Klein waterhoen/kleinst waterhoen
Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Klein Waterhoen Porzana parva
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Herkenning: kleine ralachtige. Dofbruine
bovenzijde met zwarte vlekken, blauw
grijze onderzijde en flanken. Lange
vleugels. Groene snavel met rode basis en
geelgroene poten met zeer lange tenen.
Verspreiding: in Nederland een onregel
matige broedvogel, met slechts één zeker
broedgeval (1951, Botshol).
Foto: Harvey van Diek/Buiten-Beeld

soort niet broedend
mogelijk broedgeval
broedgeval waarschijnlijk/zeker

Kleinst Waterhoen Porzana pusilla
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Herkenning: zeer kleine ralachtige. Warm
bruine bovenzijde met zwarte vlekken en
witte spikkels, blauwgrijze onderzijde en
zwart-wit gestreepte flanken. Korte vleu
gels. Groene snavel en vleeskleurige poten
met zeer lange tenen.
Verspreiding: in Nederland een onregel
matige broedvogel, met slechts een tiental
Foto: Chris van Rijswijk/Buiten-Beeld

zekere broedgevallen sinds 1863.

soort niet broedend
mogelijk broedgeval
broedgeval waarschijnlijk/zeker

Zie vervolg

Dec

Klein waterhoen/kleinst waterhoen
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Zie gedragscode, aanvullend: Als het klein waterhoen

Maaien

of kleinst waterhoen (mogelijk) voorkomt alleen
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits
gebruik gedragscode).
Maaien in de periode van november tot eind april.
Beide soorten broeden in dichte vegetatie in of vlak		
bij het water.
Schonen

Zie gedragscode, aanvullend:

Baggeren

Zie gedragscode, aanvullend:

Als bij Maaien
Als bij Maaien
Begrazen	Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend:
Als bij Maaien
Onderhoud waterkeringen	Onderhoud verhardingen 	Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Als het klein waterhoen
of kleinst waterhoen (mogelijk) voorkomt alleen
maaien in de periode van november tot eind april.
Beide soorten broeden in dichte vegetatie in of vlak
bij het water.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend:
Als verwijderen bovengrond
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend:
Idem als verwijderen bovengrond/graafwerkzaam
heden.
Voedsel

•

•

•

•			

•

•

Gevoelig/Kwetsbaar

Zaden van aquatische planten

Ongewervelden

velden, vloeivelden etc.

Natte pitrus-, biezen- en zeggen

Vogelrichtlijngebieden aangewezen

Kleinst Waterhoen			

Flora- en faunawet

•		

bescherming
Bedreigd/Ernstig bedreigd/Verdwenen

Klein Waterhoen		

en rietkragen

habitattype		

Rode Lijst,

Geen Rode Lijst status

Biotoop,

Voedselrijke rietmoerassen, lisdodde-

Vervolg

•				

•

•						

•					

•

•				

Zie vervolg

Vervolg

Klein waterhoen/kleinst waterhoen
Leefwijze door het jaar heen	Arriveren pas in mei op de broedplaatsen. Vanaf half
mei zijn eieren en jongen aanwezig en tot in oktober
vliegvlugge jongen op de broedplaatsen. Trekken
tussen eind augustus en november naar met name
(Noord) Oost-Afrika. Leiden teruggetrokken bestaan.
Baltsroep wordt ’s nachts urenlang volgehouden. Ook
de trek vindt ’s nachts plaats.
Locatie nest	Beide soorten maken in dichte riet- of moerasvegeta
tie, zeggenpollen, russen etc. een nestkom van dood
blad en rietstengels, laag bij de grond, in of vlakbij
het water.
Aanbevelingen	-	Natuurontwikkeling waarbij afwisseling van ondiepe
plassen, waterriet, zeggenvelden etc. kan ontstaan.
	-	Tegengaan van verdroging, verlanding en verrui
ging van ondiepe moerassen en andere potentiële
biotopen.
Bronnen	Literatuur: Bijlsma et al. 2001; LNV, 2009; Snow
& Perrins, 1998; SOVON 2002.
Websites: www.minlnv.nl,
www.nederlandsesoorten.nl.

