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De roerdomp 
hoempt in het riet

De roerdomp (Botaurus stellaris), die 

ook wel 'rietreiger' wordt genoemd, is 

al eeuwenlang een vaste broedvogel 

in de Zaanstreek, zo blijkt uit jachtver-

slagen uit de 15de eeuw. Onze water- 

en rietrijke veenweidegebieden, met 

steeds meer ruigten, bieden deze 

reiger een uniek faunabolwerk. Hier 

zijn we als vogelaars uiterst trots en 

zuinig op. Maar de laatste jaren mis 

ik het karakteristieke geluid van deze 

misthoorn, het bijzondere hoemp-

geluid. Vanuit mijn slaapkamer in 

De Prinsenhofstraat hoorde ik in het 

vroege voorjaar regelmatig een man-

netje naar de vrouwtjes roepen. Ik 

ben hier! Ik ben hier! De meeste kans 

dat ik ze hoorde was bij zonsopkomst 

of -ondergang. 

Vorig voorjaar heb ik de schuwe 

broedvogel in het Guisveld tijdens 

het Lopen over Water van Staatsbos-

beheer nog kunnen bewonderen. 

Na hevig ‘gehoemp’ steeg hij recht 

voor me op. Ik schrok wel eventjes. 

Hij maakt veel lawaai en is best groot, 

maar iets kleiner dan een blauwe rei-

ger. 

De roerdomp staat graag voor paal als 

je hem probeert te benaderen. Door 

zijn perfecte camoufl agekleed en het 

stokstijf kunnen staan, met de snavel 

recht omhoog, valt hij voor ons oog 

niet makkelijk te spotten. De vogels 

kunnen zich uitstekend verbergen en 

leven tussen de rietstengels in zeer 

moerassige stukken van ons veen-

moerasgebied, waar je niet makkelijk 

kunt rondstruinen. Te zompig. Het 

waterpeil mag niet te veel schomme-

len en dat doet het nauwelijks in onze 

Westzaanse polders. De omstan-

digheden zijn hier veelal gunstig te 

noemen. De afwisseling van grotere 

en kleinere percelen, met gemaaide, 

overjarige rietlanden die minimaal 

0,1 tot 0,5 hectare groot zijn, is ideaal. 

Het helpt als er in de buurt wat dieper 

en open water is zoals de Gouw of de 

Reef. Als er dan ook nog voldoende 

voedselaanbod is van kleine zoog-

dieren als veldmuizen, spitsmuizen, 

noordse woelmuizen en amfi bieën, 

dan gaat het helemaal goed. 

In de hele Zaansteek broeden zo’n 

5 tot 9 broedparen (bron Natuur-

atlas van de Zaanstreek), bijna alle 

in onze polder Westzaan. Sinds de 

jaren zeventig van de vorige eeuw is 

het helaas wat stiller geworden. Ver-

mesting en verdroging eisten hun tol. 

Gelukkig veren de aantallen broed-

vogels de laatste 25 jaar weer wat 

op, mede dankzij het zachte winter-

weer van de afgelopen jaren, natuur-

ontwikkelingsprojecten, een hogere 

waterstand en aangepast maaibeheer 

door Staatsbosbeheer. Ik verwacht 

dan ook dat het aantal roerdompen 

in de nabije toekomst zal stijgen. Een 

geruststellende gedachte.

Het mysterieus geluid van deze vogel zal menig Zaankanter wel eens 

gehoord hebben, zonder te beseff en dat het van een vogel afkomstig 

is. Een misthoorn van een schip, uit het dicht bij gelegen Noordzee-

kanaal lijkt er misschien het meest op. Je hoort hem wel maar je ziet 

hem niet!. Een uiterst schuwe vogel die zich door zijn mooie bruin tot 

zwart getinte schutkleuren in overjarig riet uitstekend kan verber-

gen. Deskundigen zijn in staat de verschillende geluiden per vogel te 

onderscheiden. De lengte en sterkte van de hoemp verraadt ook zijn 

welbevinden. 

Roerdomp in december 2010. (Foto:Truus Haars)

Op maandag 9 januari werd tij-

dens de nieuwjaarsbijeenkomst 

van de Westzaanse Gemeenschap 

bekendgemaakt dat de prijs voor 

de meest verdienstelijke Westza-

ner van 2016 is toegekend aan 

Martin Kruidenberg. 

Omdat Martin op vakantie was, 

namen zijn dochters Lottie en 

Marinka de prijs in ontvangst. Het 

was de dertigste keer dat deze prijs 

werd uitgereikt. Het Geertje Visser-

Schoenfonds heeft deze prijs in het 

leven geroepen voor de persoon of 

groepering die zich voor Westzaan 

verdienstelijk heeft gemaakt en ons 

dorp naar buiten toe op bijzondere 

wijze heeft gepromoot.

Het bestuur van het Visser-Schoen-

fonds heeft unaniem besloten om 

Martin Kruidenberg voor zijn inzet 

en kennis van biodiversiteit te 

waarderen. Het bestuur vindt dat 

hij een belangrijke bijdrage gele-

verd heeft aan de leefbaarheid en 

erin is geslaagd Westzaan te pro-

moten. De prijs, die uitgereikt werd 

door de voorzitter van het Visser-

Schoenfonds Wouter Veenis, omvat 

een bescheiden geldbedrag, een bos 

bloemen en een bronzen beeld dat 

symbool staat voor de gedachte van 

solidariteit in onze samenleving. Het 

is gemaakt door de kunstenaar Leo-

nard Frederiks, en Martin kan er een 

jaar lang van genieten.

Biodiverse tuin
Martin Kruidenberg is imker. Hij be-

heert twintig bijenvolken, met bin-

nenkort meer dan een miljoen bijen. 

De honing van die bijen biedt hij te 

koop aan. Martin geeft voorlichting 

over bijen aan de bezoekers van na-

tuurmuseum E. Heimans in Zaandam. 

Martin Kruidenbergs tuin aan de Mid-

del werd in 2016 uitgeroepen tot de 

meest biodiverse tuin van Zaanstad. 

Daarmee is hij de winnaar geworden 

van de tuinenwedstrijd die afgelo-

pen zomer gehouden werd door de 

gemeente Zaanstad. Met de wed-

strijd hoopte de gemeente Zaankan-

ters te inspireren hun tuin biodiverser 

(dus met veel verschillende planten, 

bloemen en dieren) en groener te 

maken. Nu ligt een groot deel van 

de tuinen namelijk vol met tegels, 

waardoor het regenwater niet in de 

grond kan zakken en dus via de rio-

lering afgevoerd moet worden. Bij 

fl inke regen kan de riolering de hoe-

veelheid water af en toe niet aan.

Martin Kruidenberg won onder 

andere vanwege zijn kennis van 

biodiversiteit, de vele bloemen, 

fruitbomen en planten in zijn tuin 

en zijn bijenkasten.

Meest verdienstelijke Westzaner 2016

Martin Kruidenberg 

in zijn 34 jaar oude, 

biodiverse tuin 

aan de Middel.


