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Hoe ziet Noord-Nederland 
eruit door de ogen van een 
dier? Vergeet de mensenkaart. 
Kijk mee met Eddy Wymenga, 
ecoloog en mededirecteur 
van Altenburg & Wymenga 
ecologisch onderzoek, naar 
de kaart van de gekraagde 
roodstaart.Roodstaart

Sommige algemene vogels zijn zo 
geleidelijk uit onze omgeving ver-
dwenen dat de achteruitgang pas 
doordrong toen ze al schaars waren. 
De gekraagde roodstaart, een van 
onze fraaist gekleurde zangvogels, 
is daar een voorbeeld van. In broed-
kleed heeft de man een fel oranjerode 
borst in combinatie met een zwarte 
keel en een wit voorhoofd. De vrouw 
is onopvallend gekleurd en over-
wegend (grijs)-bruin met een beige of 
lichtoranje getinte onderkant. Beide 
seksen hebben een roestrode staart. 
Frequent trillen met de staart is een 
opvallend kenmerk. 

Als trekvogel pur sang is de rood-
staart maar een aantal maanden 
in ons land. Begin april arriveren de 
vogels in Noord-Nederland en in de 
loop van september zijn ze alweer 
vertrokken. De winterkwartieren lig-
gen in de Afrikaanse Sahel, vooral in 
de meer of minder beboste savannes 
in zuidelijk Mauritanië, Senegal, Mali 
en Burkina Faso. Met hun gewicht van 
slechts veertien gram overbruggen 

Nu dit weer
Twee handenTEKST EN FoTo'S

EDDIE MARSMAN

of ze eigenlijk wel fotograaf is? 
Gekke vraag. Natuurlijk is ze 
fotograaf. ook al kijkt ze niet door 
een lens en wacht ze niet op dat 
ene, beslissende moment waar 
fotografen zo graag op zeggen te 
wachten. ook al drukt ze niet op 
een knopje. 
Een fotograaf kijkt. En dat doet ze, 
kijken. 
In haar geval: naar hoe de ruimte 
zich laat omzetten in het platte 
vlak van een afdruk die straks de 
indruk moet wekken een ruimte te 
zijn. Eentje waar je met je ogen in 
kunt stappen.
Wat die ruimte betreft: de Wad-
denkust in de buurt van Wierum 
en Paessens en Moddergat. Wat 
dat platte vlak betreft: een hand-
vol, zwart-wit, op papier, pakweg 
zeventig bij negentig centimeter. 
Zo. Dat is duidelijk. 
Nu hoeven Corine Hörmann en ik 
het hier alleen nog maar te hebben 
over dat omzetten. Hier, op de dijk 
bij Wierum waar een barse wind 
ons de kou in de botten jaagt.
Uitleg? 
Een stukje latoenkoper, zegt ze. En 
dan een boortje van 0,3 millimeter 
voor een gaatje van 0,3 millimeter. 
Het boortje houdt ze vast, het 
stukje koper draait ze rond. Een 
minuut of vijf, je moet het niet 
doen wanneer je verkouden bent. 
Dan een kartonnen doos. Met 

een kijkgaatje waarachter ze dat 
doorboorde plaatje monteert. 
op de achterwand ertegenover: 
vlakfilmnegatief. 
Doosje lichtdicht afplakken met 
tape. Klaar: gaatjescamera. Pin-
holecamera. 
Wat mooi is: scherptediepte 
oneindig, geen vertekening aan 
de randen. ‘Alles komt zo naar 
binnen.’
Wat bijzonder is: dat je wat zo 
naar binnen komt met het gewone 
oog zó niet ziet. ‘Ja, dan heb je het 
over kijken.’
En verder: de afstand van gaatje 
tot negatief, die bepaalt de beeld-
hoek. Zelf houdt ze van groot-
hoek. Van weids. Wat in haar geval 
dus betekent: een platte, ondiepe 
camera. Ze heeft er een stuk of 
acht. Je kunt ze telkens weer op-
nieuw gebruiken.
Hoe groot zullen we ze noemen? 
Formaat kloek boek. In Europa van 
Geert Mak bijvoorbeeld, maar dan 
lichter. 

Vanuit de kwelder min of meer 
richting dijk fotograferen, dat wil 
ze. Maar niet zomaar: de baan van 
de zon moet erop. Dus: de tijd zelf. 
En waar de zon opkomt of onder-
gaat, moet wat gebeuren. Iets met 
die kerk daar of dat slibheuveltje 
hier, een boompartij die in de fik 
wordt gezet of een hek in de scha-

duw. ‘Net niet te veel en net niet 
te weinig. Dan heeft de ruimte een 
ankertje voor de ogen.’ 
Ze heeft er beide handen bij 
nodig. Daar vouwt ze telkens een 
horizontaal trechtertje van dat 
ze even boven de camera houdt, 
de polsen tegen elkaar. Ze kan er 
net tussendoor kijken. Beetje naar 
links, beetje naar rechts, beetje 
omhoog of naar beneden. Pas dan 
zet ze de camera stevig vast. En 
pas dán haalt ze het stukje tape 
voor het gaatje weg en begint de 
belichting. 
Hoe lang? Een dag of twee. 

Vier doen we deze middag. Twee 
bij Wierum, bijna in het water. 
Twee bij Moddergat. overmorgen 
haalt ze ze weer op.

op iedere camera plakt ze een 
briefje met tekst en uitleg. 
‘Wilt u dit laten staan aub.’
Haar handschrift is wat hoekig en 
kinderlijk. Dat helpt. ‘Nu lijkt het 
net speelgoed.’ ◆

coLumn

De Waddenfoto’s van Corine 
Hörmann maken onderdeel uit 
van de groepstentoonstelling 
Improvisaties op Wind, Water 
en Wad, die van 13 september 
te zien is in Museum Belvédère, 
Oranje Nassaulaan 12, Heerenveen 
(Oranjewoud).
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grotendeels terra incognita, 

hooguit broedend op beboste erven

 aanwezig in (zeer) lage dichtheden 

aanwezig in gemiddelde aantallen

aanwezig in relatief hoge dichtheden 

  grotendeels terra incognita,  

hooguit broedend op beboste erven

 aanwezig in (zeer) lage dichtheden

 aanwezig in gemiddelde dichtheden

 aanwezig in relatief hoge dichtheden

legenda

ze de afstand van vierduizend kilometer 
heen en vierduizend terug. Een prestatie 
van formaat: het wekt elk voorjaar weer 
verwondering dat deze vederlichte trekkers 
erin slagen terug te keren.

In de Sahel heeft de roodstaart een dui-
delijke voorkeur voor de meer besloten 
landschappen met wat grotere en oudere 
acaciabomen. Vaak zie je hem op lage takken 
zitten, in de koele schaduw van de kroon 
van de boom. Vanaf die zitposten jaagt hij 
op insecten, soms ook op kale plekken op de 
grond. ook in de Sahel is de wereld niet meer 
wat die geweest is. Het landschap heeft er 
de afgelopen decennia grote veranderingen 
ondergaan. Vooral de grote droogten in de 
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 
hebben geleid tot ontbossing. Het langzame 
herstel van de regenval heeft de situatie wel 
verbeterd, maar tegelijkertijd is de druk van 
de toenemende bevolking groter gewor-
den. De meest grassprietjes ontkomen niet 
aan de grazende geiten en schapen. ook 
bladeren van bomen moeten het ontgelden, 
sterker nog, deze zijn in de droge tijd het 
vervangende voedsel voor de miljoenen 
grazers. In kale bomen is niets te halen. Dat 
maakt het leven voor de roodstaart niet 
gemakkelijker.

In het verleden was de roodstaart voor veel 
mensen een bekende zomergast, en voor 
veel boeren en bewoners in Noord-Neder-
land is hij dat nog steeds. Bij aankomst in 
april laat hij veelvuldig zijn zingende gekras 
horen. De roodstaart broedde veelvuldig op 
boerenerven, in gaten in het dak, in nissen 
en holten, of in nestkasten. In de jaren dertig 
van de vorige eeuw was hij in nestkasten op 
de Veluwe talrijker dan de koolmees. Uit dat 
langjarige onderzoek weten we ook dat de 
soort in ons land met bijna negentig procent 
is achteruitgegaan. De huidige aantallen zijn 
nog maar een schim van vroeger. 
De roodstaart zoekt bij voorkeur bioto-
pen waar hij vanaf zitposten in bomen of 

vanaf afrasteringpaaltjes de omgeving kan 
afspeuren naar insecten. Niet zelden zoekt 
hij die op kale plekjes op de grond in de nabij-
heid van de boomwallen. Hij is een typische 
broedvogel van besloten landschappen maar 
in al te dichte bossen is hij niet talrijk. De 
hoogste dichtheden in Noord-Nederland 
treffen we tegenwoordig aan in relatief 
open dennenbossen en de kleinschalige cou-
lisselandschappen. Deze laatste zijn goed 
vertegenwoordigd in de Noardlike Fryske 
Wâlden, het Westerkwartier en verschil-
lende kleinschalige landschappen in Dren-
the. In open gebieden zijn niet of nauwelijks 
roodstaarten te vinden, hooguit op beboste 
boerenerven. Elders broeden ze in lage 
dichtheden. De dichtheden in de kleinscha-
lige coulisselandschappen in Noord-Neder-
land zijn opvallend hoog, tot meer dan tien 
broedparen per honderd hectare. Het boek 
Vogels van Drenthe noemt voor de oudere 
dennenbossen dichtheden tot vijftig broed-
paren per honderd hectare, maar die zijn 
niet meer van deze tijd. ook deze voorkeurs-
biotopen hebben een veer moeten laten. 

De kaart van de roodstaart beslaat a priori 
de besloten landschappen: kleinschalige 
coulisselandschappen en relatief open bos-
sen. overige halfopen landschappen kennen 
lage dichtheden. Het open landschap is voor 
de roodstaart terra incognita. Besloten-
heid kortom, maar niet te dicht. Voor het 
bestaande kleinschalige coulisselandschap 
is het instandhouden van het voorkeursbio-
toop nog een hele opgave, vooral om ruimte 
te blijven bieden aan oudere, goed ontwik-
kelde houtwallen, houtsingels, weelderige 
boerenerven en bloemrijke perceelranden. 
Niet zelden leidt de geest van gemeentelijke 
kapvergunningen en een te enthousiast 
landschapsbeheer tot verjonging van het 
landschap. Daar moet de roodstaart niets 
van hebben. Laat het voor hem maar mooi 
bij het oude. ◆




