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Gebied en werkwijze
De Houtrakkerbeemden bevinden zich 
tussen de Inlaagpolder en de Houtrak-
polder ten oosten van Spaarndam. Van-
af de Ringweg is het gebied goed te be-
kijken al zal voor een goede telling van 
de aanwezige vogels, met name het 
deelgebied Midden, het schelpenpad 
moeten worden opgelopen.
De Houtrakkerbeemden zijn voor de tel-
lingen in vier delen opgesplitst: deelge-
bied W (West; westelijke deel van de 
Westhoffplas), deelgebied M (Midden; 
oostelijk deel van de Westhoffplas), 
deelgebied NO (Noord Oost) en tenslotte 
deelgebied ZO (Zuid Oost). Het deelge-
bied West en Midden is uniek door het 
voorkomen van kwel en heeft een dui-

delijk andere eigenschap dan de telge-
bieden NO en ZO (zoet en veel planten-
groei). De eigenschappen van deelgebied 
W/M en NO/ZO zijn ook terug te zien in 
het voorkomen van de soorten vogels 
(zie onder meer tabel 1).

Deelgebied West en Midden worden ge-
scheiden van elkaar door een wandel-
pad (schelpenpad). Het zijn deze twee 
gebieden die zeer belangrijk zijn voor de 
steltlopers en Lepelaars. Het beheer 
van het waterpeil is hier van groot be-
lang in verband met het ontstaan van 
slikplaatjes. Ook zijn deze gebieden het 
belangrijkste als slaapplaats voor Nijl-, 
Kol- en Toendrarietgans, terwijl de 
Grauwe Gans ook in de andere deelge-

Houtrakkerbeemden bewijst waarde 
voor watervogels

Om een update te krijgen over het huidige voorkomen van de vogelbevolking van de 

Houtrakkerbeemden is in 2014 wederom het gebied het jaar rond vrijwel wekelijks 

geïnventariseerd. De tellingen hadden als doel om een zo goed mogelijk overzicht te 

krijgen over het voorkomen van de soorten die gebruik maken van de Houtrakker-

beemden. En dan gaat het vooral over het jaar rond voorkomen van de watervogels, 

reigerachtigen en steltlopers. Het is voor deze soortgroepen waarvoor de Houtrakker-

beemden een zeer belangrijke functie heeft in onze regio. Dit bleek reeds uit eerder 

gehouden jaar rond tellingen (1997/1998 (Buiten 1998) en ongepubliceerde data 

over 2009). Het is echter belangrijk om regelmatig tellingen te houden en de belang-

rijkheid te blijven aangeven, zeker zolang het gebied nog geen duidelijk beheer en 

beschermde status heeft. 

Dit artikel geeft een overzicht van de resultaten van de tellingen in 2014. Het be-

heer van het gebied heeft duidelijk invloed op het voorkomen van de vogels. Aan de 

beheerder dus de taak om deze tellingen en aanbevelingen, die later zullen worden 

aangegeven, te gebruiken om het gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te 

houden voor de vogels.

Resultaten van de jaarrond telling in 2014
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Houtrakkerbeemden bewijst waarde 
voor watervogels
Resultaten van de jaarrond telling in 2014

bieden kan slapen evenals de Knobbel-
zwaan. In W en M komen vooral de  
Bergeenden, Nonnetjes en Pijlstaarten 
voor.

Deelgebied NO en deelgebied ZO: deze 
twee gebieden worden gescheiden door  
de Middenweg. Het deelgebied ZO 
grenst aan de oostkant aan een golfter-
rein. Het zijn vooral deze twee gebieden 
waar veel Krakeenden (ZO) en vrijwel 
alle Wintertalingen (NO) worden gezien. 
Het heeft ook de voorkeur voor Kuif- en 
Tafeleenden. Steltlopers worden hier 
weinig gezien, met als uitzondering de 
Kievit die in grote aantallen buiten de 
broedtijd op het aangrenzende weiland 
langs deelgebied ZO voorkomt.

Alle deelgebieden hebben aangrenzen-
de weilanden waar in de zomer runde-
ren worden geweid. Tevens hebben alle 
deelgebieden deels randen met riet met 
daar tussen soms opslag van wilgen en 
ander laag struikgewas.

In de Fitis werd een oproep gedaan 
(Cottaar 2014) waarbij tellers zich kon-
den aanmelden om mee te doen met de 
wekelijkse tellingen van de Houtrakker-
beemden. Een zevental tellers meldde 
zich aan, waarna een telrooster werd 
opgesteld. Tellers kregen een formulier 
waarop aantallen konden worden ver-
meld per deelgebied. Per email werden 
ingevulde formulieren teruggestuurd.

Waarnemingen 2014

Futen en Aalscholver
In het voorjaar en de zomer was de  
Dodaars afwezig. De eerste exemplaren 
meldden zich op 7 sept 2014. Tot het 
eind van het jaar werden tussen de 1-9 
exemplaren gezien met name in deel-
gebied west.
De Fuut werd in het voorjaar en de  

zomer regelmatig met enkele exempla-
ren waargenomen, met name in deel-
gebied ZO. Dit jaar werd er, in tegen-
stelling tot het afgelopen jaar (2013), 
niet gebroed in de Houtrakkerbeemden. 
In de nazomer zijn het met name jonge 
vogels die af en toe werden gezien.
Het hele jaar door kon de Aalscholver 
worden waargenomen, vrijwel altijd in 
de twee oostelijke delen van het gebied. 
Normaal beliepen de aantallen tussen 
de 1-10 ex., in het late najaar namen de 
aantallen toe en werden regelmatig tus-
sen de 10-21 ex. geteld. Aalscholvers 
gebruikten het gebied alleen om te was-
sen, poetsen en te rusten/slapen en 
dus niet om te foerageren.

Reigers en Lepelaar
De Blauwe Reiger is een soort die vrij-
wel elke tellingen werd waargenomen. 
Aantallen: tussen de 1-11 ex. Vanaf 
half juli tot begin november werden de 
meeste ex. gezien. Ook tijdens slaap-
plaatstellingen werden regelmatig en-
kele Blauwe Reigers aangetroffen.
Weliswaar is de Zwarte Ibis niet waar-
genomen tijdens de reguliere tellingen, 
maar de waarneming van 1 ex. op 30 
juni is zeker het vermelden waard.
In het voorjaar bezocht de Lepelaar de 
Houtrakkerbeemden amper (1-6 ex.). 
Vanaf half juni begonnen de aantallen 
op te lopen om daarna, geleidelijker 
dan de toename, af te nemen. Max. 
aantal tijdens de tellingen liep op tot 81 
ex. (26 juli, waarvan 23 adulte en 58 
eerstejaars), maar tijdens een tussen-
tijdse telling werden begin augustus 84 
ex. gezien. Tellingen van het percentage 
jongen lieten zien dat in de toptijd de 
meeste vogels juv. waren. Dat niet alle 
vogels uit onze regio afkomstig waren 
bleek uit de waarnemingen van ge-
kleurringde eerstejaars vogels (vier) die 
onder andere als kuiken waren geringd 
te Onderdijk, Noord-Holland. Zeer be-
langrijk te vermelden is dat de grootste 
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Tabel 1 Maximum aantal per dag in 2014 in Houtrakkerbeemden totaal en per deelgebied en 
per deelgebied voor belangrijkste waargenomen soorten

 Totaal Deelgebied
  W M NO ZO

Dodaars 9 4 5   12-okt-14
Aalscholver 21   9 12 19-okt-14
Blauwe Reiger 11 4 1 4 2 09-nov-14
Lepelaar 81 1 80   26-jul-14
Knobbelzwaan 32 32    05-apr-14
Wilde Zwaan 5  5   10-feb-14
Kleine Zwaan 6    6 22-nov-14
Kolgans 275 275    24-nov-14
Toendrarietgans 690 690    11-jan-14
Grauwe Gans 1310 900 80  330 15-sep-14
Boerengans 18    18 29-aug-14
Canadese Gans 15 15    15-sep-14
Bergeend 287 199 87 1  04-mei-14
Nijlgans 93 76 8  9 15-sep-14
Wilde Eend 442 324 16 38 64 19-jul-14
Boereneend 19 3 4 4 8 30-nov-14
Krakeend 141 21 55 65  10-aug-14
Pijlstaart 8 8    23-mrt-14
Slobeend 108 107    22-nov-14
Smient 2492 1540  438 514 11-jan-14
Wintertaling 527 15 333 177 2 21-dec-14
Tafeleend 89 5  1 83 10-feb-14
Kuifeend 102 96 2 1 3 04-mei-14
Nonnetje 8 8    11-jan-14
Waterral 6 2 4   12-okt-14 en 13-dec-14
Waterhoen 12 2 2 2 6 30-nov-14
Meerkoet 117 1 3 20 93 10-feb-14
Scholekster 7   2 5 08-mrt-14
Kluut 64 46 18   26-jul-14
Kievit 496   6 490 29-aug-14
Witgatje 14 11 3   26-jul-14
Oeverloper 3 2 1   28-jun-14
Tureluur 49 41 8   23-jun-14
Zwarte Ruiter 3  3   05-jul-14
Groenpootruiter 4 2 2   5-jul-14 en 25-apr-14
Grutto 138 48 90   28-jun-14
Watersnip 40 1 11  28 09-nov-14
Kemphaan 32 14 18   16-jul-14
Kokmeeuw 373 250 123   19-jul-14
Stormmeeuw 20 8   12 17-nov-14
Zilvermeeuw 28 26  2  11-jan-14
Gierzwaluw 170 170    14-jun-14
Oeverzwaluw 215 210 5   10-mei-14
Boerenzwaluw 69  11 13 45 16-aug-14
Huiszwaluw 30 30    10-aug-14
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aantallen werden waargenomen tijdens 
slaapplaatstellingen. Op initiatief van 
Dirk Tanger is onderzoek gedaan naar 
het voedsel van de Lepelaars. Het bleek 
namelijk dat groepjes Lepelaars inten-
sief foerageerden op de Houtrakker-
beemden. Uitslag van het bemonsteren 
was dat de Brakwatersteurgarnaal in 
zeer grote hoeveelheden voorkwam 
(Jonker 2014).

Zwanen en Ganzen
Alleen in het voorjaar werden wat grote-
re aantallen Knobbelzwanen waarge-
nomen. Dit was een groep van 32 ex. 
van met name onvolwassen vogels die 
in de Inlaagpolder foerageerden en bij 
verstoring en als slaapplaats de Hout-
rakkerbeemden opzochten. In het ver-
dere verloop van het jaar kwamen de 
aantallen niet boven de zes uit.
Een familie Wilde Zwaan (2 ad. en 3 
jongen) was in februari aanwezig. In  
december kwam wederom een paar, nu 
met 2 jongen, naar de Houtrakker-
beemden.
De Kleine Zwaan werd in kleine aan-
tallen gezien. In januari betrof dat 2 ex. 
en in de maanden november/december 

1-6 ex. Er werden alleen adulte vogels 
waargenomen, vrijwel altijd in het ZO 
deel. Er is één waarneming van een 
Zwarte Zwaan en wel op 31 augustus.
De Kolgans gebruikte de Houtrakker-
beemden alleen als slaapplaats. Gedu-
rende de wintermaanden waren regel-
matig slapers aan te treffen. Deze vogels 
foerageerden in de Inlaagpolder en de 
Vereenigde Binnenpolder. Aantallen 
zijn altijd sterk afhankelijk van versto-
ringen (onder andere jacht), maar dat 
geldt voor alle ganzen die de Houtrak-
kerbeemden gebruiken als slaapplaats. 
Gedurende de maand maart verbleef 
een vogel met vleugelletsel in het Weste-
lijk deelgebied.
Ook de Toendrarietgans gebruikte de 
Houtrakkerbeemden alleen als slaap-
plaats. Max. aantal werd geteld tijdens 
een slaapplaatstelling in de ochtend op 
11 jan. (: 690 ex.). Deze soort komt al-
tijd zeer laat aan op de slaapplaats 
(soms in de donker) en vertrekt vaak al 
in het ochtendschemer naar de foera-
geergebieden. Deze liggen in de Inlaag-
polder, de Vereenigde Binnenpolder en 
de polders tussen Assendelft en Bever-
wijk.
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De Grauwe Gans werd het hele jaar 
waargenomen. De topaantallen werden 
aangetroffen tijdens slaapplaatstellin-
gen (1185 ex. op 16 jul.). De aantallen 
zijn ook bij deze soort altijd sterk af-
hankelijk van verstoring. In rustige pe-
riodes kunnen slapers laat het gebied 
verlaten. Ze liggen dan vaak nog te sla-
pen op het water en later in de ochtend 
wordt vaak op het grasland gefoera-
geerd, grenzend aan het water. Vanaf 
april kunnen de eerste families worden 
aangetroffen. Een tiental paren bracht 
in het gebied kuikens groot. Tussen de 
Grauwe Ganzen werden regelmatig 
bonte ganzen aangetroffen (Boerengan
zen). Meestal waren het enkele tot een 
tiental ex. Hoogste aantal werd geteld 
op 29 augustus (18 ex.).
Grote Canadese Ganzen werden maar 
een drietal keren aangetroffen waarbij 
de aantallen niet hoger kwamen dan 15 
ex. (15 september).
Ook de Brandgans was een niet veel 
voorkomende soort. Twee waarnemin-
gen: 3 mei 1 ex. en op 28 december 4 ex.

Eenden
De meeste Bergeenden werden gezien 
in het eerste halfjaar. In slappe winters 

kunnen behoorlijke aantallen in het  
gebied voorkomen, getuige de 25 - 69 
exemplaren in de maanden januari en 
februari 2014. In de loop van mei ne-
men de aantallen altijd toe door arrive-
rende paren met kuikens. Max. aantal 
werd dit jaar aangetroffen op 4 mei (287 
ex.). Dit aantal is voor de regio een on-
gekend hoog aantal! In de loop van be-
gin juli beginnen de aantallen meestal 
af te nemen. Dit komt mede omdat de 
adulte vogels vertrekken naar de ruige-
bieden die onder andere liggen in de 
Waddenzee. Vanaf half augustus tot het 
einde van het jaar kwamen de aantallen 
in 2014 niet meer boven de 30 ex. uit, 
maar werden wel bij elke telling Ber-
geenden aangetroffen. Nijlganzen wer-
den het hele jaar door gezien, zij het 
niet tijdens elke telling. Aantallen over-
dag overschreden niet de 10 ex. Een en-
kel paar brengt hier kuikens groot. De 
grootste aantallen worden aangetroffen 
tijdens de slaapplaatstelling in de nazo-
mer en herfst. Hoogste aantal van 93 
ex. werd geteld op 15 september.
Wilde Eenden waren dit jaar met hoge 
aantallen vertegenwoordigd, wat te ver-
klaren was door de goede foerageerom-
standigheden voor deze grondeleend.  
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Het hele jaar door werden grote aan-
tallen gezien. In het voorjaar 100-150 
ex, maar vanaf begin juni namen de 
aantallen toe (max. 442 ex. op 19 juli). 
Tot het einde van het jaar werden  
echter regelmatig rond de 200 Wilde 
Eenden gezien vaak opvallend in ver-
schillende groepen foeragerend op  
vermoedelijk Brakwatersteurgarnalen. 
Door verschillende vrouwtjes werden 
kuikens grootgebracht.
Aan de tellers werd ook gevraagd om 
ook de bonte eenden te noteren. Het 
aantal Boereneenden (bonte eenden en 
allerlei kleurvariaties) welke werden ge-
teld kwam overeen met ±10% van het 
aantal Wilde Eenden.
Krakeenden worden vooral gezien in 
het zuidoostelijk deelgebied. Vanaf be-
gin januari tot eind maart zijn het hoog-
uit enkele tientallen. Vanaf eind maart 
tot half september kunnen de aantallen 
behoorlijk oplopen (max. 141 op 10 au-
gustus). Na half september neemt deze 
waterplanteneter af naar de aantallen 
die in het begin van het jaar worden ge-
zien. Enkele vrouwtjes brachten in het 
gebied jongen groot.
De Pijlstaart was in het voorjaar regel-
matig aan te treffen. Vanaf half maart 

tot 17 april verbleven max. 7 ex. in het 
westelijk deelgebied. Laatste 2 ex. wer-
den gezien op 25 april. Opvallend was 
de waarneming van een vrouwtje op 14 
juni. Vanaf 3 augustus werden weer, 
zeer onregelmatig, 1-2 ex. gezien tot het 
einde van het jaar.
Slobeenden werden het heel jaar door 
gezien. In het eerst half jaar beliepen de 
aantallen een tiental, terwijl vanaf be-
gin juni een toename gezien werd van 
meerdere tientallen per telling. Max. 
aantal werd aangetroffen op 29 augus-
tus (107 ex.). Daarna namen de aan-
tallen af, maar waren met 25-40 ex. tot 
het eind van het jaar nog behoorlijk te 
noemen. Er werden geen vrouwtjes met 
kuikens gezien.
De meest voorkomende eend in de 
Houtrakkerbeemden is altijd de Smient. 
De aantallen in januari en februari 
2014 lagen tussen de 1700 en 2500 ex. 
(max. 11 januari: 2492 ex.). Daarna na-
men de aantallen geleidelijk af. Vanaf 
19 april tot 5 mei was nog een paartje 
aanwezig, waarvan het vrouwtje vleu-
gelletsel had. Ook werd zij nog een aan-
tal malen, zonder man, in juni gezien. 
De eerste Smienten in het najaar wer-
den op 16 augustus gezien. De aan-
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tallen namen daarna toe tot 1000-1700 
ex. voor de maanden november en  
december.
De aantallen Wintertalingen beliepen 
in de maanden januari en februari max. 
466 ex.  Vanaf half februari namen de 
aantallen snel af tot een enkel ex. eind 
april. Opvallend was de ‘wintertalinglo-
ze’ maand mei. Vanaf juni begonnen de 
aantallen weer toe te nemen en vanaf 
eind oktober tot het eind van het jaar 

waren aantallen tussen de 450 - 527 
ex. aanwezig, met name in het noord-
oostelijk deelgebied. Max. aantal werd 
gezien op 21 december.
Het eerste halfjaar was redelijk goed 
voor Tafeleenden. Regelmatig werden 
meerdere tientallen vogels gezien met 
als max. 89 ex. op 10 februari. Vanaf 
half september namen de aantallen be-
hoorlijk af en werden er nog maar een 
tiental per telling gezien, met als uit-
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zondering 30 november (16 ex.). Door 
verschillende wijfjes werden kuikens 
groot gebracht.
Kuifeenden lieten een iets ander pa-
troon zien. In januari en februari werd 
een tiental vogels gezien, daarna stegen 
de aantallen tot 102 ex. op 4 mei (max.). 
Hierna namen de aantallen af maar 
werden nog steeds 20-50 vogels per tel-
ling gezien. In november namen de aan-
tallen tijdelijk toe (97 op 4 november) 
om in december te eindigen met een 
tiental ex. Er werden door meerdere 
vrouwtjes kuikens grootgebracht.
Het Nonnetje werd, als echte winter-
eend voor onze regio, alleen gedurende 
de wintermaanden gezien. Het max. 
aantal werd gezien op 11 januari (8ex.). 
Laatste ex. werd gezien op 23 maart. De 
eerste ex. werden weer aangetroffen op 
30 november. De laatste maand van het 
jaar beliepen de aantallen tussen de 
1-7 ex.

Roofvogels
Op 6 september zat een Visarend in de 
hoogspanningsmast in het westelijk 
deelgebied. Buiten de reguliere tellin-
gen werd ook een ex. gezien op 29 au-
gustus, 2 september, 4-8 september en 
18 september.
Op 16 en 23 augustus en op 9 novem-
ber werd een Bruine Kiekendief gezien. 
Buizerds kunnen in en rond de Hout-
rakkerbeemden het hele jaar worden 
waargenomen met enkele ex., vaak zit-
ten ze dan op een lantaarnpaal langs de 
Ringweg. Max. aantal in 2014 van 5 ex. 
werd genoteerd op 26 september.
Twee waarnemingen van overvliegende 
Sperwers: 26 september en 13 decem-
ber. 
Alhoewel je ze meer zou verwachten 
werd de Slechtvalk maar een drietal 
keren gezien tijdens de tellingen: 20 
september, 12 oktober en 9 november. 
In de nazomer en winter werd regelma-
tig een Torenvalk aangetroffen.

Spectaculair was de waarneming van 
een jagende Boomvalk op 16 augustus. 

Rallen
Je hoort ze meer dan dat je ze ziet: de 
Waterral. Toch kon deze ral vanaf het 
najaar tot en met eind december 11 
maal worden genoteerd, waarbij ze vaak 
langs de rietkant scharrelden. Max. 
aantal van 6 ex. werd op 12 oktober en 
13 december genoteerd.
Ook het Waterhoen werd pas vanaf de 
zomer gemeld, met 1-2 ex. In het najaar 
en de winter regelmatig gezien met 2-6 
ex. met als max 12 ex. op 30 november. 
Meerkoeten werden het hele jaar aan-
getroffen. Het winteraantal lag tussen 
de 10-110 ex. Wintermax. op 23 febru-
ari (113 ex.) waarna de aantallen lang-
zaam afnamen tot een zomerstand van 
enkele tientallen vogels. Vanaf half au-
gustus namen de aantallen weer toe (23 
augustus 113 ex.) en vanaf half sep-
tember weer af naar 25-50 ex. tot het 
eind van het jaar. Er werd maar door 
enkele paren in de Houtrakkerbeemden 
gebroed met zeer wisselend resultaat.

Steltlopers
Een soortgroep waar de Houtrakker-
beemden ook zeer belangrijk voor is, 
zijn de steltlopers. Het voorkomen van 
veel steltlopers is echter zeer sterk af-
hankelijk van het waterpeil. Bij laag 
water en de daardoor ontstane slikran-
den ontstaat een perfect foerageerge-
bieden voor deze soortgroep. 
Op 23 februari werden de eerste Schol
eksters gezien. De aantallen liepen op 
tot max. 7 ex. op 8 maart en ze werden 
tijdens vrijwel elk bezoek gezien tot 19 
juli, wanneer het laatste ex. werd geno-
teerd. 
Op 8 maart werden de eerst 2 Kluten 
gezien. Tot eind juni werden vrijwel  
tijdens elke telling aantallen tussen 
1-10 ex. aangetroffen. Vanaf eind juni 
namen de aantallen toe tot begin au-
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gustus (20-54 ex.). Daarna namen de 
aantallen weer af tot half oktober het 
laatste ex. werd gezien. Opmerkelijk is 
de waarneming van 1 ex. op 28 decem-
ber !
Op 19 juli werden 2 Kleine Plevieren 
gezien.
Kieviten waren dit jaar opvallend veel 
aanwezig. Ze zaten vooral in het najaar 
in het zuidoostelijk deelgebied, waar 
veel vogels rustten op het weiland gren-
zend aan het water. Aantallen konden 
oplopen tot max. 496 ex. op 29 augus-
tus. In het voorjaar beliepen de aan-
tallen tot max. 140 ex. en in de zomer 
werden maar spaarzaam enkele vogels 
gemeld. De enige gemelde Goudplevier 
werd tussen de Kieviten gezien op 9  
november. 
Van de hierna genoemde soorten is het 
voorkomen sterk afhankelijk van het 
waterpeil; met andere woorden aan-
tallen kunnen jaarlijks sterk fluctue-
ren. In 2014 was het waterpeil hoog in 
de nazomer, dus ongunstige foerageer 
mogelijkheden. 
Op 16 en 19 juli werd een Bosruiter ge-
zien. 
In het voorjaar werd op twee data een 
Witgatje gemeld (30 maart en 13 april). 
De eerste najaarstrekkers werden op 14 
juni gespot en op de meeste dagen tot 
en met 7 september werden 1-10 ex. 
aangetroffen. Max. aantal op 26 juli (14 
ex.). Opvallend waren de winterwaarne-
mingen van 1 ex. op 9 november en 6 
en 13 december. 
De Oeverloper werd in het voorjaar 
maar twee maal gezien (25 april: 2 ex. 
en op 17 mei: 1 ex.). De eerste ex. in het 
‘najaar’ lieten zich noteren op 28 juni. 
Tot half september werden 1-3 ex. ge-
zien. In 2013 beliepen de aantallen 
rond de 20 ex. 
De eerste Tureluurs werden gezien op 
16 maart. Tot begin juni werden weke-
lijks tussen de 1-10 ex. geteld. Daarna 
namen de aantallen toe vanaf half juni 

tot half juli (20-48 ex.) om vervolgens 
snel af te namen. Laatste waarnemin-
gen zijn gedaan op 3 augustus ( 2 ex.) 
en 20 september (1 ex.).
In het voorjaar werden maar spaarzaam 
Zwarte Ruiters gezien (13 april en 14 
mei). De  eerste vogels in de nazomer 
arriveerden op 14 juni en tot en met 26 
juli werden 1-3 ex. gezien. Laatste ex. 
werd gezien op 15 september.
Van half april tot eind mei werden 1-4 
Groenpootruiters gezien. In juli wer-
den 3-4 ex. aangetroffen. Het laatste ex. 
was ter plekke op 5 oktober.
De eerste Grutto’s werden op 16 maart 
gezien (2 ex.). Gedurende de maand 
maart werden 1-3 ex. geteld. Daarna 
verschenen de eerste ex. pas weer op 23 
juni (23 ex.), waarna de aantallen oplie-
pen tot een max. op 138 ex. op 28 juni. 
Hierna namen de aantallen langzaam 
weer af tot 10 augustus, toen de laatste 
2 ex. werden gezien. Najaar aantallen 
hebben voornamelijk betrekking op 
eerstejaars vogels.
De Watersnip kan normaal, behoudens 
de echte zomermaanden, het hele jaar 
worden aangetroffen. In het voorjaar 
van 2014 kwamen de aantallen niet bo-
ven de 10 ex. uit. In de nazomer, herfst 
en winter liepen de aantallen op tot 
max. 40 ex. (9 november).
Jaarlijks worden in het najaar Bokjes 
waargenomen. Ook 2014 was daar geen 
uitzondering op. Voor de Houtrakker-
beemden geldt dat een moerasachtig 
gebiedje aan de noordoostkant van het 
schelpenpad (deelgebied Midden) favo-
riet is bij deze soort. De twee waarne-
mingen dit jaar werden aldaar gedaan 
op 9 november en 13 december.
Tussen 8 jun. en 26 jul. werden Kemp
hanen gezien met als max. 32 ex. op 16 
juli.

Meeuwen
Alhoewel de Kokmeeuw het hele jaar 
door gezien kan worden, waren in 2014 
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de maanden juni en juli (max. 373 op 
19 jul) en november en december (max. 
312 op 17 november) de maanden 
waarin de meeste ex. werden geteld. In 
het voorjaar en de maanden september 
en oktober was de soort vrijwel afwezig. 
Het voorkomen had te maken met  
goede voedselomstandigheden, getuige 
de vele van het water insecten etende 
vogels in eerder genoemde maanden.
Spaarzaam waren de waarnemingen 
van Stormmeeuw, Zilvermeeuw en 
Kleine Mantelmeeuw met hooguit een 
enkel ex. in de nazomer.
Op 5 en 19 juli werd een foeragerende 
Visdief gezien.

Zwaluwen en kwikstaarten
Gierzwaluw, Oeverzwaluw, Boeren
zwaluw en Huiszwaluw komen zeer on-
regelmatig en niet jaarlijks in grote aan-
tallen voor. Kleinere aantallen (10-tallen 
tot een honderdtal) kunnen in de zomer 
regelmatig worden aangetroffen in deel-
gebied West en Midden. Het voorkomen 
hangt met name af van grote aantallen 
insecten boven de Houtrakkerbeem-
den.
In juli 2014 werden minimaal 700 Gier-
zwaluwen gezien.
Witte Kwikstaarten werden in kleine 
aantallen (1-5) in de zomermaanden 
aangetroffen, vaak foeragerend langs 
de waterrand. Ook de Gele Kwikstaart 
werd, zoals gebruikelijk, alleen in de zo-
mermaanden aangetroffen, waar zij 
foerageerden tussen de runderen. Ver-
meldenswaard is de slaapplaats van 
Gele Kwikstaarten in het riet van deel-
gebied Midden. Deze slaapplaats wordt 
al jaren gebruikt door deze soort. Een 
slaapplaatstelling in augustus 2014 
bracht maar liefst 83 ex. op, een onge-
kend aantal voor een slaapplaats in 
Zuid-Kennemerland.

Blijft nog over een hele serie zangvogels 
die het gebied, vooral de rietgebieden 

langs het water, gebruikten als broed-
gebied. Het betrof hier onder meer zo-
mervogels als Blauwborst, Rietzanger, 
Snor, Kleine Karekiet en Rietgors. 
Andere soorten als Zwarte Kraai, 
Spreeuw, Putter en Ringmus maakten 
het hele jaar door gebruik van de beem-
den.

Discussie
De eerste berichten over de vogelbevol-
king van de Houtrakkerbeemden wer-
den vastgelegd door Van Leeuwen 
(1996). Toen was al duidelijk dat we 
hier te maken hadden met een voor vo-
gels zeer interessant gebied. In 1997 
was er de publicatie van de Stichting 
Zuid-Kennemerland Natuurlijk met be-
trekking tot een beheervisie en met een 
publicatie van Buiten en van Huijsstee-
den (1998) over deze visie in de Fitis. In 
deze beheervisie wordt ook aangegeven 
dat het van belang is het gebied regel-
matig te inventariseren om de waarde 
ervan vast te leggen. In 1998 volgde een 
publicatie van Buiten over een jaar 
rond telling van vogels in de Houtrak-
kerbeemden in 1997/1998.

In 2014 is, naar aanleiding van vermel-
ding in de beheervisie voor een regel-
matige update, weer een vogeltelling 
georganiseerd. De Houtrakkerbeemden 
is dus een gebied wat al de nodige aan-
dacht heeft gekregen en krijgt, en niet 
ten onrechte !
Buiten de jaarrondtelling in 1997/1998 
(Buiten 1998) heeft ook in 2009 een 
jaarrondtelling plaats gevonden. De  
gegevens over deze tellingen zijn niet 
gepubliceerd maar wel doorgegeven aan 
de beheerder van de Houtrakkerbeem-
den (Staatsbosbeheer) om deze te  
gebruiken voor een beheerplan.

Tellingen in 2014 bevestigden wederom 
dat, nog steeds, de Houtrakkerbeem-
den voor een aantal soorten binnen 
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Zuid-Kennemerland van groot belang 
is. Voor de Lepelaar is het één van de 
belangrijkste gebieden in Zuid-Kenne-
merland. Dat de aantallen oplopen tot 
maar liefst 84 ex. in het najaar is onge-
kend. De Houtrakkerbeemden is in het 
najaar voor een langere periode van 
groot belang voor Lepelaars en niet al-
leen voor onze eigen kolonie gelegen in 
het moerasbos aan de Buitenliede, 
maar ook voor Lepelaars op doorreis, 
getuige de waarnemingen van elders 
geringde exemplaren. Voor de Knobbel-
zwaan is de Houtrakkerbeemden be-
langrijk als uitvalsbasis bij verstorin-
gen in onder meer de Inlaagpolder. Ook 
worden de beemden gebruikt als slaap-
plaats (Cottaar 2008). Voor ganzen is 
het gebied met name van belang als 
slaapplaats. Grote aantallen kunnen 
zich in de Houtrakkerbeemden ophou-
den: Kolgans (max. 130. op 11 januari), 
Toendrarietgans (max. 690 op 11 janu-
ari), Grauwe Gans (max. 1185 op 16 
juli) en Nijlgans (max. 93 op 15 septem-
ber). Het gebruik van de slaapplaats is 
wel sterk afhankelijk van de jacht. Als 
die heeft plaats gevonden worden de 
Houtrakkerbeemden als slaapplaats 
gemeden. Bij rustige condities blijven 
Grauwe Ganzen vaak lang ‘hangen’ en 
gaan dan vaak foerageren op de aan-
grenzende weilanden van de beemden.
Voor een aantal eendensoorten is de 
Houtrakkerbeemden van groot belang. 
De laatste jaren nemen de aantallen 
Bergeenden behoorlijk toe. Met een 
max. aantal van 287 ex. op 4 mei is de 
beemden het belangrijkste gebied in 
Zuid-Kennemerland voor deze soort. In 
het voorjaar zijn het paren die vooral in 
het westelijk deelgebied komen foerage-
ren; later in de zomer aangevuld met 
paren die hun jongen plegen groot te 
brengen. Dit alles onder optimale voed-
selcondities voor deze soort. Krakeen-
den piekten op 10 augustus met 141 
ex., welke vooral foerageerden op de 

waterplanten in het zuidoostelijk deel-
gebied. Dit jaar was ook de Wilde Eend 
een soort die zich in behoorlijke aan-
tallen liet zien (max. 442 ex. op 19 juli). 
Ook hier waren de voedselcondities, 
vooral in het najaar opvallend goed. 
Groepen Wilde Eenden werden regel-
matig foeragerend aangetroffen wat te 
kennen gaf dat er veel voedsel was voor 
deze grondeleend. De Smient is de 
meest voorkomende eendensoort op de 
Houtrakkerbeemden, voorkomend in 
alle deelgebieden. Hoogste aantal werd 
geteld op 11 januari (2492). Rust over-
dag is voor deze soort erg belangrijk, 
omdat de beemden gebruikt worden als 
slaap- en rustplaats (de soort foerageert 
met name ’s nachts). De Wintertaling 
heeft voorkeur voor het noordoostelijk 
deelgebied (reden ?). Topaantal werd 
vastgesteld op 11 januari met 466 ex., 
wat een ongekend hoog aantal is voor 
Zuid-Kennemerlandse begrippen.

Voor steltlopers was 2014 over het alge-
meen geen goed jaar. Maar ondanks de 
hoge waterstand is het aantal Ture-
luurs (max. 48), Grutto’s (max. 138), 
Kluten (max. 54), Watersnippen (max. 
40) en Kemphanen (max. 32) in de na-
zomer zeker het vermelden waard. Maar 
deze aantallen vallen in het niet verge-
leken met jaren met een laag waterpeil. 
Hierdoor ontstaan slikrandjes en –vlak-
tes die door deze soortgroep volop ge-
bruikt worden in juli en augustus. Dan 
zijn bijvoorbeeld 50 Witgatjes, 15 Zwar-
te Ruiters, 40 Groenpootruiters, 130 
Kemphanen, 70 Watersnippen geen uit-
zondering. En dan kunnen ook wat 
zeldzamere soorten voorkomen voor dit 
gebied zoals Bontbekplevier, Bonte 
Strandloper en Krombekstrandloper.
Voor Gierzwaluwen en andere zwa-
luwsoorten kan het gebied, zij het zeer 
onregelmatig, van belang zijn als voed-
selgebied. Onder goede voedselomstan-
digheden kunnen van alle vier de soor-
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ten honderden ex. gebruik maken van 
de Hourakkerbeemden.
Verder is het voorkomen van een al ja-
renlang gebruikte slaapplaats van Gele 
Kwikstaarten (max. 83 in 2014) in het 
riet van deelgebied Midden vermeldens-
waard. Eén van de weinige gebieden in 
onze regio waar zoveel ex. slapen.

Als er een ding duidelijk is aan wat 
hiervoor is besproken dan is het wel dat 
voor de Houtrakkerbeemden een goed 
beheerplan van groot belang is. Een 
plan waar voor langere tijd het gebied 
kan worden gewaarborgd met een zelf-
de beleid en optimaal functionerend 
voor niet alleen vogels, maar voor alle 
flora en fauna.
Door Stichting Zuid-Kennemerland Na-
tuurlijk zijn toentertijd al de nodige 
aanbevelingen gegeven, maar het kan 
gezien de huidige stand van zaken (on-
der meer slecht peilbeheer, onrust rond 
het gebied door jacht en mogelijke aan-
tasting van het gebied in de directe om-
geving) zeker geen kwaad om de be-
heerder nogmaals te  wijzen op het 
belang van het gebied voor onder meer 
vogels. 
Meerdere malen is in dit artikel te lezen 
dat de Houtrakkerbeemden van belang 
is voor bepaalde soortgroepen vogels. 
Een goed peilbeheer is hier van grote 
betekenis. Hierdoor kan het gebied 
jaarlijks de grote waarde behouden, die 
nu niet jaarlijks voorkomt, omdat het 
peilbeheer niet wordt beïnvloed. De no-
dige rust voor het gebied als slaap- en 
foerageergebied voor Lepelaars maar 
ook voor de ganzen en eenden is van 
groot belang. Toekomstige aantasting 
van het gebied voor meer recreatie en 
aantasting van de randgebieden zullen 
zeker hun uitwerking hebben op de 
aanwezige aantallen en soorten.
De uitkomsten van de tellingen van 
2014 zijn doorgestuurd aan Staatsbos-
beheer. Het is nu aan hen om deze ge-

gevens als leidraad te gaan gebruiken 
en om in overleg met andere instanties 
de Houtrakkerbeemden zo goed moge-
lijke te gaan beheren voor de toekomst.
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