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Bestuur

In de loop van het verslagjaar onderging het bestuur geen wijziging. Het be
stond op 31 december 1965 uit:
de leden :
dr. ir. Z . Y . van der Meer, tevens voorzitter,
H. Bakker, tevens plaatsvervangend voorzitter,
dr. G. A. Brouwer,
mr. T. Lebret,
mr. F. Oorthuys,
ir. A. Stoffels,
prof. dr. K. H. Voous,
de adviserende leden :
ir. W . G. Beeftink,
mr. M. D . Joustra,
ir. C. N . A. de Voogd
en de secretaris B. H. Berends, Leeuwerikplein 15, 's-Gravenhage .

Vergaderingen

Het bestuur vergaderde op 20 januari, 26 april , 2 juni, 6 september en 17
november.

Wijziging areaal

In verband met de aanleg van haven- en industrieterreinen op West-Rozenburg
is de ingebruikgeving aan onze stichting van ongeveer 57 ,5 ha staatsgrond,
gelegen in het gebied tussen de zuidelijke dijk van de polder Pan of Krim
en de Brielse Maasboezem, met ingang van 2 november 1965 opgezegd.
Een deel van de vorenbedoelde grond , alsmede een oppervlakte water, samen
een drietal oppervlakten grond en water ter grootte van ongeveer 13,21 ha
en deel uitmakende van het Wijde Slik op West-Rozenburg , is met ingang van
1 september 1965, tot wederopzegging, aan onze stichting in gebruik gegeven .
Het zou van belang zijn als na al de verliezen, die De Beer leed, van het grote
zand- en slikgebied in de Brielse Maasmond althans een gedeelte als natuur
gebied aan de stichting in beheer zou worden gegeven en niet alleen voor
recreatie zou worden bestemd.
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DE BEER
Aan rapporten van onze opzichter, de heer W. Korfmaker, die een nieuwe
woning heeft betrokken aan de binnenzijde van de dam door de Brielse Maas,
ter hoogte van de spuisluis, zijn de volgende gegevens ontleend.
Op de restanten van het voormalig zo beroemde groene strand broedden,
ondanks de vele onrust, die de Europoortwerken met zich mee brengen, be
halve een 4000 paar Kapmeeuwen , nog wat Zilver- en Stormmeeuwen. Ook
enige Tureluurs, Grutto's , Kieviten en Scholeksters hadden hun voormalig
broedterrein weer opgezocht.
Grote Sterns maakten wel aanstalten om op de Westplaats (voor de monding
van de Brielse Maas) te gaan broeden , doch zij verdwenen weer.
Verontrustend was het aantal dode vogels dat de opzichter in de maanden
januari en februari vond langs de oevers van de monding van de Brielse Maas.
Hij vermeldt een 40-tal Bonte Strandlopers, Bergeenden en zeer veel Storm
meeuwen. Alle vogels vertoonden het zelfde krampachtige beeld, gestrekte
staart, gespannen vleugels en de snavel in het zand gedrukt. Een laboratorium
onderzoek wees uit, dat er in lever en nieren zowel lindaan als dieldrin kon
worden aangetoond. Men meende echter, dat de hoeveelheid te gering was
om de dood te hebben veroorzaakt. Korfmaker meent, dat er wel degelijk
sprake is geweest van een vergiftiging.
Het gedeelte van de Beer, dat nog aan de stichting gelaten is, langs de
noordelijke oever van de Brielse Maas binnen de dam, bevat behalve het z.g.
vogeleiland nog een strook duindoornstruweel daaromheen, totaal 13,21 ha.
Korfmaker woont daar, zodat er nu voldoende toezicht is, wat wel nodig is
met het oog op de toenemende recreatiedruk. Op het eilandje broedden
6 Kieviten, een Tureluur, een Kemphaan en 4 Slobeenden. Verder veel Riet
gorzen en Kneuen . Deze laatste waren ook talrijk in de buiten het eiland ge
legen wildernis, waar bovendien Nachtegalen, Fitissen, Merels, Zanglijsters,
Spotvogels, Zwartkoptuinfluiters, een Braamsluiper en een Sprinkhaanriet
zanger broedden. Ook waren er veel Koekoeken. Allemaal vogels die op de
oude De Beer in het duinstruweel en in de jonge bebossing pleegden te
broeden.
In de trektijd blijkt dit kleine stukje natuur vlak naast de barre zandvlakten
en industrieterreinen van Europoort een grote aantrekkingskracht te hebben
voor doortrekkers. Korfmaker noemt: Staartmees, Sijsje, Kool- en Pimpelmees,
Winterkoninkje, Heggemus, Roodborst, Putter (veel), Vink , Keep , Goudhaantje,
Paapje, Pestvogel, Veld- en Kuifleeuwerik, Groene Specht, Grauwe en Bonte
Vliegenvanger, Merel (veel), Zanglijster, Geelgors, Witte Kwikstaart, Krams
vogel, Koperwiek, Roerdomp, Bosruiter, Waterral (veel), Waterhoentje, Meer
koet en Slob- en Wilde Eend.

Behalve voor de avifauna is het reservaat van belang voor de flora. Er werden
enige paden opengehakt en in voor- en najaar werden in de ruigte flinke
stukken gemaaid. Langs de paden bloeiden rijkelijk Leverkruid, Wilgenroosje
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en Harig Wilgenroosje, Vlasleeuwenhoek, Watermunt en Bijenkorfje. De zeld
zame Bitterling komt er meer en meer voor en op meer open plekken bloeide
Handekenskruid, Vleeskleurige Orchis, Moeraswespenorchis. Er waren ook
kleine veldjes met Parnassia. Het ligt in de bedoeling voor belangstellende
zomergasten van het Kruiningergors , voor kampeerders en eventueel jeugd
groepen hier kleine instructieve excursies te organiseren, waardoor toch ook
dit kleine restant van De Beer nog wat van nut kan zijn.

PLAAT VAN SCHEELHOEK
De rust is hier nog steeds niet teruggekeerd. Aan de westzijde staat een
gemaal, dat het water uit het aan beide zijden afgesloten ZUiderdiep uitslaat
op de nieuwe vissershaven . Het hiervoor aan de westzijde van het reservaat
gegraven spuikanaal, dat naar het noorden nog wordt voortgezet, vormt een
goede afsluiting van dit gebied. Alleen via een baileybrug kan men op de
Scheelhoek komen. Deze brug is momenteel nog in gebruik voor de trailers,
die materiaal voor dijkverzwaring langs de noordzijde van de Scheelhoek naar
de oostelijke punt vervoeren. Ook wordt het geoogste riet over deze brug
afgevoerd .
Het bovengenoemde gemaal zal verdwijnen, zodra een rechtstreekse ver
binding van het Zuiderdiep via spuisluizen met het buitenwater van het
Haringvliet mogelijk wordt. Daarvoor in de plaats komt een klein gemaaltje,
dat het water uit het Zuiderdiep in een sloot pompt, die langs de west- en
zuidzijde van het reservaat zal worden gegraven. Een kade aan de buitenzijde
zal verhinderen dat het water in het ZUiderdiep terugstroomt. Deze werken
worden door de Rijkswaterstaat op ons verzoek uitgevoerd. Wij kunnen zo
doende de waterstand op de Scheel hoek zelf in de hand houden. Dit is wel
nodig , want door de aanleg van een brede zanddijk langs de noordrand van
de Scheelhoek en door de afsluiting in het oosten en het westen van het
Zuiderdiep zou, door gebrek aan water, een snelle verwildering met dichte
opslag en verdwijnen van het riet het gevolg zijn . Het ligt nu in de bedoeling
een gedeelte successievelijk door beweiding geschikt te maken voor ganzen
en in het andere deel door voldoende bevloeiing de rietgroei te bevorderen.
Op de reeds genoemde opgespoten zandrug langs de noordzijde van de
Scheelhoek zijn door het Staatsbosbeheer proeven <.>angezet voor een be
planting met Duindoorn, Liguster, Kruipwilg en Vlier; ook is een proefveldje
ingezaaid met Duindoorn, gel-st en gras. Verder werden metingen bij op de
zandrug geplaatste piketten verricht om de verstuiving door de wind na te
gaan.
Onze bewaker, de heer A. M. Blokland, hield ons door zijn maandverslagen
goed op de hoogte. Wat de vogelstand betreft moest helaas geconstateerd
worden dat de Grote Stern, eertijds de trots van de Scheelhoek, dit jaar
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verstek liet gaan. Er broedden nog wel enkele Visdiefjes. Kapmeeuwen waren
er weer vele duizenden. Het aantal broedende Slobeenden en Bergeenden
nam toe. Ook waren er als elk jaar weer veel Wilde Eenden. Kluten, die
vroeger op de Scheelhoek de grootste kolonie van Nederland vormden, waren
er nog maar weinig. Zij schijnen zich meer over de plaats en de aangren
zende polders te verspreiden. Verder waren er als van ouds Scholeksters,
enkele Tureluurs, Kemphanen en Strandplevieren.
Dit wat de broedvogels betreft. In het winterseizoen kwamen er als elk jaar
een groot aantal Brandganzen pleisteren . In december waren er plm. 5000
stuks van deze fraaie, volledig beschermde ganzensoort. Grauwe Ganzen
waren er veel minder en wel vóór de eerste vorstperiode, zo'n 300 stuks.
In de laatste maanden van het jaar waren er groepen Baardmannetjes in
het riet bezig de rietlarven te verschalken waar het riet dit Jaar veel van te
lijden had.
Dat de Scheel hoek in het winterseizoen behalve voor ganzen ook voor veel
ander waterwild van groot belang is, tonen de tellingen aan , die, meestal twee
maal in de maand , door Blokland voor het Itbon werden verricht. Aangezien
de betekenis van een reservaat voor pleisterend en doortrekkend waterwild
het beste blijkt als men vanaf eind augustus tot eind maart in het volgende
jaar de tellingen verricht, volgt hieronder het resultaat voor het seizoen
1964-1965. (Zie staatje op bladzijde 7)

KWADE HOEK
Ook dit jaar was de bewaking in handen van de opzichter J. Vlietland .
Voor de opzichter is momenteel een woning in aanbouw, waarvoor de be
nodigde grond vlak bij de Kwade Hoek in erfpacht werd verkregen van de
Drinkwaterleiding. Aan deze woning is tevens een bestuursgedeelte gekop
peld , zodat het bestuur, evenals op De Beer het geval was, straks weer zal
beschikken over een eigen vergaderruimte en een logeergelegenheid, even
tueel ook bestemd voor wetenschappelijke onderzoekers. Wat dit laatste be
treft, beschikt de stichting ook nog over een bunker met twee slaapvertrekken ,
een keuken en een zitkamer, waarvan de inventaris afkomstig is van de ge
sloopte logeergelegenheden in de grote bunker op De Beer. Hiervan werd
in de afgelopen zomer gebruik gemaakt door enige studenten in de biologie,
waarbij een plantensociologische kartering werd uitgevoerd .
Aan de rapporten van Vlietland ontlenen wij het volgende .
In april werden reeds broedende Wilde Eenden, Kieviten, Grutto's, Tureluurs,
Holenduiven , Graspiepers en Kneuen waargenomen .
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6
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4
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In mei kwamen daarbij : Slobeend, Bergeend , Torenvalk, Patrijs , Fazant, Schol
ekster, Kluut, Kokmeeuw, Houtduif, Tortelduif, Ransuil, Witte Kwikstaart,
Merel, Tapuit, Nachtegaal, Sprinkhaanrietzanger, Vlaamse Gaai en Wielewaal.
Er werden in deze maand vrij veel dode Scholeksters gevonden en ook stierven
van verscheidene vogels de jongen door het slechte weer. De Kokmeeuwen
vormden weer een kleine kolonie met een zestig nesten. Er vertoonden zich
in de buurt van de kolonie enkele Grote Sterns, maar er werd geen enkel
broedgeval geconstateerd.

De Kw ade Hoe k -

Parna ssia

De konijnen zijn nog steeds besmet met myxomatose. In juni prijkte de Kwade
Hoek met hele veldjes gele Rolklaver en rose Kattendoorn . Ook werd het
zeldzame Laksteeltje weer gevonden, terwijl in de jonge duinen zich veel
Zeedistel had ontwikkeld . In augustus waren hele plekken wit van de Parnas
sia. Getracht zal worden , door het plaatselijk bestrijden van de ruigte hier nog
uitbreiding aan te geven. De het vorige jaar gedeeltelijk aangelegde stuifdijk,
die op ons verzoek niet verder naar het oosten werd doorgetrokken , begint
door verstuiving al een meer natuurlijke vorm aan te nemen.
Het vee op het verpachte gedeelte brak weinig uit. De afrastering van schrik
draad, aangevuld met gewoon draad, werd goed bijgehouden. Eind september
vertoonden zich de eerste ganzen, een 120 stuks. Bij een ronde in oktober
werden 28 strikken gevonden. In deze maand graasden er een goede 500
Grauwe Ganzen op de grasvlakte; op de slikken telde Vlietland een 190 jonge
Bergeenden, 12 Lepelaars, 18 Blauwe Reigers, 120 Kluten en 6 Aalscholvers.
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De Kwade Hoek blijkt dus ook meer en meer voor doortrekkers van belang
te zijn . Ook aan Vlietland zijn door het Itbon nu telfo rmulieren voor waterwild
gezonden ; in het jaarverslag 1966 hopen wij de resultaten van het winter
seizoen 1965-1966 te vermelden. In de Duindoorns vertoonden zich veel
Kramsvogels . Midden december werd bijna het gehele terrein door hoogwater
overspoeld; veel hazen en konijnen verdronken .

De Kwade Hoek -

Jonge du inti es met b lauwe zeed iste l

PUNT VAN GOEREE
Dit is nog steeds een zeer belangrijk broedgebied voor Bergeenden (in konij
nenholen of in het dichte struweel) , Kapmeeuwen (op het gors) en talrijke
zangvogels . Helaas wordt door de voorgenomen aanleg van een verkeersweg,
welke zal aansluiten op de in uitvoering zijnde dam naar Schouwen (de
Brouwe rsdam) , het botanisch belangrijke gors en een deel van het duingebied
bedreigd . Wij hopen echter het overige deel met dicht struweel achter de
zeereep te behouden. Wat het gors betreft, willen wij hier memoreren , dat
aan dit interessante gebied twee proefschriften zijn gewijd.
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Punt van Goeree -

Het Gors

D ichte beg roe i ing o p de Punt van Goeree

10

HOMPELVOET
In het voorjaar bezocht een gedeelte van het bestuur deze plaat in de Greve
lingen. Er was een behoorlijke kokmeeuwenkolonie en er hadden zich ook
weer Grote Sterns gevestigd. Volgens berichten van vissers is later in het
broedseizoen vrijwel alles bij een hoge vloed weggespoeld . Dit gevaar zal
pas geweken zijn, als de Brouwersdam is aangelegd; als broedgebied zal
deze pl aat dan van groot belang zijn.

Hom pe lvoe t -

Eer ste begroeiing

VEER SE MEER
Op de Middelplaten met inbegrip van de "vaste wal " werd toezicht gehouden
door de bewaker M . de Jong, op de Goudplaat door de bewaker C. van der
Weeie .
Het broedseizoen 1965
Het broedseizoen 1965, het vijfde na de afsluiting van het Veerse Meer, is
redelijk gunstig verlopen . Er was een verheugende toeneming van Dwergsterns
op de Goudplaat. In beide reservaten werd een donsjong van een Zilver
meeuw aangetroffen , zodat broeden van deze soort thans vast staat. Ook van
de Slobeend werd het broeden nu met zekerheid vastgesteld. Nieuwe soorten
waren Grutto en Waterhoen , beide op de Middelpl aten . Me i en juni waren
helaas koud en nat, evenals de eerste helft van juli. Er kwamen veel dons
jongen van Bergeenden en Kluten om.
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Reservaat De Middelplaten (Veerse Meer)

De toestand van de vegetatie
1.

De Middelplaten

a.

Het "vaste land"

De voorgeschiedenis zij in het kort herhaald: in begin mei 1964 werd ca.
30 ha gras ingezaaid, in september nog ca. 3 ha. In augustus 1964 begon de
beweiding met schapen waarvan het aantal geleidelijk werd opgevoerd tot een
125 stuks. In januari 1965 werd het ingezaaide terrein door 2000 à 3000 ganzen
in ca. 10 dagen kaalgegraasd. De schapen hebben toen tot eind maart 1965
buiten het reservaat moeten grazen. Begin april 1965 ontstond in het weiland
een dichte opslag van Wilgenroosjes, zodat het even leek of deze het gras
zouden verdringen. Maar na enkele weken werden de Wilgenroosjes door de
schapen finaal afgegraasd. Het aantal schapen werd in de loop van het voor
jaar opgevoerd tot ± 225. Toch kreeg het gras overal gelegenheid om in het
zaad te komen. De zaadval zal stellig tot verdichting van de grasmat bijdragen,
omdat tussen de zaairegels overal nog onbedekte grond aanwezig is.
De invloed van de beweiding werd overigens duideiijk zichtbaar op de niet
ingezaaide delen van het reservaat. Waar in het voo rjaar van 1964 nog dichte
ruigten van Wilgenroosjes voorkwamen, is deze begroeiing in de zomer van
1965 practisch overal laag gehouden. Slechts plaatselijk ontstonden ruige
plekken, maar dit is op zich zelf geen bezwaar. Het oostelijke (niet ingezaaide)
deel van het reservaat werd door middel van een dam voor de schapen toe
gankelijk gemaakt, zodat de vegetatie ook hier werd kortgehouden. Wel
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komen de schapen hier minder frequent, maar doordat de bodem hier arm is,
behoeft doorschieten van de vegetatie niet te worden gevreesd.
Door de vele neerslag bleef overal in het reservaat veel oppervlakte water
staan. Plaatselijk profiteerden de biezen hiervan en er werden enkele Lisdod
den (Typha augustifolia?) gevonden . Op enkele plaatsen hebben Duindoorns
zich gevestigd.
b.

De eilanden

Terwijl de ontwikkeling van de plantengroei op het Véiste land de door ons
gewenste richting heeft, begint zich op de eigenlijke Middelplaten een lang
zame, doch ni et te miskennen ruigtevorming te manifesteren, die voor de te
beschermen vogelsoorten een bedreiging vormt. Vei'schillende factoren , te
weten de Leer lage ligging en de arme bodem , hebben gemaakt, dat de ont
wikkeling nog niet het lawine-achtige tempo kreeg, dat elders in het reservaat
optrad. Ook hebben de konijnen, hazen en soms kleine aantallen ganzen de
vegetatie laag helpen houden .
Zodoende is zeker nog tweederde deel van dit eiland aantrekkelijk voor
Kluten, pleviertjes en sterns en ook Kievit, Tureluur, Scholekster en ee nden.
Maar op de iets hogere delen op het midden van het eiland heeft zich hier en
daar een soms dichte en ruige vegetatie van o.a. distels, wilgenroosjes en
kamille gevestigd. BEEFTINK (in lit.) meent dat deze ruigte zich niet zal uit
breiden, omdat elders in de eerste jaren na de afsluiting de vruchtbare boven
grond is afgestoven. Dit geldt echter weer niet voor de vochtige randen van
het terrein . Nu zijn juist deze randen voor vogels als Kluten, sterns, plevieren
en Kokmeeuwen van veel belang en het begroeid raken van deze stroken
zou dus toch weer het einde betekenen van de door ons gewenst geachte
vogelsoorten.
Hoewel de Kokmeeuwen van deze soorten het minst gevoelig zijn voor het
dichtgroeien van het terrein, toonden zij in het broedseizoen 1965 een duidelij
ke voorkeur voor de open plekken van grotere uitgestrektheid. Maar op deze
open plekken kozen zij dan weer de kamillepollen of -"struiken" om er hun
nest naast te bouwen . Later zitten de jongen ook altijd in de dekking van
deze pollen. Zodoende concentreert zich daar de mest van de Kokmeeuwen.
Dit is een cumulatief effect, dat voorlopig gunstig is voor de meeuwen, maar
dat al spoedig zal omslaan in het tegendeel: bij toenemende ruigtevorming
moeten de meeuwen het veld ruimen. Zij versnellen dus hun eigen ondergang .
Op zich zelf is het verdwijnen, althans een sterke achteruitgang van de Kok
meeuwen, geen groot verlies maar de meeste andere door ons gewenste
soorten (Sterns , Kluten en andere steltlopers) zijn veel en veel gevoeliger
voor ruigtevorming dan de Kokmeeuwen en zijn dus gedoemd al veel eerder
te verdwijnen. Dit proces verloopt altijd weer sneller dan men verwacht.
In het algemeen zijn ornithologen meer bevreesd voor dit soort ruigtevorming
dan botanici.
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Zeer belangrijk is overigens , dat onder leiding van Dr. Ir. W. G. Beeftink
wordt voortgegaan met het systematisch rooien van riet, waardoor het alge
meen aanzien van de vegetatie belangrijk minder ruig is dan anders het geval
zou zijn .

2.

De Goudplaat

In het vorige broedvogelverslag kon worden gesteld, dat de vegetatieontwik
keling op de Goudplaat achter was vergeleken bij die op de Middelplaten.
Toch wordt een dergelijke achterstand altijd sneller ingelopen dan men ver
wacht, omdat na het einde van de broedtijd de vegetatieontwikkeling op volle
kracht doorgaat om pas in de herfst tot stilstand te komen. Met andere woor
den : de broedtijd duurt drie maanden, te weten van half april tot half juli, de
vegetatie-periode duur tweemaal zo lang .
Terwijl in de zomer van 1964 globaal de helft van het reservaat nog werd
ingenomen door een nagenoeg kale schelpvlakte, is het oppervlak hiervan
thans tot minder dan 10 ha ingekrompen.
Bovendien beginnen overal kiemplanten van verschillende pioniersoorten op
te komen. De gevaarlijkste hiervan zijn wilgen (Salix) , niet om het oppervlak
dat de wilgenbomen na enkele jaren innemen, maar omdat de aanwezigheid
van bomen, zelfs al staan die zeer verspreid, de door ons gewenste vogel
soorten volledig afschrikken. Deze wilgenplantjes werden daarom gedurende
de korte bezoeken aan de broedplaatsen zoveel mogelijk uitgetrokken. De
dUindoornopslag werd evenwel gespaard. In de lage en vochtige randen van
de Goudplaat is de zoutinvloed waarschijnlijk nog vrij groot, maar ook hier
begint een ruige vegetatie geleidelijk door te zetten. De in de nazomer inge
voerde beweiding zal ons helpen een ruigte-explosie te voorkomen.
Intussen zijn de voormalige schorren en de overgangsgronden ten noorden
van het reservaat door Staatsbosbeheer geëgaliseerd en rijp gemaakt voor
het inplanten van bos . Op deze wijze krijgt het reservaat langs de noordzijde
een beschutting, die bovendien ook storing-werend zal zijn. Of het randeffect
van deze bebossing op de duur gunstig zal zijn, is moeilijk te voorzien.
Samenvattend kan worden gezegd, dat de vegetatie-ontwikkeling in onze
reservaten in het Veerse Meer-gebied geen reden meer geeft tot ongerust
heid, met uitzondering van die op de eigenlijke Middelplaatjes.

De broedvogels
De Middelplaten

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op tellingen en schattingen van de
bewaker M. de Jong, daarnaast op eigen waarnemingen en indrukken. Ter
vergelijking worden de aantallen van 1964 naast die van 1965 vermeld.
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1964
Bergeend
Wilde Eend
Slobeend
Patrijs
Fazant
Waterhoen
Scholekster
Kievit
Bontbekplevier
Strandplevier
Kleine Plevier
Grutto
Tureluur
Kemphaan
Kluut
Zilvermeeuw
Kokmeeuw
Visdiefje
Dwergstern
Veldleeuwerik
Graspieper
Gele Kwikstaart
Rietgors

10 paar met jongen
50-75
5
5
20-25
25
3
75
100-120
3
100
?

200
75
3
30
10
20
10

1965
5 paar met jongen
50
1
15
20
1
60
40
3
100
4
1
30
?

100
1
1100
20
3
30
10
20
10

Vergelijking van de aantallen broedparen voor 1964 en 1965 geeft aanleiding
tot enkele opmerkingen.
a. In een aantal gevallen lijkt toeneming of afneming een gevolg van de in
augustus 1964 ingevoerde begrazing, waardoor de ruigte sterk is terugge
drongen. Bovendien werd de dichtste ruigte in augustus 1964 mechanisch
verwijderd om plaats te maken voor weiland .
Scholekster, Kievit en Patrijs hebben waarschijnlijk geprofiteerd . De Wilde
Eend heeft door vermindering van de ruigte misschien terrein verloren, maar
op vele plaatsen nestelden de eenden volkomen open-en-bloot en met succes.
Dat een typische ruigte-broeder als de Fazant als broedvogel is toegenomen ,
kan schijn zijn: misschien broedde er in 1964 in de dichte ruigte een veel
groter aantal dan wij hebben vermoed, terwijl zij bovendien zijn verhuisd
naar de minder ruige gedeelten van het terrein, waar relatief meer nesten
worden gevonden.
lets dergelijks geldt waarschijnlijk ook bij de Rietgors, al zijn bij deze soort
de zingende 0een betere basis voor een dichtheidsschatting dan de ver
borgen broedende en zeer vast zittende
22
van de Fazant. Het aantal
broedparen van de Rietgors is in 1964 vermoedelijk toch wel hoger geweest
dan 10.
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De toegenomen overzichtelijkheid van het terrein kan ook oorzaak zijn dat de
Slobeend dit jaar voor het eerst met zekerheid als broedvogel werd vastge
steld, terwijl in 1964 broeden als "niet uitgesloten" werd genoteerd. De
Tureluur blijkt door de vermindering van het ruigte-areaal te zijn achteruitge
gaan .
b. In het algemeen kan toeneming van een soort in een " nieuw" terrein
voortkomen uit immigratie en uit " eigen productie ". Welke van deze factoren
bij de toeneming in ons reservaat optreden is moeilijk te zeggen . Er is echter
een speciaal soort immigratie waarop bewaker M . de Jong heeft gew3zen ,
namelijk die van vogels die in het oude land in de omgeving van het reservaat
een legsel verloren hebben en dan een vervolglegsal beginnen in het reser
vaat. Hij meent dat dit vooral optreedt bij Wilde Eend en Kievit. Een belang
rijk deel van de legsels van deze soorten is in het reservaat later dan in het
oude land. Ook de Grutto, die zich dit jaar voor het eerst vestigde, was zeer
laat: pas op 5 juni waren de vogels duidelijk aan het alarmeren en op 13 juli
alarmeerden zij nog .
c. Bij de Bergeend was het aantal paren met jongen in 1965 slechts de helft
van dat in 1964. Hierbij moet worden bedacht, dat een deel van de Bergeenden
buiten het reservaat broedt. Soms moeten de jongen kilometers afleggen
voor zij het reservaat bereiken . In een koude en natte zomer vallen dan veel
slachtoffers. Maar ook in het reservaat werden op 13 Juli, na een reeks zeer
koude en natte dagen, niet minder dan 9 dode pulli bijeen gevonden . Het aan
tal nesten in het reservaat behoeft dus op zich zelf niet kleiner te zijn geweest
dan in 1964. Het sterk toegenomen aantal konijnenpijpen in het reservaat is
voor deze soort een gunstige factor. Er werden 6 "kunstholen" gemaakt. De
;zavelbodem is hiervoor zeer gunstig . Van gebruik door de Bergeenden is
niet gebleken.
Gaan wij de rij nu nog eens na, dan valt van de volgende soorten nog iets te
zeggen.
Waterhoen. Het vinden van een nest met 9 eieren was een v errassing . Het
nest lag in een Spartina-pol in een kreekje. Nu Scirpus en Typha zich gaan
uitbreiden wordt het terrein spoedig geschikt voor deze weinig kieskeurige
soort. Dat hij zich niet eerder vestigde, kan samenhangen met de algemene
populatiedichtheid, die in 1964, kort na de zeer strenge winter van 1963, nog
te gering was om kolonisten te leveren.
Kleine Plevier. De soort is misschien mede aangetrokken door enkele kale
kleivlakken die ontstonden, doordat aan de binnenzijde van het raster een
voor tractoren berijdbare baan werd gemaakt met behulp van een bulldozer.
Van de in de broedtijd waargenomen, niet broedende vogels zijn er enkele
het vermelden waard .
1 Kleine Zilverreiger, vanaf eind mei . 5 Lepelaars , 30 Knobbelzwanen, 6
Grauwe Ganzen (op 7 juni) , tientallen Rotganzen, een 500 Wilde Eenden ,
waartussen enkele Winter- en Zomertalingen, Pijlstaarten , Smienten en Slob
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eenden . Een Bruine Kuikendief SJ werd gedurende de broedtijd regelmatig
waargenomen . De soort heeft waa rschijnlijk buiten het reservaat in een per
ceel koolzaad gebroed. Zoeken is nagelaten om het verstoringsrisico te be
perken. Vliegende jongen werden niet gezien . Talrijk waren doortrekkende en
overzomerende steltlopers, waarvan het meest opvallend waren een 200 Rosse
Grutto's en voorts wisselende aantallen Zilverplevieren, Regenwulpen, Kanoet
strandlopers , Zwarte- en Groenpootruiters, Bontbekplevieren, Steenlopers,
Bonte Strandlopers , Oeverlopers, Bosruiters en Witgatjes .
De Goudplaat

Bergeend : Volgens bewaker C . van der Weele 3 paren met jongen.
Er waren overigens steeds tientallen niet-broedende vogels .
Zilvermeeuwen : een donsjong aangetroffen op 1 juli.
Visdiefjes : op 13 jun i schenen er 30-40 broedparen te zijn :
Op 1 juli ± 120 alarmerende vogels boven mij, hetgeen een schatting van
60 broedparen zou wettigen .
Dwergstern : op 13 juni werd met vijf personen een veiligheidshalve snel
uitgevoerd bezoek aan de kolonie gebracht, waarbij dus uiteraard maar een
deel van de nesten en jongen werd gevonden. Er werden 8 legsels, 3 nesten
met kleine jongen en 5 lege, waarschijnlijk uitgekomen nesten, waarvan geen
jongen werden gezien, gevonden. Dit zou op 16 broedparen wijzen . Een schat
ting van twintig broedpa ren lijkt niet te hoog.
Kluut: ± 20 paar.
Tureluur en Scholekster: schenen onveranderd.
Bontbekplevier: een sterk alarmerend paar.
Strandplevier: ± 30 paar.
Opmerkelijk was wel de " explosie " van de Dwergsterns. Het is niet aan te
nemen, dat deze voor de huidige begrippen grote kolonie uit eigen productie
van het vorige jaar is ontstaan . Wel kan men zich voorstellen, dat het groepje
van drie paar dat in 1964 broedde, nog geen grote aantrekkingskracht op dak
loos rondzwervende Dwergsterns kon uitoefenen, maar dat de na het gunstige
broedseizoen 1964 gegroe ide bevolking dat wel kon. Zc zouden productie en
immigratie elkaar kunnen versterken. Interessant is voorts , dat deze kolonie
dus nog toeneemt, terwijl het voor de soort bruikbare gebied (Schelpvlakte)
al duidelijk op zijn retour is. Het is dus de vraag of 1965 niet de top van het
aantal Dwergsternkolonies zal blijken te hebben gehad en of de vegetatie
volgend jaar de soort zal hebben verdrongen . In de Braakman was het zesde
broedseizoen na de afsluiting (1958) het laatste goede Dwergstern -jaar. In het
zevende jaar waren er nog een 25 % over, in het achtste jaa r nog 2 paar.
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KATSE PLAAT
Zoals het vorig jaar reeds werd medegedeeld, komen na afsluiting van de
Zand kreek vaak hoge waterstanden voor, waardoor de plaat als broedgebied
van weinig betekenis meer is. Maar wel blijft het reservaat van belang voor
doortrekkend en pleisterend waterwild.

VENTJAGERSPLAAT
Dit gebied, gelegen langs de noordzijde van de weg tussen het Hellegatsplein
en Overflakkee, werd nog niet door ons in beheer verkregen en wij hebben
alleen door het pachten van de jacht (die natuurlijk niet uitgeofend wordt) de
bevoegdheid dit voor pleisterend en doortrekkend waterwild zo belangrijke
terrein te bewaken. Dit geschiedde evenals het vorige jaar door de bewaker
C. M. van Drunen, die evenals Blokland op de Scheelhoek, tellingen voor het
Itbon verrichtte.
Het belang van deze slikken, die door de voorkomende biezenvelden zo'n
grote aantrekkingskracht voor waterwild hebben, blijkt uit het hiernaast vol
gende staatje.
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10

Meerkoet

Knobbelzwaan

Brandgans

Rietgans

Kolgans

Grauwe Gans

Bergeend

Nonnetje

Grote Zaagbek

Zwarte Zeeëend

Brilduiker

Toppereend

Slobeend

Pijlstaart

Smient

Wintertaling

Wilde Eend

12500
4500
15

225

9700
5700

125

7553

9603

18375

75

750
950

2900
1200
12500

nov.

14203

3

1200
900

3800
2800
5500

nov.

29

12825

75
2000

1100
1050

3300
600
4700

dec.

14

5036

900
225
7
475
50

3

2400
125
850

3
jan.

4528

3

750
200

1900
175
1500

jan.

17

6885

325
200
9
1500
1900

2300
150
500

jan.

31

3762

850

300
275
7

1
4

2000
175
150

feb.

15

2490

3

360
500
2

750
225
550
100

feb.

27

5460

1550
2400

3

850
300
350
7

mrt.

14

5

1000
215

7

325
950
25
12
7

mrt.

27

2548

11785

3

800
1200

3000
2800
1800

nov .

17

15617

17358

3

200
1750

3000
15CO
1100

okt.

18

2

3
7

75
1900

5000
4200
600

okt.

5

2

3
15

75
25

sept.

aug .

90

12

29

