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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. In januari
2013 was de 47ste editie van deze internationale telling.
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 soorten 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, Martin Snaterse, Janek Szyszka en Sjerp Weima. Per september heeft Paul zijn
activiteiten voor deze werkgroep beëindigd. De vrijgekomen plaats is daarna ingenomen door Kees Gijzen.
Daarnaast waren er incidentele bijdragen van gasttellers. Met deze menskracht is het gelukt om ook in 2013, de
gebieden maandelijks (dit jaar 8x) op alle door SOVON vastgestelde dagen op bovengenoemde vogelsoorten te
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tellen. Alle tellers worden bij deze hartelijke bedankt voor hun trouwe inspanningen en hun bijdragen aan de
gezellige zaterdagochtenden.
Gebruik van gegevens:
Op verzoek van de milieuwerkgroep Houten werden de beschikbare telgegevens verstrekt aan de firma Tauw die
in opdracht van de gemeente Houten onderzoek uitvoert naar de natuurwaarden op het eiland van Schaklwijk.
De vogels:

Januari – april: De midwintertelling 2013 werd bij temperaturen juist onder het vriespunt verricht. Er konden

4051 Kolganzen en 4236 Brandganzen worden bijgeschreven in de SOVON boekhuiding. Dat de winter de ganzen
flink in beweging had gezet bleek o.a. uit de aanwezigheid van een Rotgans, een soort die je normaliter zelden
ver van de kust aan treft.
In februari waren er nog steeds volop ganzen in polder Blokhoven aanwezig. 6115 Kolganzen is al aanzienlijk,
maar met 10778 Brandganzen werden alle records gebroken. De aanwezigheid van een tweetal Grote
zaagbekken, 16 Kleine zwanen en 2 Toendra rietganzen gaf een extra accent aan de winterse soorten.
In maart waren er al weer steltlopers aanwezig in de vorm van 24 Grutto’s, 154 Kieviten en 20 Goudplevieren,
maar werden er ook nog 2 Grote zaagbekken geteld. Met Havik, Sperwer, Buizerd, Torenvalk en Slechtvalk was
de lijst van roofvogels een uitgebreide.
In april bleek dat de Brandganzen nog van
geen wijken wilden weten, er waren nog
2124 exemplaren aanwezig. Het palet
steltlopers bestond uit: 21 Scholeksters, 132
Kieviten, 20 Grutto’s, 4 Regenwulpen, 110
Wulpen en 7 Tureluurs. Door het lang koude
voorjaar hebben de weidevogels onder hen
daarna nog lang moeten wachten voor ze
daadwerkelijk aan hun broedseizoen konden
beginnen. Een voorjaarsbode die de laatste
jaren steeds vaker wordt waargenomen is de
Bergeend; er werden 10 exemplaren van
deze kleurige vogels geteld. Voor het eerst
sinds lange tijd werd ook weer een Bruine
kiekendief geregistreerd. Een buurtbewoner
overhandigde een dode mannetjes Havik aan
de tellers. De roofvogel had zich kort
daarvoor tegen een glazen schutting te pletter gevlogen (zie: 2). Na het opnemen van biometrische gegevens is
het kadaver voor nader onderzoek naar de faculteit diergeneeskunde RU Utrecht gegaan.

Augustus – december: De eerste telling van het seizoen 2013-14 leek wel een roofvogeltelling: Havik, Sperwer,
Buizerd, Torenvalk, Boomvalk en Slechtvalk waren allen present. Daarnaast konden er o.a. 885 Kieviten en 780
Brandganzen worden geboekt.
De vroege aankomst van Kolganzen in de herfst van 2013 trok landelijk de aandacht. Ook Blokhoven kreeg z’n
deel; in oktober werden er 1158 geteld. Er werd weer een Havik waargenomen en er werden mooie aantallen
steltlopers geteld: 600 Kieviten, 229 Wulpen en 10 Goudplevieren.
In november en december werden onverwacht lage aantallen ganzen geteld. 226 Kol- en 224 Grauwe ganzen is
voor Blokhovense begrippen erg weinig. Wel werden er weer wat meer Smienten gezien; 118. In december
werden record aantallen Buizerds (28) en Grote Zilverreiger (11) geteld.
De vogelaars van de werkgroep genoten naast het registreren van aantallen, van schaarse soorten als Waterral,
Tapuit, Steenuil en IJsvogel.
Trends:
Bij langere telreeksen wordt het mogelijk om trends te ontdekken. In het jaarverslag 2010 werd voor het eerst
een trendgrafiek gemaakt voor de Grote Zilverreiger, waarbij toen de vraag werd gesteld of de toename van deze
soort door zou zetten. Onderstaand word deze tijdreeks met drie kalenderjaren aangevuld.
In de beide grafieken zijn 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.).
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De maandgrafiek toont dat de Grote zilverreiger een echte wintergast is. Weliswaar worden de eerste vogels al in
september geteld, maar de soort is dan lang niet altijd en steeds in klein aantal aanwezig. Piekaantallen worden
in de maanden november en december genoteerd. Na een duidelijke toename over de jaren 07/08 tot en met
09/10 leek de stand te stabiliseren. Dit kan een effect zijn van de twee daaropvolgende pittige winters. Veel
Grote “zilvers” trekken dan meer naar het westen (3). De laatste maanden van 2013 waren echter uitzonderlijk
zacht en er werden record aantallen “Zilly’s” genoteerd in vogelboekhouding van polder Blokhoven.

Figuur 3: Aantallen getelde Grote zilverreigers in de seizoenen 20005-2006 t/m 2013-2014 in Polder Blokhoven
De aanwezigheid van Grote zilverreigers ontgaat boeren, burgers, buitenlui en onderzoekers niet. Veen vragen
zich af waar al die witte reigers vandaan komen. Het in de winter in Nederland aanwezige aantal vogels (1800ex
in 2010/11) is minstens vijf maal hoger dan de in ons land broedende populatie (150 paren in 2010/11). Uit
ringgegevens is gebleken dat er in elk geval vogels uit Polen en Frankrijk naar Nederland trekken. Van september
tot december werden twee van dergelijke in Frankrijk geringde vogels gesignaleerd in Blokhoven en in de
Steenwaard door Culemborgse en Houtense vogelaars (zie foto op titelpagina). Grote zilvers leven in de herfst en
vroege winter vooral van kleine vis. Later in het winterseizoen en bij ijsvorming eten ze ook graag muizen.
Blokhoven biedt een vrijwel ideale leefomgeving voor Grote Zilverreigers. Er zijn slootjes om te foerageren en
ondiep water in de uiterwaarden van de Lek waar eveneens kan worden gevist. Zilverreigers overnachten
groepsgewijs in bomen die in het water staan. In een natuurgebied aan de Culemborgse zijde van de Lek is een
dergelijke slaapplaats waar regelmatig meer dan twintig vogels de nacht doorbrengen.
Verwijzingen:
1.

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

2.

http://poldernatuurblokhoven.blogspot.nl/2013/04/havik-te-pletter.html

3.

Klaassen, O. De toename van overwinterende Grote Zilverreigers in Nederland aan de hand van
dagtellingen en slaapplaatstellingen. Limosa 85 (2012): 82 - 90. Via:
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/LIM85-1-2012-82-90-Klaassen.pdf

Namens de Werkgroep Wintervogels Blokhoven,
Houten, 16 januari 2014
Sjerp Weima
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