De ijstelling 2010 van de hoogwaterzone-Noord in De Wieden
levert verbluffende resultaten op
Ronnie Veldkamp, Ronald Messemaker & Paul Verbij

inleiding
In de hoogwaterzone-noord in De Wieden broeden veel reigers en lepelaars. Het bleef vele jaren
onduidelijk hoeveel vogels er huisden. In de broedtijd is het terrein te voet ontoegankelijk. En ook met
een vaartuigje is het waarschijnlijk ondoenlijk om een telling uit te voeren, nog afgezien van het feit dat
een dergelijke onderneming een onverantwoorde mate van verstoring met zich mee zal brengen. Vanuit
de lucht zijn wellicht de lepelaars te tellen, maar de purperreigers absoluut niet. Het tellen van aan- en
afvliegende vogels geeft weinig inzicht in de daadwerkelijk aanwezige aantallen nesten. Nadat vorig
jaar, na vele jaren wachten, zich de kans voordeed om de nesten te tellen (Van der Kooij 2009,
Veldkamp 2010), was het dit jaar weer raak. Op maandag 15 februari 2010 kon de telling uitgevoerd
door Ronald Messemaker, Ronnie Veldkamp en Paul Verbij. In de wetenschap dat het ijs in De Wieden
als gevolg van de uitzonderlijk grote hoeveelheden sneeuw nog niet overal betrouwbaar was, gingen we
gewapend met puntige jalons (roodwitte landmeterstokken) het ijs op. Op sommige plekken bleek je zo
door het ijs te kunnen prikken. Dit was vooral langs de randen het geval. In het broedgebied van de
reigers en lepelaars bleek de ijsvloer dik te zijn. Met de jalons konden we zeer adequaat de hoogte van
de nesten ten opzichte van het ijs meten. We gingen vol verwachting het ijs op. Immers vorig jaar
overtrof de ijstelling de stoutste verwachtingen. Ronnie telde op 2 en 3 januari toen, tezamen met
purperreigerdeskundige Henk van der Kooij, in totaal 141 nesten. Er werden toen 27 nesten van
lepelaars, 39 van blauwe reiger en maar liefst 75 van purperreiger geteld. Het was tijdens de 2010-telling
behoorlijk koud. Het had de nacht ervoor nog 8 graden gevroren. Aanvankelijk was het een beetje
mistig. Later brak er een zonnetje door en werd het zowaar nog tamelijk aangenaam weer.
methode
Van ieder nest werd genoteerd op welke hoogte de nestrand zich bevond ten opzichte van de grond, of
beter gezegd van het ijs. Om dubbeltellingen te voorkomen werd elk getelde nest van een etiketje
voorzien en genummerd. Dat merken van de nesten bleek wederom essentieel te zijn. Soms dachten we
een nieuw nest gevonden te hebben, maar dan bleek er toch al een etiketje op te zitten. Je raakt tussen de
grauwe wilgenstruwelen gauw gedesoriënteerd. De determinatie van de nesten bleek meestal eenvoudig,
soms bleek een enkel nest discutabel. Daarbij bleek het prettig dat de telling gedrieën werd uitgevoerd.
Ter plekke konden de ‘twijfelgevallen’ besproken worden. De meeste blauwe reigers bleken op een kluit
te zitten. Purperreiger en lepelaar vertoonden veel meer menging. Grof gezegd zijn die twee uit elkaar te
houden door het feit dat lepelaarnesten grover van structuur zijn en dat in de nestkom soms allelei ander
materiaal dan takken te vinden is. Lepelaarnesten zijn vaak niet mooi rond van vorm maar ovaal. De
gebruikte takken zijn gemiddeld grover dan bij de purperreiger. Oude nesten, dat wil zeggen nesten die
niet in 2009 in gebruik waren geweest werden niet aangetroffen. Het totaal aantal nesten dat werd
gevonden vormt een soort bodem van de telling. Vooral van de purperreiger maar ook van de lepelaar
waren er op het moment van de telling waarschijnlijk al nesten verdwenen. Wel moet vermeld worden
dat de meeste nesten er nog opvallend gaaf uitzagen, ondanks het feit dat er al stormen overheen gegaan
waren. Voor de goede orde: de ijstelling van 2010 geeft een beeld van het minimale aantal reigers en
lepelaars die in het broedseizoen van 2009 in het terrein huisden.

resultaten
In figuur 1 staat het gebied weergegeven waar de reiger- en lepelaarnesten werden aangetroffen. Alle
nesten zaten in grauwe wilgen boven water. Eilandjes en de meeste randen worden door de vogels
gemeden.
De 153 nesten bleken van tenminste 3 soorten namelijk blauwe reiger 16, lepelaar 60 stuks en
purperreiger maar liefst 77.
De nesten van de blauwe reigers zaten gemiddeld op een hoogte van 89 centimeter boven het ijs (SD 36
cm, range 35-150 cm). De nesten van de purperreigers zaten gemiddeld wat lager namelijk op 68 cm
(SD 24 cm, range 30-135 cm). De nesten van lepelaars zaten gemiddeld het laagst namelijk op 61 cm
(SD 34 cm, range 10-150 cm).
Voor de lepelaar en de purperreiger is de hoogwaterzone-noord de belangrijkste broedplaats in De
Wieden. In 2009 heeft één paar lepelaars een mislukte broedpoging elders is het De Wieden gedaan (R.
Messemaker). De kolonie purperreigers in de hoogwaterzone-noord is de belangrijkste in De Wieden.
Verspreid over het gehele reservaatsgebied werden tijdens het broedseizoen 2009 nog 35 broedparen
vastgesteld op 16 locaties (P. Verbij). Daarmee komen we op het mooie aantal van 112 paren in De
Wieden als geheel. De blauwe reiger broedt ten westen van de Bakkerskooi in het Kippenest (2009 90
actieve nesten) (R. Veldkamp). Het totaal aantal broedparen in De Wieden komt daarmee op 106.
aanbeveling
Het verrassende grote aantal broedparen van purperreiger en lepelaar benadrukt wederom nog maar eens
het eminente belang van de hoogwaterzone als broedgebied voor moerasvogels. Het is eigenlijk
verbazingwekkend dat op enkele hectares geschikt terrein zoveel nesten zijn geconcentreerd. Dit maakt
het ook een uiterst verstoringsgevoelig gebied. Inrichting van meer, vergelijkbare, vosluwe plekken zou
een zekere borging kunnen betekenen voor het voorkomen van de lepelaar en de purperreiger in De
Wieden. Tijdens de telling hebben we ook gekeken naar de vitaliteit van de struwelen. Her en der is er
sprake van het afsterven van struiken, maar we konden constateren dat heel veel struweel vitaal oogde,
met veel jonge uitlopers. Hieruit kan geconcludeerd worden dat als het huidige peilniveau van het water
wordt gecontinueerd, het gebied waarschijnlijk nog decennia-lang geschikt zal blijven als
vestigingsplaats voor reigers en lepelaars. Het opgaande geboomte is grotendeels afgestorven. De
hoeveelheid opgaand hout (elzen en berken) is beperkt. Voorlopig dreigt het terrein dus niet te
verbossen. Opvallend is dat de meest noordelijk gelegen struwelen worden gemeden. Mogelijk heeft dit
te maken met de opgaande elzensingel die op de noordkade staat. Het kan zijn dat de nabijheid van deze
singel wordt gemeden omdat die wellicht een uitvalsbasis voor jagende haviken is. Er zitten onder de
vrouwelijke haviken in De Wieden ‘mannetjesputters’ die in staat zijn broedende blauwe reigers en
aalscholvers te slaan (Veldkamp 2008). Het valt te overwegen om de elzensingel te verwijderen. Nadeel
hiervan is echter dat men dan vanuit de vogelkijkhut een ‘beter’ zicht krijgt op het industrieterrein van
Steenwijk. Daarom verdient het aanbeveling om in plaats van elzen lager blijvende grauw wilgen langs
de kade te planten.
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Figuur 1. De plaats waar de 153 nesten op 15 februari 2010 werden aangetroffen.

Foto 1. Een lepelaarnest. Let op de grove structuur, laag bij de grond en enigszins langwerpig van vorm. Reigernesten
zijn meer wielvormig.

Foto 2. Ronnie bij een laag lepelaarnest.

