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Meer dan een eeuw 
vogelveranderingen 
Dit naslagwerk laat zien welke vogels er in de Biesbosch, de aangrenzende polders 

en woonkernen voorkomen. In ruim een eeuw tijd veranderde de mens dit unieke 

zoetwatergetijdengebied en de omliggende polders. De griend- en rietcultuur gingen 

verloren en door de afsluiting van het Haringvliet verdween het grote verschil tussen eb 

en vloed. Er kwamen spaarbekkens, het landgebruik in de polders intensiveerde en het 

stedelijk gebied breidde uit. Landbouwgrond werd afgegraven en deels op de rivieren 

aangesloten.

De vogelstand bewoog mee. Grote Karekiet en Kwartelkoning verdwenen. De Blauwborst 

vierde tijdelijk grote successen, de Cetti’s Zanger begon een spectaculaire opmars. 

Tegenwoordig verblijven er ’s winters tienduizenden ganzen waar de Zeearend op jaagt. 

Visarenden brengen er hun jongen groot.

In dit boek beschrijven kenners van het gebied:

•  het recente voorkomen en de ontwikkeling van alle 328 waargenomen soorten. 

•  ruim honderd jaar vogelhistorie, gebaseerd op tellingen, publicaties en ander 

archiefmateriaal. Toegelicht met kaarten en grafieken.

•  de relatie tussen het beheer en de vogelveranderingen.

•  het belang van de Biesbosch op landelijke schaal.

De meer dan 600 fraaie foto’s maken het boek nog aantrekkelijker voor iedere 

natuurliefhebber.

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en sponsors.
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Voorwoord Inhoudsopgave

Het zompige dijkje langs de boswachterswo-
ning stopt abrupt voor het water van polder 
De Dood. In 1962 was hier een dijkdoorbraak 
waardoor de landbouwpolder onder water 
liep. Mijn vader, toen consulent natuurbe-
scherming bij Staatsbosbeheer, weigerde het 
te herstellen.
 
Dit gebied is midden jarig zestig mijn eer-
ste kennismaking met de ‘natuur’ geweest. 
Ik herinner me eb en vloed, het voorbij glij-
den in een bootje met mijn vader en Dirk Fey 
in de ondoordringbare wildernis van kreken 
en een orkest van vogelgeluiden (en heel veel 
muggen). Zo werd ik opgevoed; 'ik leerde kij-

ken en luisteren in de Biesbosch', me te ver-
wonderen over de bijzondere samenzang 
tussen vogels, planten en insecten.

De Biesbosch is een uniek zoetwatergetij-
dengebied. Waar de mens het landschap 
sterk beïnvloed heeft, maar waar ook altijd 
natuurlijke processen een vormende rol 
hebben. Van stormvloeden naar grote getij-
denverschillen naar rivierdynamiek. En van 
een cultuurlandschap naar een groot Natio-
naal Park. Wilgenbossen, eilanden en kreken 
vormen deze rivierdelta tot een dynamisch 
en avontuurlijk natuur- en recreatiege-
bied waarin mensen in hun vrije tijd komen 
genieten. 

Dit boek laat zien hoe de vogelbevolking mee 
veranderde met de ontwikkeling van het 
landschap en haar bewoners. Waar natuur-
beschermers uit vroegere tijden zich ver-
wonderden, maar vaak ook zorgen maakten 
om de bedreigingen. Nog steeds zijn die er, 
maar de laatste 25 jaar is de Biesbosch juist 
vergroot en heeft het zich kunnen ontwik-
kelen tot een natuurgebied van internatio-
nale allure. Nationaal Park de Biesbosch laat 
het belang zien van grotere aaneengesloten 
natuurgebieden, waar functies als watervei-
ligheid, drinkwater, landbouw en recreatie 
gecombineerd kunnen worden mits er ook 
voldoende ruimte is waar de natuur zich kan 
terugtrekken en haar gang kan gaan.

Dit boek is tot stand gekomen mede dank-
zij vele honderden vrijwilligers en enkele pro-
fessionals die hun waarnemingen vastlegden 

in veldboekjes, inventarisaties, publicaties 
en tegenwoordig digitaal op het internet. 
Staatsbosbeheer is trots op de Biesbosch, zijn 
boswachters en op de vrijwilligers die jaren-
lang waarnemingen en tellingen uitvoeren. 
We zijn trots om meer dan zestig jaar een rol 
te spelen in de ontwikkeling en beleving van 
dit bijzondere gebied. 

Staatsbosbeheer bouwt met partners aan 
robuuste en veerkrachtige natuurgebieden. 
Gebieden die door hun omvang, ligging en 
inrichting om kunnen gaan met verande-
rende omstandigheden zoals zeespiegelstij-
ging, weersextremen en toenemende recre-
atie. Waar de natuur floreert maar tegelijk er-
tijd de kaders levert voor duurzame beleving 
en benutting. Wij hopen dat nog heel lang te 
blijven doen. Dit boek helpt ons daarbij.

In dit boek staan de vogels centraal, maar 
het is ook een reis door de geschiedenis van 
dit fascinerende gebied. Veranderingen in 
cultuur, in landschap en in de manier van 
omgaan met en denken over de natuur wor-
den weerspiegeld in de vogelbevolking. Laat 
u door de auteurs meenemen om dit te bele-
ven in het vogelparadijs Nationaal Park De 
Biesbosch. Ik wens u veel leesplezier!

Sylvo Thijsen
Directeur Staatsbosbeheer

Oktober 2020

(Staatsbosbeheer/Jeroen den Hartog)
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Gebiedsbeschrijving hoe het landschap veranderde

De biodiversiteit in een gebied wordt bepaald door de natuurlijke dynamiek, het 

gevoerde beheer én de abiotische factoren zoals bodemsamenstelling en neer-

slag. Met andere woorden: het landschap en het landgebruik bepalen de samen-

stelling van de vogelbevolking. Inzicht in de historische ontwikkeling van het land-

schap en het gebruik daarvan helpt dan ook om beter te begrijpen waarom vogels 

zich er vestigen of waarom ze het gebied juist mijden of verlaten. In dit hoofd-

stuk geven we een overzicht van belangrijke ontwikkelingen die het werkgebied 

hebben gevormd tot hoe het er nu uitziet. 

HET ONTSTAAN DE ONTWIKKELINGEN 
VAN HET WERKGEBIED

Groote Waard
Het beschreven werkgebied ligt op de plek 
waar eertijds de Groote of Zuidhollandse 
waard lag. Een groot, omkaad gebied dat ook 
delen van het land van Heusden en Altena, 
de Hoeksche Waard en het gebied rond Dor-
drecht en Geertruidenberg (de steden van de 

Groote Waard) omvatte. Onduidelijk is wan-
neer deze polder precies is ontstaan. In 1230 
bestond hij waarschijnlijk al, want in dat jaar 
was er sprake van een soort waterschap dat 
het gebied bestuurde. 

Dwars door de Groote Waard stroomde, globaal 
van oost naar west, de Middeleeuwse Maas. 
Rond 1273 werd deze river in het oosten bij 
Hedikhuizen en in het westen bij Maasdam 

afgedamd. Deze oude Maas vormde van ouds-
her de grens tussen de graafschappen van 
Nassau in het zuiden en Holland in het noor-
den. Er stroomden nog meer rivieren door de 
Groote Waard, zoals de Dubbel (die de verbin-
ding vormde van de oude Maas naar de Mer-
wede), de Alm, de Dussen, de Middelt, de Vorren 
en de Werken.326 

Sint Elisabethsvloed
Het is wel zeker dat de Groote Waard niet in 
één keer is ingepolderd, maar is ontstaan 
door samenvoeging van een aantal kleinere 
omkade waarden. Door het steeds verleggen 
van de kade naar het buitengebied werden 
de polders alsmaar groter. Het samenvoegen 
van kleinere polders tot grotere eenheden 
vond overigens ook nog in recentere jaren in 
het werkgebied plaats, bijvoorbeeld in de 
Noordwaard, de Oostwaard en op het Eiland 
van Dordrecht (o.a. polder De Zuidpunt). 

De opbouw van zo’n landschap had een grote 
aantrekkingskracht op flora en fauna en dus 
ook op vogels van allerlei pluimage. Dit 
kwam door het kleinschalige karakter, de 
aanwezigheid van binnendijkse kreken, wie-
len, veenputten en andere in die tijd niet te 
ontginnen onlanden. Het is aannemelijk dat 
de Groote Waard ook vóór de Sint Elisabeths-
vloed al een eldorado voor vogels moet zijn 
geweest. Vanwege de ligging dicht bij de zee 
zal de waard al ver vóór 1421 een zorgen-
kindje van het waterschap zijn geweest. Tus-
sen 1230 en 1421 braken de dijken meer dan 
twintig keer door, op allerlei plekken: bij 
Houweningen, Werkendam, Merwede, ‘s Gra-
venwiel (bij Dordrecht), Giessenmonde, 
Almonde, Heusden, Hedikhuizen, Wijk, Andel, 
Twintighoeven, Broek, Woudrichem, Heidijk 
en Aalburg. 

De dijkdoorbraken bij Broek, in de buurt van 
Wieldrecht, spanden wat dat betreft de 
kroon. In vijftig jaar tijd brak de dijk hier zes 
maal door: in 1374, 1376, 1377, 1393, 1421 en 
1422. In 1421 ontstond hier de (tweede) Sint 
Elisabethsvloed toen in de nacht van 18 op 
19 november de dijk bij hoogtij en een 
noordwesterstorm van orkaankracht brak en 
de welvarende Groote Waard overstroomde. 
Zo’n grote doorbraak was er al eens eerder 
geweest. In 1288 zette een grote zeevloed 
niet alleen de Groote Waard, maar eigenlijk 
heel Zuid-Holland onder water. 

Een maand na de vloed van november 1421 
volgde nóg een dijkdoorbraak, nu bij Wer-
kendam. Tot overmaat van ramp vernielde 
een nieuwe stormvloed in 1422 de net her-
stelde dijk bij Broek opnieuw. De derde Sint 
Elisabethsvloed in 1424 betekende de dood-
steek voor de Groote Waard. Men gaf het 
gebied noodgedwongen op. Een veel gro-
ter gebied dan wat wij heden ten dage de 
Biesbosch noemen was een enorme maar 
ondiepe binnenzee geworden, het Bergsche 
Veld. Het ging om grofweg 50.000 hectare, 
tweemaal de grootte van het hier bespro-
ken werkgebied. Slechts een enkel stuk land 
bleef boven water, zoals de historische bin-
nenstad van Dordrecht, omdat de stadsmu-
ren als waterkering fungeerden.326 327

Jacht en visserij
In deze binnenzee was aanvankelijk geen 
landbouw meer mogelijk. De eerste eeuwen 
na het ontstaan werd het gebied het domein 
van vissers, jagers, eendenkooikers en andere 
vogelaars (vogelvangers). Niet alleen het 
vlees van eenden, ganzen en zwanen, maar 
ook de veren (pluimen) van met name 
reiger achtigen brachten geld op (16de/17de 
eeuwse mode). Zodoende werd er veel op 
vogels gejaagd.68

Ook met de visserij op zalm, steur en andere 
trekvissen werd veel geld verdiend. Aan de 
zalmsteekvisserij uit die tijd herinneren nog 
veel hedendaagse Biesboschnamen, zoals 

Slek (Slegh), Kindem (Kindom), Gijster (Gey-
ster), Honderd en Dertig, Kielen, Elzen (Elsen), 
Springer (Springher) et cetera. De zalmsteek-
visserij was er mede de oorzaak van dat de 
Biesbosch extra snel verlandde (de steken 
fungeerden onbedoeld als slib vangers) en 
dat er zandbanken en slibplaten ontston-
den.328

Maar de hoofdoorzaak van de gestage ver-
landing vormden natuurlijk de Rijn en de 
Maas, die op weg naar de delta veel sediment 
aanvoerden en lieten bezinken. Door de 
plaatselijke verlanding ontstonden in de 
grote binnenzee steeds meer geulen, de 
zogenaame kreken en killen. Daardoor werd 
de vloedkomberging minder en ontstond er 

een grotere getijslag: dezelfde hoeveelheid 
water werd door een kleiner oppervlak 
gedrukt. Zodoende werd het unieke karakter 
van de Biesbosch gevormd, niet in het minst 
omdat het gebied al sinds 1423 een zoet 
estuarium is. Alleen in 1421 en 1422 is er 
sprake van enigszins zout water geweest.

Waterafvoer
In de 18de eeuw kwamen er veel problemen 
met de waterafvoer. Door de verdergaande 
verlanding en successie konden de rivieren 
vooral bij ijsgang het water niet snel genoeg 
afvoeren. Daardoor ontstonden er bij Gorin-
chem overstromingen. Om dit probleem op 
te lossen werd in 1730 in de Sliedrechtse 
Biesbosch de zogenaamde Overlaat van Cru-

Kaart (naar Pieter Sluyter) van het Bergsche Veld omstreeks 1565 met linksboven de stad Dordrecht op een eilandje en daar voor de opwassen van het Eiland van Dordrecht 
in wording. Midden onder Geertruidenberg. In het midden een reconstructie van de loop van de Middeleeuwse Maas en een aantal zalmsteken (collectie Hingman)

Kooiman Jan Reuser sr. met kooihondje achter de schermen van de eendenkooi van de Hofmansplaat in de winter 
van 1956 (Jules Witlox)

Overlaat van Cruquius in 1730 (kaart van Bolstra 1937). In het oosten van de Sliedrechtse Biesbosch werden de 
grienden verwijderd en ontstonden gras- en hooilanden.

3
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Vogelaars van schieten naar systematiek

Tegenwoordig trekken vogelaars er op uit met verrekijker, telescoop en smart

phone. Zo onschuldig is vogels kijken niet altijd geweest. Tot begin 20ste eeuw werd 

met een vogelaar ook wel een vogelvanger bedoeld, die achter vogels aanzat om 

ze in de pan te krijgen. Ook de Biesbosch kent een lange vang en jachthistorie. In 

de eeuw van veranderingen verschenen vooraanstaande vogelaars als Eykman en 

Lebret in het gebied. Ze legden als eersten het voorkomen van vogels nauwkeurig 

vast. De generaties vogelaars van daarna staan op hun schouders. In dit hoofdstuk 

passeren deze vogelvangers en vogelaars de revue. Door namen te noemen nemen 

we het risico om  geheel onbedoeld  iemand te vergeten. Daarvoor alvast een 

welgemeend mea culpa. Zonder al die honderden vogelaars, die waarnemingen 

uit het gebied deelden en in het bijzonder de volhardende vogeltellers, was deze 

Avifauna er niet geweest.

Vogels als voedsel en inkomstenbron
Kort na de Sint-Elisabethsvloed van 1421 
waren er al zogenaamde vogelaars in de 
Biesbosch actief. Dat waren echter niet de 
vogelwaarnemers in de huidige zin van het 
woord, maar lieden die hun brood verdien-
den met het vangen en doden van vogels. 
Dat gebeurde vooral in eendenkooien, ook 
wel vogelcoyen genoemd, waar grote aan-
tallen eenden werden gevangen. 

Vogels vormden een belangrijke vleesbron. 
Van de 17de tot en met de 19de eeuw waren 

rond en in de Biesbosch honderden eenden-
kooien te vinden. Op een kaart van M. Cz. van 
Innenvelt uit 1635 zijn er ten zuiden van de 
Zuidendijk in Dordrecht maar liefst 22 inge-
tekend. Ook aan de zuidzijde van de Bies-
bosch waren tientallen eendenkooikers 
actief. In de loop van de 20ste eeuw stopten 
de laatste eendenkooien met de vangst voor 
consumptie. Het is bijna niet voor te stellen 
dat er tot begin vorige eeuw jaarlijks vele 
tienduizenden eenden werden gevangen. 
Ook andere soorten waren niet veilig voor de 
kooikers. In hun ogen verstoorden Aalschol-

vers, reigers en roofvogels de rust onder de 
eenden en daarom werden ze geschoten.302

In de 19de eeuw kwamen vinkenbanen in 
zwang. Met behulp van slagnetten werd 
massaal jacht gemaakt op vinkachtigen 
omdat dit kleine grut als delicatesse werd 
beschouwd. De ‘vinker’ lokte de langstrek-
kende vogels met behulp van blind gemaakte 
lokvogels (blinde vinken) naar de grond, om 
ze vervolgens in de slagnetten te vangen. Het 
vangen op de vinkenbanen gebeurde tijdens 
de najaarstrek, vanaf de laatste week van 
september tot half november. 

Vogelverzamelaar Eykman (zie hierna) kreeg 
een oud vinkenboekje in handen, ‘waarin 
nauwkeurig elken dag de vangsten waren 
opgeteekend van een vinkenbaan op het 
Dordtsche eiland.’ Het ging om gegevens uit 
de jaren 1865-1970. Jaarlijks werden daar in 
acht weken tijd zo’n duizend vogels gevan-
gen. Eykman zette de totalen van deze vijf 
jaren per soort op een rij: 2.455 Botvinken 
(Vink), 618 leeuweriken, 536 Kneuen, 249 
Kepen, 247 Vlasvinken (Groenling), 197 
Haverkneuen (Geelgors), 163 Graspiepers, 86 
Ringmusschen, 37 Spreeuwen, 36 Huismus-
schen, 24 Rietmusschen (Rietgors), 12 Dub-
bele Haverkneuen (Grauwe Gors), 11 kwik-
staarten, 7 Putters, 6 Sperwers, 3 Kneuvrijters 
(Frater), 3 Vismusschen (IJsvogel), 2 onbe-
kende vogels, 1 Dubbele Lijster (Kramsvogel), 
1 valk, 1 Oudgaren (Wielewaal), 1 Berg-
leeuwerik (Strandleeuwerik), 1 Zanglijster en 
1 Tureluur (Kuifleeuwerik).1 

Verzamelaars
Dit slag vogelaar (vogelvanger) was ruim vijf 
eeuwen lang actief in de Biesbosch. Pas aan 
het begin van de 20ste eeuw kwam er een 
andere soort belangstelling voor vogels. Voor 
de vogels in kwestie maakte dat overigens 
niet zoveel uit. De verzamelaars van begin 
1900 waren dan wel geen jagers, maar ook 
hen ging het om dode vogels. Vogelstudie in 
die tijd werd niet met behulp van een verre-
kijker uitgevoerd, maar met het geweer. De 
geschoten vogels werden gebalgd of opge-
zet en op deze manier onderdeel van zoge-
naamde natuurhistorische verzamelingen.

Christiaan Eykman (Eijkman) - 1882-1965
Een van deze vogelaars ‘nieuwe stijl’ in de 
Biesbosch was Christiaan Eykman, geboren 
in Leiden in 1882 en overleden in Oosterbeek 
in 1965. Eykman studeerde aan de veeartse-
nijkundige school in Utrecht en promoveerde 

in 1916 aan de Universiteit van Bern tot doc-
tor in de diergeneeskunde. In 1915 werd hij 
aangesteld als directeur van het slachthuis in 
Dordrecht. Deze functie heeft hij tot aan zijn 
pensionering in 1947 uitgevoerd. Eykman 
was in 1901 één van de oprichters van 
Nederlandsche Ornithologische Vereeniging 
(NOV). Tien jaar later stond hij aan de wieg 
van de Club van Nederlandsche Vogelkundi-
gen. Eykman was een expert op het gebied 
van watervogels.303

In 1932 publiceerde hij De Avifauna van het 
Dordtsche Eiland met naaste omgeving.1 
Behalve veearts was Eykman in de eerste 
plaats preparateur, met een grote kennis van 
de anatomie van vogels. Zijn collectie opge-
zette vogels was omvangrijk en geroemd. Uit 
de wijde omgeving van de Biesbosch kreeg 
Eykman geschoten vogels aangeboden. Zijn 
verzamelling beperkte zich niet tot één indi-
vidu van elke soort. Menig voorwerp (zoals hij 
dat noemde) dat bij hem gebracht werd en 
waarvoor hij een ‘beloning’ betaalde, ein-
digde als preparaat in zijn verzameling. 

Vanwege die beloning kreeg Eykman van 
heinde en verre dode vogels aangeboden, 
meestal geschoten. Ook de eendenkooikers 
uit de Biesbosch waren vaste leveranciers. In 
de eendenkooi van de Benedenste Bever-
sluisplaat in de Dordtse Biesbosch  werd op 4 
juni 1935, nauwelijks een paar maanden vóór 
de inwerkingtreding van de Vogelwet 1936, 
door de toenmalige kooiman Janus Paans 
een paartje Kwakken geschoten. De vogels 
waren in broedkleed,68 zodat we kunnen 
aannemen dat het paar er broedde. Via via 
kon Eykman enkele jaren later het opgezette 
mannetje van dit paar aan zijn collectie toe-
voegen.

Eykman was ook een groot zoogdierkenner. 
In 1937 publiceerde hij het tweedelige boek 
De Nederlandsche Zoogdieren, een uitgave 
van de Vereeniging tot Oprichting en 
Instandhouding van een Natuurhistorisch 
Museum in Rotterdam. Een jaar later gaf de 
Wageningsche Boek- en Handelsdrukkerij 
het eerste deel van zijn driedelige naslag-
werk De Nederlandsche Vogels uit, dat hij in 
1949 voltooide.

Keesjan (C.J.) Verhey - 1917-1966
Een andere bekende Biesboschvogelaar uit 
de vorige eeuw was Cornelis Johannes Ver-
hey, geboren en getogen Dordtenaar. In de 
jaren dertig van de vorige eeuw was hij 
betrokken bij de oprichting van de afdeling 
Dordrecht van de Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie (NJN), waarvan hij jaren-

lang bestuurslid was. Ook was hij een 
belangrijke stimulator van de Vogelwerk-
groep van de Dordtse afdeling van de 
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging (KNNV).

Verhey studeerde biologie in Leiden en was 
vanaf 1945 tot aan zijn dood biologieleraar 
aan het gymnasium en de HBS (later het 
Gemeentelijk Lyceum) te Dordrecht. Als 
leraar heeft hij veel leerlingen gestimuleerd 
de Biesbosch te ontdekken. Zijn enthousi-
asme en praktische manier van lesgeven 
maakten grote indruk op veel van zijn leer-
lingen. Keesjan Verhey zou de reuzenbalse-
mien hebben geïntroduceerd door vanuit 
het buitenland zaden mee te nemen en uit 
te zaaien in de Sliedrechtse, Dordtse en Bra-
bantse Biesbosch. Samen met Tom Lebret 
stelde hij in 1954 een Avifauna van de Bies-
bosch samen, uitgebracht bij de KNNV.2  In 
1961 kwam onder zijn redactie zijn levens-
werk De Biesbosch land van het levende 
water uit, ter gelegenheid van het 60-jarig 
bestaan van de KNNV  en met medewerking 
van Dr. P.C. Heyligers, Mr. T. Lebret en Dr. Ir. I.S. 
Zonneveld.3 

Tom Lebret - 1918-1982
Thomas Lebret, telg uit een bekend Dordts 
patriciërsgeslacht, kwam al van jongs af aan 
in de Biesbosch. Zijn neef Johan Lebret was 
jager in de in 1926 ingepolderde polder De 
Biesbosch en er waren meer jagers in zijn 
familie. Lebret stond aanvankelijk dan ook 
niet afwijzend ten opzichte van de jacht, 
maar later distantieërde hij zich nadrukkelijk 
van de plezierjacht. Vanaf de oprichting van 
de Dordtse afdeling van de NJN op 10 febru-
ari 1934 werd de toen vijftienjarige Lebret 
(voorlopig) lid. Hij was de eerste penning-
meester van deze afdeling. 

De stad Dordrecht met de noordwesthoek van het huidige Eiland van Dordrecht met een aantal van de vele hon-
derden eendenkooien die het werkgebied ooit geherbergd heeft, circa 1545. (Jacob van Deventer)

 Christiaan Eykman, circa 1940 (Beeldbank RAD) Kwak geschoten in de eendenkooi op de Benedenste Beversluisplaat op 4 juni 1935 door kooiker Janus Paans. 
Foto uit 1957 (Arij de Groot)

 Keesjan Verhey, circa 1965 (Collectie Bas Verhey)

4



Kleine Zwanen in berijpte Boven Spiering. 10 januari 2009 (Hans Gebuis)

Ganzen en
zwanen
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Nonnetje Mergellus albellus

Vrij schaarse wintergast  |  Zeer schaarse zomergast

Trend wintergast: <1971 - | 1971-2000 +/- | >2000 +
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Trend van het seizoensgemiddelde van het Nonnetje in het werkgebied en in Nederland

Algemeen
Nonnetjes zijn kleine duikeenden. Dankzij de 
zaagtandjes aan hun snavel zijn ze in staat 
om visjes van een paar centimeter te vangen. 
Ze broeden van Scandinavië tot Oost-Siberië 
en overwinteren met 2.700-6.200 in ons 
land.20 In het werkgebied zijn ze doorgaans in 
tweetallen of kleine groepjes te zien. In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Brilduikers 
zwemmen ze ook weleens in de smallere 
kreken en sloten in de Noordwaard, zolang er 
maar voedsel te vinden is. 

BROEDVOGEL
Ieder jaar worden er wel enkele overzome-
rende vogels gezien. Vaak zijn dat vleugel-
lamme exemplaren. Soms gaat het om een 
paartje, maar gedrag dat op broeden wijst is 
nog nooit waargenomen.

NIET BROEDVOGEL
Recent voorkomen 
De eerste Nonnetjes verschijnen halverwege 
november uit de broedgebieden. In januari en 
februari zijn de aantallen het hoogst. Hoeveel 
Nonnetjes er dan zijn, hangt vooral samen 
met het weer in de belangrijkste winterge-
bieden elders in ons land. Vriest het water van 
het Marker- en IJsselmeer dicht, dan wordt de 
Biesbosch een toevluchtsoord voor honder-
den extra Nonnetjes die hun heil in de luwe, 
open kreken zoeken. Tijdens een koudegolf 
begin februari 2012 liep het totaal op naar 
800 exemplaren.82 In de koude februari-

maand van 2013 piekten de aantallen 
opnieuw, ditmaal met 470 exemplaren. 

Door de gaten in de telreeks is de trend 
waarschijnlijk wat sterk beïnvloed door de 
goed getelde uitschieters in de recente 
koude winters. In andere, zachtere winters is 
er een meer gemiddeld beeld en liggen de 
maxima tussen de 50-150 Nonnetjes. Ze 
verspreiden zich ’s winters vrij ruim over de 
Biesboschkreken en de ontpolderde delen. 
Kennelijk zijn daar de meeste visjes, kreeften 
en slakjes te halen. Nonnetjes mijden het 

stedelijk gebied, de rivieren en poldersloot-
jes. Op de spaarbekkens worden meestal 
maar enkele vogels geteld. In maart trekken 
de meeste weer weg. 

Ontwikkeling
In de eerst helft van de vorige eeuw was het 
Nonnetje ’s winters ‘zeer algemeen op de 
rivieren’ en ‘één der gewoonste Biesboschvo-
gels. […] Neemt bij vorst zeer toe. Vaak ziet 
men dan grote troepen van honderden dieren 
bijeen in wakken, dit zijn dan meestal vol-
wassen woerden.’ 1 Net als bij de Brilduiker 
merkte Lebret ook over Nonnetjes op dat 
vogels in vrouwkleed vaker in de smalle kre-
ken en polderslootjes verbleven dan de vol-
wassen mannetjes.2

Na 1970 zou de soort wat minder talrijk zijn 
geworden. Bij tellingen in de periode 1964-
1985 kwamen de maximale winteraantallen 
meestal niet boven de honderd uit en in 
strenge winters werden maxima van 150-175 
Nonnetjes opgegeven.2 Dat lijkt te laag, want 
uit 1968, 1970 en 1972 zijn bijvoorbeeld gro-
tere uitschieters bekend, zoals wintermaxima 
van respectievelijk 352, 375 en zelfs 901 in de 
Dordtse Biesbosch. In februari 1976 zag Dirk 
Fey er naar schatting 250 op de open kreken 
van de Brabantse Biesbosch.25

Deze piekwinters vielen samen met de grote 
landelijke uitschieters, die optraden als de 
Oostzee langdurig dichtvroor en Nonnetjes 
naar ons land uitweken. Door klimaatopwar-
ming komt dat steeds minder voor. Ze con-
centreren zich vanaf de jaren negentig wat 
minder in het IJsselmeergebied en hebben 
zich wat meer verspreid over middelgrote 
wateren, waaronder de Biesbosch.20

Nonnetjes laten zich doorgaans in tweetallen of kleine groepjes zien. Lijnoorden, 21 januari 2019 (Hans Gebuis)

Grote Zaagbek Mergus merganser
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Trend wintergast: <1971 +/- | 1971-2000 - | >2000 +
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Trend van het seizoensgemiddelde van de Grote Zaagbek in het werkgebied en in Nederland

Algemeen
Grote Zaagbekken broeden in zoete, visrijke 
wateren nabij bossen of parken op het noor-
delijk halfrond. Overwinteraars in ons land 
komen vooral uit Groot-Brittannië en Noord-
oost-Europa. Ongeveer twee derde van de 
winterpopulatie verblijft in het IJsselmeer. 
De Biesbosch is net als de rest van de noor-
delijke Delta een bolwerk. Grote Zaagbekken 
foera geren vooral op vis, waaronder spiering, 
blankvoorn en baars.20

BROEDVOGEL
De laatste jaren worden geregeld overzo-
merende vogels in het werkgebied gezien, 
meestal op de spaarbekkens. Vaak gaat het 
om een enkel mannetje of vrouwtje, zoals in 
2015 en 2017-2019. In 2006 was een paartje 
aanwezig van half mei tot begin juli.9 Op 12 
juni 1928 was er een paartje op de Dordtse 
Kil te zien.1 Ook in de jaren veertig en vijf-
tig werden overzomerende vogels gemeld, 
deels omschreven als aangeschoten.2 Broe-
den in Nederland is gezien uitbreidingen in 
Groot-Brittannië en Duitsland niet ondenk-
baar. Ergens moet het de eerste keer zijn.20

NIET-BROEDVOGEL
Recent voorkomen
Grote Zaagbekken zijn vooral aanwezig in de 
periode november - maart, met een piek in 
januari - februari. Ze worden vaak gezien op 
de bredere kreken in de Biesbosch en op de 
rivieren, met een sterke concentratie in de 
westelijke Brabantse Biesbosch. In recente 
winters nam het aantal flink toe en verblij-
ven maximaal 200-500 vogels in het werk-
gebied. Vooral bij vorst kunnen de aantallen 
behoorlijk oplopen. In februari 2012 was er 
een koudeperiode waardoor veel wateren 
elders dichtvroren. Hierdoor kwamen vele 
Grote Zaagbekken naar het werkgebied. Zo 
werd er een groep van 121 geteld ten oosten 
van de Moerdijkbrug, en waren er 278 aan-
wezig op de Dordtse Kil. Op de Nieuwe Mer-
wede werden bijna 150 vogels geteld. Midden 
februari waren er in totaal ruim 1.200 Grote 
Zaagbekken aanwezig.

Ontwikkeling
In de eerste decennia van de 20ste eeuw was 
de Grote Zaagbek een algemene wintergast 
die alleen met vorst talrijk was. Dan konden 
er duizenden aanwezig zijn. 1 2 Zo verbleven 
er op 15 februari 1942 alleen al 1.200-2.000 
exemplaren op de Nieuwe Merwede. Ook 
in latere strenge winters ging het om grote 
aantallen. In de januarimaanden van 1966 en 
1970 werden bijvoorbeeld honderden zaag-
bekken in de Brabantse Biesbosch gezien. De 
winter van 1978/79 werd gekenmerkt door 

veel ijs. Fey telde in februari 1979 tussen de 
350 en 600 Grote Zaagbekken in een deel van 
de Brabantse. Het totaal voor de Biesbosch lag 
toen op ongeveer 2.400.25

De winteraantallen bleven in de jaren tachtig 
en negentig redelijk stabiel. Daarna namen 
de maximale aantallen af en veranderde het 
winterpatroon opmerkelijk: Grote Zaagbekken 
bleven veel vaker de hele winter, waar ze voor 

die tijd vooral in januari - februari aanwe-
zig waren. Er was telkens slechts een hand-
jevol Grote Zaagbekken buiten die periode.24 
Daardoor namen de seizoensgemiddelden 
juist toe. Wat de zaagbekken zo graag in de 
Biesbosch houdt is niet duidelijk, maar het 
zou weleens een voedselvoordeel kunnen 
zijn. Meer geschikte vissen? Het patroon past 
overigens in een landelijke verschuiving naar 
kleinere wateren.20

Mannetje (links) en vrouwtje (rechts) Grote Zaagbek. De Viersprong in De Elzen, 28 januari 2006 (Hans Gebuis)
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Brabantse Biesbosch 2 2 2 3 0 0 2 2

Dordtse Biesbosch 2 1 2 2 2 1

Aantal uitgevlogen jonge Zeearenden per nest (broedsucces).
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aantal territoria
  Brabantse Biesbosch     Dordtse Biesbosch     Aantal territoria

Aantal territoria en nestsucces van de Zeearend in 2011-2019

Algemeen
De broedvogels verblijven jaarrond in het 
gebied en jagen vooral op plekken met con-
centraties watervogels in de natuurontwik-
kelingspolders. Buiten de broedperiode jagen 
ze weleens samen. Watervogels van formaat 
Meerkoet tot Grauwe Gans zijn favoriete 
prooien, terwijl (neergelegd) aas nauwelijks 
wordt benut. Volwassen Zeearenden gebrui-
ken verschillende hoge slaapbomen verspreid 
in het gebied, maar zoeken aan het einde van 
de winter weer geregeld hun nest op.

BROEDVOGELS 
Recent voorkomen
Door menselijke vervolging in de 19de eeuw 
en het gebruik van gifstoffen halverwege de 
vorige eeuw ging de Europese populatie door 
een diep dal. Maar net als veel andere roof-
vogels begonnen Zeearenden vanaf de jaren 
zeventig aan een grote terugkeer. In Neder-
land werd de komst van de eerste broedge-
vallen ingeleid door een toenemend aantal 
overwinteraars uit de groeiende Europese 

Grote paniek onder de watervogels betekent in de Biesbosch vaak maar één ding: 

er komt een Zeearend aan. Sinds 2012 broedt deze indrukwekkende verschijning 

in het Brabantse deel en vanaf 2014 in het Dordtse reservaat. De nesten bevinden 

zich in populieren in rustige, nauwelijks bereikbare wilgenbossen. In de winter 

verblijven soms wel negen verschillende exemplaren tegelijk in het gebied, die 

profiteren van tienduizenden aanwezige watervogels. Landelijk gezien is de Bies-

bosch een kerngebied voor Zeearenden.

populatie.206 De Biesbosch was het vierde 
grote, waterrijke gebied waar Zeearenden 
gingen broeden, na vestigingen in de Oost-
vaardersplassen (2006), het Lauwersmeer 
(2009) en de IJsselmonding (2011).207

In het najaar van 2011 startte een paartje 
Zeearenden met het uitbouwen van een 
haviksnest op de Groene Plaat ten noorden 
van de Honderd en Dertig. In de daarop vol-
gende wintermaanden werden ze veelvuldig 
samen gezien, om vermoedelijk halverwege 
maart te starten met broeden. Het nest 
bevond zich in de vork van een grote popu-
lier. Het paar bracht twee jongen groot. Ook 
in 2013 en 2014 werd in dit nest gebroed. Op 
8 mei 2014 werden de twee jongen, een 
mannetje en een vrouwtje, geringd. Dit man-
netje vestigde zich in 2018 op 42 km afstand 
in het Krammer-Volkerak en broedde dat 
jaar succesvol.

In 2015 verkaste het Brabantse paar naar 
een andere populier, op zo’n 350 meter van 
de oude nestplek en bracht daar drie jongen 
groot. De reden van verplaatsen blijft giswerk, 
al moet vermeld worden dat het nest in 2014 
het hele broedseizoen werd geflankeerd door 
een toren voor een filmcrew. In februari 2016 
was het paar nog bezig met uitbouwen van 
het nest, maar in maart werd het manne-
tje meermaals met een onvolwassen, ander 
vrouwtje gezien. Waarschijnlijk heeft zij het 
broedgeval verstoord in de vroege jongen-
fase en vond er in de eerste week van april 
een partnerwissel plaats. Normaal gezien 
blijven Zeearenden elkaar levenslang trouw 
en vinden wisselingen alleen plaats bij dood 
van één van de vogels.208

In 2017 werd er geen broedpoging onderno-
men en in de winter van 2017/18 bouwde 
het nieuw samengestelde paar een nest in 
een populier middenin het bosreservaat Kei-
zersdijk. In 2018 en 2019 bracht het telkens 
twee jongen groot. De vorige nestboom 
waaide begin 2018 om.

In de Dordtse Biesbosch is vanaf 2014 jaarlijks 
gebroed in een uitgebouwd haviksnest in een 
populier op de Benedenste Beversluisplaat. 
Dit paar bracht tot en met 2019 jaarlijks 
gemiddeld 1,7 jong groot. Voor de Brabantse 
broedgevallen lag dit gemiddelde op 1,6 jong. 
De paren zijn daarmee de succesvolste van 
het land. Kennelijk zijn de lokale voedselom-
standigheden erg gunstig. De broedende 
Zeearenden kunnen in de Biesbosch rekenen 
op grote aantallen watervogels en uitge-
paaide vissen. In 2014 verzamelde prooires-

ten op het Brabantse nest bestonden onder 
meer uit een muskusrat, Slobeend, Winterta-
ling, diverse Meerkoeten, een snoekbaars en 
enkele Postduiven. Of er in de Biesbosch 
plaats is voor meer broedparen, zal vooral 
afhangen van het aanbod van geschikte 
nestbomen in rustige gebiedsdelen. De grens Zeearenden kunnen in het winterhalfjaar rekenen op de aanwezigheid van bijna 50.000 geschikte vogelprooien in het werkgebied. Hardenhoek, 16 september 2016 (Albert 

de Jong)

tussen de huidige twee territoria lijkt ter 
hoogte van de Catharinaplaatjes te liggen.

NIET-BROEDVOGEL
Recent voorkomen
Naast de broedparen duiken in recente jaren 
steeds meer verschillende onvolwassen Zee-

Het Dordtse paar Zeearenden. Polder De Biesbosch, 1 december 2014 (Hans Gebuis)

De grootste populieren dienen als nestbomen. Groene Plaat, 25 april 2014 (Jacques van der Neut)
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