vanaf de openbare weg. Met behulp van kijker en
telescoop zijn de gebieden goed te overzien. Er worden geen insteken gemaakt via boerenerven of langs sloten.
Uiteraard worden er dan vogels gemist. Dat is niet erg; door consequent dezelfde systematiek toe te passen
kunnen na een aantal seizoenen toch conclusies worden getrokken over ontwikkelingen en trends in de
telgebieden. Het is dan wel van belang dat met een vaste groep van tellers steeds volgens deze systematiek
wordt gewerkt en dat de aantallen vogels op een betrouwbare manier worden geteld en geschat.
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Kaart: ©SOVON; telgebieden Blokhoven.
Bemensing:
De werkgroep bestaat uit een vaste kerngroep van tellers, t.w.: Siebe Bonthuis, Peter de Klein, Paul van Maaren,
Ewoud Plomp, Gerard Schoorl, Michiel van Schooten, Martin Snaterse, Janek Szyszka en Sjerp Weima.
Daarnaast waren er incidentele bijdragen van Bram Borkent en Ine Bonthuis. Met deze menskracht is het gelukt
om ook in 2012, de gebieden maandelijks (dit jaar 9x) op de door SOVON vastgestelde dagen op
bovengenoemde vogelsoorten te tellen. Alle tellers worden bij deze hartelijke bedankt voor hun trouwe
inspanningen en hun bijdragen aan de gezellige zaterdagochtenden.
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De vogels:

Januari – april: De midwintertelling viel in 2012 juist tussen twee winterse perioden. De aantallen ganzen bleken
uitzonderlijk laag. Slechts 840 Kolganzen werden bijgeschreven in de SOVON boekhuiding. De 6 getelde Grote
zilverreigers onderstreepten dat de toename van deze soort nog steeds niet is gestopt en dat ze zich door een
beetje winterweer niet laten verdrijven uit de polder. Een IJsvogel had de eerste vorstperiode overleefd. Ook
waren we blij met de 2 waargenomen Slechtvalken. In februari waren de aantallen Kolganzen nog steeds laag
maar Brandganzen met 3860 exemplaren nadrukkelijk aanwezig. De jagende Blauwe kiekendief tijdens deze
ronde was een onverwachte wintergast.

Al in maart waren de bekende steltlopers weer aanwezig waaronder waarschijnlijk al de hier broedende
weidevogels: 7 Grutto’s, 145 Kieviten, 2 Scholeksters en van Wulp, Tureluur en Goudplevier elk 1 exemplaar. Een
IJsvogel overleefde ook de tweede periode met strenge vorst in januari-februari. In april was het volop lente met
een erg vroege Gele kwikstaart en 33 Grutto’s die in de polderboekhouding konden worden bijgeschreven. Maar
daarnaast werden nog 2 Slechtvalken gezien.

Foto: © Sjerp weima

Figuur 1: Op 18 augustus lag Schalkwijk op een eiland.

Augustus – december: De eerste telling van het seizoen 2012-2013 was er een met hindernissen. Door

werkzaamheden was de Schalkwijkse brug afgesloten en het werd al vroeg extreem warm. Toch was hij de
moeite waard. Er werd een Roerdomp waargenomen en er werden 10 Goudplevieren geteld tussen de meer dan
500 Kieviten. De septembertelling werd vooral “gemaakt” door mooie aantallen Kieviten (1164) en een
Kokmeeuw met kleurring die uit Kroatië afkomstig bleek.
In oktober werden al weer 444 Kolganzen geteld wat kan worden beschouwd als de voorhoede van de
wintergasten die zouden volgen. In november liepen de aantallen van deze soort op tot 2456 vogels. In
December waren het er met 842 duidelijk minder. In de laatste maand van het jaar werden opvallend veel
Grauwe ganzen geteld; 456 ex.
De vogelaars van de werkgroep genoten naast het registreren van aantallen, van pleisterende schaarse soorten:
In september werden een Purperreiger en Wespendief vastgesteld. In november deden 2 Raven zich tegoed aan
een dood schaap en werden 35 Veldleeuweriken geteld.
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Trends:
Hoe langer er wordt geteld hoe waardevoller en interessanter de gegevens worden. Als voorbeeld van wat met
een dergelijke serie getallen kan worden gedaan, worden in dit jaarverslag drie soorten roofvogels uitgelicht. In
de figuren zijn voor deze soorten steeds de gemiddelde getelde aantallen en de maximale aantallen per maand
weergegeven op de verticale assen. In de linker figuur staan op de horizontale as de maanden waarin werd
geteld. In de rechter zijn op de horizontale as de opeenvolgende telseizoenen gegeven (waarbij 0506 staat voor
seizoen 2005 – 2006 enz.).

Figuur 2: Aantallen getelde Buizerds in de seizoenen 20005-2006 t/m 2011-2012 in Polder Blokhoven
Buizerds bleken gedurende alle maanden waarin werd geteld aanwezig met gemiddeld meer dan 10 vogels per

telling en regelmatig met meer dan 20 vogels. Het lagere aantal in augustus kan het best buiten beschouwing
worden gelaten. Niet elk jaar werd in deze maand in alle deelgebieden geteld. Buizerds die in het gebied broeden
zijn standvogels en worden vanaf september/oktober aangevuld met individuen uit zuid Scandinavië (zie
verwijzing 2). In de loop van de jaren zijn de in Blokhoven getelde aantal Buizerds toegenomen, maar lijken
inmiddels gestabiliseerd. Dit komt overeen met gegevens uit de rest van Nederland waaruit blijkt dat Buizerds
sinds de jaren zeventig hun broedgebieden vanaf de hogere gronden steeds meer hebben uitgebreid en inmiddels
geheel laag Nederland hebben veroverd. Buizerds worden in polder Blokhoven niet alleen in het open land gezien,
maar ook jagend vanaf boompalen in de boomgaarden. Het liefst eten ze kleine knaagdieren, maar het zijn erg
veelzijdige vogels die desnoods regenwormen gebruiken om aan de kost te komen.

Torenvalken zijn voor hun voedselvoorziening erg afhankelijk van de aanwezigheid van kleine knaagdieren. In
Nederland zijn het overwegend standvogel (zie verwijzing 2).

Figuur 3: Aantallen getelde Torenvalken in de seizoenen 20005-2006 t/m 2011-2012 in Polder Blokhoven
Deze soort wordt het meest geteld in de nazomer, wanneer ze rondvliegen met hun uitgevlogen jongen. Waar
deze na de winter blijven is onduidelijk. In de loop van de getelde jaren is er geen duidelijk trend waarneembaar,
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wel zijn er aanzienlijke variaties; de 10 getelde individuen in september 2006 zullen mogelijk het resultaat van
een goed broedseizoen zijn geweest.

Slechtvalken jagen op geheel andere prooien; vogels. Ze hebben daarvoor een veel groter jachtterrein nodig dan
bovengenoemde grondjagers. In Nederland is het een schaarse broedvogel. Hun aantallen worden in de winter
aangevuld met vooral jonge vogels uit midden Europa en vogels uit Scandinavië. In de winter bezetten ze een
vast jachtgebied; soms wordt dit gedeeld door man en vrouw (zie verwijzing 2). In polder Blokhoven werden ze
in de loop der jaren nooit voor oktober waargenomen. Midwinter heeft men de meeste kans hier een Slechtvalk
te treffen. Ze worden echter gemakkelijk over het hoofd gezien. Veelal worden ze ver van de weg, in de open
ruimte van de polder, ontdekt op een laag paaltje of bergje slootvuil; rustend of wachtend op prooi. Het begon
erop te lijken, dat de tellers sinds de start van de waarnemingen steeds minder vaak een Slechtvalk konden
bijschrijven. Het tij lijkt in het seizoen 2011-2012 te keren. Wellicht is er toen een nieuw winter territorium bezet.

Figuur 4: aantallen getelde Slechtvalken in de seizoenen 20005-2006 t/m 2011-2012 in Polder Blokhoven
Verwijzingen:
1.

http://www.sovon.nl/nl/watervogeltelling

2.

Roofvogels van Nederland. Door: Benny Kingsboel. KNNV 2007

Met dank aan Gerard en Siebe voor het kritisch doorlezen van de concept teksten.
Namens de Werkgroep Wintervogels Blokhoven,
Houten, 28 januari 2013
Sjerp Weima
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