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In deze nieuwsbrief gaan we weer in op de resultaten van de inventarisatie van de schaarse-
re soorten in het stedelijk gebied van het afgelopen jaar. Anders dan dit jaar, begon het voor-
jaar van 2013 bijzonder koud. Vogels waren later terug of zongen niet of minder. Dat maakte 
het inventariseren er niet gemakkelijker op. Een aantal zangvogels laat dan ook een terugval 
zien waarvan het niet geheel duidelijk is of er sprake is van een reële afname. Maar toena-
mes waren er ook bijvoorbeeld bij de Grauwe gans die nu toch echt aan de verwachte op-
mars is begonnen. Verder ongekende aantallen nachtegalen in stedelijk gebied. En de 
grootste verrassing: een Woudaapje! 

 
 

Nieuw in deze nieuwsbrief zijn de resultaten van de telling van een grote meeuwenkolonie 
die tijdens de atlastelling werd ontdekt. 
 
 

We wensen u veel leesplezier en houden ons aanbevolen voor reacties en vooral voor leuke 
waarnemingen! 
 
Afname Blauwe reiger 
Jaarlijks tellen we onze Blauwe reigerkolonies en we doen dat vroeg in het voorjaar, ruim 
voordat het blad aan de bomen komt. Dit jaar liet een aantal kolonies een flinke afname zien. 
Mogelijk voor een deel veroorzaakt door een veel latere aankomst op de broedplekken dan 
gebruikelijk. De kolonie in het Merwedehavengebied werd in 2012 al op 22 maart geteld. Dat 
leverde toen al direct 18 bezette nesten op. In 2013 werd de kolonie, vanwege het koude 
voorjaar, pas op 3 april voor het eerst bezocht. Slechts 2 nesten bleken bezet te zijn. Op 17 
april werd een nieuwe telling gedaan en toen bleken 12 nesten bezet te zijn. Onduidelijk is of 
het aantal daarna nog verder is toegenomen. De kolonie op Landgoed Gravenstein telde in 
2013 19 nesten tegen 22 in 2012. Ook de kolonie op Landgoed Dordwijk kende een be-
scheiden terugval van 15 naar 12 nesten. De kolonie in het Wantijpark daarentegen kende 
een groei van 12 naar 16 nesten. Al met al zijn de aantallen Blauwe reigers in het stedelijk 
gebied met 12% afgenomen, wat fors is maar wat nog steeds onder het gemiddelde van de 
provincie Zuid-Holland ligt (-16%). 
Ook de doortrek van de Blauwe reiger was in 2013 sterk verlaat. Op de beste voorjaarstrek-
telpost te Breskens worden de grootste aantallen blauwe reigers normaal gezien tussen half 
maart en eind maart. De beste dagen waren 15 maart 2002 (165 ex.) en 29 maart 2002 (130 
ex.). In 2013 viel de doortrekpiek pas op 8 april. En het was ook meteen een recordaantal 
van 248 exemplaren. 
 
Opmars Grauwe gans begonnen 
De Grauwe gans neemt nog steeds zeer sterk in aantal toe en heeft inmiddels vele steden 
gekoloniseerd. In een stad als Arnhem broeden inmiddels honderden paren! In Dordrecht 
loopt het nog niet zo’n vaart. In 2011 kwamen twee paren tot broeden en in 2012 drie paren, 
allen op het bedrijventerrein Dordtse Kil 3. In 2013 is de stand flink toegenomen en de op-
mars lijkt nu toch echt begonnen. Op Dordtse Kil 2 en 3 ging het om zes paren. Later in het 
broedseizoen werden er vijf paren met jongen gezien. Verder vestigde de Grauwe gans zich 
in het gebied tussen de Leeuwstraat en de Dubbeldamse weg met vier paren (waarvan mi-
nimaal twee paren met jongen). Daarnaast werd in Plan Tij nog een bezet nest gevonden. 
Daarmee komen we op elf paren. 
 
Soepganzen komen verspreid voor in het stedelijk gebied. Vaak gaat het om kleine groepjes 
waarvan maar een deel tot broeden komt. De grootste groep bevindt zich in de omgeving 
van de Kiltunnel. Hier werden op 9 mei 35 vogels waargenomen waaronder 5 broedparen 
met pullen. Daarnaast werden in Dubbeldam op twee plaatsen nesten gevonden. In totaal 
wordt het aantal paren op minimaal 8 geschat. 
 



Nijlganzen werden weer verspreid over het stedelijk gebied gevonden in parken, op begraaf-
plaatsen, landgoederen en bedrijventerreinen. Het aantal bedroeg 24-26 paren, ongeveer 
evenveel als in 2012. 
Tenslotte werd van de Grote Canadese gans één paar, overigens zonder jongen, vastge-
steld. 
 
Stadse meeuwen en sterns 
Tijdens het atlasonderzoek werd een gemengde kolonie meeuwen in het Zeehavengebied 
ontdekt. Feitelijk ging het om 2 kolonies van respectievelijk 20 en 172 nesten. 
Opvallend is dat de landelijk minst algemene Stormmeeuw de meest algemene soort in deze 
kolonie was. Er werden minimaal 88 paren vastgesteld. Van de Kleine mantelmeeuw werden 
minimaal 61 nesten gevonden. En verder nog 4 nesten van de Zilvermeeuw. Daarnaast wa-
ren 19 nesten reeds verlaten, die konden daarom niet meer aan een soort worden toebe-
deeld. 
Ook in het Merwedehavengebied werden broedverdachte stormmeeuwen waargenomen. 
Deze kolonie kon helaas niet geteld worden. Een uitdaging voor 2014! 
Tijdens het atlasproject werd ook nog een kleine kolonie Visdief ontdekt op het dak van een 
bedrijfspand op bedrijventerrein Dordtse Kil 2. 
 

 
 
 

Stormmeeuw; pas uitgekomen pul en eieren (foto: Josien Schenkels) 

 
Wederom Kleine plevier  
Ook in 2013 werden weer de nodige territoria van Kleine plevier vastgesteld. De belangrijk-
ste locatie was wederom de bouwlocatie Wilgenwende waar braakliggende gronden en 
grond- en baggerdepots aanwezig zijn. Hier werden 5 territoria vastgesteld. 
Op de Krabbepolder werd in 2013 een braakliggend terrein afgesloten met een groot hek. In 
voorgaande jaren werd hier veel met crossmotors gereden. Van de rust profiteerden meeu-
wen die meerdere nesten bouwden en er werden ook twee paren van de Kleine plevier vast-
gesteld. 
Ook het Kildepot was weer bezet. Op 12 juni werd in één van de baggerbakken een paar 
met 3 donsjongen waargenomen. 
In totaal werden 8 territoria vastgesteld, 1 minder dan in 2012. 
 
 
 
 



Weer geen broedende Slechtvalk, maar wel nieuwe hui svesting beschikbaar! 
Ook dit jaar werden er wel weer slechtvalken waargenomen, maar was er geen sprake van 
een territorium, laat staan van een broedgeval. Maar er gloort hoop. De Vogelwacht had al 
geruime tijd een slechtvalkenkast staan maar geen geschikte locatie om deze te plaatsen. In 
samenwerking met gemeente Dordrecht en Tennet is de kast geplaatst in de hoogspan-
ningsmast naast Huis te Merwede. En nu maar hopen dat deze huisvesting voldoet! 
 

    
 
 

Het optakelen van de Slechtvalkenkast in de hoogspanningsmast bij Huis Te Merwede (foto: Alexandra Haan) 
 

Licht herstel IJsvogel 
De korte maar hevige koudeperiode in februari 2012 betekende een terugval in aantallen 
broedgevallen van de IJsvogel: van 4 naar 1-2. In 2013 herstelde de populatie zich weer 
enigszins. Langs het Wantij broedden twee paren en ook het vaste territorium in het Merwe-
dehavengebied achter de afvalwaterzuivering was weer bezet. 
Verder werd midden in het broedseizoen nog een IJsvogel waargenomen in het Wielwijkpark 
op een plek waar onder meer gaten in een steile oever geboord zijn voor de IJsvogel. Helaas 
bleef het bij deze ene waarneming. Mogelijk dat er toch elders in de omgeving van het park 
een paartje gebroed heeft. Het aantal komt dus uit op 3-4 paren. 
De verwachtingen voor dit voorjaar zijn hooggespannen. Veel ijsvogels zullen deze ijsvrije 
winter goed doorgekomen zijn. En afgelopen maand zijn er op verschillende locaties in het 
stedelijk gebied al ijsvogels waargenomen. 
 
Oeverzwaluw doet een stapje terug 
Was 2012 een zeer goed jaar met 117 broedparen, in 2013 liet de Oeverzwaluw een terug-
val zien. Deze terugval trad met name op in de kolonie op het gemeentelijke grond- en bag-
gerdepot, het Kildepot. Net als voorgaande jaren had de gemeente steilwanden gecreëerd in 
een aantal hopen grond. Toch waren de steilwanden blijkbaar niet geschikt genoeg, want de 
oeverzwaluwen verkozen andere hopen grond. Uiteindelijk kwamen slechts vijf paren tot 
broeden. Net als voorgaande jaren kwamen er ook op het bouwterrein van de Stadswerven 
weer oeverzwaluwen tot broeden. Afgelopen jaar ging het om 18 broedparen. Nieuw in 2013 
waren meerdere kleine kolonies op het bouwterrein Wilgenwende. Hier werden 43 broedpa-
ren genoteerd. Dat brengt het totaal-aantal op 66 broedparen. Een flinke afname, maar nog 
altijd het op één na hoogste aantal sinds 2007. 
 
Huiszwaluwen stabiel 
25 jaar geleden werd er op meerdere plaatsen in de stad door huiszwaluwen gebroed, o.a. in 
Dubbeldam, Sterrenburg, op de Staart en het Land van Valk. Tegenwoordig zijn al die voor-
malige kolonies helaas door verschillende oorzaken verdwenen, waarbij verandering van 
biotoop de rode draad vormt. De kolonie op de Stevensweg is echter de grote uitzondering. 
Op de rand van de stad is zowel voldoende voedsel, als klei voor de bouw van nesten in de 
nabij gelegen open poldertjes, graslandjes en waterpartijen. In 2013 werden er 35 nesten 
geteld tegen 28 in 2012. Succesvol broeden is echter sterk afhankelijk van de gastvrijheid 
van de eigenaar van het huis waaraan de huiszwaluwen hun nest maken. Zo werden er in 
2012 meerdere huizen geschilderd precies op het moment dat de jongen net geboren waren. 
Zo’n nest zit dan in de weg en wordt nogal eens verwijderd. Gelukkig gaat het meestal toch 
goed. Twee maanden vogelpoep op het kozijn en even wachten met schilderen tot augustus 
is een kleine opoffering voor de vreugde van huiszwaluwen aan je huis! 



 
In de Hoven werd in 2013 slechts één nest geteld tegen vijf in 2012. Ook de paar huizen met 
dakoverstek in de nieuwe wijk Wilgenwende werden meteen door huiszwaluwen gebruikt, 
hetgeen twee nesten opleverde. 
 
Recordaantal nachtegalen 
Dit voorjaar werden we verrast door grote aantallen zingende nachtegalen. Voorgaande twee 
jaren kwamen telkens 6 paren tot broeden. Alle vogels zaten toen aan de noordoost kant van 
het stedelijk gebied, langs het Wantij en rondom het spaarbekken Grote- en Kleine Rug. Ook 
in 2013 zaten hier de meeste vogels. Echter ook in andere delen van het stedelijk gebied 
doken nu nachtegalen op. In totaal werden er 21 territoria genoteerd. Het vermoeden bestaat 
dat het werkelijke aantal overigens nog wat groter is geweest. Op een aantal locaties zaten 
meerdere paren dicht bij elkaar, terwijl er waarschijnlijk nog wel een aantal locaties gemist 
zullen zijn. 
 

 
Verspreiding van de Nachtegaal in 2013 

 
Slecht jaar voor riet- en ruigtevogels 
Door het koude voorjaar lieten blauwborsten aanvankelijk weinig van zich horen. Later in het 
seizoen werden nog wel enkele blauwborsten gehoord maar het aantal territoria bleef steken 
op slechts 5 tegen 14 het jaar er voor. Naast het koude voorjaar, zal deels sprake zijn van 
een reële afname. Zo verdween geschikt gebied op de woningbouwlocatie Wilgenwende en 
heeft het riet op bedrijventerrein Dordtse Kil 3 aan kwaliteit ingeboet. Verder stonden de riet-
landen langs het Wantij langdurig onder water, wat voor bodemfoerageerders niet gunstig is. 
Evenals vorig jaar waren er weinig rietzangers. Slechts 4 territoria werden genoteerd tegen 5 
in 2012 en 12 in 2011. Naast droogte in de overwinteringsgebieden (Sahelzone), speelt mee  
dat recent de hoeveelheid riet op een aantal locaties is afgenomen. 
 
In de vorige nieuwsbrief gingen we uitgebreid in op de recente opmars van Cetti’s zangers in 
stedelijk gebied. En we vroegen ons af hoever deze vogel het stedelijk gebied zou kunnen 
koloniseren. In 2012 kwamen 8 paren tot broeden, vooral langs het Wantij en in De Hoven, 
maar ook werd er een territorium vastgesteld langs een nieuwe grote waterpartij met brede 



rietkragen die als afscheiding dient tussen de woningen aan de Wieldrechtse Zeedijk en be-
drijventerrein Dordtse Kil 3. Dit jaar bleef de teller steken op 7 territoria, deels op nieuwe lo-
caties. Op andere locaties, die in 2012 wel bezet waren, liet de soort verstek gaan, zoals de 
waterpartij op Dordtse Kil 3. 
 
Van de Roodborsttapuit werd slechts één territorium vastgesteld. Het gaat om de “vaste” 
locatie op het bedrijventerrein Dordtse Kil 3. 
 
De getallen op een rij  
Voor de volledigheid presenteren we hier alle resultaten, ook van soorten die we niet in deze 
nieuwsbrief besproken hebben. Een aantal soorten tellen we al veel langer, een soort als de 
Huiszwaluw al vanaf 1989. We hebben er voor gekozen om de totalen vanaf 2007 te laten 
zien het jaar waarin we begonnen zijn met inventarisatie van het aantal ijsvogels. 
 
 Soort    2007     2008       2009 2010     2011       2012 2013 

 Dodaars                 0          0       0 

 Blauwe reiger   103       82        >58   61     59        67    59 

 Grauwe gans                 2          3    11 

 Grote Canadese gans                     2      1 

 Nijlgans                 24  24-26 

 Soepgans                10      8 

 Slechtvalk           0-1        0-1     0 

 Kleine plevier            >1            9      8 

 Stormmeeuw           >88 

 Kleine mantelmeeuw          >61 

 Zilvermeeuw                   4 

 IJsvogel      9     7-10           1               2         4        1-2   3-4 

 Groene specht           12         13   12 

 Oeverzwaluw      8        8          20     9     50       117   66 

 Huiszwaluw    14        +           +   >6     39         33   38 

 Nachtegaal                6           6   21 

 Blauwborst            10         14     5 

 Roodborsttapuit           1-2         2-3     1 

 Cetti’s zanger     0        0           0     1       2           8     7 

 Rietzanger             12           5     4 
 
Tabel 1: aantal broedparen in stedelijk gebied van 2007 tot 2013 
 
Zeldzaam Woudaapje duikt op in Sterrenburg!  
Sinds 3 jaar is het stedelijk gebied van Dordrecht een zogenaamd BMP-z plot. BMP staat 
voor Broedvogel Monitorings Project, een begrensd gebied dat jaarlijks op broedvogels wordt 
geteld. De ‘z’ staat voor zeldzame soorten. In ons geval is dat zeldzaam erg relatief. In ste-
delijk gebied komen veelal geen echt zeldzame soorten voor, de meeste soorten zijn hooguit 
schaars. Landelijk gezien is de Cetti’s zanger de meest zeldzame soort. Maar echt zeldzame 
soorten komen toch vooral in uitgestrekte natuurgebieden voor. Groot was dan ook de ver-
rassing toen een bewoonster van een flat aan de Leeuwstraat in Sterrenburg een melding 
maakte van een roepend mannetje Woudaapje. Het Woudaapje is een kleine reigerachtige 
die in dichte rietmoerassen tot broeden komt. In ons land broeden jaarlijks enkele tientallen 
paren en het is daarmee één van de zeldzaamste broedvogels van ons land. 
 
De betreffende vogel was neergestreken in een met rietkragen omzoomde plas tussen de 
wijken Sterrenburg en Dubbeldam. Dit gebied is aangewezen als natuur- en waterbergings-
gebied in het kader van de Stedelijke Ecologische Structuur en is nog maar gedeeltelijk inge-



richt, een grote plas nabij de Zuidendijk en een kleiner gebied tegen de Overkampweg aan. 
Het tussenliggende gebied is helaas nog niet verworven en ingericht. 
De moerasgebiedjes herbergen vooral de algemene soorten als Fuut, Grauwe gans, Kleine 
karekiet en Rietgors. Andere schaarsere soorten als Blauwborst, Rietzanger en Cetti’s zan-
ger laten vooralsnog verstek gaan. Buiten de broedtijd wordt het gebied soms aangedaan 
door wat minder algemene soorten als Grote zaagbek, Purperreiger en Waterral. 
 
Het Woudaapje werd in juni ontdekt en was enige weken luidt roepend aanwezig. De vogel 
werd in beide moerasjes gezien of gehoord. Het betrof waarschijnlijk een ongepaard man-
netje en van een broedgeval zal waarschijnlijk geen sprake zijn geweest. Tja, dat heb je als 
je zeldzaam bent! 
 

 
 
 

Woudaap mannetje in Sterrenburg (foto: mevr. ‘t Lam) 

 
Deze waarneming laat zien dat natuurontwikkeling werkt! Ook nieuwe natuurgebiedjes in 
stedelijk gebied worden door zeldzame soorten gevonden. We zijn erg nieuwsgierig wat de 
Stedelijke Ecologische Structuur de komende jaren nog meer voor verrassingen te bieden 
heeft. 
 
Waarnemingen gevraagd voor de nieuwe Vogelatlas! 
Sovon Vogelonderzoek, de landelijke organisatie die met behulp van plaatselijke vrijwilligers 
de vogelstand in ons land in kaart brengt, is een nieuw atlasproject begonnen. Ons hele land 
wordt in drie jaar tijd op zowel winter- als broedvogels in kaart gebracht. Inmiddels is het eer-
ste jaar achter de rug en een groot aantal atlasblokken is al door de Vogelwerkgroep Bies-
bosch geïnventariseerd. Maar losse waarnemingen van schaarse en onopvallende soorten 
zijn nog steeds welkom. Het gaat om waarnemingen van de volgende soorten in de periode 
maart-augustus: Dodaars, Krakeend, Bergeend, Slobeend, broedgevallen van Kuifeend, alle 
roofvogels, Kleine plevier, alle uilen, IJsvogel, Groene specht, Kleine bonte specht, Grote 
lijster, Nachtegaal, Blauwborst, Zwarte roodstaart, Gekraagde roodstaart, Cetti’s zanger, 
Sprinkhaanzanger, Rietzanger, Spotvogel, Braamsluiper, Fluiter, Goudhaan, Vuurgoudhaan, 
Grauwe vliegenvanger, Matkop, Boomklever en Appelvink. 
 



Waarnemingen kunnen ingevoerd worden op vwgbiesbosch.waarneming.nl of www.-
waarneming.nl.  Waarnemingen van broedlocaties van soorten als roofvogels, uilen, IJsvogel 
e.d. graag onder embargo of vervaagd invoeren! 
 
Waarnemers bedankt! 
Veel waarnemers voerden gerichte tellingen uit of voerden losse waarnemingen in via de site 
van de Natuur- en Vogelwacht of Waarneming.nl: 
 
Gerichte tellingen werden verricht door: Leo Apon, Rob Haan, Josien Schenkels, Wilma 
Schoester, Sander Terlouw, Eef Zwang en de medewerkers van het NWC.  
Aanvullende waarnemingen werden gebruikt van: Jan Aalders, Leon Boon, Paul Borgerding, 
Thomas van der Es, Bert de Jong, Michel Kapoen, Fred Kuipers, mevr. ’t Lam, Ineke 
Leentvaar, Jonathan Leeuwis, Merijn Loeve, Hans Machielse, Theo Muusse, André Nagel-
hout, Gertjan Pap, Guus Peterse, Joas Sluimer en Hans Verheij. 
 

 
 
 

Vrijwilligers van de NVB maken een Oeverzwaluwwand (foto: Hans Gebuis) 
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