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Jan van der Winden & Niels Hogeweg Waar horen we 

Roerdompen in 
aantal afgenomen 
in Noord-Holland
Vroeger kon je overal in de moerassen van 
Noord-Holland de mysterieuze hoemp 
horen van de roerdomp. Het leek goed te 
gaan met de mooie rietreigers, maar nu 
blijkt dat ze op veel plekken zijn verdwenen. 
Hoe is het nu met de roerdompen gesteld? 

Noord-Holland is altijd belangrijk 
geweest voor roerdompen. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit het veel-
vuldig afbeelden van de vogels 
op historische jachttaferelen. Het 
beroemdste jachttafereel is het zelf-
portret van Rembrandt van Rijn met 
een roerdomp in de hand. 
Roerdompen broeden in kleine en 
grote moerassen van de Vechtstreek 
in het zuiden, tot en met de duinen 
van Texel in het noorden van 
Noord-Holland. Het kerngebied is 
echter Waterland en omgeving. Veel 
van deze gebieden waar roerdom-
pen broeden, zijn ook als Natura 

nog hoempen
in het moeras?●  Roerdomp in de Geestmerambacht, 

Alkmaar. Foto: Hans Brinks.
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●  De roerdompjager (1639), Rembrandt van Rijn. 
De roerdomp was toen nog een gangbare    
jachtbuit. Staatliche Kunstsammlungen Dresden. 
Foto: Estel/Klut.

2000-gebied aangewezen (tabel 1).
Het is onbekend hoe groot de popu-
latie in Noord-Holland tot en met 
de jaren vijftig van de vorige eeuw 
was (Van der Hut, 1995). Daarna 
zijn de aantallen redelijk bijgehou-
den. Het laatste complete overzicht 
stamt echter uit de periode 2005-
2009 (Scharringa et al., 2010). 
Vanaf dat moment is de informatie 
fragmentarisch. Dat is spijtig omdat 
deze soort model staat voor het 
moeras van Noord-Holland. We 
kregen bovendien uit verschillende 
gebieden berichten dat roerdompen 
de laatste jaren waren afgenomen. 
Maar kan je roerdompen wel goed 
tellen? Roerdompen zijn immers 
polygaam, zodat een roepend man-
netje meerdere nesten kan ‘verte-
genwoordigen’. Vanaf 2010 is er 
een studie in het Ilperveld uitge-
voerd naar het gedrag van roer-
dompen, met behulp van zenders. 
Hieruit bleek dat roerdompmannen 
binnen het broedseizoen geregeld 
van plek wisselen, soms over een 

afstand van meerdere kilometers 
(Van der Winden & Hogeweg, 
2014). Als dat zo is, dan zouden 
de aantallen in Noord-Holland nog 
wel eens lager kunnen zijn dan we 
denken, omdat roepende mannen 
dan dubbel geteld kunnen worden. 
En worden de roerdompen wel 

voldoende beschermd in de Natura 
2000-gebieden? Om inzicht te 
krijgen in het aantal territoria heb-
ben we in 2013 twee simultaantel-
lingen georganiseerd. Het voorjaar 
was echter koud en we hadden de 
indruk dat de roerdompen slecht 
riepen. Daarom is de telling in 2015 
herhaald. 

Simultaan geteld
In 2013 en 2015 zijn half april en 
begin mei (tabel 1) simultaan zo 
veel mogelijk gebieden in Noord-
Holland bezocht. De tellingen 
vonden in het weekend plaats en 

de deelnemers konden in de vroege 
ochtend of avond van vrijdag tot en 
met zondag roerdompen zoeken. In 
grote gebieden, zoals het Ilperveld 
en Wormerveld, verdeelden diverse 
waarnemers zich over het gebied en 
hielden onderling contact. De focus 
lag op het registreren van roepende 

roerdompmannen. Roerdompen die 
uitsluitend gezien werden, zijn ook 
geregistreerd. Deze laatste waarne-
mingen zijn als mogelijk territo-
rium geïnterpreteerd als er geen 
roepende mannen in de omgeving 
gehoord waren. In aanvulling op 
de simultaantellingen zijn voor dit 
artikel losse meldingen na begin
mei verzameld via waarneming.nl 
of via tellers die ons aanvullin-
gen doorgaven. Ook hier gold dat 
roepende roerdompmannen aan ons 
territoriumcriterium voldeden. De 
overige waarnemingen telden we 
als mogelijke territoria. Uiteraard 

●  Verbossing in het Westzijderveld (negatieve 
factor). Foto: Jan van der Winden.

Aantal roepende mannen geeft beeld grootte populatie
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●  Figuur 1. Aantallen roerdompen sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw in 
Noord-Holland (bronnen van der Hut, 1995, Scharringa et al., 2010, deze 
studie). In 2013 en 2015 is het simultaan getelde aantal weergegeven maar 
ook het aantal op alle verschillende plekken aanwezige roerdompen. Dat is 
dus inclusief dubbeltellingen maar beter vergelijkbaar met de voorgaande 
jaren waar teveel roerdompterritoria in Noord-Holland werden geteld.

       

  

 

   
     
   
    
    
   
      
   

  

  
  
 
 
 
 
   
   
    
  
 

        
  
   
 
 

duidt een voedselvlucht van een 
wijfje op een nest, maar tellingen 
van wijfjes zijn niet systematisch 
uitgevoerd omdat niet alle wijfjes 
rondvliegen en de intensiteit tussen 
jaren verschilt. De zekere voedsel-
vluchten werden overigens allemaal 
op locaties vastgesteld waar eerder 
roepende mannen werden gehoord. 

Dus een telling van roepende man-
nen geeft de beste afspiegeling van 
de omvang van de populatie.

Nog maar weinig 
roerdompen
In 2013 telden we maar maximaal 
20 roepende mannen (tabel 1) en 
we hoopten dat dit aan het koude 

voorjaar lag. Deze lage aantallen 
bleken geen uitzondering, want in 
2015 telden we wederom gelijktij-
dig maximaal 20 roepende mannen. 
Het verschil tussen 2013 en 2015 
lag vooral in de timing. In 2013 rie-
pen de meeste mannen gelijktijdig 
rond begin mei, terwijl dat in het 
warme voorjaar van 2015 half april 
was (tabel 1). Na begin mei doken 
er in beide jaren op diverse plekken 
roerdompen op die daar niet eerder 
gehoord waren. Omgekeerd werden 
er op andere plekken geen roerdom-
pen meer gehoord na half april of 
begin mei. Dat sluit aan op de stu-
dies naar roerdompen met zenders 
waaruit bleek dat de mannen zich 
gedurende het broedseizoen ver-
plaatsten. In beide jaren werden na 
begin mei op ongeveer 10 nieuwe 
locaties roerdompen gehoord. In 
het verleden zou dus een aantal van 
30 territoria aangehouden zijn als 
totaal voor Noord-Holland. We we-
ten nu uit de onderzoeken dat dit er 
feitelijk veel minder zijn, en dertig 
procent minder op het totaal is niet 
onaanzienlijk. 
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● De Kluut bij Halfweg (nieuw leefgebied in NH). Foto: Jan van der Winden.    2013   2015     
Locatie/teldata  20/21 4/5 later in 17/19 1/3 later in Natura 2000 gebied  N2000 doel

  april mei seizoen april mei seizoen  (territoria)
Texel Horsmeertjes  1 1 0 1 1 Duinen en Lage Land Texel 5 
Petten Abtskolk   (1) (1) (1) (1) Abtskolk & De Putten 0 
Callantsoog Zwanewater   2 1 1 1 Zwanenwater & Pettemerduinen 2 
Schagen Schagerwad   1 0 0 1   
 Witte Paal  1 1 0 0    
Alkmaar Kleimeer 2 1 1 0 0 1   
 Hensbroek 2 2 1 1 1 1   
 Hoogwoud Langereis 0 0 (1) 0 0 1   
Haarlem Poelpolder  1  0 0 1   
 Amsterdamse Waterleidingduinden   1 0 0 1   
Hoorn Weelen    0 0 1   
De Rijp Eilandspolder west 0 1  0 0  Eilandspolder 0 
 Eilandspolder oost 0 0  0 0 (1) Eilandspolder  
Wormerveer Womer- en Jisperveld 4 5  4 4 1 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 10 
Zaandam Guisveld   (1) 1 (1) 1 Polder Westzaan  
 Euverenweggebied 0 0  0 0 1 Polder Westzaan 0 
 Oostzijderveld 0 1  0 0 1 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 17 
 Twiske 1 0 1 1 (1-2) 2 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 
Ilp Ilperveld 3 4 2 7 4 5 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske  
 Varkensland 1 1  1 0 1 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 
Waterland Volgermeerpolder 0 0  1 1 1   
Amsterdam west Lutkemeerpolder  1 1 1 1 1   
 Brettengebied   (1) 1 0 0   
Amsterdam oost Schinkelbos     (1) (1)  
Naarden Naardermeer  1 2 1 1 1 Naardermeer 0 
Breukeleveen Polder Achteraf 1  1    Oostelijke Vechtplassen 5 

         
 
 minimum 14 20 15 20 14 24  
 maximum 14 20 19 21 18 27 

Totaal Natura 2000-gebied 10 14 9 tot 12 16 tot 17 11 tot 15 15 tot 17 39 



1 ● 7

▶

       

  

 

   
     
   
    
    
   
      
   

  

  
  
 
 
 
 
   
   
    
  
 

        
  
   
 
 

Interessant is dus dat er blijkbaar 
een ‘overschot’ van dertig procent 
aan geschikte ‘hoempplekken’ 
aanwezig is in Noord-Holland. 
Daar vestigen roerdompmannen 
zich als tweede keus. Mogelijk zijn 
deze plekken sowieso iets minder 
geschikt of ze zijn in het vroege 
voorjaar minder geschikt. Ook 
weten we niet of ze daar nieuwe 
wijfjes vinden. Het kan er op dui-
den dat er meer habitat aanwezig is 
dan dat er jaarlijks bezet is. Het zou 
interessant zijn om uit te zoeken of 
er op de tweede keus plekken ge-
broed wordt. Dan krijgen we zicht 
op het belang van zulke plekken in 
het netwerk van moerassen. 
Zorgelijk zijn de enorm lage aantal-
len roerdompen in 2013 en 2015 
ten opzichte van de laatste telling in 
2005 (figuur 1). De afname is een 
beetje geflatteerd omdat er nu reke-
ning wordt gehouden met dubbel-
tellingen, terwijl dit in het verleden 
niet gebeurde. Als het aantal van 
2015 hiervoor gecorrigeerd wordt, 
is er nog steeds sprake van een 
halvering van het aantal territoria 

van roerdompmannen. In gebieden 
zoals Zeevang, Waterland Oost 
en voormalig bolwerk Oostzaner-
veld zijn roerdompen grotendeels 
verdwenen. In de kerngebieden van 
Waterland, maar ook in de duinen, 
zijn de aantallen vrijwel overal af-
genomen. Daar staat tegenover dat 
op beperkte schaal nieuwe broed-
plekken zijn ontstaan, zoals de 
aangelegde moerasjes en waterber-
gingen bij Halfweg en Hensbroek. 
Daaruit blijkt dat het mogelijk is 
om succesvol nieuw leefgebied te 
maken.

Wat is er aan de hand?
In 2005-2009 werd in de Atlas van 
de Noord-Hollandse broedvogels 
nog verheugd geconstateerd dat de 
roerdomp weer was toegenomen. 
Maar in de tien jaar daarna is de 
populatie weer ingestort. Hoe kan 
dit zo snel zijn gegaan? Wat zijn 
de oorzaken? Omdat hier geen 
onderzoek naar gedaan is, kun-
nen we daar slechts over specu-
leren, maar een paar zaken zijn 
wel duidelijk. Zo is de populatie 

in het Ilperveld sinds 2005-2009 
niet veranderd. Destijds waren er 
5-10 paar aanwezig (Van ‘t Veer & 
Hoogeboom, 2013) en nu 6-9. Hier 
zijn de afgelopen 15 jaar petgaten 
gegraven om de verlanding weer 
op gang te brengen en die plek-
ken zijn na een jaar of 10 geschikt 
als broedplek. Dat heet cyclisch 
beheer: voortdurend zorgen voor 
een aanbod aan nieuw moeras. 
Bovendien zijn er in deze periode 
nieuwe moerassen bezet zoals in 
de Oostelijke Vechtplassen en de 
omgeving van Amsterdam. Ook 
elders in Nederland zijn de aantal-
len in deze periode eerder toe- dan 
afgenomen. De korte reeks van iets 

●  Tabel 1. Aantallen roerdompen in Noord-
Holland in 2013 en 2015. In de kolom-
men staan de twee simultane telperiodes 
en losse meldingen van roerdompen in 
de periode erna. Getallen tussen haakjes 
zijn zichtwaarnemingen van individuen. 
Gebieden waar in beide jaren geen roer-
dompen zijn waargenomen ontbreken 
in de tabel. Tevens zijn de Natura 2000- 
gebieden gepresenteerd met het doel 
dat voor roerdompen is gesteld.

   2013   2015     
Locatie/teldata  20/21 4/5 later in 17/19 1/3 later in Natura 2000 gebied  N2000 doel

  april mei seizoen april mei seizoen  (territoria)
Texel Horsmeertjes  1 1 0 1 1 Duinen en Lage Land Texel 5 
Petten Abtskolk   (1) (1) (1) (1) Abtskolk & De Putten 0 
Callantsoog Zwanewater   2 1 1 1 Zwanenwater & Pettemerduinen 2 
Schagen Schagerwad   1 0 0 1   
 Witte Paal  1 1 0 0    
Alkmaar Kleimeer 2 1 1 0 0 1   
 Hensbroek 2 2 1 1 1 1   
 Hoogwoud Langereis 0 0 (1) 0 0 1   
Haarlem Poelpolder  1  0 0 1   
 Amsterdamse Waterleidingduinden   1 0 0 1   
Hoorn Weelen    0 0 1   
De Rijp Eilandspolder west 0 1  0 0  Eilandspolder 0 
 Eilandspolder oost 0 0  0 0 (1) Eilandspolder  
Wormerveer Womer- en Jisperveld 4 5  4 4 1 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 10 
Zaandam Guisveld   (1) 1 (1) 1 Polder Westzaan  
 Euverenweggebied 0 0  0 0 1 Polder Westzaan 0 
 Oostzijderveld 0 1  0 0 1 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 17 
 Twiske 1 0 1 1 (1-2) 2 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 
Ilp Ilperveld 3 4 2 7 4 5 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske  
 Varkensland 1 1  1 0 1 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 
Waterland Volgermeerpolder 0 0  1 1 1   
Amsterdam west Lutkemeerpolder  1 1 1 1 1   
 Brettengebied   (1) 1 0 0   
Amsterdam oost Schinkelbos     (1) (1)  
Naarden Naardermeer  1 2 1 1 1 Naardermeer 0 
Breukeleveen Polder Achteraf 1  1    Oostelijke Vechtplassen 5 

         
 
 minimum 14 20 15 20 14 24  
 maximum 14 20 19 21 18 27 

Totaal Natura 2000-gebied 10 14 9 tot 12 16 tot 17 11 tot 15 15 tot 17 39 
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koudere winters tussen 2010 en 
2013 is ook geen verklaring voor 
de afname. Dan zou er immers op 
alle plekken een afname zichtbaar 
moeten zijn. Dat betekent dat de 
oorzaak in historisch belangrijke 
gebieden gezocht moet worden. 
Een opvallende afname is te zien in 
het Wormer-& Jisperveld, Kal-
verpolder en Westzaan. Blijkbaar 
is de habitat hier op veel plekken 

verslechterd voor roerdompen. Wij 
denken dat vooral de nesthabitat in 
omvang of kwaliteit beperkend is, 
want het oppervlak foerageergebied 
is hier niet wezenlijk veranderd. In 
veel petgaten, waar in het verleden 
roerdompen broedden, is de succes-
sie voortgeschreden en is geen nat 
rietland meer. Daarnaast worden 
rietlanden gemaaid omdat beheer-
ders een open landschap willen. 
Omgekeerd zijn er rietlanden aan 
het volgroeien met bomen, zoals in 
delen van Westzaan. In de duinme-
ren, onder andere op Texel, zijn de 
rietkragen in omvang afgenomen 
door begrazing door grauwe ganzen 
en ze groeien bovendien dicht 
met bomen. Naast de afgenomen 
kwaliteit van het leefgebied kan de 
aanwezigheid van vossen een rol 
spelen. Het Ilperveld toont echter 
aan dat roerdompen succesvol 
kunnen nestelen in een omgeving 
waar vossen voorkomen (Van der 
Winden & Hogeweg, 2014). Dit 
wijst er allemaal op dat er te weinig 
leefgebied is.

Natura 2000 doelen 
worden niet gehaald
Op dit moment zijn de aantallen 
roerdompen zo laag dat de doelen, 
die gesteld zijn voor de Natura 
2000-gebieden, niet gehaald wor-
den. Ook is de populatie zo klein 
dat er in Noord-Holland zeker geen 
sleutelpopulatie van 60 territoria 
meer aanwezig is (Van der Winden 
et al., 2002). Voor geheel Noord-

Holland is het doel in een vijftal 
Natura 2000-gebieden 39 territoria, 
terwijl er in deze gebieden maar 
ongeveer 18 aanwezig zijn. Geluk-
kig hoempen er ook nog mannetjes 
in Natura 2000-gebieden waar geen 
doel voor de roerdomp is gesteld. In 
vrijwel alle gebieden waar roer-
dompen tot de doelsoorten behoren, 
dient het beheer of de inrichting 
serieus aangepast te worden om 
deze doelstelling te halen, want de 
lage aantallen duiden op een tekort 
aan leefgebied. Het goede nieuws 
is dat dit ook prima mogelijk is. 
Dat laat het cyclische beheer in het 
Ilperveld en in de nieuw aangelegde 
waterbergingen en moerassen bij 
Amsterdam zien. Voor het Ilperveld 
is uitgezocht hoe een veenweidege-
bied optimaal ingericht kan worden 
(Van der Winden & Hogeweg, 
2014). Met behulp van deze resulta-
ten kan voor alle veengebieden uit-
gezocht worden welke habitattypen 
ontbreken en op welke plekken die 
moeten liggen om van voldoende 
omvang en kwaliteit te zijn voor 

roerdompen. Vervolgens kunnen 
de beheerders zeer gericht werken 
aan het herstel van het ontbrekende 
broedbiotoop, zodat de populatie 
weer gaat groeien. De waterber-
gingen en nieuwe moerassen bij 
Amsterdam zullen na verloop van 
tijd ongeschikter worden door de 
successie. Ook daar zullen tijdig 
weer nieuwe plekken aangelegd 
moeten worden of moeten de 
bestaande plekken na een paar jaar 
weer opnieuw worden afgegraven.

Dankwoord
De tellingen werden georgani-
seerd door de auteurs, in samen-
werking met de Samenwerkende 
Vogelwerkgroepen Noord-Holland 
(SVN). Vele tellers in geheel 
Noord-Holland namen deel aan de 
tellingen. Sommigen hoorden in 
beide jaren geen enkele roerdomp 
in hun gebied maar hielden stug 
vol. We danken allen voor deze 
geweldige inzet.
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Niels Hogeweg,
Landschap Noord-Holland, 
N.hogeweg@landschapnoordholland.nl

●  Ideaal broed- en foerageergebied in veenweiden. Waterriet in petgat en 
grasland met veel structuur ernaast. Foto: Jan van der Winden.

De lage aantallen duiden op een tekort aan leefgebied


