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Ruim een eeuw vogels kijken 

De eerste vogelonderzoekers in het Zwanenwater, de Engelsman 
Philip Lutley Sclater (1829-1913), Hendrik Willem de Graaf (1823-
1911) en Baron Snouckaert van Schauburg (1857-1936) troffen ruim 
een eeuw geleden een vrijwel kaal terrein. Uit hun waarnemingen 
komt een beeld naar voren van een rijke maar steeds verande-
rende vogelbevolking. Ook de afgelopen tientallen jaren, wan-
neer van alle broedvogels tellingen en karteringen worden ge-
daan, geven een beeld van permanente verandering. Met als 
echte constante: een grote diversiteit.

Enkele soorten die normaliter in bomen broeden, deden dat hier 
een eeuw geleden anders. Blauwe reigers zaten in het riet en hout-
duiven nestelden op de grond. In de stuivende zeeduinen zat een 
heel andere vogelwereld dan nu: er broedden kluten, plevieren en 
kolonies visdiefjes. Kemphanen en grutto’s hadden nesten in de 
drogere delen van het moeras, zwarte sterns langs de oevers van de 
meren. De luidruchtige grote karekiet was in het vele riet waar-
schijnlijk algemener dan de kleine. Van half juli tot in augustus, op 
de najaarstrek, verschenen duizenden regenwulpen om de bessen 
van kraaiheide te eten.
Vogels die als schadelijk werden gezien voor de visstand of jacht 
werden door de jachtopzieners bejaagd. De aalscholver werd al 
voor 1881 uitgeroeid en de blauwe reiger werd bestreden door tij-
dens het broedseizoen om de vijf dagen de eieren te rapen. Bruine 
en ook grauwe kiekendieven werden gevangen in klemmen met 
eieren als lokaas.

Toen vogelkenner en fotograaf Jan Strijbos (1891-1983) in 1908 het 
Zwanenwater voor het eerst bezocht waren grote karekiet, kemp-
haan en kluut als broedvogel verdwenen. Blauwe reigers broedden 
in manshoge wilgen rond het Tweede Water. In de uitgestrekte 
rietvelden hoorde hij hoempende roerdompen en ook rietzangers 
zaten er veel. De roodborsttapuit, nu een broedvogel van open duin 
met wat struiken, trof hij in die tijd als doortrekker. Langs een 
zandpaadje bij de woning van de jachtopziener broedde jaarlijks de 
grauwe klauwier, in de heidevelden het paapje. In de even ten zui-
den van het Zwanenwater gelegen Rietput (nu terrein kerncentra-
le), waar Strijbos tijdens zijn bezoeken aan het Zwanenwater zijn 
tentje plaatste, was de kuifleeuwerik aanwezig. Bergeenden waren 
schaars vanwege de toen nog toegestane jacht op deze vogels. In 
1913 vond Strijbos twee nesten van de stormmeeuw, de eerste 
broedgevallen op het Nederlandse vasteland. De aanleg van een 
werkspoorlijntje voor het onderhoud aan de zeewering betekende 
het einde van de kolonies visdiefjes in de zeeduinen. In de schaftu-
ren raapten de arbeiders de eieren. Hierdoor verdween ook de 
strandplevier.
Zilvermeeuwen werden in de vooroorlogse jaren door de jachtop-
zieners kort gehouden in verband met verstuivingen aan de zeewe-
ring. De eieren verdwenen naar de beschuitindustrie. Ook werd 
iedere poging tot vestiging van aalscholvers verhinderd. Volgens 
Strijbos waren scholekster, kievit, wulp en grutto toen algemene 
broedvogels. Net als sprinkhaanzanger en rietgors. Aantallen 
noemde Strijbos nooit, vanwege een ‘gentlement’s agreement’ met 

Jan Strijbos op 
bruggetje over de 
Kermissloot, 1922

Heldersche Courant, 
5 januari 1935 Excursie met Jan van Honschooten halverwege de vorige eeuw

jonkheer van de Poll. Strijbos mocht in het Zwanenwater onbe-
perkt zijn gang gaan maar hij mocht zijn onderzoek niet naar bui-
ten brengen. Van de Poll wenste geen pottenkijkers. Toch is er uit 
vooroorlogse jaren behalve van de lepelaar en de blauwe reiger van 

één andere soort iets meer bekend: de kokmeeuw, hier destijds de 
meest talrijke broedvogel met vele duizenden paren rond de me-
ren.
Volgens de ornitholoog Francois Haverschmidt (1906-1987) nam in 
de oorlog na sluiting van de jacht de bergeend sterk toe in alle vas-
telandsduinen, maar het meest in het Zwanenwater. In 1954 maakte 
jachtopziener Van Honschooten melding van 160 paar. Met andere 
soorten ging het minder goed. In 1953 verdween de grauwe kieken-
dief toen het legsel door een eierenverzamelaar werd geraapt. Ook 
de zwarte stern verdween halverwege de jaren 50, na het staken van 
rietmaaien. Tot die tijd waaiden resten rietmaaisel in de meren: de 
drijvende eilandjes waren de voorkeursplek voor nesten van deze 
stern. In 1955, toen het Zwanenwater voor het publiek werd open-
gesteld, noteerde de ornitholoog Sjoerd Braaksma (1924-1999) als 
eerste de aanwezigheid van uiteenlopende soorten als ransuil, 
velduil, zomertortel, winterkoning, grote lijster, grasmus, baard-
mannetje, ekster en kneu. Van de meeste was het voorkomen in het 

Jan Strijbos, 1973

Cetti’s zanger in de hand van Fred Koning

Fred Koning inspecteert een mistnet waarmee vogels worden gevangen om te worden geringd.

Zwarte  stern
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Zwanenwater simpelweg niet eerder beschreven. Enkele soorten 
werden aangetrokken door de in de jaren 30 voor de jacht op hout-
snippen aangeplante loof- en dennenbomen.
Vanaf eind jaren 50 begon Dick Woets (1945) als eerste met het zo 
compleet mogelijk inventariseren van de broedvogels in het Zwa-
nenwater, wat resulteerde in de uitgave van het boekje ‘Vogels van 
het Zwanenwater’ (1972). Door vele anderen werd hij nagevolgd 
met als resultaat dat er nu van de laatste vijftig jaar inventarisaties 
beschikbaar zijn.
Er is sinds de tijd van de eerste vogelaars één ding hetzelfde geble-
ven: de vele watervogels. Er kunnen tijdens de trektijd en de winter-
maanden vele honderden tot soms enkele duizenden watervogels 
in de meren aanwezig zijn, zolang ze niet dichtvriezen. Eenden-
soorten als wilde eend, slobeend, wintertaling, kuifeend, tafel-
eend, smient en in mindere mate de pijlstaart naast groepjes kleine 
en wilde zwanen, brilduikers, grote zaagbekken en futen. En er is 
nog een constante. Op 16 maart 1896 schreef jachtopziener Bleijen-
daal: “Spreeuwen zijn hier ‘s avonds bij duizenden te zien. Zij ko-
men van alle kanten en overnachten in het Zwanenwater”. Meer 
dan honderd jaar later is dit nog steeds het geval.
Door generaties vogelaars konden in het Zwanenwater 283 vogel-
soorten met zekerheid worden vastgesteld, 128 hiervan waren soor-
ten met territoriaal gedrag of broedvogels.

Grote veranderingen in de vogelwereld
Het Zwanenwater kende de laatste dertig jaar naast allerlei achter-
uitgang ook spectaculaire toenames van aalscholver, blauwborst, 
grauwe gans, brandgans, boompieper en roodborsttapuit: soorten 
die ook landelijk vooruitgaan. Het omgekeerde is het geval bij zo-
mertortel, grauwe klauwier en paapje, die verdwenen.
De opkomst van de ene soort leidt lokaal soms tot de ondergang 
van de andere. Het verschijnen van predatoren als vos en havik liet 
sporen na. De havik bleek in het Zwanenwater een uitgesproken 
voorkeur te hebben voor ransuil, groene specht en ekster die sterk 
in aantal afnamen of als broedvogel verdwenen. In 1996, het jaar 
dat de havik verscheen, waren er 22 paar eksters, in 2010 nog 2 paar.
Vossen verjoegen alle meeuwenkolonies in de zeeduinen. De kok-
meeuw, in 1982 nog goed voor 1500 broedparen op het Houteiland 
was een jaar later opgelost in het niets. Vele grondbroeders kwa-
men onder druk. Zo verdween de kievit op een enkel paartje na. Het 
voor de duinen zo markante gejubel van de wulp verstomde in 
2006. Genoeg redenen: eieren en nestjongen vielen aan vossen ten 
prooi, het duin verruigde, het werd drukker en voedselgebieden in 
de nabijgelegen polders gingen teloor. In een halve eeuw tijd werd 
namelijk tot op vele kilometers afstand van het Zwanenwater een 
eens natuurrijke polder omgevormd tot bloembollengebied, inclu-

sief de benodigde polderpeilverlaging. Hierdoor verdwenen dras-
sige weilanden met slootjes vol voedsel. Dat had ook grote gevol-
gen voor de blauwe reiger. Een zieltogend kolonietje van een tiental 
broedparen resteert van wat tot in de jaren 60 de grootste reigerko-
lonie benoorden het Noordzeekanaal was, met tot 300 broedparen. 
Met de achteruitgang van de blauwe reiger verdween ook de ring-
mus. Die bouwde zijn nest in holtes onder in reigernesten.
De combinatie van stikstofneerslag (’zure regen‘) en het inzakken 
van de konijnenstand door konijnenziekten leidde tot extra helm, 
zandzegge en vooral ook duinriet: het vergrassen van de zeeduinen. 
Goed voor de graspieper die met een factor 6 toenam maar funest 
voor een soort als tapuit die het juist moet hebben van een konij-
nenhol in een mossig duinvalleitje met hier en daar een zandver-
stuiving (zie verder pag. 32). In 2010 kon nog slechts één territorium 
worden vastgesteld. Ook andere holenbroeders zoals de holenduif 
hebben het zwaar. Ook viel het doek voor de kauwenkolonie. Sinds 
1938 broedden kauwen in konijnenholen in de Hazenkamer en tot 
1986 was de soort jaarlijks goed voor veertig tot honderd broedpa-
ren. De laatste kauwen broeden tegenwoordig in de schoorsteen 
van de voormalige jachtopzienerwoning.

Bosvogels vooruit, duinvogels deels achteruit
In de droge duinen van het Zwanenwater is heel lokaal bos en stru-
weel van voornamelijk zomereik aangeplant. Berken zijn spontaan 
gekomen, net als een enkele meidoorn, lijsterbes en vuilboom. De 
eikenbossen nemen nu enigszins toe. Dit bos is rijk aan broedvo-
gels. Vanaf eind jaren 70 verschenen aan bos gebonden broedvogels 
zoals havik, sperwer, grote bonte specht, boomkruiper (sinds 1999) 
en vink. De buizerd is sinds 1997 vrijwel jaarlijks broedvogel met 1 of 
2 paren. Ook merel, winterkoning, roodborst, koolmees, pimpel-
mees en gaai gedijen goed. In 25 jaar verdubbelde het aantal winter-
koningen. Merel verdrievoudigde, roodborst vervijfvoudigde, pim-
pelmees en gaai namen met een factor 10 toe en koolmees zelfs met 
een factor 15. De boompieper is zeer sterk in aantal toegenomen: 
van 1 paar in 1995 tot 28 paar in 2008, zowel door extra bos als door 
verruiging. De toename van bos en ruigte gaf ook zanglijster, zwart-
kop, tuinfluiter en grasmus een positieve impuls. Daarentegen is 
het verruigen van de rietvelden slecht voor de snor. Sinds de jaren 
60 is deze soort met haar karakteristieke wekkergeluid met een 
factor 20 afgenomen.
Met de nachtegaal die altijd vanaf half april present is in struiken en 
bosschages gaat het niet zo goed, terwijl het landschap voor deze 
soort optimaal lijkt. Vanaf 1995 is er een afname met circa 50%. 
Deze achteruitgang loopt vrijwel parallel met de toename van 
blauwborst. Mogelijk is er hier sprake van een overgangsgebied 
tussen beide soorten waarin de blauwborst nu de nachtegaal ver-
dringt, maar goed verklaarbaar is het niet. Landelijk is er juist spra-
ke van toename van nachtegalen in het duingebied.
Tenslotte zijn er verrassingen die niemand kon voorzien. Zoals de 
griel in 1992 en 1993. Bijzondere broedvogels waren ook de buidel-
mees in 1989 en roodmus in 1999 en 2006. De Cetti’s zanger ver-
scheen in 1976 en 1986, deed daarna het gebied vanaf 2004 zes jaar 
op rij aan als vaste gast, om vervolgens na een paar koude winters 
weer te verdwijnen.

Zie www.duinenenmensen.nl voor een complete lijst van broed-
vogels en territoriale vogels.
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