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kleinst waterhoen Foto: Arnoud B van den Berg

Jarenlang hadden we ‘s nachts honder-
den Waterrallen (Rallus aquaticus) en 
vele Porseleinhoenders (Porzana porza
na) op geluid in de netten gelokt en ge-
ringd, maar dat was met deze soort 
nooit gelukt. En nu hadden André en 
Dolf zomaar, zonder geluid, de kleinste 
Nederlandse ral in handen (ringnum-
mer: Z010057). Van de overige ringers 

kwamen Arnoud van den Berg en Vin-
cent van der Spek nog op tijd om de vo-
gel te bekijken, voordat hij werd losge-
laten. Het was een heel bijzondere 
vangst: op Trektellen.nl staat deze soort 
voor geen enkel Nederlands ringstation 
vermeld en ook op de vinkenbaan van 
Castricum is hij nooit gevangen (Leve-
ring & Keijl 2008). Alleen bij nesten 

Unieke vangst Kleinst Waterhoen

In de ochtend van 9 mei 2019 hadden André van Aken en Dolf Pull een aantal mist

netten op de ringbaan VRS Van Lennep in de Kennemerduinen open staan, terwijl ze 

aan het klussen waren. Tot hun verrassing hing er halverwege de ochtend een Kleinst 

Waterhoen (Zapornia pusilla intermedia) in één van de netten. Dat was het eerste 

Kleinst voor Van Lennep.

Geringde vogel loopt in het net bij ringstation Van Lennep
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Unieke vangst Kleinst Waterhoen
Geringde vogel loopt in het net bij ringstation Van Lennep

werden in het (grijze) verleden exempla-
ren geringd.
Volgens Vogeltrekatlas.nl betrof de eni-
ge ringvangst sinds 1990 een juveniele 
vogel in het (voormalige) broedterrein 
de Makkumerwaarden, Friesland, op 
16 augustus 1997. Vermelde ringvang-
sten van vóór 1990 die ook door de 
CDNA (Commissie Dwaalgasten Neder-
landse Avifauna) zijn aanvaard hebben 
betrekking op 13 exemplaren (kuikens, 
juveniele en drie adulte) door J A F Ko-
ridon te Zwartemeer, Overijssel, tussen 
augustus 1955 en september 1971 (cf 
Voous 1995); een juveniel geringd in 
Eemmond, Utrecht, in augustus 1960; 
en vangsten van drie adulte in het 
broedterrein van Makkumerwaarden in 
1973, 1974 en 1975. Dus inclusief die 
van 1997 zijn er in totaal 18 eerdere 
ringvangsten aanvaard (Vogeltrekatlas.
nl, Jansen 2013).

Kleinst Waterhoen werd tot 2006 be-
schouwd als een dwaalgast, waarvan 
alle waarnemingen dienden te worden 
beoordeeld door de CDNA. Door de toe-
genomen kennis over geluiden, gedrag 
en habitat bleek circa 15 jaar geleden 
dat het aantal jaarlijkse broedvogels 
hoger was dan vroeger gedacht en 
sindsdien is het geen beoordeelsoort 
meer. Het optimale habitat ontbreekt 
echter in Zuid-Kennemerland en dat 
verklaart waarom deze vangst het eer-
ste geval voor onze regio betreft (zie de 
avifaunistische lijst van Hans Groot in 
Vrije vogels 2015).
De meeste Kleinst Waterhoenders in 
Nederland worden in de derde week van 
mei of in juni ontdekt. In zijn artikel 
over alle Nederlandse gevallen in 1800-
2006 noemt Justin Jansen (2013) voor 
1800 -1975, behalve een adulte die op 
23 april 1972 werd opgeraapt in een 

kleinst waterhoen Foto: Arnoud B van den Berg
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straat in Enschede, Overijssel, slechts 
drie gevallen in de eerste week van mei. 
Voor 1976-2006 was het vroegste geval 
pas op 11 mei. Het bevestigt dat onze 
vangst op een vroege datum was.
Er zijn voor deze soort nauwelijks ken-
merken, waarmee mannetjes en vrouw-
tjes kunnen worden onderscheiden. De 
grijze keel kan op een mannetje wijzen, 
want veel vrouwtjes zouden een witach-
tige keel hebben. Eén van de door André 
genoteerde maten wijst echter op een 
vrouwtje: een snavellengte van 14.5 
mm is korter dan de door Demongin 
(2016) genoemde minimummaat voor 
mannetjes (16 mm) en zelfs nog iets 
korter dan het minimum voor vrouwtjes 
(14.8 mm). Alle andere maten (vleugel 
93 mm, gewicht 37.6 gram, kop 38.5 
mm, tarsus 27.5 mm, staart 46 mm) 
vielen, voor zover bekend, in het over-
lapsgebied van mannetjes en vrouwtjes. 
We hebben daarom een veertje opge-
raapt dat de vogel liet vallen om met be-
hulp van een DNA-analyse het geslacht 
te achterhalen.
Toen de vogel zou worden losgelaten, 
produceerde hij meer dan een minuut 
lang twee roeptypen, een laag neer-

waarts zacht fluitje (‘peeeu’) snel afge-
wisseld door explosieve zachte blafge-
luidjes. Er zijn veel geluiden voor deze 
soort beschreven en een aantal beken-
de roepjes kunnen overeenstemmen 
met wat we hebben opgenomen (luister 
bijvoorbeeld naar roepjes van adulte 
met jongen in Constantine & The Sound 
Approach 2006). Maar we kennen geen 
geluidsopnamen van kwade adulte vo-
gels in de hand ...

■ André van Aken & 
Arnoud B van den Berg
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kleinst waterhoen Sonogram: Arnoud B van den Berg

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom


