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Pijlstaarten, krakeenden, wilde een-
den en smienten vertonen grondel-
gedrag. Dan steken ze de kop geheel 
onder water. Het achterlijf blijft boven 
water. Zo zeven ze plantaardig voed-
sel uit het water. Duiken doen ze wei-
nig. De smient graast vooral ’s nachts 
in de sloten en op de weilanden. Ze 
vliegen moeiteloos zonder aanloop 
uit het water op, een prachtig gezicht.

De smient leeft ‘s zomers vooral in 
Noord-Scandinavië en Siberië. Een 
enkel broedpaar blijft dan in Neder-
land. De smient is verzot op gras en 
andere gewassen en daarom kan 
menig boer ze wel schieten. We zou-
den trots moeten zijn dat deze mooie 
vogels bij ons komen overwinteren. 
We zouden ze een warm welkom 
moeten bieden, in plaats van een 
schot hagel.
Boeren kunnen door het grazen van 

de smienten schade ondervinden. 
Die schade kan gelukkig en terecht 
worden gecompenseerd via het 
Faunafonds. De provincies Noord- en 
Zuid-Holland kozen helaas niet voor 
deze compensatie-oplossing, maar 
voor het afschieten. Anders dan bij 
de grauwe gans was het bij de smient 
niet per se de bedoeling om de popu-
latie omlaag te brengen. Doel was om 
ze door afschot te verjagen van plek-
ken waar veel schade was. Misschien 
werkte dat hier en daar. Maar dan 
zouden ze toch elders gaan eten en 
alleen maar meer honger hebben als 
ze steeds werden weggejaagd.

Gelukkig gaven zowel de rechtbank 
in Den Haag als de rechtbank in Haar-
lem de Vogelbescherming Nederland 
onlangs gelijk. Er mocht met onmid-
dellijke ingang niet meer op smienten 
geschoten worden. De belangrijkste 

reden was dat de provincies volgens 
de rechter een veel te rooskleurig 
beeld schetsten, terwijl uit gegevens 
van Sovon Vogelonderzoek duide-
lijk bleek dat er sprake was van een 
afname van smienten. De provincies 
hadden ook niet overtuigend aange-
toond dat er sprake was van een con-

crete dreiging van belangrijke schade 
in alle gebieden waar afschot werd 
toegestaan.

De smient is een echte wintergast 
die van harte welkom is. Ja toch? Een 
eend om trots op te zijn. 

De smient (Mareca penelope) heeft een kenmerkende roodbruine kop, 
geel voorhoofd, een blauwgrijze snavel en witte spiegel. Het vrouwtje is 
minder getekend dan het mannetje en is grotendeels bruin. De lengte is 
75 tot 86 cm, de vleugelspanwijdte gemiddeld 81,5 cm. 
De smient wordt vanwege de roep van het mannetje (piiew-piiew) ook wel 
fluiteend genoemd. Het geluid van de het vrouwtje is ‘rarr’. ‘s Nachts is de 
kenmerkende roep te horen van overvliegende exemplaren. Volgens de 
Vogelwacht Zaanstreek verblijft de smient ’s winters graag in ons gebied. 
Ik zie ze vaak in het Jagersveld, het Twiske en langs het Westerwindpad. 
Ze vertoeven graag in brede, voedselrijke sloten..  
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De smient is een echte wintergast

Een groep smienten. Foto: Albert Schouten.

Statiegeldactie Coop
Na een ziekbed is op 29 augustus 
2018 Marie Kleij overleden. Gedu-
rende de laatste periode van haar 
leven verbleef zij in Hospice De 
Schelp in Krommenie. Marie Kleij 
was een sociaal bewogen vrouw, 
die gedurende haar leven verschil-
lende bestuurs- en vrijwilligersfunc-
ties heeft bekleed. Twee van deze 
functies waren: lid van de ledenraad 
van Coop Nederland en voorzit-
ter Winkelcommissie Westzaan van 
Coop Nederland.
Gezien haar vele verdiensten, waar-
onder dus ook voor de Coop, heeft 
Coop Nederland besloten, na over-
leg met de familie, de opbrengst 
van de statiegeldactie over het 
eerste kwartaal 2019 te doneren 
aan Hospice De Schelp. Deze statie-

geldactie loopt in alle Zaanse Coop-
supermarkten en zoals bekend 
verdubbelt de Coop de opbrengst 
van het gedoneerde statiegeld.

Klaas Tuyn

De tuin van Hospice De Schelp.

Oude boom geveld
Ik ben nu 74 jaar en zo lang ik mij 
kan heugen stond deze boom er, 
vroeger tegenover de ingang van 
het kruidenierswinkeltje van Tromp 
aan de Middel. Volgens een omwo-
nende was de boom nog veel en 
veel ouder en heeft hij de oorlog 
overleefd. Er stonden er toen drie 

op een rij waarvan er twee in de 
kachel zijn verdwenen. Op de foto 
is goed te zien hoe dik deze boom 
was en ik denk dat hij tot de oudste 
bomen van Westzaan behoorde.

Jan Kok




