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Zoals in het laatste nummer van het 
Hekslootnieuws 2015 te lezen was, 
worden er in de Hekslootpolder regel-
matig vogels geteld. Dit gebeurt volgens 
twee telmethoden: de BMP-telling en de 
jaarrondtelling. Van de eerste deed Pe-
ter Davids verslag in zijn artikel ‘De 
broedvogels in de Hekslootpolder’. Dit 
artikel beschrijft de resultaten van de 
jaarrondtellingen. 
Bij deze tellingen worden alle soorten 

en aantallen vogels geteld die in de pol-
der zitten, die opvliegen en die invallen. 
Overvliegende vogels worden dus niet 
geteld. Deze tellingen worden tijdens de 
voor- en najaarstrek wekelijks en bui-
ten het trekseizoen om de twee weken 
gedaan.
De polder is opgesplitst in drie delen:
1.  De Hekslootpolder. Het gebied be-

grensd door het Assendelvervoetpad, 
het fietspad langs de Slaperdijk, de 

Hekslootpolder belangrijk voor vogels 

De uitgebreide tellingen die in de Hekslootpolder de afgelopen jaren zijn gedaan  

geven een goed beeld van het voorkomen van de verschillende soorten in dit gebied. 

Er is geen eenduidige tendens te zien over de jaren, maar de tellingen tonen aan wel-

ke belangrijke functie de Hekslootpolder vervult voor veel vogelsoorten.
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Hekslootpolder belangrijk voor vogels 
Resultaten van jaarrondtellingen in 2013, 2014 en 2015

Oude Vergierdeweg, de Vondelweg en 
de Spaarndamseweg tot het Assen-
delverpad.

2.  De Oude Spaarndammerpolder. Het 
deel van de polder begrensd door het 
Assendelvervoetpad, het fietspad 
langs de Slaperdijk, de Nieuwe Rij-
weg, de Spaarndamseweg wederom 
tot het Assendelvervoetpad.

3.  Het plasje. Dit ligt binnen gebied 2 
en wordt begrensd door het Assen-
delvervoetpad, het dijkje ten noorden 
van het plasje en de waterloop ten 
oosten van het plasje. Simpel gezegd 
het gebied waar je vanaf observatie-
punt de Stelkluut mooi op uitkijkt.

Tellingen en resultaten
In 2013 werden 36 tellingen gehouden, 
in 2014 30 tellingen en in 2015 werd er 
27 keer geteld. Als je per vogelsoort de 
jaren met elkaar vergelijkt geeft dit een 
vertekend beeld, omdat je bij minder 
tellingen minder soorten en ook minder 

absolute aantallen zult tellen. Daarom 
kunnen de totalen niet zonder meer 
met elkaar vergeleken worden.
De tellingen werden uitgevoerd door 14 
tellers, die in duo’s of alleen op pad zijn 
gegaan.
Tijdens de tellingen in de afgelopen 3 
jaar zijn er 122 verschillende vogelsoor-
ten gezien. Ter vergelijking: Volgens de 
DBA (Dutch Birding Association) wer-
den er in 2014 in Nederland in totaal 
500 soorten waargenomen.

In de volgende tabel staat een overzicht 
van de soorten die het meest zijn waar-
genomen en het aantal individuen dat 
geteld is (voorbeeld: in 2013 is er 120 
maal een Fuut geteld).

Totaal zijn er in alle jaren dat de jaar-
rondtelling gehouden wordt 160 soor-
ten geteld. Sommige frequent voorko-
mend, sommige maar eenmaal gezien 
in alle jaren. Als we de afgelopen 3 ja-

Grote zilverreiGer
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ren met elkaar vergelijken valt op dat er 
ieder jaar minder soorten zijn geteld. 
Van 104 soorten in 2013 naar 97 in 
2014 naar 93 in 2015. Tevens valt op, 
dat veel soorten in aantal achteruit lij-
ken te zijn gegaan. Maar zoals al eerder 
gezegd kun je de totalen per jaar niet 
zonder meer met elkaar vergelijken. Om 
de totalen met elkaar te kunnen verge-
lijken zou je een gelijk aantal tellingen 
moeten doen per jaar. Door ziekte van 
tellers en/of heel slecht weer is dit ech-
ter niet te plannen. 
Om een voorbeeld te geven: als we kij-
ken naar de Spreeuw dan zien we een 
afnemende reeks van 4278 in 2013 
naar 3964 in 2014 naar 3548 in 2015. 
Maar als we deze aantallen delen door 
het aantal uitgevoerde tellingen dan 
zien we een oplopende reeks. 
In 2013 zijn 119 spreeuwen geteld  per 
telling ( 4278/36). In 2014 telden we 
132 Spreeuwen per telling (3964/30),  
en in 2015 waren dat 131 Spreeuwen 
per telling (3548/27).

Conclusies 
Opvallend is dat enkele algemene soor-
ten ganzen en eenden licht in aantallen 
afgenomen zijn. 
De reden is achteraf moeilijk vast te 
stellen. Waarschijnlijk is dit een gevolg 
van de toegenomen jachtactiviteit in de 
polder waardoor veel ganzen zich ver-
plaatsen naar andere gebieden. De toe-
genomen jacht heeft te maken met de 
omstandigheid dat de Hekslootpolder 
binnen de 10 kilometerzone van Schip-
hol ligt en dat de Luchthaven Schiphol 
in samenwerking met de provincie en 
het rijk heeft toegestemd in afschot van 
ganzen vanwege het grote gevaar van 
vogelaanvaringen met vertrekkende en 
aankomende toestellen.
Maar toegenomen jachtactiviteit kan 
ook gevolgen hebben voor andere vogel-
soorten. Watervogels, als eenden, heb-
ben ook last van de jacht, ook als er 
niet gericht op hen wordt gejaagd. We 
zien dan ook bij enkele soorten een ach-
teruitgang. Maar bij andere soorten 

tabel 1 resultaten jaarrondtellingen Hekslootpolder

 2013 2014 2015  2013 2014 2015
Fuut 120 105 44 Torenvalk 16 10 12
Aalscholver 42 53 40 Waterral 1 7 9
Kleine Zilverreiger 0 2 1 Waterhoen 100 93 69
Grote Zilverreiger 8 5 6 Meerkoet 4472 3515 2786
Blauwe Reiger 196 255 177 Scholekster 237 189 270
Lepelaar 130 21 380 Kluut 83 51 69
Knobbelzwaan 174 249 138 Kievit 3726 2560 1672
Kolgans 5091 3235 3410 Watersnip 128 17 44
Grauwe Gans 17420 11651 9043 Kokmeeuw 4480 3394 2842
Canadese Gans 158 112 37 Stormmeeuw 651 600 319
Brandgans 2 4 25 Zilvermeeuw 1592 1205 1156
Nijlgans 2182 1272 1460 Houtduif 719 286 641
Bergeend 280 258 229 Boerenzwaluw 364 451 238
Smient 7473 5877 6031 Huiszwaluw 729 352 426
Krakeend 551 428 385 Graspieper 109 36 78
Wintertaling 315 76 286 Kramsvogel 83 70 378
Wilde Eend 3239 2483 2257 Ekster 194 144 146
Slobeend 36 56 24 Kauw 3424 2287 2540
Kuifeend 756 800 214 Zwarte Kraai 583 430 416
Buizerd 59 35 32 Spreeuw 4278 3964 3548
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zien we een toename, zoals bij de 
Smient. In 2013: 208 per telling, in 
2014: 196 per telling maar in 2015: 236 
per telling. De Krakeend blijft nagenoeg 
gelijk met 15, 14 en 14 exemplaren per 
telling over de drie jaren. Ook de Wilde 
Eend blijft vrijwel gelijk met 90, 83 en 
86 exemplaren per telling. En zelfs de 
meerkoet is zeer stabiel: 124, 117 en 
116 stuks per telling. De jachtdruk lijkt 
dus geen invloed te hebben op deze 
soorten.

De belangrijkste conclusie uit de jaar-
rondtellingen is dat de Hekslootpolder 
voor een aanzienlijk aantal soorten een 
belangrijke functie vervult.
Er komen grote aantallen ganzen aan 
de grond die hier fourageren gedurende 

najaar en winter. Met name Grauwe 
Gans en Kolgans maar ook Nijlgans, 
Canadese Gans en Brandgans. Opval-
lend is dat deze laatste gans, een wat 
schuwere soort, lijkt toe te nemen.
Ook voor eenden is de Hekslootpolder 
van groot belang en dan vooral voor de 
Smient (tussen de 6 en 7000 getelde 
exemplaren) en de Wilde Eend (tussen 
de 2 en 3000 exemplaren). Ook Winter-
taling, Krakeend en Kuifeend zijn veel 
genoteerde soorten. En in wat mindere 
mate de Slobeend.
Van de roofvogels zijn Buizerd en  
Torenvalk regelmatige bezoekers van de 
Hekslootpolder.
De meeuwen komen in grote aantallen 
voor en met name de Kokmeeuw, Zil-
vermeeuw en Stormmeeuw komen 

rietGorS
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massaal fourageren in de Hekslootpol-
der. Ze slapen veelal op het water van 
de Mooie Nel en het Zuider Buiten 
Spaarne.
Hoge aantallen zien we ook bij de 
Spreeuw, Kauw en in mindere mate de 
Zwarte Kraai en de Ekster. Deze vogel-
soorten wonen en broeden veelal in 
Haarlem, maar komen graag naar het 
buitengebied om voedsel te zoeken.
De Meerkoet, die in het broedseizoen 
vrij onverdraagzaam is tegenover soort-
genoten, verzamelt zich in najaar en 
winter in grote groepen in de Heksloot-
polder om te grazen. Buiten het broed-
seizoen zien we ook grote groepen Kie-
viten en Scholeksters.
Enkele soorten die verder opvallen in de 
lijst zijn Houtduif, Boerenzwaluw, 
Huiszwaluw en Kramsvogel. Kennelijk 
vinden deze vogels de Hekslootpolder 
een aantrekkelijk jachtgebied.
Ook voor de Lepelaar is de Hekslootpol-
der een aantrekkelijk jachtgebied met 
zijn vele ondiepe slootjes en zijn rijke 
visstand. Hemelsbreed ligt hun broed-
kolonie slechts op zeer korte afstand in 
het bosje van het Noord-Hollands Land-
schap aan de Liede.
Enkele nieuwkomers zijn Kleine en 
Grote Zilverreiger waarvan de laatste 
steeds vaker in de Hekslootpolder 
foeragerend wordt gezien. Net zoals zijn 
soortgenoot de Blauwe Reiger die een 
dagelijkse gast is.

Aan aantallen van soorten onder de 
tien exemplaren moet niet te veel waar-
de worden gehecht. Het kunnen uit-
schieters zijn zoals het groepje Indische 
Ganzen van 6 exemplaren dat in 2015 
enige tijd in de Hekslootpolder verbleef. 
Een uitzondering is de Waterral die een 
zeer verborgen leven leidt en met 9 
exemplaren veel te weinig wordt gezien. 
Deze soort is al jaren een vaste broed-
vogel in de Hekslootpolder. Een soort 
die ook wordt onderteld is de Water-

snip. Hij houdt zich zeer goed verbor-
gen in het gras of in greppeltjes en gaat 
pas op de wieken als je er heel dicht bij 
komt.

Tevens zijn, buiten de jaarrondtellingen 
om, de waarneming van een Grote  
Karekiet en tot driemaal toe een Roer-
domp vermeldenswaardig.
Overvliegend werden er in 2014 nog  
zeven Kraanvogels en een Velduil ge-
zien. Deze zijn nergens genoemd omdat 
zij niet mee geteld mochten worden, 
maar ze zijn zeker het vermelden waard.

Dankwoord
Ik dank alle tellers die vaak al jarenlang 
door weer en wind de tellingen verzor-
gen en aan mij doorgeven. Daarnaast 
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Vogels verlaten nest op straaltoren Haarlem


