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D
e waterspreeuw is een
zangvogel uit de familie
van de waterspreeuwen.
De naam suggereert dat
de waterspreeuw in de

spreeuwenfamilie thuishoort, maar
dit is niet het geval. Waterspreeuwen
zijn vogels die gewoonlijk langs snel-
stromende rivieren en beken gevon-
den kunnen worden. 
De waterspreeuw in Papendrecht

is de tweede waarneming binnen
onze provinciegrens. De eerste waar-
neming dateert al weer uit 1994, toen
er ook zo’n vogel opdook in de dui-
nen bij Den Haag. De waterspreeuw
in Papendrecht zwom en vloog in
een woonwijk en voelde zich er blijk-
baar opperbest. De waterspreeuw
foerageerde regelmatig in een sloot
en verdween daarbij meerdere keren
onder water. Na zo’n zwempartij
keerde de vogel rap weer terug en
stond dan een poosje in de oeverve-
getatie, gevolgd door wederom di-
verse duiken. 

Waterafstotend
Toen de waterspreeuw kort daarop
weer als een pingpongbal aan het
wateroppervlak verscheen, viel het
op dat er nauwelijks druppels op de
rug waren te zien. De dichte bevede-
ring zorgt blijkbaar voor een prima
waterafstotende laag. Bij zo’n duik
verschijnt er bovendien een transpa-
rant membraan over de ogen, dat
dienst doet als een soort duikbril. 
Af en toe ging de waterspreeuw er

met een razendsnelle vleugelslag
vandoor en maakte dan een sierlijke
bocht, om aan de andere kant van de

weg weer in het water neer te strij-
ken. In de derde week van januari
werd de waterspreeuw (voorlopig)
voor het laatst in Papendrecht gesig-
naleerd. 
Voor ons land gaat het om twee

verschillende ondersoorten. Zo
draaide het bij Papendrecht om een
zwartbuikwaterspreeuw. Nederland
ligt aan de uiterste zuidgrens van het
wintergebied van deze ondersoort,
waarvan vogels uit Noorwegen of
West-Zweden ons land aandoen.
Deze vogels overwinteren verder in
het oosten van Schotland en Enge-
land, Zuid-Zweden, Denemarken en

in een brede kuststrook van Duits-
land tot in Letland. 

Broedvogel
De andere ondersoort, de roodbuik-
waterspreeuw, heeft een diep warm-
roodbruine borst en buik die samen
een roodbruine band vormen. De
roodbuikwaterspreeuw is een zeer
zeldzame broedvogel in het zuiden
en oosten van ons land. Oude broed-
gevallen zijn bekend uit Zuid-Lim-
burg, Nijmegen en Winterswijk. In
de jaren 90 werd twee keer gebroed
in het zuidelijk Geuldal in het uiter-
ste zuiden van Limburg. De soort is

Een waterspreeuw is uniek
een regelmatige broedvogel op
slechts enkele kilometers over de
grens met België en Duitsland. Dat
de waterspreeuw incidenteel in
Zuid-Limburg tot broeden komt is
op zich niet vreemd; in deze glooi-
ende provincie liggen immers prach-
tige, snelstromende riviertjes zoals
de Geul, de Swalm en de Roer die
kunnen fungeren als een geschikt
broedhabitat. Het nest van water-
spreeuwen wordt langs snelstro-
mende beken gebouwd in holten en
spleten tussen rotsen of onder lage
bruggen. 

Nestkasten
Waterspreeuwen broeden af en toe
ook  in nestkasten. Het wijfje legt de
drie tot zes eieren begin april en
broedt die in ongeveer twee weken
uit. De jongen vliegen na zo’n drie
weken uit. Waterspreeuwen kunnen
jaarlijks meerdere broedsels voort-
brengen. Aangezien de water-
spreeuw bij ons slechts te boek staat
als een zeer incidentele broedvogel,
zijn er geen bedreigingen. 
Door de toenemende recreatiedruk

en de onnatuurlijkheid van diverse
beek- en rivierstelsels in ons land, is
de kans op een definitieve vestiging
van de waterspreeuw als broedvogel
zeer klein. Door zijn lichaamsbouw
(korte vleugels, compact lichaam) is
de waterspreeuw geen goede vlieger
en legt zeer waarschijnlijk dus geen
grote afstanden af. Desondanks, ver-
schijnen met enige regelmaat water-
spreeuwen in Nederland die uit
Scandinavië komen. Over de trek is
verder niet veel bekend. 

� De waterspreeuw, met zijn opvallend witte borst, streek in Papendrecht af en toe neer op een tuinvlonder.
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� Het leefgebied is vooral langs snelstromend water.

Een overwinterende waterspreeuw binnen onze regio is heel bijzonder. De vogel
werd op 15 december voor het eerst in Papendrecht ontdekt. Inmiddels zijn tientallen
vogelaars uitgerukt om een glimp van het beestje op te vangen, of te fotograferen.

WATERSPREEUW

Kampioen (onder water) zwemmen
Het ideale leefgebied
van een water-
spreeuw bestaat uit
snelstromende beken
en of kleine rivieren in
een bosrijke omge-
ving. 
Het water moet ondiep
zijn en snel stromen
met helder, zuurstofrijk
water. Meestal be-
staan de oevers uit
rotsblokken met een
weelderige begroeiing
en overhangende tak-
ken. 
Waterspreeuwen jagen
boven én onder water

op insecten zoals (lar-
ven van) eendagsvlie-
gen, steenvliegen, wa-
terpissebedden, libel-
len, vliegen en een en-
kele keer op kleine vis-
jes. 
De waterspreeuw kan
over de bodem van
een beek lopen en
door met de vleugels
te slaan zelfs onder
water vliegen. 
Bij zijn zoektocht naar
prooi keert de behen-
dige waterspreeuw
onder water ook wel
kiezelsteentjes.
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� De waterspreeuw is een uitstekende
zwemmer, boven en onder water. 

De water-
spreeuw in
Papendrecht
is de tweede
waarneming
binnen onze
provincie-
grens


