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Haarlem ■ Auto’s en brommers ra-
zen voorbij, terwijl de zwaan onver-
stoorbaar als een koningin op haar
nest rust. Ondertussen bewaakt
haar partner de wateren en de nabije
omgeving op de kade. Honden wor-
den succesvol met dreigend gesis
weggejaagd, geen viervoeter die een
klap van de machtige vleugels wil
riskeren. De door de gemeente om
het nest heen geplaatste hekken lij-
ken meer ter bescherming van de
omgeving dan van de zwangere
zwaan.

Ontzettend fel
Een beetje raar is de aanwezigheid
van de vogel wel, geeft Yorick Cool-
en toe. ,,Meestal kiezen ze iets rusti-
gere plekjes uit. Ik denk dat ze niet
veel opties had.” Dat gezegd heb-

bende, zwanen houden van de stad,
aldus de bioloog. ,,Ze komen veel
voor in steden, omdat er veel water
en voedsel is.” 

Echt iets te duchten van hun om-
geving hebben ze volgens hem niet.
,,Zwanen zijn ontzettend fel. Als je
maar een beetje in de buurt komt
van hun nest, beginnen ze te sissen.
En met hun vleugels kunnen ze je
goed pijn doen, vooral kinderen en
honden”, zegt de bioloog, die be-
grijpt dat trouwe viervoeters op een
afstandje blijven.

Coolen komt niet vaak zwanen-
nesten tegen. ,,Als je ze ziet, kun je
er vanuit gaan dat je in de buurt
geen ander nest tegenkomt.” Daar
heeft de natuur een goede reden
voor, zo vertelt hij. ,,Zwanen krijgen
gemiddeld vijf tot zes jongen. Als
mannetjes zwanen de jongen van
een ander nest tegenkomen, maken
ze die dood. Ze dulden geen andere
zwanen in hun territorium”, vertelt
de bioloog.

Tikkertje spelen
Jonge zwanen worden na hun ge-
boorte dan ook goed beschermd én
voorbereid op mogelijke bedreigin-
gen, legt Coolen uit. ,,De eerste we-
ken liften ze weleens mee op de rug
van hun moeder, lekker veilig onder
de vleugels. Daarna spelen de ou-
ders een soort tikkertje met hun jon-
gen om ze te leren hoe ze moeten
vluchten als er gevaar is.” Behalve
volwassen zwanen behoren ook rat-
ten en meeuwen tot de natuurlijke
vijanden van de kleine en kwetsbare
jonge vogels.

Coolen, die vorig jaar het boek Na-
tuurlijk Haarlem publiceerde over
natuur in de stad, heeft de afgelopen
jaren meer bijzondere dingen ge-
zien in de Kennemer regio. Wat te
denken van de lepelaars in de Haar-
lemmerliede. ,,Deze trekvogels
broeden in grote aantallen op de
Waddeneilanden, maar sinds 2004
ook hier vlak naast de snelweg. Heel

bijzonder. Nog vreemder: ze hebben
hun nest in bomen, terwijl ze die
normaal op de grond bouwen.”

Plastic
Een opvallende vondst vond hij een
lettersierschildpad in de Singel eni-
ge tijd geleden. ,,Die leeft van nature
in de Verenigde Staten, maar wordt
hier als huisdier gehouden. Exoti-
sche huisdieren ontsnappen wel-
eens en belanden dan in het wild.”
Volgens de bioloog is het hier echter
te koud voor de dieren om zich voort
te planten.

Het gekste dat hij ooit heeft ge-
zien in de stadsnatuur? ,,Een meer-
koet die zijn hele nest had gebouwd
van plastic. Triest natuurlijk, maar
ook bijzonder om te zien hoe dieren
ons afval gebruiken om hun nesten
mee te bouwen.’’

Het nest van de zwaan is helemaal
van riet en plantenafval gemaakt.
En binnenkort wordt het er een ge-
zellige boel.
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Broedende zwaan, gewoon
aan de Jan Gijzenkade
Een broedende zwaan in de lentezon aan de drukke Jan Gijzenkade in Haarlem- Noord. Zo op het eerste
gezicht niet de meest logische plek voor de geboorte van haar nageslacht, zou je denken. Maar de Haar-
lemse schrijver en bioloog Yorick Coolen snapt de keuze wel van de witte vogel.
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