Weidevogeltellingen in de Wilmkebreekpolder, seizoen 2019
De weidevogels in de Wilmkebreekpolder worden gedurende het weidevogelbroedseizoen vanaf
verschillende plaatsen rond de polder geteld. De beste plaats voor het doen van waarnemingen is de
hoge Landsmeerderdijk met mooi zicht over een groot deel van de polder. Het aantal vogels, het
aantal nesten, en het broedsucces worden zo goed mogelijk bijgehouden; de locatie van de nesten
wordt op een plattegrond ingetekend. Door middel van wekelijkse verslagen van de telresultaten
wordt een eerste beeld geschetst van de stand van zaken in de polder. De volledige resultaten van
het broedseizoen 2019 zullen aan het eind van het jaar in het ‘Jaarrapport 2019’ bekend worden
gemaakt.

Waarnemingen eind juni
In de laatste week van juni is het mooi zomerweer. Het gras is goed gedroogd en boer Harry Kok gaat
met zijn helpers aan de slag om het gras te maaien. Ze slagen erin om alle hooilandpercelen in één
dag, op 27 juni, te maaien. De dag erna wordt het gras gekeerd en op rillen gelegd. Op 29 juni komt
de grote machine langs die het hooi in balen verpakt; ’s avonds laat is de klus geklaard.
Tijdens het maaien worden veel insecten opgeschrikt. De Boerenzwaluwen uit de omgeving hebben
dat snel door, want op zeker moment vliegen er ruim 20 zwaluwen achter de maaimachines aan. Ook
andere vogels zoals Kauwen en Kokmeeuwen slaan hun slag. Er lopen ook nog enkele jonge Tureluurs
op de hooilandpercelen, maar deze kunnen al redelijk goed vliegen en worden door hun ouders
gewaarschuwd wanneer een maaimachine langs komt.
In het weekend 29-30 juni, wanneer de rust is teruggekeerd, lopen we een rondje rond de polder en
noteren, zonder precies te tellen, de volgende aantallen vogels (jong en oud):
Kievit 4
Tureluur 4
Scholekster 12
Meerkoet 5
Waterhoen 2

Wilde Eend 4 (met 5-4-3-2 kuikens)
Krakeend 4
Bergeend 12
Nijlgans 5
Grauwe Gans 110

Kleine Mantelmeeuw ca. 20
Kokmeeuw ca. 25
Zilvermeeuw 12
Kauw ca. 20
Zwarte Kraai ca. 10

Boerenzwaluw 8
Blauwe Reiger 10
Lepelaar 1

Houtduif ca. 30
Spreeuw ca. 100

Waarnemingen in de periode 13 juni – 24 juni
Het weer in de periode 13-24 juni is eerst erg wisselvallig met nu en dan zware (onweers)buien en
een temperatuur rond de 20oC. Later, vanaf 22 juni, loopt de temperatuur op en wordt het zeer
warm (tot boven de 30oC). De grond in de polder is intussen lekker vochtig geworden. De Grote
Ratelaar is uitgebloeid, maar Veldzuring en Kamille staan volop in bloei. Het lange gras in de
hooilanden is eveneens uitgebloeid en begint geel te kleuren.
Op 21 juni gaat de Commissie Natuur de polder in voor een inventarisatie van planten en
waterbeestjes. We maken van die gelegenheid gebruik om ook nog eens naar de vogels te kijken. Het
schrikdraad op de toegangshekken naar de hooilanden halen we weg, zodat boer Harry Kok
binnenkort het hooiland in kan om te maaien.
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Aan het begin van de waarnemingsperiode zien we nog regelmatig een clubje van 4 jonge Grutto’s en
een tweetal jonge Grutto’s rondvliegen. Ze foerageren vooral rond de natte delen in de percelen
‘Molenstuk’ en ‘2e Molenstuk’. Ze zijn geheel volgroeid en stappen met hun lange snavels zelfbewust
rond. De adulte Grutto’s zijn inmiddels weggetrokken. Later volgen de jonge Grutto’s dit voorbeeld:
vanaf 20 juni zien we ze niet meer.
Het aantal Kieviten in de polder is in de afgelopen maand gestaag afgenomen, maar lijkt zich nu een
beetje te stabiliseren. Er loopt nog steeds een groep van 16 à 20 adulte vogels en opgeschoten
jongen rond. De jonge Kieviten kunnen allemaal vliegen. Zolang de grond vochtig blijft hebben ze het
hier naar hun zin.
Er zijn ook nog veel Tureluurs in de polder. Op 14 juni zien we op perceel ‘Stuk Achterhuis’ een
waakzaam paar lopen en krijgen we een nog vrij klein kuiken in beeld. Op andere plaatsen zijn de
jonge Tureluurs al vliegvlug. Op 21 juni, tijdens de flora-inventarisatie, zien we in totaal 8 Tureluurs
(jong en oud) in de lucht.
Bij diezelfde inventarisatie zien we ook de 3 Scholekster-paren. Alle drie paren hebben dit seizoen
minimaal 1 jong groot gekregen. De afgelopen weken zagen we hoe de ouders vliegles gaven aan de
jongen.
Op verschillende plaatsen zitten bijna volgroeide jonge eenden, Wilde Eend en Krakeend. Ook de
jongen van de Bergeend beginnen al groot te worden. Ze zitten in twee groepen bij elkaar; we tellen
er op 21 juni in totaal 27. Bij beide groepen zijn enkele waakzame adulte vogels achtergebleven. Het
merendeel van de adulte Bergeenden is inmiddels weggetrokken uit de polder. In de ene groep zijn
de jongen van twee leeftijden bij elkaar gekomen: er is een duidelijk verschil in grootte
waarneembaar.
Op perceel ‘Molenstuk’ loopt een paar Meerkoeten; ze hebben kans gezien om twee jongen groot te
brengen. Het broedresultaat van de vele Meerkoeten die dit seizoen in de polder hebben gebroed, is
echter niet erg groot. Dit geldt ook voor de Waterhoen. Het lijkt er op dat de jonge kuikens van
Meerkoet en Waterhoen, net als de kuikens van de Wilde Eend, een geliefde prooi zijn voor Kleine
Mantelmeeuw en Blauwe Reiger. Op 14 juni zien we op perceel ‘Duizend Roed’ een Kleine
Mantelmeeuw enkele malen een vergeefse uitval doen naar een op de grond lopende jonge
Meerkoet, maar deze wordt door één van de ouders goed verdedigd.
De jongen van de Grauwe Gans kunnen voor het merendeel al vliegen. Vrijwel alle ganzen zitten in
een grote groep bij elkaar op het langgerekte perceel langs de Landsmeerderdijk. De groep begint
langzaamaan ook kleiner te worden; het zal niet lang meer duren of alle ganzen zoeken een andere
verblijfplaats op (zoals de pas gemaaide weilanden in Waterland waar verse grasscheuten te vinden
zijn). Op 21 juni landt overigens nog een groep van 6 Canadese Ganzen in de polder.
Op 23 juni zien we in de centrale langssloot drie jongen van de Boerenzwaluw op een schrikdraad
van de vossenafrastering zitten; ze worden door hun ouders gevoerd. Ze komen uit de nestplaats in
de paardenstal aan de Stoombootweg. Het tweede broedpaar daar is nog niet zo ver.
Op diezelfde dag zien we een Witgatje foerageren op perceel ‘2e Molenstuk’. Deze vogelsoort zien
we niet veel in de polder. Het Kuifeenden-paar lijkt ook nog in de polder te zijn: op 16 juni zien we
het vrouwtje in de centrale langssloot zwemmen.
In de centrale langssloot is het paaitijd voor de Brasems. Regelmatig zie je een kolkende beweging in
het water en komt een deel van de rug boven water. Aan de afmeting van de ruggen te zien hebben
de grootste Brasems al gauw een lengte van 40 à 50cm.
Boven de langssloot vliegt zo nu en dan een Visdief.

Waarnemingen in de periode 4 juni – 12 juni
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De middagtemperatuur in de periode 4-12 juni ligt tussen de 16oC en 22oC. Het is erg wisselvallig
weer: er zijn zonnige perioden, maar er trekken ook stevige regen- en onweersbuien over het land.
De wind staat voornamelijk in de zuidwesthoek, is matig, en zwelt aan tot stormachtig op zaterdag 8
juni. Op zondag is het weer rustig en zonnig, maar op maandag en woensdag trekken opnieuw
onweersbuien over het land. De drainage-greppels in de polder komen vol water te staan. Vooral op
perceel ‘Molenstuk’ ontstaan grote plassen, die later langzaam weer verdwijnen.
In deze periode lopen we enkele malen een rondje rond de polder en noteren wat we met de kijker
zien. Er zijn nog steeds Grutto’s met jongen in de polder (op 10 juni zien we op drie verschillende
plaatsen Grutto-paren lopen en krijgen we in totaal 3 jongen in beeld). Doordat het lange, kruidige
gras in de hooilanden door de regen en de wind platter is gaan liggen, worden deze percelen
moeilijker toegankelijk. De jongen van de Grutto’s, die al bijna zo groot zijn als hun ouders, duiken
daarom nu ook op in de slootkanten en op de percelen die begraasd worden. Ze bekwamen zich zo
nu en dan in het vliegen.
Het aantal adulte Kieviten is teruggelopen naar ca. 20 à 24; op veel plaatsen, maar vooral op de
begraasde percelen, zien we opgeschoten jongen lopen. Op perceel ‘Bouwland’ lijken twee Kieviten
weer op de eieren te zitten (ze zijn nauwelijks zichtbaar tussen de hoge grashalmen). Ze trekken zich
niets van de hier lopende schapen met lammeren aan. Er zit ook een Haas in het hoge gras.
De Tureluurs zien we vooral in de ondiepe sloten foerageren (op 10 juni zien we er in totaal 14). Er
lopen ook opgeschoten jongen tussen.
De 3 Scholekster-paren zijn nog druk met hun jongen; zo nu en dan krijgt een jong een wurmpje
toegestopt door één van de ouders.
De Bergeenden hebben meer jongen dan we aanvankelijk dachten. We denken nu dat het er ca. 25
zijn. De jongen van de Bergeend zijn ongelooflijk alert: bij het minste onraad duiken ze onder of
zwemmen zo hard als ze kunnen weg. We weten niet hoeveel paren gebroed hebben; de kuikens
lijken zich al snel in groepjes te verzamelen.
Op 5 juni zien we voor het eerst dit seizoen een Nijlganzenpaar met 2 kuikens; ze lopen op perceel
‘Stuk Achterhuis’ waar het paar al langere tijd verbleef. Later zien we op perceel ‘Gele Weidje’ een
tweede paar met 2 jongen lopen. De Nijlganzen broeden in de polder erg laat in het seizoen; ze
beginnen veel later dan de Grauwe Ganzen. De Grauwe Ganzen lopen nu bijna allemaal met hun
opgeschoten jongen in twee grote groepen op de percelen ‘Elleboog’, ‘Dijkje’ en ‘Achterdijk’. Het
gras is hier kort omdat hier een groep jongvee en koeien met kalveren grazen.
De Witte Kwikstaarten met 2 jongen zijn veel op de percelen bij de boerderij aan de Kadoelenweg te
vinden. De jongen zijn al groot en rennen net als hun ouders achter vliegjes en mugjes aan.
Boven de sloten en het grasland vliegen dit seizoen steeds Boerenzwaluwen; soms tellen we er 12.
Kennelijk zin er hier genoeg insecten te vinden. Soms fladderen ze als een kolibrie boven de
grashalmen om insecten van de aren te pikken. Intussen wordt er door 2 paar gebroed in de
paardenstal aan de Stoombootweg.
De bloeitijd van de Grote Ratelaar begint ten einde te lopen; het overheersende geel in de hooilandpercelen begint daardoor te vervagen. Met de kijker zien we tot onze verrassing een bloeiende
Rietorchis in perceel ‘Grote Schouwstuk’; deze soort is tamelijk zeldzaam in de polder (in vroeger
jaren is de soort ook gezien).

Telling op zaterdag 1 juni, 14:00u
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De afgelopen week was het wisselend bewolkt, viel er af en toe een buitje, en ging de temperatuur
geleidelijk omhoog. Vandaag is de lucht geheel onbewolkt, de zon schijnt de gehele dag en de
temperatuur loopt op tot 22oC. Er staat een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen wordt het tropisch
warm, maar de dagen erna koelt het weer af en zijn er onweersbuien.
Het weidevogelbroedseizoen begint langzaam ten einde te lopen. Ook omdat de begroeiing erg hoog
wordt zullen we na vandaag geen wekelijkse waarnemingen meer doen vanaf de Landsmeerderdijk.
Wel zullen we nog zo goed mogelijk op ad-hoc basis de vogels blijven volgen.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 34; 2 bezette nesten; 18 kuikens
Grutto 6; 4 kuikens
Tureluur 10
Scholekster 5; 5 kuikens

Krakeend 10; 9 kuikens
Wilde Eend 20; 6 kuikens
Kuifeend 2

Bergeend 9
Nijlgans 4
Grauwe Gans 86; ca. 150 kuikens

Meerkoet 10; 3 kuikens
Waterhoen 2; 3 kuikens

Blauwe Reiger 2; 2 jonge vogels
Boerenzwaluw 4
Lepelaar 2
Witte Kwikstaart 1; 2 jongen
NB: Het aantal kuikens is veelal groter dan waargenomen, want de meeste kuikens weten zich goed schuil te houden

Vandaag tellen we 4 Zwarte Kraaien, 12 Kauwen en 2 Eksters. In de polder foerageren, zoals altijd,
een flink aantal Houtduiven en Spreeuwen.
Het aantal Kieviten in de polder is inmiddels afgenomen tot 34; veel Kieviten zijn al met de groot
gebrachte jongen weggetrokken. We krijgen vandaag toch nog 18, merendeels al grote jongen in
beeld. In de hooilanden zitten overigens nog 2 Kieviten op de eieren. Ze zijn bijna klaar met broeden.
Op perceel ‘Molenstuk’ zagen we afgelopen week een broedpoging van een Kievit mislukken: de
Kievit had een plekje uitgezocht op een plaats waar ook de schapen met lammeren graag liggen. Dat
bleek niet goed samen te gaan.
We tellen in totaal 6 adulte Grutto’s in de hooilanden; bij één paar lopen 3 kuikens, bij een ander
paar 1 kuiken en bij het 3e paar krijgen we geen kuikens in beeld. Het 4e paar lijkt inmiddels met jong
vertrokken te zijn. Aan het eind van de middag zien we een Grutto-ouder al roepend boven de
hooilanden vliegen. Een tweetal grote jongen neemt de uitdaging aan, vliegt op om na een klein
stukje vliegen weer snel te landen. Nog even en de jonge Grutto’s vliegen met de ouders mee de
wijde wereld in.
Dat geldt ook voor de jonge Tureluurs, hoewel we die zelden in beeld krijgen. We tellen vandaag
10 adulte Tureluurs, maar de in het hoge gras lopende kuikens zien we niet.
De 3 Scholekster-paren met jongen zijn ook nog in de polder; we zien vandaag 5 adulte vogels en
krijgen 5 jongen in de kijker (1, 3 en 1).
Vorige week zagen we voor het eerst dit seizoen Bergeenden met kuikens. De kuikens krijgen we
vandaag niet te zien. Wel zien we voor het eerst dit seizoen een Krakeenden-paar met 8 kuikens. Bij
een vrouwtje Wilde Eend zien we al een paar vrij grote jongen; die lijken het te gaan redden. Er zijn
ook nog verschillende Meerkoeten-paren met jongen in de polder; opmerkelijk is dat sommige
kuikens nog klein zijn, dus het lijkt er op dat ook Meerkoeten na het verlies van kuikens opnieuw
beginnen met broeden. Het is opvallend dat Meerkoeten, ondanks een felle verdediging van hun
kuikens, toch steeds veel jongen verliezen.
Het Waterhoen-paar in de randsloot van de hooilanden zwemt rond met 3 kuikens. In de sloot bij
perceel ‘Stuk Achterhuis’ zwemt een paartje Kuifeenden. Deze kleine eenden zien we niet veel in de
polder. Het Slobeenden-paar hebben we jammer genoeg nu al een tijd niet meer gezien. Zijn ze
weggegaan?
Er zijn vandaag 2 Canadese Ganzen op bezoek. Ze lopen wat apart van de grote groep Grauwe
Ganzen en hun jongen. We tellen vandaag 86 adulte Grauwe Ganzen en raken de tel een beetje kwijt
bij het turven van de jongen (we schatten dat het er rond de 150 zijn). Sommige kuikens zijn al zo
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groot dat ze bijna het postuur van de ouders hebben, maar er lopen ook nog wat kleinere gansjes
rond.
Er komen 2 Lepelaars aanvliegen; ze landen in het gras en gaan snel de ondiepe sloot in om zich te
goed te doen aan het kleine kriebelgrut op de slootbodem. Met lange halen van hun lepelsnavels
lopen ze de door de sloten. Soms vangen ze ook een visje, zoals we op zondag zagen. Een Lepelaar
rende met gespreide vleugels en zijn snavel diep in het water achter een prooi aan en had na enige
tijd een spartelend visje te pakken. Toch een knappe prestatie! Gisteren liep er een Lepelaar met
groot jong achter zich aan op perceel ‘Achterdijk’. Het jong was duidelijk te herkennen aan de bleke
snavel en het bedelgedrag.
Afgelopen week was er kort een Ooievaar op bezoek; gelukkig voor de jonge weidevogels ging hij
snel weer weg. De Blauwe Reigers lijken geen belangstelling te hebben voor de kuikens in het gras; ze
staan vrijwel altijd in de slootkanten te vissen.
De Boerenzwaluw heeft in de paardenstal aan de Stoombootweg 2 nesten gebouwd. Er gaat hier dus
opnieuw een (kleine) kolonie ontstaan.
De langs de dijk groeiende distels worden bezocht door vrolijk kwetterende Putters (zaadjes) en
Huismussen (luizen). Op een lantaarnpaal zit een paartje Turkse Tortels te liefkozen.
In het hooiland zien we een Haas in een greppel zitten. Met één grote sprong verdwijnt hij in het
hoge gras en is gelijk onzichtbaar.

Telling op zaterdag 25 mei, 14:00u
De afgelopen week was het zeer wisselvallig weer en opnieuw viel er geen regen van betekenis. De
komende dagen zal dat veranderen: er worden buien vanuit het westen verwacht. Vandaag, op de
teldag, is het ca. 17oC en half bewolkt. De zwakke wind zit in de westhoek.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 39; 2 bezette nesten; 27 kuikens
Grutto 7; 4 kuikens
Tureluur 9; 1 kuiken
Scholekster 8; 4 kuikens

Krakeend 13
Wilde Eend 16; 12 kuikens

Bergeend 16; 13 kuikens
Nijlgans 2
Grauwe Gans ca. 70; ca. 140 kuikens

Meerkoet 10; 9 kuikens
Waterhoen 2; 1 bezet nest

Blauwe Reiger 2; 2 jonge vogels
Boerenzwaluw 8
Witte Kwikstaart 1; 2 jongen
NB: Het aantal kuikens is veelal groter dan waargenomen, want de meeste kuikens weten zich goed schuil te houden

Een Buizerd draait hoog in de lucht een paar rondjes boven de polder en vliegt dan weg. Regelmatig
duikt ook een Kleine Mantelmeeuw op. Op twee hekpalen naast de centrale langssloot zitten 2
Visdiefjes; in de langssloot kunnen ze ongetwijfeld het een en ander van hun gading vinden. Er vliegt
vandaag ook weer eens een Kokmeeuw over de polder; deze soort hebben we lang niet gezien.
Kauwen (12), Zwarte Kraaien (5) en Eksters (2) zijn zoals iedere week op zoek naar eetbare hapjes. Er
lopen 2 volwassen Blauwe Reigers langs de sloten; vandaag zijn ook 2 jonge, al zelfstandige reigers te
zien.
De polder ziet er vanaf de Landsmeerderdijk inmiddels schitterend uit. Vooral de niet begraasde
hooilanden vertonen een mooi kleurenpalet: geel (Grote Ratelaar), bruinrood (bloeiend gras) en rood
(Veldzuring) lopen vloeiend en harmonieus in elkaar over.
Het aantal Kieviten begint al flink terug te lopen: we tellen vandaag nog 39 adulte vogels (waarvan 2
op het nest) en krijgen 27 kuikens in beeld. De oudste kuikens, inmiddels 6 weken oud, zijn al
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vliegvlug. Deze jonge vogels zijn waarschijnlijk met hun ouders weggetrokken naar het nabijgelegen,
ruimere Waterland. Vorige week zagen we 6 broedende vogels in de hooilanden, vandaag zien we er
nog 2. Het lijkt er dus op dat er opnieuw kleine Kievit-kuikentjes in de polder lopen, maar we zien ze
niet. Het gras is echter al hoog opgeschoten, ook bij de greppels, waardoor kleine kuikens en
broedende vogels steeds moeilijker waar te nemen zijn.
We zien in perceel ‘Anderhalf Morgen’ een Grutto-paar met 3 jongen en een Grutto-paar met 1 jong.
Op perceel ‘Rijstuk’ loopt het 3e paar, alert, maar we krijgen in het hoge gras geen jongen in beeld.
Op perceel ‘Bouwland’ loopt nog een Grutto, maar deze vliegt later de polder uit. Mogelijk is het 4e
Grutto-paar al klaar voor dit seizoen: de oudste Grutto-kuikens zijn inmiddels ruim 4 weken oud en
kunnen waarschijnlijk al vliegen. Een dag later zien we overigens op de hekpalen bij perceel
‘Bouwland’ weer twee Grutto-ouders op de uitkijk staan.
We krijgen vandaag in totaal 9 Tureluurs in beeld; bij één stel zien we kort een kuiken lopen.
Afgaande op de verschillende locaties waar we de vogels zien, denken we dat er minimaal 6 stellen
met kuikens rondlopen. Wanneer er gevaar dreigt hoor je de Tureluur-ouders alarmeren, maar
verder houden ze zich rustig en blijven zoveel mogelijk in de dekking. Bij het foerageren langs de
slootkanten komen ze het beste in beeld.
De jongen van de Scholeksters beginnen al flink groot te worden: ze krijgen langzamerhand het
verenpak van de ouders en ook de snavelbasis begint al wat rood te kleuren. Toch zijn ze nog
afhankelijk van de ouders bij het voedsel zoeken. Af en toe zie je dat een jong een hapje krijgt
aangeboden. We zien bij 3 paar Scholeksters in totaal 4 jongen. Het 4e paar Scholeksters dat steeds
op perceel ‘Achterdijk’ te vinden is, heeft geen kuikens maar we zien wel enkele keren een paring.
Bij de Bergeenden zien we voor het eerst dit seizoen kuikens zwemmen (op bijna exact dezelfde
datum als vorig jaar!). Er is één paar met 8 kuikens, één paar met 3 kuikens, en één paar met 2
kuikens. Het aantal kuikens is aan de lage kant (zeker vergeleken met voorgaande jaren), maar
wellicht komen er de komende dagen nog meer jongen tevoorschijn.
De Krakeenden blijven vooralsnog zonder kuikens rondzwemmen. De Wilde Eenden zien we wel
regelmatig met kuikens, maar steeds is het merendeel daarvan na een week weer verdwenen. Aan
het eind van het seizoen zal blijken dat slechts een handvol kuikens het heeft gered.
De Waterhoen in de dwarssloot tussen de percelen ‘Weidstuk’ en ‘Rijstuk’ zit nog op het nest.
De Grauwe Ganzen met jongen (ca. 70 adults en ca. 140 kuikens) zitten nu bijna allemaal bij elkaar op
perceel ‘Achterdijk’. Het gras is daar laag vanwege de begrazing door de dikbilkoeien en dat lijken ze
wel fijn te vinden. Hier en daar steekt echter ook een ganzenkopje boven het hoge gras in de
hooilanden uit. Een bewoner van een woonboot in Zijkanaal I laat op zijn tablet een filmpje zien van
een stel Grauwe Ganzen met jongen, dat vanuit het kanaal de dijk opklimt en weer afdaalt naar de
polder. Hij vertelt dat ze dat wel vaker doen.
De Witte Kwikstaart zien we op perceel ‘2e Molenstuk’. Het blijkt een oudervogel te zijn met 2
jongen. Nu dus ook broedsucces voor deze vogelsoort in de polder.
Hoog boven de polder vliegt een groep van zeker 10 Gierzwaluwen. Ze broeden onder de daken van
de huizen langs de ring A10. Een groepje putters vliegt keurend langs de distels die langs de
kwelsloot tussen de dijk en perceel ‘Achterdijk’ staan (vorig jaar zijn de almaar uitdijende distels in de
polder bespoten, maar op perceel ‘Achterdijk’ zijn wat distels blijven staan). Er vliegen hier ook wat
Huismussen rond; waarschijnlijk zijn ze op zoek naar bladluizen voor hun jongen.
In de verte klinkt de roep van een Koekoek; het geluid lijkt vanuit de Kadoelerbreek te komen.
Op een kale tak in één van de tuinen aan de Kadoelenweg zit een Grote Bonte Specht met jong; het
bedelende jong krijgt een hapje toegestopt.
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Telling op zaterdag 18 mei, 14:00u
De afgelopen week was het aan de frisse kant (13oC - 15oC) met de wind in de noordoosthoek; er viel
geen regen van betekenis. Vandaag, op de teldag, is het warmer (ca. 20oC) en zonnig. De zwakke
wind zit in de zuidwesthoek. Later in de middag trekt een buitje over.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 60; 6 bezette nesten; 45 kuikens
Grutto 8; 4 kuikens
Tureluur 12
Scholekster 8; 4 kuikens
Meerkoet 12; 9 kuikens
Waterhoen 5; 1 bezet nest

Krakeend 11
Wilde Eend 33; 19 kuikens

Boerenzwaluw 8

Bergeend 17
Nijlgans 2
Grauwe Gans 84; 139 kuikens

Blauwe Reiger 2
Lepelaar 1

NB: Het aantal kuikens is veelal groter dan waargenomen, want de meeste kuikens weten zich goed schuil te houden

Hier en daar vliegt een klein groepje Kauwen (Kauwtjes zijn bijna nooit alleen); we tellen er in totaal
16. De Zwarte Kraai is ook nog in de polder. We zien er 4 maar ze lopen vaak in het hoge gras, dus er
kunnen er meer zijn. In de bomengroep naast nieuwbouwwijk ‘Klein Kadoelen’ bevindt zich een
kraaiennest, waar mogelijk al jongen uit het ei gekropen zijn. De kraaien worden door Kievit en
Grutto fel en vasthoudend aangevallen; waarschijnlijk weten de weidevogels dat hun jongen het
meest van deze predator te vrezen hebben. De kraaien laten zich overigens niet zo gemakkelijk
wegjagen. De eendenkuikens in de sloten moeten het meest op hun hoede zijn voor de Kleine
Mantelmeeuwen. Deze rovers patrouilleren regelmatig boven de polder, op zoek naar malse hapjes.
De polder begint mooi geel te kleuren: op veel plaatsen in de hooilanden begint de Grote Ratelaar in
bloei te komen.
De oudste Kievit-kuikens zijn inmiddels 5 weken oud. Ze zijn nog wel wat kleiner dan de volwassen
vogels, maar zullen weldra op eigen benen staan. We tellen in totaal 60 adulte Kieviten en krijgen 45
kuikens in beeld. Op 6 plaatsen in de hooilanden (2 meer dan vorige week) zien we broedende vogels
zitten. We zijn benieuwd of deze Kieviten, die voor de tweede keer begonnen zijn met broeden,
ditmaal wel broedsucces zullen hebben.
De 4 Grutto-paren lopen met hun kuikens in de hooilanden. Bij één paar zien we 3 kuikens, bij een 2e
paar 1 kuiken en bij de andere twee paren krijgen we geen kuikens in beeld; alle Grutto-paren zijn
alert en jagen Zwarte Kraaien en Kauwen onverbiddelijk weg.
In totaal zien we vandaag 12 Tureluurs; sommige foerageren in de slootkanten, maar er lopen ook
stelletjes alert rond. We krijgen echter geen kuikens in beeld.
Bij de Scholeksters krijgen we wel kuikens te zien. Eén paar loopt met 3 kuikens op perceel ‘Hofstee’,
een 2e paar loopt met 1 kuiken op perceel ‘2e Molenstuk’ en een 3e paar loopt op perceel
‘Molenstuk’; het kuiken van dit laatste paar verstopt zich steeds in de Brandnetelstrook langs de
‘Molensloot’ en we krijgen het daarom niet te zien. Er is inmiddels nog een 4e paar Scholekster in de
polder. Dit paar houdt zich veelal dicht bij de Landsmeerderdijk op, op perceel ‘Achterdijk’.
Opmerkelijk is dat vandaag een grote groep van 10 Bergeenden bij elkaar zit te luieren op perceel
‘Gele Weidje’. Zijn dit jonge eenden van vorig jaar, die nog niet aan broeden toe zijn? Bij de andere
Bergeenden zien we nog geen jongen. Ook bij de Krakeenden zijn nog geen jongen te bekennen. Het
Slobeendenpaar laat zich vandaag niet zien.
De jongen van de Grauwe Gans worden iedere week een stukje groter; we tellen vandaag in totaal
139 kuikens en 84 adulte ganzen.
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Er vliegen steeds Boerenzwaluwen boven de polder. Van de week hoorden we van een bewoonster
aan de Stoombootweg dat de zwaluwen in en uit vliegen door een raam in haar paardenstal. Dit is de
plek waar in het verleden ook werd gebroed. We wachten met spanning af!
We zien vandaag geen Witte Kwikstaarten.
Dicht langs de tuinen aan de Stoombootweg lopen een paar bruine krielkippen te scharrelen.

Telling op zaterdag 11 mei, 14:00u
De afgelopen week is het, na de kou van het vorige weekend, behoorlijk fris gebleven en vielen er
verschillende buien. De hoeveelheid regenwater was echter niet erg groot. ’s Nachts daalde de
temperatuur tot 3oC à 5oC. Vandaag, op de telzaterdag, is het 13oC; de matige wind zit opnieuw in de
noordhoek.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 65; 4 bezette nesten; 54 kuikens
Grutto 8; 5 kuikens
Tureluur 16; 2 kuikens
Scholekster 7; 1 kuiken

Krakeend 20
Wilde Eend 14; 4 kuikens
Slobeend 2

Bergeend 15
Nijlgans 4
Grauwe Gans 136; 138 kuikens

Meerkoet 11; 6 kuikens
Waterhoen 3; 1 bezet nest

Blauwe Reiger 4
Boerenzwaluw 8
Lepelaar 1
Witte Kwikstaart 4
NB: Het aantal kuikens is veelal groter dan waargenomen, want de meeste kuikens weten zich goed schuil te houden

Er cirkelt een Kleine Mantelmeeuw boven de polder; later sluiten zich daar nog 5 adulte vogels bij
aan. Gelukkig verdwijnen ze na een tijdje. Het aantal kraaiachtigen in de polder (Zwarte Kraai 4, Kauw
18, Ekster 2) is niet meer afgenomen en lijkt te zijn gestabiliseerd. De weidevogels zullen er mee
moeten leven. Andere roofvogels, zoals Buizerd, Havik en Sperwer, zien we nauwelijks (maar net
buiten de ring A10 cirkelt regelmatig een donkerbruin gekleurde Buizerd). Er zijn inmiddels weer
meer Blauwe Reigers in de polder: we tellen er 4. Ze staan voornamelijk aan de slootkanten, dus de
kikkers en vissen moeten goed oppassen, maar ook de eendenkuikens. Enkele huiskatten lopen af en
toe de polder in, maar ze blijven vooral bij de randen. Deze week was er een melding van een
buurtbewoonster over een rode kat, die met een ganzenkuiken in zijn bek de polder uit kwam lopen
(Kadoelenweg). Daarom nog maar eens de oproep aan de buurtbewoners om de eigen kat uit de
polder te houden en andere katten weg te jagen.
We tellen vandaag in totaal 65 adulte Kieviten en krijgen 54 kuikens in beeld (wonderlijk genoeg is
dat aantal exact gelijk aan het aantal dat we vorige week in de kijker kregen). In bijna iedere
drainage-greppel in de hooilanden zien we wel één of meer kuikens. Soms staan ze in het ondiepe
water (na de regenbuien deze week staat er in sommige greppels nog een laagje water). Sommige
kuikens zijn al zo groot dat ze de eerste pogingen wagen om met hun nog kleine vleugeltjes van de
grond los te komen. Maar tegelijkertijd worden er ook nog steeds nieuwe broedpogingen
ondernomen: vorige week zagen we op drie plaatsen een Kievit op het nest, vandaag zien we die
terug en ontdekken nóg een nieuwe nestplaats.
De Grutto-paren met hun jongen zijn erg bewegelijk. We zien vandaag bij 3 Grutto-paren kuikens
lopen: bij 2 paren 1 kuiken en bij het 3e paar 3 kuikens. De twee partners van het 4e Grutto-paar
lopen soms bij elkaar en soms ver uit elkaar. Van de week dachten we dat het 4e paar nog aan het
broeden was, omdat we in perceel ‘Weidstuk’ steeds even een kopje boven het gras zagen uitsteken
op een plaats, waar we vorige week dat kopje ook zagen. We zullen zien! De Grutto-kuikens lopen
door het hoge gras, en zijn daardoor bijna onzichtbaar; de ouders lopen in de buurt of staan op een
hekpaaltje. Het lijkt er op dat het vooral de kuikens zijn die bepalen waar het gezin heengaat. Aan het
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begin van de middag loopt een Grutto-paar met één jong in perceel ‘Kleine Schouwstuk’, later die
middag zien we dat gezin vanaf het Wilmkebreekpad terug op perceel ‘Bouwland’. Ze zijn door het
hek met gaas en schrikdraad op de dam gegaan of ze hebben de langssloot zwemmend overgestoken. De oudste Grutto-kuikens in de polder zijn inmiddels ruim twee weken oud. Het zal niet lang
meer duren of die beginnen met de vliegoefeningen.
De Tureluurs (we tellen er 16) lopen overal waaks rond. Het lijkt er op dat de meeste paren inmiddels
jongen hebben, maar we krijgen slechts bij één paar 2 kuikens in beeld. De Tureluurs houden zich nu,
samen met de Kieviten, ook bezig met het verjagen van Kauwen en Kraaien; in de broedperiode zie je
ze dat nauwelijks doen.
Op perceel ‘Gele Weidje’ zien we het Scholeksterpaar met jongen terug; we krijgen kort één kuiken
te zien. Het 2e Scholeksterpaar loopt op perceel ‘Molenstuk’; ze hebben hier in het hoekje met
brandnetels bij de langssloot gebroed, en daar zien we ze nu vaak staan. Waarschijnlijk zijn er jongen;
die kunnen zich goed schuil houden tussen de brandnetels. Het derde paar Scholeksters loopt op
perceel ‘Achterdijk’; er zijn geen jongen te zien, maar dit paar heeft wel gebroed. Er komt nog een
Scholekster bijzitten, maar die wordt weggejaagd. Een bezoeker uit Waterland? Buiten de ring A10
zien we regelmatig meerdere Scholeksters lopen. Afgelopen week waren we daar getuige van een
woeste uitval van een Scholekster-paar naar een laag rondcirkelende Buizerd. Kennelijk zijn daar
jongen te verdedigen.
De vrouwtjes van de Wilde Eend hebben inmiddels veel kuikens verloren; telden we er vorige week
in totaal nog 18, nu komen we niet verder dan 4 kuikens. De Kleine Mantelmeeuw zal aan dat
kuikenverlies in belangrijke mate bijgedragen hebben.
Het paartje Slobeenden is nog steeds in de polder; vorige week zagen we het paar niet, maar
vandaag zwemmen man en vrouw weer in de sloot bij perceel ‘2e Molenstuk’. De Krakeenden in de
polder en ook de Bergeenden zien we nog niet met jongen. De Meerkoeten hebben wel jongen; op
verschillende plaatsen zwemmen ouders met hun kuikens met rode pluizenbol. Eén paartje
Waterhoen zit inmiddels een week op een nest in de sloot tussen ‘Weidstuk’ en ‘Rijstuk’; we denken
dat er ook een nest is in de rietkraag langs de toevoersloot vanaf de Kadoelenweg.
Bij de Grauwe Ganzen tellen we in totaal 138 kuikens. Er lijkt geen grote sterfte te zijn onder de
kuikens, want week na week zien we ze groter worden. De Grauwe Gans verdedigt zijn jongen erg
goed, zodat rovers niet veel kans maken. De kuikens groeien ook snel en zijn daardoor al gauw niet
meer hanteerbaar voor kraaiachtigen. Het aantal kuikens blijft overigens groeien; afgelopen week
liepen er weer nieuwe gele kuikentjes rond. Na een weekje verkleuren ze naar grijs-bruin.
We zien net als vorige week 2 paar Nijlganzen.
De afgelopen week zijn de eerste Gierzwaluwen boven de polder gesignaleerd. Gisteren zagen we
een groepje van 4 vogels hoog in de lucht. Lager vliegen de Boerenzwaluwen: ze jagen boven de
sloten en graslanden op insecten en af en toe maken ze een uitstapje naar de tuinen rondom de
polder. Vandaag tellen we in totaal 8 adulte vogels. We vragen ons af waar rond de polder ze kunnen
broeden. Er zijn open lage veestallen bij de boerderij aan de Kadoelenweg, maar hier lijken ze geen
belangstelling voor te hebben. Net buiten de ring A10, bij de paardenmanege, lijkt onder een open
kap overigens wel een kolonie te ontstaan.
De Witte Kwikstaart lijkt de polder vooral te gebruiken om te foerageren; we hebben nog geen
nestplekken kunnen vinden. De Spreeuwen met jongen onder de dakpannen van de huizen vliegen af
en aan op zoek naar insecten, larven en wurmen.
Afgelopen week waren er 2 Visdieven op bezoek; ze zaten op hekpalen naast de langssloot. Ook
Lepelaar komt regelmatig langs om naar voedsel te zoeken in de ondiepe sloten. Soms zien we ook
één of twee Knobbelzwanen langskomen, maar die vinden het niet prettig om in de ondiepe sloten te
zwemmen en zijn meestal snel verdwenen.
Vandaag opnieuw geen Hazen te zien.
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Telling op zaterdag 4 mei, 14:00u, en zondag 5 mei, 15:00u
De afgelopen week is de wind in de noordhoek terecht gekomen en is de temperatuur flink onderuit
gegaan. Op de telzaterdag is het 8oC. De wind blaast vol in het gezicht en af en toe valt er een bui.
Het is steenkoud! De noordzijde van de polder tellen we op zondag. Die dag is het onverminderd
koud, 9oC, maar we staan iets meer beschut. De vogels in de polder kunnen wel tegen een stootje,
maar toch zien we hier en daar adulte Kieviten voor de harde wind wegduiken in de drainagegreppels.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 63; 3 bezette nesten; 54 kuikens
Grutto 8; 2 kuikens
Tureluur 16; 4 kuikens
Scholekster 5; 4 kuikens

Krakeend 12
Wilde Eend 16; 18 kuikens

Bergeend 14
Nijlgans 4
Grauwe Gans 105; 118 kuikens

Meerkoet 16; 5 bezette nesten; 3 kuikens
Waterhoen 3; 1 bezet nest

Blauwe Reiger 2
Boerenzwaluw 6
Lepelaar 1
Witte Kwikstaart 2
NB: Het aantal kuikens is veelal groter dan waargenomen, want de meeste kuikens weten zich goed schuil te houden

Tijdens de telling cirkelt een Kleine Mantelmeeuw boven de polder; later in de week zien we
regelmatig een tweetal Kleine Mantels op een hek langs de centrale langssloot zitten. Ze zijn zeer
geïnteresseerd in de rondlopende en zwemmende kuikens. Andere meeuwensoorten hebben we al
een tijd niet gezien. Het aantal kraaiachtigen in de polder (Zwarte Kraai 6, Kauw ca. 15, Ekster 2) lijkt
inmiddels wat afgenomen te zijn. Afgelopen week was er enkele malen groot alarm in de polder,
waarbij een grote groep Kieviten, Kraaien en Kauwen in de lucht was, kennelijk om een aanvaller weg
te jagen. We konden niet zien wie het alarm veroorzaakte.
We tellen dit weekend in totaal 63 adulte Kieviten; dat is minder dan vorige week. Het aantal
Kieviten begint langzaam terug te lopen, waarschijnlijk omdat enkele legsels zijn mislukt. Een paar
stelletjes zijn echter opnieuw begonnen met broeden want we zien 3 nieuwe nestplaatsen. Er lopen
veel Kievit-kuikens rond; we zien ze vooral weggedoken tegen de wind in de diepe drainage-greppels
scharrelen. De kuikens hebben geen schrik van de Grauwe Gans: ze lopen gewoon tussen de ganzen
door op zoek naar insecten in het gras. Voor de Meerkoet moeten ze wel oppassen, want die jaagt in
de buurt van zijn nest nietsontziend alle andere vogels weg, zelfs de kleine Kievit-kuikens zoals we
zagen. De oudste Kievit-kuikens zijn inmiddels zo’n drie weken oud; die zijn al aardig stevig om te
zien, maar het zal toch nog een week of twee à drie duren voordat ze vliegvlug zijn. Kievit-kuikens
kunnen na 5 à 6 weken vliegen, en daarna blijven ze vaak nog een tijdje bij elkaar hangen.
De Grutto’s lopen door het inmiddels al lange gras; we tellen er in totaal 8. Bij één stel krijgen we
even 2 kuikens in beeld. De Grutto-kuikens blijven veel meer in de dekking dan de Kievit-kuikens en
zijn daardoor veel minder zichtbaar. We denken dat er bij de andere adulte Grutto’s ook kuikens
moeten zijn, maar we zien ze niet. Grutto-kuikens hebben een kleine 4 weken tijd nodig om vliegvlug
te worden, en daarna blijven ze vaak nog een week of twee bij de ouders.
De Tureluur-kuikens zijn eveneens een meester in het zich schuil houden. Gisteren was er op perceel
‘Kleine Stukje’ een Tureluur-paar te zien met 4 kuikens, maar vandaag zien we alleen maar adulte
vogels rondstappen en in de slootkanten foerageren. In ieder geval één paar Tureluurs heeft de
afgelopen weken dus kans gezien om, zonder dat wij dat in de gaten hadden, een nest te maken en
eieren uit te broeden.
Op perceel ‘Gele Weidje’ heeft het Scholeksterpaar, dat daar heeft gebroed, 4 kuikens gekregen. De
kuikens zitten dicht bij elkaar en worden door beide ouders goed in de gaten gehouden. Het is niet
duidelijk of de broedpogingen van de twee andere stellen resultaten hebben opgeleverd. We zien
drie adulte vogels lopen, maar krijgen daar geen kuikens bij in beeld.
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Van de eendensoorten zien we alleen Wilde Eend rondzwemmen met kuikens. Krakeend en
Bergeend lijken nog niet begonnen te zijn met broeden, maar ieder jaar weer blijkt dat ze toch
eerder met de ei-leg beginnen dan we op grond van waarnemingen denken. Beide soorten leggen 8
tot 12 eieren. In de polder maakt de Bergeend zijn nest in de slootkanten, in dichte oeverbegroeiing.
Aan de kust broedt de Bergeend vaak in konijnenholen. Alleen het vrouwtje broedt; de eieren komen
na ca. 28 dagen uit. De kuikens verzamelen zich na enige tijd in crèches waar ze door enkele
volwassen vogels in de gaten worden gehouden. Meestal is er geen groot leeftijdsverschil en
beginnen de kuikens ongeveer tegelijkertijd met vliegoefeningen. De Krakeend maakt een nest op de
grond in het hoge gras en broedt ongeveer 25 dagen. De kuikens zijn daarna voornamelijk in het
water, tussen de oeverplanten te vinden. De jonge Krakeenden kunnen na ca. 7 weken vliegen.
Het Slobeenden-paar dat we twee weken achtereen zagen, krijgen we dit weekend niet te zien.
We zien dit weekend wel 2 paar Nijlganzen lopen in de polder. Vorig jaar hebben 2 paar Nijlganzen
jongen in de polder groot gebracht. Nijlganzen beginnen soms behoorlijk vroeg met broeden, maar in
de polder zijn ze altijd later dan de Grauwe Gans. De Grauwe Gans heeft het in de polder zeer naar
zijn zin. We tellen in totaal 105 adulte vogels en 118 kuikens van verschillende grootte.
Bij een Meerkoet-paar zien we 3 kuikens zwemmen. Vanwege de koude gaan ze weer snel met
moeder (of vader) terug naar het nest. Ook op andere plaatsen zien we Meerkoeten op hun nest
zitten. Het Waterhoen-paar dat we vorige week in de sloot tussen ‘Weidstuk’ en ‘Rijstuk’ zagen,
heeft daar inmiddels, tussen hoog opgaande oeverplanten, een nest gemaakt.
We krijgen vandaag slechts een glimp te zien van twee Witte Kwikstaarten. De zes Boerenzwaluwen
die we vorige week voor het eerst dit seizoen zagen, vliegen laag boven de polder op zoek naar
insecten. Er lijken geen Watersnippen, Graspiepers, Bontbekplevieren en Tapuiten meer te zijn. Ook
de twee Hazen van vorige week laten zich niet zien.

Telling op zaterdag 27 april, 13:00u, en zondag 28 april, 14:00u
Na het warme weekend 20/21 april is de temperatuur de afgelopen week geleidelijk naar meer
normale waarden terug gegaan. Vanaf woensdag zijn er ook verschillende buien gevallen, zodat de
grond in de polder natter is geworden. Het gras reageert op het regenwater door een groeispurt in te
zetten. Overal verschijnen de bloeiaren. Bij de drainagegreppels is het gras nog laag; ook de delen die
deze winter lang onder water hebben gestaan zijn nog enigszins kaal, maar dat zal niet lang meer
duren. Boer Harry Kok heeft deze week de eerste koeien gebracht: het zijn de 6 vaarzen die hier vorig
jaar al gelopen hebben en 2 koeien, elk met een kalf. Ze lopen op de percelen ‘Elleboog’, ‘Dijkje’ en
‘Dijkstuk’, die om de hooilanden liggen.
Op de teldag 27 april is het 13oC. Het is voor de waarnemers jammer dat er regelmatig buien vallen;
met de stevige zuid-westelijke wind (gelukkig in de rug) voelt het aanmerkelijk kouder aan dan 13oC.
We maken de telling niet helemaal af ook al omdat veel vogels en kuikens diep weggedoken zitten.
Op zondag 28 april maken we de telling compleet. De temperatuur ligt nog steeds rond 13oC, maar
de wind is gaan liggen en af en toe breekt de zon een klein beetje door.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 72; 4 bezette nesten; 50 kuikens
Grutto 7; 1 bezet nest, 3 kuikens
Tureluur 14
Scholekster 5; 2 bezette nesten

Krakeend 16
Wilde Eend 22; 37 kuikens
Slobeend 2

Bergeend 18
Nijlgans 2
Grauwe Gans ca. 100; ca. 100 kuikens
Brandgans 2

Watersnip 1
Meerkoet 16; 5 bezette nesten; 2 kuikens
Waterhoen 3

Blauwe Reiger 1
Boerenzwaluw 6

11

Witte Kwikstaart 5
Bontbekplevier 1
Graspieper 1
NB: Het aantal kuikens is veelal groter dan waargenomen, want de meeste kuikens weten zich goed schuil te houden

Tijdens de telling vliegt een Kleine Mantelmeeuw over op zoek naar jonge eendjes in de sloten. Het
aantal kraaiachtigen in de polder (Zwarte Kraai ca. 10, Kauw ca. 20, Ekster 2) neemt nog niet af. We
krijgen echter de indruk dat de Kauwen de Kievit-kuikens (vooralsnog?) met rust laten; de Kievitouders zijn er evenwel niet gerust op en jagen de Kauwen, net als de Zwarte Kraaien, naar de buren
toe. Daar worden ze weer door de volgende Kievit-ouders opgejaagd. De Eksters zien we altijd aan de
rand van de polder; ze zitten vaak in de tuinen.
Het aantal adulte Kieviten lijkt wat afgenomen te zijn (we tellen er 72), maar het gras wordt langer en
daardoor kunnen ze gemakkelijk achter een hoge graspol wegvallen. In vrijwel alle percelen zien we
Kievit-kuikentjes lopen. We krijgen er in totaal 50 in beeld. Ze lopen opvallend vaak in de diepe
drainage-greppels, waar ze zich goed beschut weten. Het lijkt er ook op dat veel kuikens de eerste
moeilijke weken goed doorgekomen zijn. Ze beginnen er door de kijker al wat steviger uit te zien.
Dit weekend zouden ook de eerste Grutto-kuikens te zien moeten zijn. We krijgen in totaal 7 adulte
vogels in beeld, waarvan één nog broedend op het nest, maar bij de andere Grutto’s zien we geen
kuikens lopen. Op 26 april werd op perceel ‘Duizend Roed’ echter wel een Grutto met 3 kuikens
gezien. We gaan er maar vanuit dat de Grutto-kuikens met het koude regenachtige weer van dit
weekend goed verstopt blijven. De adulte Grutto’s zijn overigens wel alert: een kraai wordt fanatiek
weggejaagd.
De Tureluurs zijn hier en daar met elkaar aan het kissebissen, maar de meeste vogels die we zien zijn
vooral ijverig aan het foerageren in de slootkanten. Het is volkomen onduidelijk of ze al bezig zijn
met broeden.
De Scholeksters zien we nog op twee plaatsen broeden, de 3e broedplaats lijkt verlaten te zijn. In
totaal tellen we 5 adulte vogels. Scholeksters broeden 24-27 dagen, dus binnenkort mogen we de
eerste kuikens verwachten. Scholekster-kuikens zijn net als de kuikens van Kievit, Grutto en Tureluur
nestvlieders, maar ze worden in tegenstelling tot deze kuikens wel gevoerd door de ouders.
Er zwemt een paartje Waterhoen in de sloot tussen ‘Weidstuk’ en ‘Rijstuk’. Ze scharrelen daar ook op
de uitgezakte oevers rond. Zoeken ze een goede broedplaats? Waterhoenen zien we als regel alleen
in de randsloten. Het eerste Meerkoet-paar zwemt met 2 kuikens in de kwelsloot langs de dijk; op 5
andere plaatsen zien we nog bezette nesten.
De Krakeenden zien we nu steeds vaker met elkaar paren. Ze zullen binnenkort met broeden
beginnen. De Bergeenden zijn ook wel bijna zo ver: op verschillende plekken zien we de paartjes
rondzwemmen of dicht bij elkaar dommelen op de kant.
Vorige week zagen we voor het eerst dit seizoen een Slobeenden-paar. Dit paar zit nog steeds in de
sloot waar we het vorige week aantroffen. Gaan ze een broedpoging wagen? De Wintertalingen
daarentegen lijken allemaal weggetrokken te zijn. De Wilde Eend zien we op veel plaatsen met
kuikens zwemmen: we zien bij 7 moedereenden in totaal 37 kuikens. Veel van deze kuikens, weten
we uit ervaring, worden de komende weken opgegeten!
De Grauwe Gans heeft net als in voorgaande jaren zeer veel nakomelingen. Overal lopen ganzenpaartjes rond met een stoet pullen tussen hen in. We hebben niet alle kuikens geteld, maar het
moeten er inmiddels ruim 100 zijn. En er zitten nog steeds hier en daar ganzen te broeden!
Er is vandaag ook een paartje Brandgans op bezoek. Zijn het verkenners? Ze hebben de polder nog
niet als broedgebied ontdekt, maar elders, o.a. in het Jisperveld, broeden ze massaal.
Er loopt al enkele weken een Nijlganzenpaar in de polder.
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Vorige week zagen we enkele Tapuiten op doorreis, vandaag zien we in de slootkant een
Bontbekplevier foerageren, ook geen blijver. De Bontbekplevieren zien we vaker in het voorjaar; ze
broeden op akkers met kale grond, kwelders, stranden en open zandige terreinen. In de
Wilmkebreekpolder zullen ze niet snel tot broeden komen, omdat de begroeiing te weelderig is. Het
is een soort die op de rode lijst van bedreigde vogels staat. Dicht bij de Bontbekplevier scharrelt een
Graspieper in de slootkant. In een andere sloot zien we een Watersnip in het ondiepe water staan.
Op de kant is deze vogel met zijn bruin-gestreepte verenpak bijna niet te zien.
We zien vandaag 5 Witte Kwikstaarten; we krijgen de indruk dat 3 paartjes de polder hebben
uitgekozen als foerageergebied en mogelijk ook als broedgebied.
Boven de polder vliegt een zestal Boerenzwaluwen. Leuk dat deze behendige vlieger na een lange
vliegreis vanuit zijn Afrikaanse overwinteringsgebied ook weer teruggekomen is. In de rietkraag langs
de kwelsloot is een troepje Huismussen actief; ze zoeken naar kleine insecten.
Op perceel ‘Weidstuk’ zitten 2 Hazen vreedzaam bij elkaar. Het vrouwtje is in de ‘stemming’ want de
rammelaar mag verschillende keren met haar paren. De draagtijd van Hazen bedraagt 6 weken, dus
half juni zouden we verrast kunnen worden door jonge renners.
Op het talud van de dijk staan Witte, Paarse en Gele Dovenetel, Paardenbloem, Koolzaad en
Fluitenkruid in bloei. De bloei van de laatste is minder uitbundig dan in voorgaande jaren. Brandnetel
neemt steeds meer de overhand.

Telling op zaterdag 20 april, 14:00u
In de loop van de week is de temperatuur steeds meer omhoog gegaan. Vandaag is het ca. 22oC, de
lucht is geheel onbewolkt en de zon schijnt uitbundig. Ook de komende dagen blijft het warm en
droog bij een matige wind uit de noord-oost hoek. De laatste weken is er slechts weinig regen
gevallen; voor de weidevogels in de polder zou het goed zijn wanneer er de komende tijd af en toe
een bui valt, want dan blijft de kleiige bodem in de polder zacht en kunnen de vogels beter naar
wurmen zoeken.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 78; 12 bezette nesten; 42 kuikens
Grutto 8; 4 bezette nesten
Tureluur 16
Scholekster 6; 3 bezette nesten
Meerkoet 22; 4 bezette nesten
Waterhoen 1

Krakeend 20
Wilde Eend 20; 21 kuikens
Slobeend 2
Wintertaling 2

Bergeend 16
Nijlgans 2
Grauwe Gans 126; 85 kuikens

Watersnip 2
Blauwe Reiger 1
Gele Kwikstaart 2
Witte Kwikstaart 6
Lepelaar 1
Tapuit 6
Graspieper 1
NB: Het aantal kuikens is veelal groter dan waargenomen, want de meeste kuikens weten zich goed schuil te houden

Er zijn jammer genoeg nog steeds veel kraaiachtigen in de polder (Zwarte Kraai 8, Kauw 22, Ekster 2).
Meeuwen zien we al een tijdje niet meer; waarschijnlijk is de bodem te droog geworden om naar
voedsel te zoeken en zijn ze naar hun broedgebieden vertrokken. De Houtduiven (we tellen er 26)
blijven wel in de polder: ze broeden in de bomen in de omringende tuinen en zoeken in de polder
graag naar voedsel. Dit geldt ook voor de Spreeuw, die graag zijn nest onder de dakpannen bouwt.
De Kieviten zijn eind maart bijna allemaal tegelijk met broeden begonnen. Op dit moment lopen er
daarom veel jonge kuikentjes rond. We zien er in totaal 42; bij verschillende ouderparen zien we zelfs
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4 kuikentjes lopen. In tegenlicht zien ze er uit als kleine pluizige bolletjes met een lichte stralenkrans
rond hun lichaam.
De Grutto’s zijn later begonnen met broeden dan de Kieviten en zitten nog op het nest. We zien na
lang kijken drie vogels met hun oranje kopje boven het gras uit steken. De vierde krijgen we niet in
beeld, maar omdat de vier partners in de buurt rondlopen gaan we ervan uit dat ook het vierde nest
bezet is.
De Tureluurs zien we vooral in de slootkanten rondscharrelen. Vanaf een hek naast de centrale
langssloot horen we later langdurig de alarmroep van een Tureluur; je zou bijna denken dat hier al
kuikens rondlopen.
Op drie plaatsen zijn nu Scholeksters aan het broeden. Er lijken toch niet meer dan 3 paartjes te zijn
(vorige week telden we 7 adulte vogels).
Het Meerkoeten-paar met het eerste nest aan de kwelsloot heeft drie jongen; ze zijn net uit het ei
gekropen. Wanneer de oudervogel zich even op het nest opricht zien we drie kuikens en een ei dat
nog niet uitgekomen is. We krijgen vandaag een groter aantal Meerkoeten in beeld dan vorige week,
misschien zijn er op meer plaatsen al kuikentjes uit het ei gekropen.
De Krakeenden broeden nog niet; de paartjes zwemmen rond, zijn druk met foerageren of
dommelen in de warme lentezon. We tellen 20 Wilde Eenden; bij enkele vrouwtjes zwemmen
kuikentjes (we tellen er in totaal 21).
Er is nog steeds een paartje Wintertaling in de polder. Tot onze blijdschap zien we ook een paartje
Slobeend in de sloot naast perceel ‘Gele Weidje’. Vorig jaar zat op precies dezelfde plaats ook een
paartje Slobeend; misschien betekent dit wel dat de Slobeend de polder als broedgebied heeft
gekozen. We tellen net als vorige week 16 Bergeenden. Ze zitten in de zon of zijn paarsgewijs aan het
foerageren in de sloten.
Het aantal kuikens van de Grauwe Gans is de afgelopen week wat verder toegenomen: we zien er nu
85. Hier en daar beginnen de ouderparen met hun kuikens al op te trekken met elkaar: dit is het
begin van de kuiken-crèches. We zien 1 Nijlganzenpaar op perceel ‘2e Molenstuk’.
Er zijn vandaag bijzondere gasten in de polder te zien: op perceel ‘Molenstuk’ lopen 6 Tapuiten op
het kale modderstuk rond (dit deel heeft afgelopen winter langdurig onder water gestaan). Ze zijn op
doorreis naar hun broedgebieden (de N-Hollandse duinen en de Waddeneilanden). De Tapuit is een
bedreigde vogelsoort, die al langere tijd op de rode lijst staat.
We zien op perceel ‘Molenstuk’ ook een paartje Gele Kwikstaart achter de vliegjes aanrennen. De
Gele Kwikstaart zien we zelden, maar de polder met zijn kruidenrijke graslandpercelen is wel geschikt
als broedgebied. Op perceel ‘Molenstuk’ zien we ook een Graspieper.
De Watersnip is eveneens nog in de polder: we zien er twee vandaag. Wanneer de droogte nog wat
langer aanhoudt zal de Watersnip snel wegtrekken. De snip verblijft graag in een vochtige omgeving.
Op drie verschillende plaatsen zien we een paartje Witte Kwikstaart. Het lijkt er op dat één paartje
gaat broeden op het dak van een van de huizen langs de Kadoelenweg: er wordt af en aan gevlogen
met strootjes, die uit het weiland worden gehaald.
In perceel ‘Weidstuk’ zit een Haas.

Telling op zondag 14 april, 13:00u
Gisteren was het erg koud, want er stond een gure wind uit het noordoosten, en er werden buien
voorspeld. Daarom doen we de waarnemingen vandaag. De lucht is helder, de zon schijnt, maar er
staat nog steeds een straffe noordoosten wind. De temperatuur ligt rond 8oC. Afgelopen twee
nachten vroor het licht. In de loop van de week gaat de temperatuur gelukkig omhoog.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
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Kievit 70; 32 bezette nesten; 10 kuikens
Grutto 8; 4 bezette nesten
Tureluur 14
Scholekster 7; 2 bezette nesten
Meerkoet 14; 3 bezette nesten
Waterhoen 4

Krakeend 10
Wilde Eend 11; 7 kuikens

Bergeend 16
Nijlgans 2
Grauwe Gans 107; 82 kuikens

Wintertaling 2
Watersnip 7
Blauwe Reiger 1
Boerenzwaluw 2
Witte Kwikstaart 4
Graspieper 3
NB: Het aantal kuikens is veelal groter dan waargenomen, want de meeste kuikens weten zich goed schuil te houden

Naast deze soorten tellen we: Zwarte Kraai 14, Kauw 22, Ekster 4, en Houtduif 51. Verder zien we
groepjes foeragerende Spreeuwen. De Kraaien en Kauwen zijn jammer genoeg nog niet naar hun
broedplaatsen weggetrokken. De Kieviten zijn echter bloedfanatiek in het wegjagen van het
kraaienvolk, nu de eerste kuikens rond lopen. We zien vandaag net als bij de vorige telling, geen
meeuwen, maar afgelopen week vlogen zo nu en dan wel Kleine Mantelmeeuwen boven de polder.
Zoals we vorige week verwachtten zien we vandaag de eerste Kievit-paren met jonge kuikens.
Vanwege de harde wind blijven de kuikens graag in de diepe drainage-greppels. Daar zijn ze,
wanneer je met de scope precies in het verlengde van de greppels gaat staan, goed zichtbaar, althans
wanneer ze bewegen. Gelukkig is het droog, dus koelen ze niet zo snel af. Ook de komende dagen
wordt er hier geen regen verwacht.
De 4 Grutto-paren zijn nu allemaal aan het broeden geslagen; ze hebben hun nest op de percelen
‘Duizend Roed’ en ‘Rijstuk’ gemaakt. Deze twee percelen zijn nu al jaren achtereen favoriet bij de
Grutto’s. Er blijkt uit dat deze weidevogels bijzonder plaatstrouw zijn. Hoewel het gras nog niet zo
lang is zie je de broedende Grutto’s niet, tot aan het moment dat even een oranje kopje verschijnt
tussen de halmen. Mogelijk lopen volgend weekeinde de eerste Grutto-paren rond met kuikens.
De Tureluurs zijn wellicht ook al hier en daar tot broeden overgegaan, maar we zien nergens nesten.
De vogels die we in beeld krijgen scharrelen in de slootkanten. Het ziet er vredig uit; de territoria
lijken te zijn verdeeld.
De Scholekster broedt inmiddels op 2 plaatsen. We tellen in totaal 7 adulte vogels, dus misschien zijn
er 4 paren in de polder (vorige week zagen we 3 paartjes, maar de weken er voor zagen we vaak 8 à
10 adulte vogels).
Langs de kwelsloot langs de dijk zien we een 3e Meerkoeten-nest. In totaal zien we verspreid door de
polder 14 vogels, dus er zullen meer nesten zijn. De Waterhoenen hebben een territorium bij de
randsloot langs de Van Zeggelaarstraat en een territorium in de sloot naar ‘Klein Kadoelen’.
Van de eendensoorten zien we Krakeend (een 5-tal paartjes, verspreid door de polder), Wilde Eend
(op twee plaatsen moedereenden met kuikens), en Wintertaling (1 paartje dommelend op de
slootkant). Het aantal Bergeenden lijkt te zijn toegenomen: we tellen er vandaag 16, maar wellicht
hebben we enkele Bergeenden dubbel geteld, want ze bewegen nogal door de gehele polder in hun
onderlinge territorium- en partner-gevechten. Ze broeden nog niet.
Het aantal kuikens van de Grauwe Gans is de afgelopen week flink toegenomen: we tellen er nu in
totaal 82 (mogelijk hebben we er ook nog een paar over het hoofd gezien). De komende tijd zullen
meer ganzenkuikens uit het ei kruipen, want op veel plaatsen zitten nog broedende stelletjes.
Op twee plaatsen zien we Watersnippen foerageren; we zien er in totaal 7. Ze zijn dus nog niet
doorgetrokken naar hun broedgebieden. Ook zien we op twee plaatsen een paartje Witte Kwikstaart
met hun karakteristieke ren-vlieggedrag bij het vangen van insecten. Verrassend is verder dat een 3tal Graspiepers in de diepe drainagegreppels van perceel ‘Anderhalf Morgen’ aan het foerageren is.
Boven de polder horen we het gekwetter van Boerenzwaluwen; het zijn er minstens 2. Deze soort is
dus ook weer terug. Voor de polder is het de eerste waarneming dit jaar.
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We zien 1 Haas lopen.

Telling op zaterdag 6 april, 14:00u
Het weer laat zich vandaag van zijn grillige kant zien: de wind is naar het noorden gedraaid, de
temperatuur bedraagt ca. 9oC, en het is bewolkt. Door de wind in het gezicht voelt het op de
Landsmeerderdijk guur aan. Morgen wordt het beter, er volgt dan een zonnige dag met een
temperatuur van zo’n 20oC. Maar die temperatuurstijging is van korte duur, er volgen weer koude
dagen.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 80; 39 bezette nesten
Grutto 8; 2 bezette nesten
Tureluur 10
Scholekster 6
Meerkoet 20; 2 bezette nesten
Waterhoen 3

Krakeend 29
Wilde Eend 21; 6 kuikens
Wintertaling 8
Watersnip 11

Bergeend 12
Nijlgans 1
Grauwe Gans 132; 34 kuikens
Blauwe Reiger 3
Lepelaar 1

Witte Kwikstaart 2
NB: Het aantal kuikens is veelal groter dan waargenomen, want de meeste kuikens weten zich goed schuil te houden

Naast deze soorten tellen we: Zwarte Kraai 22, Kauw 26, Ekster 4, en Houtduif 55. Verder zien we
een flink aantal foeragerende Spreeuwen. Vooral het grote aantal Kraaien en Kauwen baart ons
zorgen: het zijn geduchte eier- en kuikenrovers. Hopelijk trekt een deel van het kraaiengilde
binnenkort naar de eigen broedplaatsen buiten de polder. Opmerkelijk is dat we vandaag geen
meeuwen zien, ook niet de Kleine Mantelmeeuw die graag op eendenkuikens aast.
Vrijwel alle Kievitsnesten die we vorige week zagen, zijn nog bezet. Een paar nesten zien we niet
meer terug, maar op enkele andere plaatsen zien we nieuwe nestplaatsen. Het aantal broedparen is
dit jaar hoger dan vorig jaar rond dezelfde tijd: dit jaar tellen we er 40, vorig jaar 31. Kieviten
broeden 26-28 dagen; omdat de eerste Kieviten rond 20 maart zijn begonnen met broeden, zullen
mogelijk volgend weekeinde al de eerste kuikens te zien zijn. Dat wordt spannend!
De Grutto’s zijn met 4 paar aanwezig, even veel als vorig jaar. Enkele Grutto’s staan in de uitgezakte
slootkanten, waar ze zich tegoed doen aan wurmpjes en larven. De Grutto’s zijn inmiddels ook
begonnen met de voortplanting; we krijgen twee nestplaatsen in beeld. Grutto’s zijn in broedhouding
veel moeilijker waar te nemen dan Kieviten; kennelijk zoeken ze voor hun nestplaats een kuiltje op,
of ze drukken zich in broedhouding plat tegen de grond. Alleen op de momenten dat ze het kopje
even oprichten om rond te kijken, zie je ze zitten. De Grutto broedt wat korter dan de Kievit, 22-24
dagen, dus over ruim twee weken kunnen we, als alles goed gaat, de eerste Grutto-kuikens
verwachten.
De Tureluurs zijn nog vooral bezig elkaar het hof te maken. Wanneer ze beginnen met broeden
verstoppen ze hun nesten goed in het hoge gras; daarom zijn de broedende vogels vanaf de dijk niet
of nauwelijks zichtbaar. Ze broeden 23-24 dagen. Vorige week dachten we een Tureluur in
broedhouding te zien; we zien deze vogel niet meer op dezelfde plek terug, dus het moet een quasi
broedgeval zijn geweest. Omdat Tureluurs heel erg bewegelijk zijn en vaak diep in de slootkanten
rond scharrelen, zijn ze moeilijk te tellen. Vorige week zagen we er 16, vandaag 10.
De Scholekster is net als vorig jaar met 3 broedparen aanwezig in de polder. Vorig jaar hebben 2
paren gebroed. Hopelijk gaat het dit jaar net zo goed als vorig jaar. Het zijn opvallende vogels met
hun zwart-witte verenkleed en grote rode snavel; je kunt ze nauwelijks over het hoofd zien.
De Meerkoet is net als vorig jaar met een groot aantal aanwezig: we tellen 10 paartjes verspreid door
de polder. Elk paartje heeft een eigen stukje sloot in bezit genomen, dat fel tegen de concurrentie
wordt verdedigd. Ook andere watervogels, zelfs Grauwe Ganzen, worden uit hun territorium
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verjaagd, terwijl dat toch echt niet nodig is. Langs de rand van de hoge kwelsloot langs de dijk zien
we 2 niet te missen, bezette nesten. Een groot deel van de slootkanten kunnen we overigens niet
zien; daar zullen zich ongetwijfeld meer nesten bevinden.
De Waterhoen is vrijwel jaarrond een bewoner van de polder. We zien vandaag 3 adulte vogels in de
randsloten. In de broedtijd leiden de Waterhoenen een nogal verborgen leven.
De Krakeend is nog niet met broeden begonnen; de komende tijd zullen veel van de gevormde
paartjes naar elders vertrekken. In de polder komen ieder jaar wel enkele paartjes tot broeden. De
Wilde Eend is er zoals altijd, vroeg bij; vorige week werden de eerste kuikens gezien, vandaag zien we
één moedereend met 6 pulletjes. Bergeend is deels nog bezig met de paarvorming; regelmatig zien
we een groepje al bakkeleiend rondvliegen of bij elkaar zitten. De al gevormde paartjes zitten apart
en lijken zich niet meer met dat gekrakeel te willen bemoeien. We zien ook nog een flink aantal
Wintertalingen in de sloten (we tellen er 8).
De Watersnippen zien we op hun vaste plekje, in de uitgezakte slootkanten en greppels van perceel
‘Anderhalf Morgen’. De Watersnip is een bedreigde vogelsoort en staat al enkele jaren op de rode
lijst. Het is fijn dat de polder goede foerageermogelijkheden voor de Watersnip biedt in winter en
voorjaar. Wanneer de polder veel langer goed nat zou blijven, zouden de snippen wellicht ook in de
polder willen broeden.
Verschillende paren Grauwe Gans zijn klaar met broeden en lopen waaks met hun kuikens (we tellen
er 34) door de polder. De komende weken zullen er nog veel meer bij komen. Vandaag zien we maar
1 Nijlgans lopen (vorige week zagen we 2 paartjes); is er onenigheid geweest?
Zoals vaker is een enkele Lepelaar aan het foerageren in de sloot. Twee Witte Kwikstaarten rennen
en vliegen achter kleine vliegjes aan. Op twee verschillende plaatsen loopt een Haas.
Tot onze verrassing zien we op de oever van de kwelsloot langs de dijk een schildpad zonnebaden.
Het is een Roodwangschildpad, een soort die in terrariums gehouden wordt. Een ontsnapt
exemplaar? Of gewoon losgelaten?

Telling op zaterdag 30 maart, 14:00u
Het is heerlijk zonnig weer op de teldag, de temperatuur bedraagt ca. 17oC, en er staat een zwakke
noordwestelijke wind. Morgen zakt de temperatuur weer terug naar zo’n 12oC, maar het blijft zonnig.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 80; 40 bezette nesten
Grutto 7
Tureluur 16
Scholekster 10
Meerkoet 20; 1 bezet nest
Waterhoen 3

Krakeend 20
Wilde Eend 19
Wintertaling 14
Watersnip 18

Bergeend 12
Nijlgans 4
Grauwe Gans 189
Blauwe Reiger 2

Witte Kwikstaart 2

Naast deze soorten tellen we: Zwarte Kraai 25, Kauw 18, Ekster 2, en Houtduif 58. Verder zien we
een flink aantal foeragerende Spreeuwen.
Het aantal broedende Kieviten is de afgelopen paar dagen nog weer verder toegenomen: we tellen
vandaag maar liefst 40 bezette nesten. Opvallend is dat de helft van het aantal nesten buiten de
schrikdraadafrastering ligt en dat bijna alle percelen geschikt als nestplaats worden bevonden door
de Kieviten. Gisteren heeft boer Harry Kok een eerste groep van 7 schapen met lammeren gebracht.
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Ze staan op perceel ‘Stuk Achterhuis’; er is hier een lage schuur waar de schapen zonodig beschutting
kunnen vinden tegen wind en regen. Op dit perceel is ook een nest van een Kievit, maar de Kieviten
lijken zich vooralsnog weinig aan te trekken van de schapen.
We tellen net als vorig jaar aan het begin van het seizoen 7 Grutto’s; vorig jaar bleek echter pas
naderhand dat er steeds 4 paren waren. Vandaag lijkt één van de Grutto’s aanstalten te maken om
een nest te beginnen in perceel ‘Duizend Roed’. De overige Grutto’s zijn nog vooral bezig met het
zoeken van wurmen in de zachte slootkanten. Ook staan ze midden in de ondiepe sloten en steken
snavel en kop diep in het water op zoek naar voedsel.
De Tureluurs vliegen nog veel rond en zijn bezig elkaar het hof te maken. Tot onze verrassing zien we
een Tureluur open en bloot in broedhouding op perceel ‘Weidstuk’ zitten, zij het dat hij/zij zich half
heeft verstopt achter een kluit aarde. Is dit al een serieus broedgeval? Meestal wachten ze tot het
gras lang genoeg is om de halmen over zich heen te kunnen trekken.
Deze week is de eerste Wilde Eend met kleine pullen gesignaleerd in de polder. Krakeend is nog niet
zo ver, maar de Krakeend heeft al wel paren gevormd; overal zitten paartjes te dommelen in de
warme lentezon. Overal ook hebben Meerkoet-paartjes een plaatsje aan een slootrand gevonden; de
eigen plekjes worden fel verdedigd tegen opdringerige soortgenoten. De Wintertaling is nog steeds
in de polder; ze hebben paren gevormd maar zullen hier waarschijnlijk niet gaan broeden. Dit laatste
geldt ook voor de Watersnip, die we vandaag op een kluitje bij elkaar zien staan in één van de
onlangs uitgefreesde drainagegreppels en op de prut van een uitgezakte slootkant.
Bergeend lijkt voor een deel nog bezig te zijn met de paarvorming. Er wordt druk in kleine groepjes
gevlogen maar er zijn ook al enkele paartjes. Het aantal Grauwe Ganzen is afgelopen week
toegenomen tot bijna 200. Verspreid door de polder zitten waarschijnlijk al enkele ganzen op de
eieren. Op maandag 1 april was een paartje Grote Canadese Gans op bezoek. Nijlgans is met 2 paar
in de polder.
In het perceel ‘Molenstuk’ vliegen 2 Witte Kwikstaarten rond. De 2 Hazen lopen goed zichtbaar voor
het blote oog door de polder.

Telling op 26/27 maart
Omdat de Kieviten de afgelopen dagen in steeds groter aantal aan het broeden zijn geslagen, tellen
we een keer extra midden in de week. Het is bewolkt en er staat een zwakke tot matige maar gure
noordwestelijke wind; de temperatuur bedraagt ca. 10oC.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 69; 33 bezette nesten
Grutto 7
Tureluur 16
Scholekster 8
Meerkoet 16; 1 bezet nest
Waterhoen 3

Krakeend 60
Wilde Eend 17
Wintertaling 8
Watersnip 6
Knobbelzwaan 2

Bergeend 10
Nijlgans 4
Grauwe Gans 122
Blauwe Reiger 3
Aalscholver 1

Het aantal bezette Kievietsnesten blijkt in een paar dagen tijd te zijn toegenomen van 4 naar 33. Wat
een onderlinge afstemming!
We noteren verder de volgende rovers: Zwarte Kraai 12, Kauw 18, Ekster 6, Kleine Mantelmeeuw 2,
Zilvermeeuw 2, en Kokmeeuw 3. Er foerageren zo’n 100 Spreeuwen in de polder en 36 Houtduiven.
Ook lopen er 2 volwassen Hazen in de polder.

18

Telling op zaterdag 23 maart, 14:00u
Het is geheel bewolkt op de teldag, de temperatuur bedraagt ca. 10oC, en er staat een zwakke tot
matige noordwestelijke wind. Het voelt guur aan op de Landsmeerderdijk!
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 37; 4 bezette nesten
Grutto 7
Tureluur 11
Scholekster 6
Meerkoet 12; 1 bezet nest

Krakeend 36
Wilde Eend 10

Bergeend 10
Nijlgans 9
Grauwe Gans 108

Wintertaling 10
Blauwe Reiger 3

Naast deze soorten tellen we: Zwarte Kraai 20, Kauw 31, Ekster 6, en flinke aantallen Spreeuw en
Houtduif. Er zijn geen meeuwen in de polder tijdens de telling; wel verbleef er afgelopen dagen
regelmatig een paartje Kleine Mantelmeeuw in de polder. Afgelopen week werden ook 2 Witte
Kwikstaarten (19 maart), 2 Knobbelzwanen (21 maart), 1 Ooievaar (22 maart) en 1 Lepelaar (22
maart) gezien.
De Kievit is als eerste van de weidevogels begonnen met het leggen van eieren: we zien op een
viertal plaatsen een Kievit in broedhouding op het nest zitten. Grutto’s en Tureluurs zijn nog niet zo
ver; ze zijn nog druk bezig met foerageren en paarvorming. Af en toe horen we de roep van de Grutto
hoog in de lucht; de lente is begonnen!
Vanaf de Landsmeerderdijk zien we het nest van een Meerkoet; het nest zit op de rand van de hoge
kwelsloot. Grauwe Gans loopt met een groot aantal, veelal paarsgewijs, rond in de polder. Op veel
plaatsen zitten ook al ganzen in broedhouding in het gras; net als in voorgaande jaren zullen er veel
kleine gansjes uit het ei komen!

Eerste globale telling van het seizoen op zondag 17 maart
Gisteren hebben we het vossenraster getest en in werking gesteld. Vandaag doen we een eerste,
snelle inventarisatie, vanaf de Landsmeerderdijk, van de belangrijkste weidevogels. Er waait een
flinke westenwind (gelukkig blaast de wind in de rug) bij een temperatuur van ca. 10oC; het is half
bewolkt.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 43
Grutto 4
Tureluur 13
Scholekster 8

Bergeend 12

Watersnip 1

Vanmorgen was er even een groep van 9 Grutto’s in de polder, nu zien we verspreid 4 vogels lopen.
Tureluur is al met een groot aantal aanwezig; we zien er 13, gisteren telden we 16 adulte vogels. Af
en toe horen we hun scherpe roep. De Kieviten zijn ook met een flink aantal aanwezig en beginnen
een eigen territorium in te nemen; gezien het gunstige weer zullen weldra de eerste eieren worden
gelegd. Ook de Scholekster is terug in de polder; er lijken vier paartjes te zijn. Vorig jaar zijn twee
paartjes Scholekster succesvol tot broeden gekomen. Bergeend is met 12 volwassen vogels al op
volle sterkte; de eerste territorium-schermutselingen zijn begonnen. Tijdens het aanbrengen van het
vossenraster vlogen regelmatig Watersnippen op uit de slootkanten. Vandaag zien we slechts 1 snip
in de slootkant zitten, maar waarschijnlijk zijn er veel meer; ze hebben een fantastisch goede
schutkleur en ze vallen vaak pas op wanneer ze bewegen of in het ondiepe water rondscharrelen.
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Eerder in het seizoen zien we de eerste trekvogels, na een verblijf in zuidelijker streken, terugkomen
in de polder. Op 15 februari strijkt een groepje van 3 volwassen Lepelaars neer, die onmiddellijk in de
sloten naar voedsel begint te zoeken. Op 20 februari zien we zelfs een groep van 7 Lepelaars. Alle
Lepelaars zijn inmiddels naar hun broedgebieden doorgetrokken, maar af en toe komen er nog één
of meerdere vogels langs om te foerageren. Op 19 februari laat een Grote Zilverreiger even zijn
snavel zien. Op 20 februari zien we een Grote Gele Kwikstaart op doorreis. Op 27 februari rennen
weer 2 Witte Kwikstaarten achter de insecten aan op perceel ‘Molenstuk’ (in voorgaande jaren was
er in het broedseizoen steeds een paartje ‘witte kwikken’ in de polder, waarvan evenwel onzeker is
of het tot broeden is gekomen). Op 2 maart, tijdens het aanbrengen van het vossenraster, horen en
zien we een Graspieper. De eerste Grutto van het seizoen zien we op 25 februari; drie dagen later
zien we de eerste 3 Tureluurs. Kieviten zijn de gehele winter in meer of minder grote groepen in de
polder geweest. Een deel daarvan is nu waarschijnlijk naar andere gebieden doorgetrokken. Op 14
maart cirkelt een groep van 6 Ooievaars boven de polder, maar ze landen niet. Wel landt zo nu en
dan een paar Knobbelzwanen in de polder. De zwanen blijven echter nooit lang; zijn de poldersloten
te ondiep voor deze grote vogels? In ieder geval zijn de sloten wel geschikt voor de Karpers; tijdens
het aanbrengen van het vossenraster zien we regelmatig een grote donkere rug boven water komen.

Vogels in de winterperiode 2018-2019
Het weer in de afgelopen winter was bijzonder zacht; afgezien van een korte vorstperiode in de 2e
helft van januari heeft het nauwelijks gevroren. Wel viel er de nodige regen, waardoor de
Wilmkebreekpolder er soms nogal nat bij lag. Het vochtige land had overigens grote aantrekkingskracht op tal van overwinterende vogelsoorten. Zo kwam er aan het eind van de middag vaak een
grote groep Spreeuwen naar voedsel zoeken (het aantal varieerde tussen enkele honderden en
enkele duizenden Spreeuwen). Op de natte delen streken soms vele honderden Kokmeeuwen neer
(grootste getelde aantal 680!), veelal aangevuld ook met Zilvermeeuwen, Stormmeeuwen en Kleine
Mantelmeeuwen (op 16 maart is er even een kleine invasie van maar liefst 34 ‘mantels’). De Grauwe
Gans was eveneens een trouwe bezoeker van de polder. Hun aantal varieerde tussen een handvol en
enkele honderden (waarschijnlijk pendelden ze heen en weer tussen de polder en het nabijgelegen
Waterland). De Krakeend verbleef de gehele winter in de polder; veelal waren er tot wel 300
individuen te zien op de natte delen. Zwarte Kraai en Kauw hebben in de winterperiode eveneens de
weg naar de polder gevonden; hun aantal is in de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen. Zwarte
Kraai zagen we soms in een ‘vergadering’ van zo’n 50 individuen dicht bij elkaar op de grond, terwijl
de Kauwen bij harde wind met veel plezier formatievluchten uitvoerden boven de polder. Het
grootste aantal Kauwen noteerden we op 12 maart: ca. 130 vogels! Gelukkig voor de terugkerende
weidevogels betrof het hier een incidentele gebeurtenis. Afgelopen winter liet ook een Roek af en
toe zijn snavel zien. Houtduiven waren steeds in groot aantal op de grond te vinden.
Er verbleven daarnaast afwisselend kleinere groepen Smient en Wintertaling (tot zo’n 10 à 20
individuen) in de polder; ook waren Meerkoet, Waterhoen, Wilde Eend, Nijlgans, Bergeend,
Aalscholver en Blauwe Reiger regelmatig te zien. Net als vorig jaar kwam er gedurende het gehele
najaar en in de winter een groep Koperwieken foerageren in de polder (het aantal Koperwieken was
wel beduidend kleiner dan vorig jaar). Kieviten lieten zich eveneens met enige regelmaat zien (in
groepen van 10 tot 50 à 60 individuen). Tot in april verbleef er een groep van 10 à 20 Watersnippen
in de polder; ze zaten vooral langs de vochtige, uitgezakte oevers van de sloten.
Daarnaast waren verschillende roofvogels actief in de polder. Van Havik en Sperwer zagen we af en
toe een glimp. Buizerd liet zich vaker zien; in de periode januari – februari zat er regelmatig een
donkere Buizerd op een hek bij perceel ‘Duizend Roed’. In die periode waren er opvallend weinig
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Krakeenden in de polder. Bij het aanbrengen van de elektrische afrastering vonden we op diverse
plaatsen vogelplukresten.
Minimaal één Haas heeft de winter doorgebracht in de polder.

Voorbereiding op het weidevogelseizoen 2019
In de periode half februari – half maart 2019 hebben we voor het vijfde jaar op rij een schrikdraadafrastering tegen de Vos aangebracht rond de hooilanden (zie de figuur op de laatste bladzijde
waarin de hooilanden in rood zijn aangegeven). Het was in deze periode niet koud, maar er waren
wel veel dagen waarop de regen overvloedig neerviel en werken niet goed mogelijk was. Desondanks
kon het vossenraster met hulp van een groep vrijwilligers op tijd, vóór het begin van het broedseizoen, worden gerealiseerd. Het raster bestaat uit twee afzonderlijke lussen. Het schrikdraad van
de kleine lus is dit jaar geheel vernieuwd. Op 16 maart was het raster klaar en kon de pulsspanning in
de draden worden gecontroleerd (gewenste spanning rond 6kV).
Begin april is een bewegingscamera geïnstalleerd op één van de toegangshekken. De bewegingscamera neemt een foto of een kort filmpje op het moment dat een beweging wordt gedetecteerd.
Ongetwijfeld zal de camera langslopende Grauwe Ganzen vereeuwigen. Maar we hopen natuurlijk
ook op bijzondere of leuke waarnemingen, zoals de waarneming van Witte Kwikstaart,
Bontbekplevier of Kievit met kuikens.
De camera zal ook een beeld geven van de ’s nachts in de polder opererende predatoren. Daarbij
moet wel aangetekend worden dat de camera alleen beweging detecteert binnen een afstand van
zo’n 20m. Hopelijk zal de camera geen Vos te zien geven. Hoopvol is dat er dit voorjaar nog geen
meldingen zijn binnengekomen over de aanwezigheid van een Vos in de buurt Kadoelen. De Vos
wordt wel regelmatig gesignaleerd, met name in het aangrenzende Waterland.
Eind februari heeft boer Harry Kok de drainagegreppels in alle percelen opnieuw uitgefreesd. Het
regenwater kan daardoor weer beter afstromen. De afvoerbuizen vanuit de greppels naar de sloten
zijn, voor zover nog aanwezig, zo goed mogelijk open gemaakt. Bij sommige greppels is de afvoer nog
niet op orde, waardoor het daar rond de greppels langer vochtig zal blijven. Voor de weidevogels is
dat gunstig, want die zoeken hun voedsel graag in de natte, zachte grond.
De duikers van de dwarssloten naar de centrale langssloot zijn ook weer lopend gemaakt. Afgelopen
winter waren de verstoppingen oorzaak van een hoge waterstand in de dwarssloten. Dit heeft geleid
tot het uitzakken van de oevers, waardoor er nu mooie natuurvriendelijke oevers zijn ontstaan,
waarin de steltlopers graag hun voedsel zoeken. Bij perceel ‘Anderhalf Morgen’ is de duiker van de
dwarssloot defect. Hier is ter vervanging een afvoersleuf gegraven. Het waterpeil van alle sloten in de
polder kan nu weer met behulp van het gemaal aan de Kadoelenweg onder de maximum waarde
worden gehouden (bewakingspeil NAP-4,02m).
Boer Harry Kok heeft ook dit jaar weer een contract met de agrarische vereniging Water, Land &
Dijken voor het agrarische natuurbeheer in de polder. De hooilanden (zie de figuur op de laatste
bladzijde, percelen in rood) zijn aangemerkt als kruidenrijke graslandpercelen. Vanaf 1 april tot half
juni of later (afhankelijk van de aanwezigheid van weidevogelkuikens) mogen deze percelen niet
beweid of anderszins gebruikt worden. Verder mag er op deze percelen geen kunstmest worden
toegepast. Bemesting mag alleen in de vorm van ruige stalmest. Voor de overige percelen is als
beheervorm extensieve beweiding (donkergroen) en legselbeheer (lichtgroen) afgesproken.
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Agrarisch natuurbeheer in de Wilmkebreekpolder – hooilanden in rood

Commissie Natuur
Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder
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