
VAN NATURE Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende
waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De
Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.

D
e prognoses van Rijks-
waterstaat (RWS) wijzen
op extreem lage water-
standen in de Brabantse
Biesbosch, maar ook aan

de Hollandse kant loopt het water
verder weg dan gewoonlijk. 

Zo zakte het water gisteren in de
Brabantse Biesbosch tot omstreeks
0.50 meter-N.A.P. Een dergelijke wa-
terstand is sinds de afsluiting van het
Haringvliet (november 1970) niet
meer voorgekomen. Voor de afslui-
ting waren nog veel grotere getijden-
verschillen uiteraard wel dagelijkse
kost. Volgens bronnen bij RWS komt
0.15 meter-N.A.P. een keer per jaar
voor en 0.35 meter-N.A.P. eens in de
tien jaar. 

IJspakketten
Door de oostenwind valt er een groot
areaal aan slik droog. De randen van
diverse kreken zijn gehuld in dikke
ijspakketten. Van de lage waterstan-
den maken steltlopers zoals grutto’s
dankbaar gebruik. Normaal gespro-
ken kondigen deze fraaie vogels de
komst van het voorjaar aan, maar
door de snijdende oostenwind, is dat
niet direct een voor de hand liggende
gedachte. De vogels lopen onver-
stoorbaar tussen de ijsschotsen door.
De kou lijkt de elegante grutto’s niet
of nauwelijks te deren en zij steken
beurtelings de lange snavels in de
prut. Daarna rennen ze snel door met
bemodderde poten, om op een an-
dere plek de snavel maar weer eens
diep in de weke bodem te duwen. 

Gezien het huidige, grote areaal
aan droogvallend slik, is de Biesbosch
in het algemeen en de Noordwaard in
het bijzonder, een hele belangrijke
stek voor grutto’s. De vogels broeden
er niet, maar doen het gebied aan om
weer aan te sterken. De steltlopers
zijn immers net teruggekeerd uit
hun overwinteringsgebieden en heb-
ben dus een paar duizend kilometer
achter de rug. Logisch dat ze nu zo-
veel tijd doorbrengen met foerage-
ren. 

De druk in de weer zijnde vogels

fotografeer ik meerdere malen en tij-
dens het controleren van mijn be-
standen zie ik dat er een grutto een
stel kleurringen draagt. De vogels
zette ik op 22 februari jongstleden op
de plaat en via internet kom ik in
contact met de Rijks Universiteit
Groningen. 

Portugal
De bewuste vogel stond de dag er-
voor nota bene nog in Portugal en
heeft zeer waarschijnlijk de vlucht
non-stop naar Nederland gemaakt en

Laag water feest voor grutto
foerageert nu dus in de Noordwaard
bij Werkendam. 

Er stappen trouwens niet alleen
veel grutto’s rond, op diverse plekken
verblijven ook de nodige watersnip-
pen. Het leven van deze gedrongen
steltlopers met een extreem lange
snavel en korte poten speelt zich voor
een groot deel in het verborgene af.

Verenkleed
Op zich is dat helemaal niet vreemd,
want het verenkleed van de water-
snip is perfect gecamoufleerd. De
vele warmbruine tinten en al die
kleine, zwarte streepjes op de rug,
maken deze steltlopers in het veld
praktisch onzichtbaar, zeker als zij
zich verschuilen in ruig begroeide
oevers. 

Ook deze vogels brengen nu veel
tijd door met voedsel zoeken. De sna-
vel van de watersnip is een ingenieus
instrument, want de binnenkant is
bezaaid met gevoelige tastcellen. Het
voedsel bestaat uit insecten, waterke-
vers, wormen, slakken en zaden van
waterplanten. Als je zo’n watersnip
door de verrekijker bekijkt, of nog
beter, door een telescoop, dan zie je
dat deze steltloper regelmatig zijn
kop opzij buigt om de omgeving met
zijn grote ogen in de gaten te houden.
Het aantal broedende watersnippen
in ons land is helaas drastisch ge-
daald. Ons huidige platteland met
weilanden als knalgroene biljartla-
kers en lage waterstanden in de slo-
ten, heeft broedende watersnippen
weinig of niets meer te bieden. 

� Grutto’s zoeken tussen het ijs naar voedsel. De Biesbosch is een hele belangrijke stek voor grutto’s. 
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� Door de aanhoudende oostenwind loopt de Biesbosch
'leeg.

Door de Deltawerken verdween het merendeel van het getij in de Biesbosch. De wind
speelt tegenwoordig een bepalende rol bij de wisselende waterstanden. Door de
aanhoudende oostenwind is er de laatste tijd sprake van extreem laag water.

METINGEN

N.A.P. bepaalt de hoogte 
Het Normaal Amster-
dams Peil (meestal af-
gekort tot NAP) is de
referentiehoogte ofwel
peil waaraan hoogte-
metingen in Nederland
worden gerelateerd.
Voor het gemak wordt
het NAP vaak gelijkge-
steld aan het gemid-
deld zeeniveau. Het
NAP-net bestaat uit
ongeveer 35.000
zichtbare peilmerken,
meestal bronzen bout-
jes met het opschrift
NAP, aangebracht in
kaden, muren, bouw-

werken of op palen en
bovendien 400 onder-
grondse peilmerken.
De onderlinge hoogte-

verschillen tussen de
peilmerken worden
nauwkeurig vastge-
legd. Als gevolg van

bodembewegingen
treden er voortdurend
veranderingen op.
Eens in de 10 jaar be-
paalt Rijkswaterstaat
opnieuw de hoogte
van de meeste peil-
merken. 
De gegevens van de
peilmerken worden be-
kendgemaakt in een
NAP-peilmerkenlijst,
waarin de gemeten
hoogte ten opzichte
van het NAP-vlak staat
aangegeven en de ge-
gevens waar het merk
te vinden is.
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� Een NAP-bout in een muur.

De kou lijkt
de elegante
grutto’s niet of
nauwelijks te
deren en zij
steken
beurtelings de
lange snavels
in de prut


