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Eerste veldwaarneming Kleinst Waterhoen in Zuid-Kennemerland
Territorium vastgesteld tijdens broedvogeltelling

In de ochtend van 14 juni 2020 inventariseerde Pim de Nobel zijn deel van het broed-

vogel-telgebied in de zuidwestelijke Kennemerduinen. Tegen het einde van zijn ronde 

hoorde hij in een natte duinpan een opvallend geluid, maakte een opname, dacht aan 

een ralletje of Zomertaling, speelde Zota-geluid af, kreeg geen reactie, voerde de vogel 

in als ‘onbekend’, en ging door met zijn ronde. En vergat de vogel... Ruim 24 uur later 

las hij de mail ‘wat is dit nou?!’ van Waarneming.nl-regiomoderator Ferdy Hieselaar. 

Nou, het bleek de eerste veldopname van Kleinst Waterhoen (Porzana pusilla) in de 

regio!

Jarenlang inventariseren van broedvo-
gels in het duin gaat nooit vervelen. Al-
thans dat vinden in ieder geval de vrij-
willige tellers van het Bijzondere 
soorten-proefvlak Kennemerduinen ZW 
(Sovon BMP-B-plot in PWN’s Kenne-
merduinen sinds 1990; Groot 2011). 
Geen jaar was hetzelfde, de lijst vastge-
stelde soorten groeit gestaag en de 
tijdreeks wordt steeds waardevoller. 
Wel heeft het ‘oorspronkelijke’ teller-
strio Hans Groot, Steve Geelhoed en 
ondergetekende zich tien jaar terug la-
ten versterken door Han Buckx (2011) 
en, na Hans’ emigratie (regionaal uitge-
teld in 2015), Dick Groenendijk (2016). 
Als kwartet is de toch wel forse te-
linspanning makkelijker vol te houden. 
Want ondanks de opsplitsing van het 
288 hectare grote proefvlak in twee 
deelgebieden per bezoekronde, neemt 
zo’n halve ronde in mei-juni al snel vijf 
tot zes uur in beslag. En met enerzijds 
een oplopende temperatuur in het ge-
accidenteerde terrein, en anderzijds het 
klimmen der jaren, zijn de oorspronke-
lijke ‘tachtigers’ tegen het einde van 
hun ronde niet altijd meer zo scherp en 
alert als vroeger.

Hoe het ook zij, ik had die zondagoch-
tend na vijfenhalf uur inventariseren 
nog wel de alertheid om een zacht rate-
lend geluid te registreren, en snel op te 
nemen. Maar niet meer de scherpte om 
het ter plekke af te maken. Of deskun-
dige hulp in te roepen. Sterker nog, Ste-
ve liep op dat moment ergens in zijn 
deel van het telgebied, Han kwam ik 
een uurtje later in het duin tegen op 
weg naar huis, en Hans sprak ik ’s 
avonds over van alles en nog wat maar 
niet over deze waarneming. Eerlijk ge-
zegd zat mijn hoofd gewoon nog vol van 
de spectaculaire Hop-nestvondst in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen de 
voorafgaande woensdag. Maar goed, 
Ferdy’s mail deed me maandagavond 
vroeg de opname terugluisteren. En 
toen was het alsnog bingo.

Vervolgwaarnemingen
Nog diezelfde avondschemer heeft Han 
de vogel teruggevonden (hoor-waarne-
ming), en is er ook een professionele ge-
luidsopname gemaakt (zie bijgevoegd 
sonogram; Arnoud B van den Berg, The 
Sound Approach). In overleg met PWN 
is, na een verkennend terreinbezoek 
met boswachter Sven Pekel, op dins-
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dagavond besloten (nog bedankt) tot 
een Corona-proof luisterexcursie voor 
maximaal acht toegewijde regiovoge-
laars op donderdagavond (op voorwaar-
de van geheimhouding). Na de excursie 
op 18 juni is de vogel nog slechts op een 
drietal data gehoord, door de betrokken 
boswachter en vogelonderzoekers, 
waaronder voor het laatst op 3 juli  
tijdens de afrondende BMP-b-bezoek-
ronde door Steve en - later op die och-
tend - mijzelf. Nadien is er nog geluis-
terd op zeker vier data, tussen 15 juli 
en 8 augustus, maar betrokkenen kwa-
men niet verder dan een even nuttige 
als teleurstellende nul-waarnemingen.

Geluid
Hoewel de vogel op zowel de dag van 
ontdekking (: 14 juni) als op de laatste 
waarneemdag (3 juli) tussen 9 en 10 
uur ’s ochtends (nog) werd gehoord, 
was de roepactiviteit frequenter en har-
der in de late avondschemering en 
nacht. Dit gold overigens ook voor de 
talrijk aanwezige en bijna continu roe-
pende rugstreeppadden. De eveneens 
aanwezige en nog luidruchtiger groene 
kikkers waren gelukkig minder aan-
houdend vocaal. De roep c.q. zang van 
het Kleinst Waterhoen bestond veelal 
uit onregelmatige series van korte stro-
fes van de droge ratel, 2 tot 4 tiende van 
een seconde per stuk en met een fre-

quentie tussen ca. 3 en 6 kHz (NB 
rugstreeppad 1,5 - 2 kHz). Zo nu en 
dan klonken er ook wat langere strofes, 
van bijna een seconde, en dan was het 
moduleren in toonhoogte opvallender. 
Zie de verschuivende frequentie in bij-
gevoegd sonogram, maar luister vooral 
ook naar de gemaakte opnames via htt-
ps://kennemer.waarneming.nl/soort/
sounds/277.

Territorium
De SOVON-telrichtlijnen zijn helder: in 
geval van zang dient er 1 waarneming 
te zijn in de periode 10 mei tot en met 
31 juli om te mogen spreken van een 
territorium (https://www.sovon.nl/nl/
soort/4110). Echter in hoeverre er in 
dit territorium daadwerkelijk is ge-
broed, succesvol of mislukt, zal nooit 
duidelijk worden. De op het oor identie-
ke roepintensiteit tussen de uiterste 
waarneemdata, 14 juni en 3 juli, sugge-
reert dat er sprake was van een onge-
paard mannetje. Andere geluiden dan 
de droge ratel en/of een tweede vogel 
zijn sowieso niet waargenomen (NB 
vrouwtjes roepen ook, maar anders: 
www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/
kleinst-waterhoentjes-aardig-wat-ge-
bieden).

(wat is het) Geval
Je verzint het niet: blunder je in een bij-
na veertigjarige vogelcarrière eindelijk 
tegen een ‘eerste veldwaarneming voor 
de regio’ aan - de soort wordt niet  
vermeld in de meest recente regionale 
avifauna (Vogelwerkgroep Zuid-Kenne-
merland, 2015) - blijkt deze zeldzaam-
heid net een jaar, een maand en vijf da-
gen eerder voor het eerst te zijn 
gevangen op het ringstation Van Len-
nep in de Kennemerduinen (van Aken & 
van den Berg 2019). Eeuwige roem van-
wege het ontdekken van een nieuwe 
soort voor de regio, is voor mij niet weg-
gelegd…

sonogram kleinst waterHoen

Opname: Arnoud B van den Berg, The Sound Approach)
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Wat wel leuk is, is dat beide ‘spontane’ 
waarnemingen (dus niet gelokt met 
specifieke geluidsopnamen) prima pas-
sen in het algemene beeld. Enerzijds 
vallen beide ‘eerste’ waarnemingen net-
jes in de mei-juni piek van door het 
CDNA aanvaarde gevallen in 1800-
2006 in Nederland (Jansen 2013).  
Anderzijds lijkt deze voorheen onregel-
matige broedvogel van Nederland, be-
horend tot de westelijke ondersoort 
Zapornia pusilla intermedia van deze in 
de Oude Wereld wijdverbreide soort (del 
Hoyo & Collar 2014), in NW-Europa be-
zig met een toename (of herstel?). Afge-
zien van een waarnemerseffect als  
gevolg van meer kennis, middelen en 
waarnemers, profiteert de soort klaar-
blijkelijk van de talrijke natte natuur-
ontwikkelingsprojecten in Nederland 
(van Bruggen 2018). Zo ook in Noord- 
Holland, alwaar de soort vanaf 2004 
een jaarlijkse broedvogel is geworden 
met territoria in met name de omgeving 
van het Naardermeer (Brouwer 2010), 
maar natte duinpannen worden even-
eens genoemd (op Texel resp. Zwanen-
water).

Tenslotte onze eigen Kennemerduinen. 
Die bieden als gevolg van het stoppen 
van de waterwinning in 2002 in combi-
natie met uitgekiend vernattingsbe-
heer, gericht op het herstel van voedse-
larme natte duinvalleien met bijzondere 
oevervegetaties met biezen, russen en/
of zeggen (Veel 2015), tegenwoordig ook 
geschikt (broed)biotoop voor een zeldza-
me moerasvogel als Kleinst Waterhoen. 
Dat belooft wat voor de toekomst.
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