
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 melding van de ge-
wonde roerdomp kwam
binnen via het Biesbosch
MuseumEiland in Wer-
kendam. Iemand had

daar de vondst van een gewonde
‘steltloper’ aan de balie doorgegeven.
Tijdens het uitwisselen van berich-
ten en foto’s werd het echter snel
duidelijk dat het om een roerdomp
ging. ,,Voor zo’n schaarse moerasvo-
gel wilde ik best wat extra’s doen’’,
zei boswachter Van der Es.
,,De vogel lag zowat op het asfalt, in

de omgeving van de Wassende Maan.
De roerdomp belandde, via de ambu-
lance van het streekdierentehuis
Louterbloemen in Dordrecht, uitein-
delijk in de vakkundige handen van
Vogelklas Karel Schot in Rotterdam,
waar de vogel kort daarop aan zijn
verwondingen bezweek. Van een van
de medewerkers hoorde ik dat er
sprake was van een gebroken heup
en linkerschouder, bovendien was er
sprake van een enorme bloeduitstor-
ting op de borst. Het is dus zeer aan-
nemelijk dat deze roerdomp een tik
kreeg van een auto.’’

Borden
Naar aanleiding van eerdere bericht-
geving over doodgereden bevers en
reeën op de Bandijk, plaatste de ge-
meente Werkendam onlangs borden
langs de Bandijk en de Hilweg. ,,Een
stap in de goede richting, maar of het
afdoend is betwijfel ik.’’ Het doodrij-
den van zoogdieren en vogels op en
rondom de Bandijk is een relatief
nieuw fenomeen. Voor de herinrich-
ting van de Noordwaard, in het kader
van Ruimte voor de Rivier, kwam dit
niet of nauwelijks voor. Het gebied
werd toen agrarisch gebruikt. Na de

oplevering van de Noordwaard (ok-
tober 2015) doorsnijdt de Bandijk op
een paar plekken nat broed- en leef-
gebied van zoogdieren en vogels.
,,Het gaat er niet om de Bandijk

overal te voorzien van drempels en
dergelijke, maar dergelijke voorzie-
ningen zouden de snelheid er wel be-
hoorlijk uithalen. We hebben onder-
hand een macabere opsomming van
doodgereden soorten zoals kievit,
bunzing, ree, bever, vos en roerdomp.
Er ligt geen weg in Nederland met
zo’n bizar soortenlijstje.’’ 
Bij de provincie Noord-Brabant is

een speciaal potje voor het aanbren-
gen van faunapassages en dergelijke.
Geld behoeft dus geen knelpunt te
zijn. De roerdomp is al die aandacht
dubbel en dwars waard. De andere
reigerachtigen zijn nogal opzichtig

gekleed, maar de roerdomp is dat
juist niet. Zijn verenkleed camou-
fleert perfect in het fletse, winterse
riet. Het kleed kan enorm variëren.
Sommige roerdompen hebben een
lichte tint, andere zijn juist weer
donkerder. De mannetjes zijn in het
algemeen wat krachtiger getekend
dan de vrouwtjes. Met de blauwe rei-
ger vergeleken valt het op dat de roer-
domp beschikt over een gedrongener
lichaamsbouw, met kortere poten en
een dito hals. De mannetjes zijn gro-
ter en kunnen bijna 2 kilo wegen.
Roerdompen hebben stevige,

groene poten met zeer lange tenen.
Daarmee kunnen zij gemakkelijk
meerdere rietstengels omklemmen.
Bij onraad kunnen roerdompen de
bekende paalhouding aannemen,
waarbij de vogel de hals omhoog

De roerdomp als keurmerk
strekt, met de voorzijde van de hals
en de ogen gericht op de belager. Het
gecamoufleerde verenkleed komt
dan bijzonder goed tot zijn recht. 
Bij zacht weer in maart, soms al

eind februari, laten roerdompen het
mysterieuze, hoempende geluid ho-
ren. Zo’n ‘hoemp’ klinkt als een
zware bas en wordt meestal enkele
malen herhaald. Het is een van de
meest curieuze vogelgeluiden en
draagt wel 4, tot 5 kilometer ver. Met
dit markante geluid markeren de
mannetjes hun territorium. 
De roerdomp staat als ‘kwetsbaar’

op de onlangs door Vogelbescher-
ming en Sovon vastgestelde Rode
Lijst van Nederlandse broedvogels.
Dat was ooit wel anders. De Lage
Landen waren vroeger een paradijs
voor de roerdomp en allerlei andere
moerasvogels. Rietland en roerdom-
pen zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Niet elk stukje rietland
kan de roerdomp bekoren. Hij geeft
de voorkeur aan nat, overjarig riet-
land van voldoende omvang, dat rijk
is aan voedsel. De aanwezigheid van
roerdompen kan daarom worden be-
schouwd als een soort keurmerk voor
de kwaliteit van rietland. 
Een heel scala aan flora en fauna

profiteert daarvan. In een nat roer-
domphabitat kunnen immers ook
soorten floreren als baardmannetje,
rietgors, bosrietzanger, waterral en
noordse woelmuis. Vandaar dat
Staatsbosbeheer verruigde polders in
de Brabantse Biesbosch zoals de Ru-
wen Hennip, de Vijf Ambachten en
de Noorderplaat, dankzij een subsi-
die voor het herstel van natte leefge-
bieden van de provincie Noord-Bra-
bant, weer heeft kunnen omvormen
naar kletsnat leefgebied. 

� De roerdomp geeft de voorkeur aan nat rietland. Het biedt hem een mooie schuilplaats. Foto Jacques van der neut

In de afgelopen dagen werd een gewonde roerdomp langs de Bandijk opgeraapt.
,,Helaas heeft de vogel het niet gered’’, zegt thomas van der es, boswachter van
staatsbosbeheer in de Biesbosch. ,,Hij kreeg vermoedelijk een opdoffer van een auto.’’

Er ligt geen
weg in
Nederland met
zo’n bizar
soortenlijstje
–Thomas van der Es

RODE LIJST

Ook de torenvalk wordt bedreigd
De nieuwe Rode Lijst
van Nederlandse
broedvogels is sa-
mengesteld op basis
van tellingen van
Sovon Vogelonderzoek
Nederland. De vorige
lijst dateert uit 2004.
Van de 197 Neder-
landse broedvogels
staan er maar liefst 87
op de Rode Lijst, ver-
deeld over verschil-
lende categorieën, van
uitgestorven tot
kwetsbaar. Dat is zo’n

44 procent van alle vo-
gels die in ons land
broeden! Negen soor-
ten zijn in ons land uit-
gestorven als broedvo-

gel, waaronder de
klapekster en de orto-
laan. Tien soorten zijn
ernstig bedreigd, zoals
de velduil en onze

kleinste reiger, de
woudaap. 
Er is een aanzienlijke
kans dat deze soorten
binnen korte tijd uit
Nederland verdwijnen,
als er niet snel maatre-
gelen genomen wor-
den. Nieuw op de
Rode Lijst zijn soorten
als de wulp en toren-
valk. Ook deze vogels
zijn helaas zo ver in
aantal achteruitgegaan
dat ze op de lijst zijn
geplaatst.
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