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Na zeer vroeg te zijn opgestaan en 125 km. te hebben gereden, kwamen wij met ons twaalven om
06.00 uur aan bij het SBB-informatiecentrum vlak vóór Nijverdal.
Eerst stapten we door een bosgedeelte met, volgens velen van ons, veel vroege vogelzang, maar een
enkeling meende dat de in 1962 door Rachel Carson voorspelde Silent Spring nu dan toch was
aangebroken. Daarna kwamen we aan bij het nogal grote en heuvelachtige heidegebied, het laatste
terrein in Nederland waar tegenwoordig nog Korhoenders leven.
De zon kwam juist vuurrood op, het was windstil en in de dalen hingen nog grondnevels. Een
schitterend gezicht! Nu was het de kunst een glimp van een van de laatste vier Korhanen op te
vangen. Het leek een speld in een hooiberg, maar om 7 uur hoorden we het koeren van een
bolderende haan. Hij bleek te zitten op een struikje boven op een heuvelrand, zodat zijn silhouet
prachtig afstak tegen de lucht, boven de grondnevel. Daar konden we hem 20 minuten lang met de
telescopen bewonderen terwijl hij vol overgave baltste : staart omhoog en gespreid, keel opgeblazen
door het koeren en nu en dan liet hij zijn sissend geblaas horen. Dit alles terwijl hij op een tak
balanceerde. Bijzonder fraai!
Hans Nater, die jaren geleden in dit gebied werkte bij Staatsbosbeheer, vertelde over de
veranderingen in het terrein en over het vergroten van het heidegedeelte; het Korhoen werd begin
jaren ’50 nog als een plaag beschouwd omdat hij de jonge knoppen uit de boomkruinen eet, dus
werden er afschotvergunningen afgegeven.
In 1975 is er op Sallandse Heuvelrug (de Nijverdalse- , Holter- en Sprengenberg) onderzoek naar de
korhoender populatie gedaan. Daaruit kwam naar voren dat er ca. 45 korren waren. Op één van de
vele telmomenten (op een ochtend in februari) waren er minimaal 22 hanen en 11 hennen. Ook
werd er in dat jaar gelijktijdig onderzoek gedaan in de omgeving van de Sallandse Heuvelrug waar
ook korhoenders zaten. Dit betrof het Wierdense veld (ca. 7 hanen en 11 hennen) en de Borkeld /
het Elzenerveld (bij Rijssen) met ca. 6 hanen en 9 hennen. Verder kwam naar voren dat het op
zichzelf staande populaties waren in deze drie gebieden. Uitwisseling tussen de drie gebieden werd
namelijk niet waargenomen.
Tijdens onze wandeling van drie en een half uur genoten we verder nog van onder meer Wulpen,
Boomleeuweriken, Grote Lijsters en Roodborsttapuiten. We sloten af met koffie op het terras en
reden toen zeer tevreden huiswaarts.
Meindert Swart.

Op http://www.sallandseheuvelrug.nl/node/415 vindt u actuele informatie
over het korhoen in Nederland.

