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Eemnes ■ Het is een drukte van
belang in het vogelreservaat van
Natuurmonumenten in de Eem-
polder. Het is lente, de drukste tijd
van het jaar. Kieviten maken hun
capriolen in het luchtruim, grutto’s
houden hun parmantig rondstap-
pende kuikens in de gaten. We zien
tureluurs en scholeksters en een
weiland met wel tienduizend
brandganzen. Allerhande soorten
eenden banjeren door de deels
onder water gezette weilanden. We
zien meerkoeten, blauwe reigers,
knobbelzwanen en hazen en we
horen een groene kikker. Maar
daar komen we niet voor. We ko-
men voor de kemphaan. Maar die
laat zich niet zien. „Ik had al voor-
zichtig gewaarschuwd hè”, grijnst
Marc van Houten. „Je moet geluk
hebben bij deze onvoorspelbare
steltloper. Het is geen dierentuin.”
Het bevestigt het verhaal wat Van
Houten te vertellen heeft. Het
verhaal over hoe de kemphaan
stilletjes uit ons land is verdwenen.

Boek in aantocht
De Baarnaar is sinds zijn dertiende
in de ban van vogels. Werkzaam bij
Voestalpine in Bunschoten, in zijn
vrije tijd struint hij al 45 jaar door
de Eempolder. Hij zag de baltsende
kemphanen met eigen ogen op de
kampplaatsen waar ze zich elk
voorjaar verzamelden. Hij vond
een dode kemphaan die hij liet
opzetten en die hij nog steeds
thuis heeft staan. Hij noteerde
vanaf de eerste dag alles uitgebreid
in een dagboek. Maakte foto’s van
de kemphanen en al hun eigenaar-
digheden. Het maakte hem tot dé
kemphaanspecialist van Neder-
land. Volgend jaar verschijnt zijn
boek, het eerste Nederlandstalige
boek over de vogel die tot een eeuw
geleden misschien wel de meest
algemene weidevogel van Neder-
land was. Ter vergelijking: de afge-
lopen jaren zijn er alleen al over de
grutto zeker vijf Nederlandstalige
boeken verschenen, want iedereen
maakt zich druk over de grutto
terwijl de kemphaan geruisloos
van het toneel verdwijnt. En dat
terwijl er juist over de kemphaan
zoveel te vertellen is. „Een van de
meest opmerkelijke vogelsoorten”,
onderstreept Van Houten. „Ik
bedoel, welke diersoort heeft er
nou drie compleet verschillende
soorten mannetjes?”

Terwijl Van Houten de deels
onder water gezette landerijen met
de verrekijker afspeurt, volgt een
kort college in de kemphaankunde.
Want die drie totaal verschillende
soorten mannetjes, dat schreeuwt
uiteraard om uitleg. Korte samen-
vatting: je hebt honkmannen,
satellieten en faren. De honkman-
nen zijn de bekende bontgekleurde
exemplaren – er is geen een het-
zelfde - die de vrouwtjes proberen
te imponeren met hun imposante
kragen. De satellietmannetjes zijn
saai wit, maar slaan onmiddellijk
hun slag als honkmannen het even
te druk hebben met het wegjagen
van andere honkmannen. De faar
tenslotte is een wat kleiner manne-
tje dat eruitziet als een bruingrijs
vrouwtje en daardoor ongemerkt
dichtbij kan komen. „De testikels
van een faar zijn tweeënhalf keer
zo groot zijn als bij andere manne-
tjes. Hij heeft maar een heel kort
momentje nodig, dan springt-ie er
bovenop en dan is het ook meteen
geregeld, zo vruchtbaar zijn ze. Hij
is soms zo snel dat-ie er nog net
tussen duikt terwijl een ander
mannetje al op het vrouwtje wil.
En dan zitten ze dus met zijn drie-
en op elkaar.” Het bestaan van de
faar werd nog niet eens zo heel
lang geleden ontdekt, wel was het
kemphaandeskundigen altijd al
opgevallen dat vrouwtjes vrouwtjes
besprongen. Toen een onderzoeker
een keer zo’n dier opensneed en
enorme testikels ontdekte viel het
kwartje.

Ondertussen geloven we het wel
bij dit stukje plasdras in het vogel-
reservaat. De gezochte vogel is er
niet. „We gaan het verderop probe-
ren”, besluit Van Houten. En dat
doen we. Om de paar honderd
meter stoppen we. Van Houten
speurt vanuit de auto met zijn

telescoop even de weilanden af en
rijdt dan weer door. Geen kemp-
haan. Even verderop stappen we
uit bij een weiland dat voor een
heel groot deel onder water staat.
Kemphanenland bij uitstek. Kemp-
hanen houden van nat. Dat is te
zeggen: de vrouwtjes eten mug-
genlarven en waterinsecten en
zoeken dus drassig land op. En de
mannetjes gaan waar de vrouwtjes
zijn. Zelf eten ze liever regenwor-
men. Die prikken ze met hun sna-
vel uit de bodem. Hoe ze weten
waar tien centimeter onder de
grond een worm wroet? „Dat we-
ten ze niet. De vogels speuren naar
hoopjes uitwerpselen en gangetjes,
achtergelaten door regenwormen.
En daarna gewoon maar proberen
en dan voelen ze wel of er iets
beweegt. In snavelpunten zitten
veel tastzintuigen.” De telescoop
staat ondertussen weer op het
statief, de verrekijker hangt om de
nek, het speuren kan weer begin-
nen. „Kijk daar, een broedende
grutto”, wijst Van Houten. Met het
blote oog zie je al van alles, maar
met een verrekijker valt pas echt op
hoe bomvol leven de weilanden in
het reservaat zitten. Overal loopt,
zwemt, scharrelt of broedt wel iets,
gezamenlijk een kabaal van jewel-
ste veroorzakend. Hartstikke mooi,
fotograaf, verslaggever en vogel-
waarnemer genieten met volle
teugen, maar we kwamen dus voor
de kemphaan.

Ze zijn er nog wel
Voor de duidelijkheid: een kemp-
haansafari in de Eempolder is echt
niet zo volslagen kansloos als een
ijsberenjacht in Afrika. Die kemp-
hanen zijn er, al zijn het er niet
veel meer. Marc van Houten heeft
er een dag eerder nog twee gezien.
Soms ziet hij er enkele tientallen,

een enkele keer zelfs nog baltsende
kemphanen. Een heel enkele keer
besluit een kemphaan zelfs om het
nog eens te proberen met broeden
in de Eempolder. Het zijn vage
echo’s van hoe het ooit was.

Alleen al in de Eempolder waren
honderden kemphanen. In het
vroege voorjaar kwamen ze uit
West-Afrika naar de natte weilan-
den om te baltsen, te paren, te
broeden en hun jongen vliegvlug
te krijgen. Het waren er zoveel dat
ze tot in de jaren 50 nog werden
gestroopt – met strikken van paar-
denhaar - en bij de poelier in Baarn
ietwat illegaal werden verkocht als
meisnip.

De ondergang was toen al in
gang. Het is het bekende verhaal:
voor de oorlog waren veel landerij-
en tot in het voorjaar kletsnat. De
weidevogels konden er hun gang
gaan tot de boer in de zomer ging
hooien. Na de oorlog zet minister
Sicco Mansholt onder het mom van
’Nooit meer honger’ en met miljar-
densubsidies vol in op intensieve
landbouw. Het waterpeil wordt
verlaagd zodat boeren eerder het
land op kunnen, de grond wordt
zwaar bemest, er groeit niets an-
ders dan Engels raaigras, wat eiwit-
rijk is en daardoor goed voor de
zuivelproductie, maar waar de
natuur niets aan heeft. Weidevo-
gels kunnen in het eenvormige
grasland niets meer te eten vinden,
de bodem is zo droog en hard dat
er geen vogelsnavel meer in komt,
de maairondes volgen elkaar zo
snel op dat een weidevogel geen
tijd heeft om eieren te leggen, uit
te broeden en kuikens vliegvlug te
krijgen. Van Houten neemt het de
boeren allemaal niet kwalijk, on-
derstreept hij. Maar de kemphanen
hebben hun conclusie getrokken,
zij zijn voor het broeden uitgewe-

ken naar Wit-Rusland en laten zich
alleen nog sporadisch zien in Ne-
derland. Tien broedpaartjes nog in
Nederland, daarmee ben je er wel.

De andere weidevogels zullen
volgen, vreest Van Houten.

Marc van Houten heeft in de
jaren zeventig en tachtig het staart-

Zoals het er in de jaren 60 aan toe ging bij Eembrugge. COLL. MARC VAN HOUTEN
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Hoe de kemphaan
stilletjes uit het
weiland verdwijnt

Baarnaar Marc van Houten speurt de weilanden af op kemphanen. Het zoeken is steeds vaker vergeefs. FOTO’S CASPAR HUURDEMAN

Eric Lorier
e.lorier@mediahuis.nl

Een kemphaan, in 2020 gefotografeerd in de Eempolder. FOTO JAN ROODHART

Kent u die van de fotograaf, de verslaggever en de vogelwaarnemer die de Eem-
polder in gingen om een verhaal te maken over de kemphanen? Enfin, u voelt
’m aankomen, die kemphanen hebben ze dus nooit gevonden. Het zegt alles
over de staat van wat ooit ’s lands meest gangbare weidevogel was.

Marc van Houten toont het baltsgedrag van
de kemphaan, zoals hij dat decennia terug al
vastlegde.

❜❜Welke diersoort
heeft er nou drie

compleet
verschillende

soorten
mannetjes?

❜❜Ik heb zelf nog
een aantal jaren

van die
baltsplaatsen

kunnen
genieten, waar
de mannetjes
met die bonte
kragen om de

vrouwtjes
streden.
Prachtig. 

Een kemphaanvrouwtje, enkele jaren geleden gefotografeerd.

je van de gouden tijd nog meege-
kregen. Hij heeft minstens achttien
kampplaatsen weten te lokaliseren
waar de kemphaanmannetjes zich
jaarlijks verzamelden om de
vrouwtjes te lokken. „Ik heb zelf
nog een aantal jaren van die balts-
plaatsen kunnen genieten, waar de
mannetjes met die bonte kragen
om de vrouwtjes streden. Prachtig.
De honkmannetjes hadden alle-
maal hun eigen plek op zo’n kamp-
plaats, de satellietmannetjes wer-
den in de buurt geduld. En dan
maar wachten tot er vrouwtjes in
de buurt komen.” 

Choreografie
Het gaat bij de kemphaan alle-
maal volgens een vast ritueel,
vertelt de kemphaanspecia-
list. Stilzitten, vleugels
spreiden, rechtop staan, plat
tegen de grond, Marc van Houten
doet het allemaal voor terwijl hij
het uitlegt, wat een grappig dansje
oplevert. We zouden de choreogra-
fie liever door een kemphaan zelf
uitgevoerd zien worden, maar die
laat dus ook op deze locatie verstek
gaan.

We gaan door. Op weg naar onze
laatste kans, het landje waar Van
Houten een dag eerder nog twee
kemphanen op karakteristiek neu-
rotische wijze zag rondscharrelen.
De spanning stijgt… De telescoop
wordt weer opgesteld, er wordt
weer door de kijker getuurd. We
zien grutto’s en grauwe ganzen,
kieviten en tureluurs, het hele
circus laat zich zien. Zelfs een
baltsende kleine plevier en een
bruine kiekendief, die meteen
verjaagd wordt door een kievit die
geen roofvogels in de buurt van
zijn nest duldt. We wachten een
kwartier, we wachten een half uur,
maar we kunnen vermoedelijk

wachten tot we een ons wegen. Er
is geen kemphaan en er komt geen
kemphaan. En zo eindigt de Eem-
landse kemphaansafari op passen-
de wijze: zonder kemphaan. Als
dikke streep onder het feit dat de
ooit meest algemene weidevogel
van ons land geruisloos aan het
verdwijnen is.


