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Twee broedgevallen van Kleinst 
Waterhoen in Zuid-Holland  
in zomer 2009
 Frank van der Meer, Robert van der Meer & Enno B Ebels

In de zomer van 2009 vonden twee geslaagde 
broedgevallen van Kleinst Waterhoen Porzana 

pusilla plaats in recent aangelegde natuurontwik-
kelingsgebieden in Zuid-Holland. Op beide loca-
ties lieten de vogels zich uitzonderlijk goed bekij-
ken, iets wat bij deze soort zelden het geval is 
vanwege de verborgen levenswijze. In juni en juli 
kon het reilen en zeilen van een broedpaar in De 
Groene Jonker bij Zevenhoven uitgebreid worden 
gevolgd; in juli en augustus volgde een broedge-
val in de Klaas Hennepoelpolder en Veerpolder 
bij Oegstgeest/Warmond. In dit artikel worden 
beide broedgevallen gedocumenteerd en wordt 
ingegaan op de status van de soort als broedvogel 
in Neder land.

De Groene Jonker, Zevenhoven
In de avond van 27 mei 2009 hoorde Felix 
Verschoor rond 22:30 een Kleinst Waterhoen roe-
pen aan de zuidoostkant van het nieuwe water-
rijke natuurontwikkelingsgebied De Groene 
Jonker. De dagen erna werd het gebied door veel 
vogelaars bezocht maar vervolgwaarnemingen 
bleven uit. In de middag van 8 juni fotografeerde 
Kees Janmaat twee exemplaren in de zuidwest-
hoek van het gebied. Later op de dag plaatste hij 
een aantal foto’s op www.waarneming.nl. Na 
overleg met de terreinbeheerder van Natuur-
monumenten werd de precieze locatie bekend 
gemaakt. In de hoop op een zichtwaarneming 
kwamen die avond veel vogelaars naar het ge-
bied. De vogels werden die avond echter alleen 

141 Biotoop van Kleinst Waterhoen Porzana pusilla, Groene Jonker, Zevenhoven, Zuid-Holland, 13 juni 2010  
(Phil Koken)
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gehoord. De volgende dag hadden geïnteresseer-
den meer geluk; al vanaf de ochtendschemering 
lieten beide vogels zich goed zien. Gedurende de 
hele dag was het een komen en gaan van vele 
10-tallen vogelaars. Na 9 juni werden ze in deze 
hoek niet meer gehoord of gezien. Diezelfde 
avond (9 juni) ontdekte Kees de Vries rond 21:00 
een derde exemplaar in het gebied. Deze riep 
veelvuldig vanuit een smalle pitrusrand vlak langs 
het pad, tegenover de dierenbegraafplaats aan de 
Hogedijk. Ook deze vogel liet zich die avond en 
in de hierop volgende dagen zeer fraai en vaak 
van korte afstand bekijken, fotograferen en op vi-
deo vastleggen (cf Plomp et al 2010). In de eerste 
dagen verplaatste hij zich soms over een afstand 
van 10-tallen meters maar later werd hij vaak op 
één plek gezien. Hij werd vanaf 12 juni vergezeld 
door een tweede vogel die ’s ochtends vroeg was 
ontdekt door Phil Koken. Op 13 juni en de dagen 
erna werd van deze vogels meerdere keren paring 
en voedseloverdracht waargenomen. Ze waren 
vaak open en bloot foeragerend op een klein slik-
randje te zien. Het paar trok 100en belangstellen-
den uit binnen- en buitenland. De soortdetermi-
natie was vanwege de goede waarnemingsom-
standigheden eenvoudig: het zeer kleine formaat 

en de blauwgrijze onderdelen, bruine bovende-
len met zwarte en witte tekening, gebandeerde 
flanken en onderstaart, korte groengrijze snavel, 
groengrijze poten met zeer lange tenen en rode 
iris pasten alleen op Kleinst Waterhoen. Klein 
Waterhoen P parva verschilt onder meer door het 
vrijwel ontbreken van witte druppeltekening op 
de bovendelen, de afwezigheid van duidelijke 
bandering op de flank en de aanwezigheid van 
rood aan de snavelbasis (zie Becker 1995, Taylor 
& van Perlo 1998, Svensson et al 2002). Daarnaast 
was de determinatie natuurlijk mogelijk op basis 
van de kenmerkende droge ratelroep van het man-
netje. Het ontbreken van een bruine oorvlek bij 
het mannetje duidde op de westelijke ondersoort 
P p intermedia en sluit de nominaat P p pusilla uit 
Azië uit (cf Becker 1995). Beide vogels konden 
individueel worden herkend: het mannetje aan de 
donkergrijze onderzijde en het vrouwtje aan de 
lichtere grijze kleur van de onderdelen en de brui-
ne oorvlek (de oorvlek betreft geen geslachtsken-
merk maar individuele variatie; cf Becker (1995): 
‘This brown colouration may be age-related or 
possibly just a colour variation; it is, however, cer-
tainly not sex-related’). Het geslacht van beide 
vogels werd bevestigd door de rolverdeling bij de 

142 Kleinst Waterhoen / Baillon’s Crake Porzana pusilla, mannetje, Groene Jonker, Zevenhoven,  
Zuid-Holland, 13 juni 2009 (Martin van der Schalk)
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143 Kleinst Waterhoen / Baillon’s Crake Porzana pusilla, mannetje, Groene Jonker, Zevenhoven,  
Zuid-Holland, 13 juni 2009 (Martin van der Schalk)

144 Kleinst Waterhoen / Baillon’s Crake Porzana pusilla, mannetje, Groene Jonker, Zevenhoven, Zuid-Holland,  
20 juni 2009 (Jaap Denee)
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145 Kleinst Waterhoen / Baillon’s Crake Porzana pusilla, mannetje en vrouwtje, Groene Jonker, Zevenhoven,  
Zuid-Holland, 20 juni 2009 (Jaap Denee)

146 Kleinst Waterhoen / Baillon’s Crake Porzana pusilla, mannetje, Groene Jonker, Zevenhoven, Zuid-Holland,  
25 juni 2009 (Roland Jansen)
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147 Kleinst Waterhoen / Baillon’s Crake Porzana pusilla, mannetje en vrouwtje, Groene Jonker, Zevenhoven,  
Zuid-Holland, 15 juni 2009 (Edwin Winkel)

148 Kleinst Waterhoen / Baillon’s Crake Porzana pusilla, mannetje, Groene Jonker, Zevenhoven, Zuid-Holland,  
13 juni 2009 (Fred Visscher)



111

Twee broedgevallen van Kleinst Waterhoen in ZuidHolland in zomer 2009

149 Kleinst Waterhoen / Baillon’s Crake Porzana pusilla, vrouwtje, met waarschijnlijke Bastaardkikker / probable 
Edible Frog Rana klepton esculenta, Groene Jonker, Zevenhoven, Zuid-Holland, 16 juli 2009 (Phil Koken)

150 Kleinst Waterhoen / Baillon’s Crake Porzana pusilla, kuikens en adult, Groene Jonker, Zevenhoven, Zuid-
Holland, 18 juli 2009 (Martin van der Schalk)



112

Twee broedgevallen van Kleinst Waterhoen in ZuidHolland in zomer 2009

paring en het feit dat de ene vogel veelvuldig riep 
en de andere niet.

Door de grote toeloop van vogelaars ontston-
den vanzelf voetpaden. Dit was aanleiding voor 
Natuurmonumenten om op 12 juni voor een af-
zetting te zorgen: er werd een touw naast het pad 
gespannen zodat men voldoende afstand hield en 
de vogels niet werden verstoord. Terreinbeheerders 
hielden verscherpt toezicht; de vogelaars bleken 
zich, op een enkele uitzondering na, voorbeeldig 
te gedragen en de afzetting te respecteren. Naar-
mate de tijd verstreek werd het moeilijker om de 
vogels te zien en vaak verscheen er nog maar één 
exemplaar. Dit maakte het aannemelijk dat het 
paar tot broeden was overgegaan.

In de nacht van 30 juni op 1 juli werd de vege-
tatie waar vermoedelijk de Kleinste Waterhoenders 
broedden zodanig betreden dat bijna alles plat 
lag. De oorzaak bleef onbekend. In de dagen 
daarna werden beide vogels af en toe kortstondig 
gezien. Ondanks de aantasting van de vegetatie 
werden op 14 juli vijf kuikens waargenomen. Ze 
waren geheel zwart met een sterk contrasterende 
korte ivoorwitte snavel en zwarte poten; deze be-
schrijving komt goed overeen met de beschrijving 
in bijvoorbeeld Taylor & van Perlo (1998). Later 

op de dag werden nog maar vier kuikens gezien. 
Ze waren vergeleken met de oudervogels (die zich 
nog steeds open en bloot op het slik begaven) 
meestal moeilijk waar te nemen maar soms waren 
ze wat langduriger te zien, bijvoorbeeld als ze 
achter een ouder aan zwommen. Ook hielp het 
als waarnemers lang genoeg waren om over de 
eerste begroeiing heen te kijken. De kuikens ver-
plaatsten zich in korte tijd soms over 10-tallen 
meters. Op 18 juli werden voor het laatst vier kui-
kens gezien. Een dag later werden er nog twee 
gezien maar geen adulte vogels. Na 19 juli werd 
het gebied minder frequent bezocht. Op 21 en 24 
juli werd nog een exemplaar gehoord, terwijl er 
ten slotte op 25 juli en 1 augustus nog zichtwaar-
nemingen waren.

 De komst van niet alleen Kleinste Waterhoenders 
maar ook andere schaarse of zeldzame soorten 
zoals broedende Porseleinhoenders P porzana 
(minimaal acht exemplaren aanwezig; Phil Koken 
in litt), meerdere Steltkluten Himantopus himanto-
pus (waaronder een broedpoging, uitkomst onbe-
kend; Phil Koken in litt), een Witwangstern Chlido-
nias hybrida en in augustus een Klein Waterhoen 
(zie www.waarneming.nl; cf Dutch Birding 31: 
325, 2009) volgde verrassend snel op de herin-

151 Kleinst Waterhoen / Baillon’s Crake Porzana pusil-
la, roepend mannetje, Groene Jonker, Zevenhoven, 

Zuid-Holland, 10 juni 2009 (Roland Jansen)

152 Kleinst Waterhoen / Baillon’s Crake Porzana pusil-
la, kuiken, Groene Jonker, Zevenhoven, Zuid-Holland, 

19 juli 2009 (Jan den Hertog)
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richting van dit gebied. In 2007 werd het gebied 
van een agrarisch weidelandschap ontwikkeld tot 
een nieuw waterrijk natuurgebied met gecontro-
leerde waterstanden geschikt voor moerasflora en 
-fauna. Begin 2008 werd het werk afgerond waar-
na op 6 maart 2008 De Groene Jonker officieel 
werd geopend.

Klaas Hennepoelpolder en Veerpolder, 
Oegstgeest/Warmond
Op 9 juli werden in de Klaas Hennepoelpolder en 
Veerpolder, op de grens van Oegstgeest en 
Warmond, twee adulte Kleinste Waterhoenders 
waargenomen. Op 24 juli zag J Joven-van Sluijs 
één adulte vogel en vier kuikens. Het nieuws werd 
met een aantal foto’s bekend gemaakt via www.
waarneming.nl. Een dag later werden nog drie 
kuikens en beide adulte gezien. De determinatie 
van de adulte en de kuikens was gebaseerd op 
dezelfde kenmerken als van die in De Groene 
Jonker. Ook deze vogels trokken aardig wat be-
kijks al was de afstand steeds een stuk groter; ze 
werden tot 21 augustus dagelijks waargenomen. 
Daarna waren er nog incidentele meldingen tot 5 
september. Op 27 juli zag Remco Hofland hoe 
beide oudervogels samen met drie kuikens van 
dichtbij in de gaten werden gehouden door een 
Blauwe Reiger Ardea cinerea (tot op 2 m van de 
kuikens), waarbij één van de oudervogels opzich-
tig probeerde de aandacht af te leiden. Op 29 juli 
zag Luuk Punt dat de oudervogels (nog steeds in 
gezelschap van de drie kuikens) samen zowel te-
genover een Waterhoen Gallinula chloropus als 
tegenover een Waterral Rallus aquaticus agressief 
gedrag vertoonden. 

Het broedgeval vond plaats in een helofyten-
filter dat onder beheer valt van het Hoog heem-
raadschap Rijnland. Dit in 2007 door Zuid-
Hollands Landschap verworven en ingericht ge-
biedje grenst aan de noordzijde aan een natuur-
ontwikkelingsgebied in de Klaas Hennepoelpolder 
en Veerpolder en valt net in de gemeente War-
mond. Het bestaat uit rietkragen, enkele stukjes 
plasdras, een ringsloot en een paar sloten die het 
gebiedje doorsnijden. Het aangrenzende natuur-
ontwikkelingsgebied bevat naast de natte habitats 
ook kruidenrijk grasland en bosschages.

Status van Kleinst Waterhoen in Nederland  
en eerdere broedgevallen
Kleinst Waterhoen P p intermedia is een broedvo-
gel van West-Europa en Noord-Afrika oostelijk tot 
Roemenië en overwintert in tropisch Afrika. 
Andere ondersoorten broeden van Rusland ooste-
lijk tot Japan, Nieuw-Guinea, Australië, Nieuw-
Zeeland en zuidelijk Afrika. In Nederland is de 
soort zeldzaam en een onregelmatige of inciden-
tele broedvogel. De soort wordt vanaf 1 januari 
2008 niet meer beoordeeld door de CDNA (op-
merkelijk genoeg werd in het laatste jaar van be-
oordeling (2007) geen enkel geval aanvaard). Voor 
de periode 1800-2007 zijn ten minste 79 gedocu-
menteerde gevallen bekend (van ten minste 131 
exemplaren); voor de periode 1980-2007 betreft 
het 34 gevallen van 43 exemplaren (van den Berg 
& Bosman 1999, 2001).

Gevallen van voor 1980 werden niet herzien 
door de CDNA (in tegenstelling tot de meeste be-
oordeeltaxa op de Nederlandse lijst). Van den 
Berg & Bosman (1999, 2001) vermelden daarom 

153 Kleinst Waterhoen / Baillon’s Crake Porzana pusil-
la, kuikens, Oegstgeest, Zuid-Holland, 26 juli 2009 

(Luuk Punt)

154 Kleinst Waterhoen / Baillon’s Crake Porzana pusil-
la, adult met kuiken, Oegstgeest, Zuid-Holland,  

29 juli 2009 (Luuk Punt)
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voor de periode 1800-1975 alleen gevallen van 
vogels die zijn gevangen, verzameld of gefotogra-
feerd of waarvan het geluid is opgenomen. Pas 
vanaf 1 januari 1976 werd het een beoordeel-
soort; tot die tijd werden gevallen ‘geregistreerd’ 
in jaarverslagen van de Commissie Nederlandse 
Avifauna (CNA) maar de soort werd kennelijk te 
algemeen geacht om te worden beoordeeld (cf 
Limosa 51: 145-146, 1978; 52: 218, 1979). Ook 
na 1976 oversteeg het aantal dat tijdens broedvo-
gelinventarisaties werd gehoord en geregistreerd 
ruimschoots het aantal dat werd gedocumenteerd 
en aanvaard (SOVON 1987). Gevallen van voor 
1949 van verzamelde exemplaren of eieren staan 
vermeld in Eykman et al (1949). In 1980 besloot 
de CDNA meldingen van roepende en ongezien 
gebleven exemplaren zonder geluidsopname niet 
meer te aanvaarden (cf Dutch Birding 8: 29-30, 
1986); dit gold met terugwerkende kracht ook 
voor eerdere meldingen (cf van den Berg & 
Bosman 1999, 2001).

Tot en met 2008 zijn er ten minste 20 bewezen 
broedgevallen: in 1863, 1874, 1898, 1909, 1937, 
1946, 1957, 1958, 1964 (twee), 1965 (drie), 1971 
(vier), 1972 en 2005 (twee of drie paar; zie on-
der). Verder werden vanaf 1851 regelmatig eieren 
verzameld bij Valkenswaard, Noord-Brabant (tot 
33 eieren van 12 nesten in 1851-80; van Erve et al 
1967); van deze vondsten ontbreekt echter infor-
matie over de datum (maand) en omstandigheden 
en daarom zijn ze niet opgenomen in van den 
Berg & Bosman (1999, 2001). Veel van deze eie-
ren zijn in Britse collecties verzeild geraakt (voor 
details, zie Snouckaert van Schauburg 1908, van 
Erve et al 1967; Ardea 33: 31-32, 1944). Jansen & 
Oreel (in prep) documenteren echter 18 aanvul-
lende, meest negentiende-eeuwse broedgevallen, 
gebaseerd op oude literatuur en eiercollecties 
(Justin Jansen in litt). Daarnaast zijn er verschil-
lende waarschijnlijke broedgevallen waarbij geen 
nest of nestjongen werden gedocumenteerd (bij-
voorbeeld in 1875, 1955, 1962 en 1974-76). 
Informatie over zekere en mogelijke broedgeval-
len in opeenvolgende jaren was het resultaat van 
gericht onderzoek, bijvoorbeeld bij Zwartemeer, 
Overijssel, in 1955-62 (waar broeden werd beves-
tigd in 1957-58), Bijlmermeer, Amsterdam, 
Noord-Holland, in 1964-71 (waar broeden werd 
bevestigd in 1964-65 en 1971) en Makkum, 
Friesland, in 1973-76 (waar broeden werd beves-
tigd in 1944 en 1946; van der Ploeg et al 1976). 
Bij Makkum betrof het in deze periode echter al-
leen zangposten en een vangst; er is geen nest ge-
vonden (Jan Hendriksma in litt, Justin Jansen in 
litt).

De enige broedgevallen in de beoordeelperiode 
(1980-2007) vonden plaats in het zuid-oosten van 
Noord-Holland in 2005: in Polder Achteraf bij 
Loosdrecht (op de grens met Tienhoven, Utrecht) 
en in de Nieuwe Keverdijkse Polder bij het 
Naardermeer (cf Constantine & The Sound 
Approach 2006; Arnoud van den Berg in litt, Phil 
Koken in litt). De broedresultaten zijn pas recent 
voorgelegd aan de CDNA en formeel nog niet 
aanvaard zodat de jongen hieronder niet zijn 
meegeteld; de adulte zijn al wel aanvaard (cf van 
der Vliet et al 2006). In Constantine & The Sound 
Approach (2006) zijn geluidsopnamen van 
Magnus Robb in Polder Achteraf op 18 augustus 
2005 te horen van een adulte vogel die vier kui-
kens door de vegetatie begeleidt. Hier werd die 
dag door Phil Koken ten minste één adulte vogel 
gefotografeerd evenals het lege nest (cf Constantine 
& The Sound Approach 2006). Na de eerste waar-
neming op 30 mei was dit de laatste dag dat de 
soort in 2005 op deze plek werd gemeld (cf van 
der Vliet et al 2006). In de Nieuwe Keverdijkse 
Polder nam Arnoud van den Berg (in litt) op 12 
augustus 2005 samen met Ruud van Beusekom en 
Magnus Robb (die hier op meer avonden waren 
geweest) geluiden op van vermoedelijk twee 
zachtjes roepende families, in de schemer luider 
roepend, met bedelgeluidjes van c 12 dagen oude 
jongen en harde ritmische kuk-roepjes en drie-
maal een ratelroep van adulte; de eerste waarne-
ming op deze plek dateerde van 3 juni (cf van der 
Vliet et al 2006).

Conclusies
De twee broedgevallen van 2009 waren in meer-
dere opzichten bijzonder. Het was niet eerder 
voorgekomen dat zowel de oudervogels als hun 
jongen zich – vaak gedurende de hele dag – zo 
fraai lieten bekijken en fotograferen; de meeste 
vogelaars kenden de soort alleen van het bekende 
rateltje in de duisternis of, als ze iets meer geluk of 
doorzettingsvermogen hadden, van een vluchtige 
zichtwaarneming tussen de rietstengels. Van deze 
soort waren tot 2009 in Nederland vrijwel geen 
goede foto’s gemaakt. Het is ook opmerkelijk dat 
beide broedgevallen plaatsvonden in recent aan-
gelegde natuurontwikkelingsgebieden die blijk-
baar de juiste combinatie van waterpeil, begroei-
ing en beschutting boden. Dit komt overeen met 
eerdere ervaringen bij vastgestelde of vermoede 
broedgevallen. Het geeft aan dat Kleinste 
Waterhoenders opportunistische broedvogels zijn 
die snel in kunnen spelen op nieuwe of verande-
rende omstandigheden. De geslaagde broed-
gevallen vormen een steun in de rug voor het be-
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leid van verschillende overheden en maatschap-
pelijke organisaties om ‘nieuwe natuur’ te ontwik-
kelen, niet alleen op grote en landelijke schaal 
(nationale Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) 
maar ook op lokaal en kleinschalig niveau en bin-
nen verstedelijkte gebieden.
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Summary
two breeding recordS of baillon’S crake in zuid-
holland in 2009  In summer 2009, two breeding 
records of Baillon’s Crake Porzana pusilla were 
documented in the province of Zuid-Holland, the 
Netherlands. From late May to late July, a pair 
with five young was seen near Zevenhoven and, 
in July-August, a pair with four young near War-
mond. At both sites, but especially near Zeven-
hoven, the birds offered excellent views during 
the daytime and could be observed and photo-
graphed down to a few metres, providing unprec-
edented opportunities for birders (most previous 
records in the Netherlands concerned birds call-
ing at night and – at best – offering fleeting glimps-
es during daytime). At Zevenhoven, apart from the 
breeding pair, two additional adult birds were 
seen and heard in early June. The first sightings of 
the fledglings were on 14 July at Zevenhoven and 
on 24 July at Warmond (but the latter site was 
probably not visited during the days before 24 July 
and the young may have fledged somewhat earli-
er). At both sites, the number of young that could 
be seen decreased within a few days, from five to 
four and then to two at Zevenhoven and from four 
to three at Warmond. Both sites concern recently 
created ‘new nature’ sites where former pasture-
land has been converted into (inland) wetland ar-
eas.

A summary is given of the status of Baillon’s 
Crake as a rare visitor and irregular breeding spe-
cies in the Netherlands. The species was consid-
ered by the Dutch rarities committee (CDNA) dur-
ing 1976-2007. Records from before 1980 have 
not been reconsidered, also because there have 
been conflicting views about its rarity status. All 
sufficiently documented records, including breed-

ing records, have been published in van den Berg 
& Bosman (1999, 2001). For 1800-2007, 79 
records are listed involving at least 131 individu-
als (including 34 records involving 43 individuals 
for 1980-2007). These records include at least 20 
breeding records up to 2008: in 1863, 1874, 
1898, 1909, 1937, 1946, 1957, 1958, 1964 (two), 
1965 (three), 1971 (four), 1972 en 2005 (at least 
two). A further 18 mostly 19th century breeding 
records have recently been traced from the litera-
ture and museum collections and will be pub-
lished before long. The only breeding records dur-
ing 1980-2007 have been in 2005 in south-eastern 
Noord-Holland (two or three successful pairs) but 
details on the fledglings have only recently been 
submitted to the CDNA.
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