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Mijn jeugd heb ik in de jaren ’60 en 

‘70 doorgebracht op een tuinderij 

tegenover het landgoed Olaertsduyn 

aan de binnenduinrand van Voorne. 

Vanuit een kolossale beuk tegenover 

ons huis werd ik in de zomer vaak 

gewekt door de bekende zang van de 

wielewaal die daar jaar in jaar uit 

zijn jongen grootbracht. Halverwege 

mei keerden de vogels terug van hun 

reis uit hun overwinteringsgebied in 

Afrika. 

Mijn vader was minder blij met deze 

zomergast. Precies aan de overkant 

van het bos teelde hij namelijk een 

flink veld met rode bessen, die juist in 

de zomer rood kleurden en voor een 

deel in zijn inkomen voorzagen. Het 

wielewaalpaartje beschouwde deze 

bessen natuurlijk als een tafeltje-dek-

je en placht daar heel wat bessen van 

te verorberen. Dit tot grote frustratie 

van mijn vader. 

De wielewaal in Nederland en 
Europa

De wielewaal broedt al lang in Nederland. In 
de Ornithologica Neerlandica (1922-1935) 
noemt van Oort de wielewaal een echte 
zomervogel die plaatselijk vrij algemeen is 
en in wisselend aantal broedt. Hij verschijnt 
volgens van Oort gewoonlijk pas eind april, 
begin mei in ons land. Bij voorkeur bewoont 
hij oude parkbossen met veel loofhout, 
eiken en elzen maar ook in dennenbos 
komt hij voor. Verder ook in duinbosjes, in 
grienden langs de rivieren en in grote tuinen 
(pag. 146-148). 

Tegenwoordig broeden wielewalen vooral 
in het oosten en zuiden van het land. Ze 
prefereren open loofbossen in een vaak 
vochtige omgeving zoals rivier- en beek-
dalen en verlandend moeras. Op de hoge 
zandgronden zitten ze vaak in eiken- en 
berkenbos en in Zuid-Nederland ook in 
populieren. In Flevoland en het rivierenge-
bied wordt ook veel in schietwilgen, essen 
en populieren gebroed. 
Wielewalen broeden in loofbossen en leven 
hoog in de bomen. Ze foerageren in de 
hoogste kruinen en bouwen daar ook hun 
nesten, in vorken van takken. Het voedsel 
bestaat uit insecten, vaak rupsen en nacht-
vlinders. Ook bessen worden vaak gegeten 
(Vogelatlas 2018, Mason en Alsop). 
Sinds 1990 is de stand met 25% gedaald, 
op Zuidwest-Drenthe na waar de stand 
aanzienlijk is gestegen na habitat verbe-
teringen (meer loofhout, open kappen van 
bos, vernatting). 

De wielewaal bereikt in Nederland de 
noordwestgrens van zijn areaal in Euro-

pa. In Europa is de soort stabiel, met dien 
verstande dat er enige achteruitgang wordt 
gezien in Groot-Brittannië, Denemarken 
en Noorwegen maar ook een uitbreiding 
in Zweden en Finland (R.P.B. Foppen, 
Europese Broedatlas 2020). Ook deze 
atlas beschrijft een voorkeur voor bepaalde 
loofbomen, zoals eiken of populieren. Die 
geven vermoedelijk meer kans op uitbraken 
van insectenplagen.

Overwinteringsgebied
De wielewaal overwintert zeer waarschijnlijk 
in de bossen van Centraal-Afrika en volgt 
daartoe de Oost-Europese trekroute. Er 
wordt tot nu toe nog geen logger- of zen-
deronderzoek naar de wielewaal gedaan. 
Van een kleine 500 geringde vogels werd 
er slechts één uit Kongo teruggemeld en 
vier uit Italië. Over de condities waaron-
der de soort in Afrika overwintert is nog 
weinig specifiek onderzoek bekend (Both 
en Klaassen, Sahel nummer Limosa 
2019). Bekend is wel dat in Afrika over-
winterende zangvogels (Van Oosten et al. 
2014, Zwarts, 2009; Wybenga et al. 2019) 
verschillen in trekstrategieën. Soorten die 
in de Sahel overwinteren zijn de afgelopen 
jaren flink toegenomen. Door ”De Grote 
Droogte” namen hun aantallen tussen 1969 
en 1993 behoorlijk af. Het gaat daarbij om 
zangvogelsoorten als grasmus, nachtegaal, 
gekraagde roodstaart, rietzanger en sprink-
haanzanger. Hun aantallen hangen voor 
een belangrijk deel samen met regenval. 
Soorten die in zuidelijker gelegen vochtiger 
habitats overwinteren (in bos-savanne en 
bos) nemen in Nederland gestaag af. Van 
deze soorten weten we echter nog slecht 
of dit komt door de condities in Afrika en zo 
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ja welke condities dit zijn. Het heeft er dus 
alle schijn van dat de wielewaal met deze 
condities in Afrika te maken heeft en daar-
door mogelijkerwijs in aantal afneemt. Met 
andere woorden: het zou heel goed kunnen 
zijn dat de omstandigheden in Afrika (mede) 
ten grondslag liggen aan de achteruitgang 
in Nederland. Opmerkelijk is ook dat in 
Nederland de wielewaal in een aantal 
regio’s niet achteruitgaat, ja zelfs toeneemt 
(in Drenthe bijvoorbeeld, cf. Broedvoge-
latlas 2018). Dat zou er juist op wijzen dat 
de omstandigheden in Afrika geen invloed 
hebben in het broedgebied in Nederland. 
Of zouden de vogels uit Drenthe ergens 
anders overwinteren? 

De wielewaal als broedvogel op 
Voorne aan het begin van de 20e 
eeuw

Al in een verslag van een excursie op 15 en 
16 mei 1926 naar het Quackjeswater (toen 
nog: ’t Kwakjeswater) wordt het voorkomen 
van de wielewaal beschreven (De Leven-
de Natuur 1926). Uit een verslag van een 
bezoek aan ditzelfde gebied op 10 en 11 
juni 1939 wordt melding gemaakt van een 
nest van de wielewaal in elzen (Ardea 28). 
In het artikel “De broedvogels van Voorne’s 
Natuurmonumenten” uit 1934 noemt L. 
van ’t Sant de wielewaal als een algeme-
ne soort, vermoedelijk ook broedend. (De 
Levende Natuur 39 (6), pag. 194-198). 

De ontwikkeling van de wielewaal 
vanaf medio 20e eeuw

Voor de terreinen van ZHL vermeldt Ouwe-
neel een aantal van 5 exemplaren voor het 
gebied rond het Brielse Gat in 1954, daar-
mee vooral het Mildenburgbos en omgeving 
bedoelend. In 1974 vermeldt hij nog 1 
waarneming (Ouweneel 1974, 1976). 
Uit de dagboeken van opzichter Meijvogel 
van Natuurmonumenten over de periode 
1958-1976 blijkt dat de soort in die periode 
in Voornes Duin van 2 tot 7 paar fluctu-
eerde, waarbij wordt opgemerkt dat het 
broeden buiten het terrein van Natuurmo-
numenten gebeurde. Hij duidt de wielewaal 
als een schaarse broedvogel aan (Meijvogel 
-1977- in Lichthart & Slotboom 1980). 

Eind jaren zeventig begin jaren tachtig 
inventariseerde ik zelf de broedvogels van 
Strypemonde waar de wielewaal met 5-6 
paartjes broedden (Briggeman 1977). Ook 
elders op Voorne was de soort toen een 
redelijk algemene broedvogel, meestal van 
natte, hoog opgaande loofbossen. Uit een 
KNNV-inventarisatie van een deel van Voor-
nes Duin (1978-1980) blijkt bijvoorbeeld 
dat hier in die jaren 7 paar wielewaal in dit 
gebied broedde (5 bij het Quackjeswater en 
2 bij het Breede Water) (Bakker et al. 1981), 
naast de broedparen die bijvoorbeeld op 
Strypemonde, Olaertsduyn en het Quack-
jeswater Zuid voorkwamen. 

Uit een KNNV- inventarisatie over de perio-
de 1984-1988 (van Dijk et al. 1992) blijkt dat 
in het westelijk duingebied (alle terreinen 
in beheer van het ZHL) 13 broedparen zijn 
gekarteerd. Alleen al in het Mildenburg 
broedden toen 4 paar wielewalen, het-

geen goed overeenkomt met de notities 
die Ouweneel hier destijds maakte. Van 
Dijk et al. merken in hun rapport op dat de 
wielewaal een voorkeur heeft voor goed 
ontwikkelde populieren in het Voornes Duin 
(nu: de Duinen van Oostvoorne) en ook wel 
werd aangetroffen in wilgen, eiken en beu-
ken. In vergelijking met een inventarisatie in 
1974-1975 is er sprake van een groei van 7 
naar 12 paar. In het Mildenburg worden in 
juni en juli voedselvluchten naar het Groene 
Strand gezien. 

Marquenie en Velthuizen meldden voor het 
kustgebied van Voorne (Duinen van Voorne, 
Voornes Duin en een aantal landgoederen) 
voor de periode medio 1970-1982 een 
aantal van 19 broedparen.

Klemann (1996) beschrijft dat de wielewaal 
op Voorne met 24 territoria voorkomt, en 
dat de soort de voorbije periode van 10 
jaar stabiel is gebleven (zie kaartje waar 20 
territoria worden weergegeven). Tot slot is 
bekend dat ook aan het Brielse Meer enkele 
paartjes in populieren hebben gebroed. In 
totaal broedden er dus in de laatste decen-
nia van de vorige eeuw al gauw zo’n 25-30 
paar wielewalen op Voorne. 

In de telling van 2003 van Klemann blijven 
daar nog maar 8 territoria in Voornes Duin 
van over, waarbij moet worden aangete-
kend dat de terreinen van ZHL niet zijn 
meegenomen. Uit een inventarisatie van de 
KNNV VWG afd. Voorne in 2001 en 2002 
blijkt dat de wielewaal nog wel met een 
paar in het Mildenburg broedt (de Boer et 
al. 2003). In 2007 is de soort hier verdwe-
nen en ook in 2019 ontbreekt de wielewaal 
(Adriaanse 2019). Vermoedelijk is de wie-
lewaal na 2002 al uit de terreinen van het 
ZHL als broedvogel verdwenen. 

Voor 2009 vermeldt Klemann nog een paar 
voor Voornes Duin. Hoekstein meldt bij de 
telling van 2015 dat de soort uit Voornes 
Duin is verdwenen. Tot 2021 blijft dit het 
geval. In dit laatste jaar stelt Tanis twee ter-
ritoria vast, bij de Pan en in de Puntduinen 
(Tanis in prep). Uit inventarisaties in de Dui-
nen van Voorne in 2016 en 2019 blijkt tot 
slot dat ook hier de wielewaal in zijn geheel 
is verdwenen (Langbroek 2017 en 2020). 

Het habitat op Voorne
Wielewalen foerageren doorgaans in de 
kruin van bomen, waar ze ook graag hun 
nesten plegen te bouwen. Ze hebben een 
uitgesproken voorkeur voor populieren, en 
minder vaak voor essen, zomereiken en 
elzen. 
Op Voorne broedden ze vaak in elzen, 
zwarte elzen, populieren en een enkele keer 
in beuken, zoals het paartje in Olaertsduyn. 
In het Quackjeswater en het Breede Water 
broedden ze in elzen en zwarte elzen. In 
het Mildenburgbos meer in zomereiken. In 
het Brielse Maas gebied broedden ze vooral 
in populieren. 

Op Strypemonde broedde de wielewaal 
in gemengd loofbos, dat hoofdzakelijk 
uit eiken, esdoorns, abelen en beuken 
bestond. Anno 2021 is het biotoop daar nog 

steeds uit dezelfde boomsoorten samen-
gesteld, getuige ook mijn bezoek aan dit 
landgoed op 28 juli 2021. 
In het gebied van het Brielse Meer betrof 
het destijds een jong bosgebied dat 
hoofdzakelijk uit populieren bestond. Veel 
populieren zijn daar recentelijk gerooid. 
Ook elders geeft de soort de voorkeur aan 
populieren, zoals in de Flevopolders waar 
een hele nieuwe populatie werd opgebouwd 
(Bijlsma 1995). In het Mildenburgbos werd 
in eikenbos gebroed. 

Uit Randstad en broedvogels (1981) blijkt 
dat de wielewaal in die jaren in West-Ne-
derland een vrij schaarse broedvogel was 
(125-160 paar). Ook daarin wordt gewag 
gemaakt van goed ontwikkeld loofhout 
met een open structuur. De auteurs wijzen 
ook op landgoederen en buitenplaatsen 
als in het oog springende broedgebieden. 
Populieren en wilgen zijn volgens hen 
geliefde houtsoorten. Voor Voorne worden 
het Brielse Meer, het Quackjeswater en het 
landgoed Mildenburg als broedgebieden 
vermeld.

Klemann tenslotte merkt op dat de soort op 
Voorne de vochtige bossen bewoont (1996). 
Hij stelt ook dat de populatie in de tien jaar 
daarvoor hetzelfde is gebleven. 

Verspreiding wielewaal naar Klemann 1996 op 
Voorne (Strypemonde en een groot deel van de Vallei 

ontbreken). 
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Marquenie en Velthuizen merken de soort 
als een vrij schaarse broedvogel van bos-
sen en parken aan. (Het Vogeljaar 1984). 
Lok meldt dat hij in de periode 1974-1987 
op de Dirk van Voornelaan in Rockanje 
regelmatig wielewalen in de aldaar gelegen 
tuinen zag. Hij woonde daar in de buurt. 
Hij weet niet meer in welke soort bomen 
zij daar broedden (schriftelijke mededeling 
23-07-2021). In mijn herinnering stonden 
daar toen populieren.
 

Achteruitgang in NW-Europa
Mason en Allsop onderscheiden als moge-
lijke oorzaken voor de achteruitgang van de 
broedpopulatie de volgende vier redenen: 

1. De veranderingen in agrarische activi-
teiten (waaronder bestrijdingsmiddelen) 
die ten koste is gegaan van de voedsel-
situatie. De grote achteruitgang in het 
voorkomen van insecten is inmiddels 
meer en meer zichtbaar geworden, ook 
in Nederland. 

2. Het verdwijnen van habitat. Het verdwij-
nen van hoogstamboomgaarden was 
in het verleden daarvan een sprekend 
voorbeeld. Daartegenover staat dat in 
Nederland de populierenbossen in de 
nieuwe Flevopolders leidden tot een 
enorme uitbreiding van het aantal paren 
(Bijlsma). 

3. Klimaatverandering. Een warmer 
wordend klimaat zou er bijvoorbeeld 
oorzaak van kunnen zijn dat het aanbod 
aan insecten vroeger beschikbaar komt 
en niet aansluit bij het arriveren van de 

vogels in NW-Europa, zoals dat bijvoor-
beeld bekend is van de bonte vliegen-
vanger. Sommige insecten zouden 
kunnen verdwijnen met als gevolg dat er 
minder voedselaanbod is. 

4. Voedselaanbod. Het is inmiddels duide-
lijk dat het aanbod aan insecten substan-
tieel is gedaald. Hoe dat zich verhoudt 
tot een stijgende populatie in sommige 
delen van NW-Europa (waaronder delen 
van Nederland) is onduidelijk. 

Trekroute
Toegevoegd dient verder te worden dat 
ook de condities op de trekroutes nog van 
invloed kunnen zijn. Ook daarvan is weinig 
bekend, alleen al omdat we nog geen 
goed beeld hebben van die trekroute, die 
zich waarschijnlijk over de oostelijke route 
voltrekt. 

Jacht 
Een andere mogelijke oorzaak van de 
achteruitgang van de soort wordt gevormd 
door de jacht tijdens de voor- en najaarstrek 
in het oostelijke Middellandse Zeegebied. 
Libanon en Egypte zijn de twee ‘dodelijkste’ 
barrières voor Noord-Europese trekvogels, 
zonder daarbij oorden als Cyprus, Grie-
kenland, Malta en ook Syrië te vergeten. 
En omdat onze wielewalen (waarschijnlijk) 
de Oost-Europese flyway nemen, heeft 
onze broedpopulatie flink te lijden van de 
catastrofale vervolging daar. De komst van 
SUV’s en 4 WD-auto heeft in Egypte de 
in de woestijn gelegen oases bereikbaar 
gemaakt voor trekvogelschieters. Er worden 
nu vanuit de Nijlzone weekendjachtpartijen 
georganiseerd naar die oases, waar de 
trekvogels op hun verhaal moeten komen. 
Daarbij komt dat de Egyptenaren het 
speciaal hebben voorzien op wielewalen. 
Ze dichten deze soort potentie verhogende 
eigenschappen toe. Google: ‘Bird Killing in 
the Mediterranean en huiver! 

Gemengd loofbos Strypemonde 28 juli 2021. Foto: Theo Briggeman

In het Midden-Oosten vindt nog hevige jacht op de 
wielewaal plaats. Bron: RDS Conservation.
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De vraag is wel of dit de huidige neergang 
in Nederland (Voorne) mede verklaart. Ook 
toen het de soort wel goed verging, werd 
er immers op de trekroute stevig gejaagd. 
De slachtpartijen in Egypte waren toen 
echter niet van de omvang als tegenwoor-
dig het geval is. Invloed zullen ze dus zeker 
hebben. 

Het zo goed als verdwijnen van 
de wielewaal op Voorne in breder 
perspectief

In 1996 en 2003 werden er nog respectie-
velijk 13 en 8 territoria in Voornes Duin (NM) 
gekarteerd. In 1996 broedde er daarnaast 
nog 7 paar in de Duinen van Oostvoorne 
(ZHL). In totaal is er op heel Voorne nog 
sprake van 24 territoria. Tien jaar daarvoor 
is dat eveneens zo. 
In 2009 werd er nog een territorium vast-
gesteld. Daarna verdween de soort als 
broedvogel (Hoekstein 2015). De afname 
houdt volgens hem vrijwel zeker verband 
met factoren in zowel de broedgebieden 
(verdroging van de bossen, voedselarmoe-
de in agrarisch cultuurland) als de trek- en 
overwinteringsgebieden (ontbossing, jacht). 

Verloop aantal territoria van de wielewaal in de perio-
de 1980-2021 in Voornes Duin (NM)

Tot voor kort is de soort niet meer als broed-
vogel op Voorne vastgesteld. In mei worden 
er ieder jaar nog wel incidentele waarne-
mingen gedaan van (ook zingende) vogels 
nabij het Breede Water en Strypemonde 
(Briggeman, Op den Dries e.a.in 2020). 
Vermoedelijk zijn dat doortrekkende vogels. 
In Zweden en Finland neemt de wielewaal 
zelfs als broedvogel toe. Een broedvogelin-
ventarisatie van geheel Voornes Duin (het 
eigendom van NM) in 2021 leverde zoals 
we zagen voor het eerst sinds jaren twee 
paartjes op, één in de Pan, en één in de 
Puntduinen. 

De Avifauna van de Biesbosch (2020) 
vermeldt voor 2019 nog 42 territoria voor 
dit gebied. De verspreiding in de Biesbosch 
weerspiegelt bijna één op één de stukken 
waar oude populieren staan. Tussen 1985 
en 1994 nam de stand hier door onver-
klaarbare oorzaken dramatisch af tot 20-30 
territoria. De stand is nu enigszins hersteld. 

Ook in landelijk opzicht gaat de stand van 
de wielewaal snel achteruit. De laatste vijf 
jaar nam het aantal bezette atlasblokken 
met 55% af. In de periode 2013-2015 
omvatte de Nederlandse populatie nog 
1700-2900 paar. Hun voedsel bestaat in 
hoofdzaak uit (nacht-)vlinders, rupsen, 
kevers, wantsen, spinnen en later in de 
zomer ook bessen (Vogelatlas 2018). 
Bessen worden vaak gegeten als de jongen 
zijn uitgevlogen (Mason & Allsop). Voordien 
dienen nagenoeg alleen insecten en rupsen 
als voedsel. Opmerkelijk is echter wel dat 
er ook gebieden in Nederland zijn waar de 
wielewaal nog steeds stabiel is, ja zelfs nog 

in aantal toeneemt. Dat is bijvoorbeeld in 
Drenthe het geval (Broedvogelatlas 2018). 
Ook de Europese broedvogelatlas (2020) 
meldt over het algemeen een stabiele 
populatie. 

Goeree-Overflakkee
De wielewaal heeft zich hier in de jaren 
1978-1983 gevestigd. In 1996 werden er 
vier territoria vastgesteld (Klemann, 1996).
Tanis meldt dat de wielewaal tegenwoordig 
op Goeree een broedvogel van oude popu-
lierenbossen is. Naar schatting komen er 
max. 10 paartjes op Goeree voor. Bekende 
locaties op Goeree zijn het Stellebos met 
circa 5 paar, Scheelhoekbos 1 paar, De 
Punt ca 1 à 2 paar en Kabbelaarsbank circa 
1 à 2 paar. Ook in de Grevelingen wordt de 
soort regelmatig gehoord in de relatief jonge 
bossen van de Hompelvoet en de Veer-
mansplaat (schriftelijke mededeling Tanis 1 
oktober 2021). 
In het verleden werd ook in de Oostdijk en 
Bokkepolder gebroed. Door het kappen van 
verschillende populierenbossen verdween 
de soort. In de Bokkepolder is de soort in 
2021 weer voor het eerst sinds jaren terug, 
waarschijnlijk ook door het ouder worden 
van de bomen. 
Op het hele eiland Goeree-Overflakkee is 
het dus een toenemende broedvogel. In 
de jaren 70 kende men hier 3 tot 4 paar. 
Rond 2000 waren er 10 tot 15 paar en 
waarschijnlijk is de stand sindsdien stabiel. 
Dat in tegenstelling dus tot de landelijke 
trend welke afnemend is. De toename op 
Goeree-Overflakkee lijkt vooral te maken 
hebben met de flinke toename van bomen 
en het ouder worden hiervan. 

Wielewaal. Foto: Peter Vermaas
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Discussie
Bij de teloorgang van de wielewaal op 
Voorne lijkt de bomensoort geen factor van 
betekenis. Soorten als populier, wilg en eik 
komen ook nu nog in voldoende mate voor 
in de gebieden waar destijds werd gebroed. 
Op Voorne is er geen sprake van bossen 
die maar uit één soort loofhout bestaan. 
Insectenplagen komen dan ook niet of 
nauwelijks voor. 

Wellicht zal de oorzaak van het verdwijnen 
eerder zijn gelegen in de voedselsituatie. 
Nog afgezien van het ontbreken van insec-
tenplagen is ook op Voorne vermoedelijk 
sprake van een snelle en verregaande 
achteruitgang van de insectenwereld. Dat 
wordt in ieder geval duidelijk uit de achter-
uitgang van de dagvlinderstand. Binnen 
enkele decennia verdween een vijfde deel 
van de soorten dagvlinders van Voorne. 
Het doet vermoeden dat het ontbreken 
van voldoende voedsel mede leidt tot het 
verdwijnen van de wielewaal als broedvogel 
van Voorne. Over het verlies aan biomassa 
is evenwel niet veel bekend, zodat ook in dit 
opzicht geen overhaaste conclusies getrok-
ken kunnen worden. 

Over andere insecten is weinig tot geen 
informatie voorhanden. Professor Menno 
Schilthuizen (Universiteit van Leiden) doet 
momenteel onderzoek naar de keversoor-
ten die nu op het eiland voorkomen, in 
relatie tot door hem op Voorne uitgevoerd 
keveronderzoek van 40 jaar geleden. Uit 
de eerste resultaten van zijn onderzoek 
is nog geen werkelijke negatieve trend te 
destilleren. Alleen de soorten van het open 
duingebied lijken achteruit te zijn gegaan. 
Ook op Schouwen is de populatie wielewa-
len achteruitgegaan. In 2020 broedde er 
nog hooguit 1 paartje op dit eiland (Vergeer 
2020). In 2021 lijkt de soort ook hier te 
zijn verdwenen. Alleen begin mei was er 
nog sprake van een enkele waarneming, 
maar dat is waarschijnlijk doortrek geweest 
(mededeling Hugo van der Wal). 

Daartegenover staat de situatie op Goe-
ree-Overflakkee waar de wielewaal als 
broedvogel toeneemt. De soort broedt hier 
vooral in populieren, die na de waternood-
ramp in 1953 in de jaren zestig zijn aange-
plant. Mogelijkerwijs is hier de voedselsitu-
atie beter. Ook in de Biesbosch broedt de 
soort immers bijna uitsluitend in populieren. 
Ook de Europese Broedvogelatlas ver-
meldt dat elders in Europa de soort stabiel 
is c.q. het goed doet omdat daar vooral in 
loofbossen wordt gebroed die maar uit één 
soort bestaan. Dat veroorzaakt vaak insec-
tenplagen, waarvan de wielewaal profiteert. 
Onbekend is of een dergelijke situatie zich 
op Goeree-Overflakkee voordoet. 

Broedvogel inventarisaties in de Hoeksche 
Waard van een kwart eeuw geleden kwa-
men uit op een aantal van 10 tot 20 paren. 
Dat aantal ligt momenteel op maximaal 10 
paar. Uit een broedvogelinventarisatie van 
de Esscheplaat in 2021, een doorgegroeide 
griend à la de Biesbosch, met vroeger soms 
vier paren, worden de laatste vier jaar geen 
broedgevallen meer vastgesteld. Er zou wel 

sprake zijn van in de bij de ruilverkaveling 
vrijgehouden stukken grond die werden vol 
geplant met populieren die nu op hoogte 
zijn (schriftelijke mededeling G. Ouweneel 
d.d. 16 oktober 2021).
Zoals gezegd is op Voorne eerder sprake 
van gemengde loofbossen. Hier werd ook 
zeker niet alleen in populieren gebroed. 

Tenslotte kan met enige terughoudendheid 
worden aangenomen dat de situatie tijdens 
de trek (jacht) en in het overwinteringsge-
bied de wielewaal parten speelt. Daarvoor 
zal verder onderzoek uitsluitsel moeten 
geven. 

Het zou tot slot goed zijn op Voorne verder 
onderzoek te doen naar de voedselsituatie, 
bijvoorbeeld door de insectenstand gede-
tailleerd in kaart te brengen. Onderzoek 
naar het eventueel verlies aan biomassa 
is op zijn plaats. Omdat bekend is dat de 
wielewaal veel rupsen en nachtvlinders 
eet, zou nieuw onderzoek zich daarop 
kunnen richten, temeer nu het onderzoek 
naar kevers al in volle gang is. Tot slot is 
het goed de verdere ontwikkeling van het 
aantal broedpaartjes op Voorne in relatie 
tot zijn habitat nauwgezet te volgen en 
die af te zetten tegen de ontwikkeling op 
Goeree-Overflakkee. Op dit laatste eiland 
zou het goed zijn ook de voedselsituatie 
gedetailleerd in kaart te brengen. 

De auteur dankt Bert van Dijk, Martin Lok, 
Hans op den Dries en Gerard Ouweneel 
voor hun commentaar op eerdere versies 
van dit artikel. 
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