Weidevogeltellingen in de Wilmkebreekpolder, seizoen 2020
De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder houdt gedurende
het weidevogelbroedseizoen bij welke vogels er in de polder broeden. Vanaf verschillende plaatsen
rond de polder worden de aantallen 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 in kaart gebracht; de locatie van de
nesten wordt op een plattegrond ingetekend.
Het verslag van de wekelijkse tellingen vindt u hieronder (laatste resultaten bovenaan). Door middel
van deze verslagen wordt een eerste beeld geschetst van het broedsucces van de vogels in de polder.
De volledige resultaten van het weidevogelbroedseizoen 2020 zullen aan het eind van het jaar in het
‘Jaarrapport 2020’ bekend worden gemaakt.

Tellingen op 28 juni, 14:00u
De afgelopen week was het warm en later zeer warm. In de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 juni
maakten onweersbuien een einde aan de warmte. Vandaag op de teldag ligt de middagtemperatuur
rond 21oC. Na buien in de ochtend is het half bewolkt en er staat een krachtige zuidwestelijke wind.
De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 14, j=18
Grutto 0
Tureluur 1, j=1
Scholekster 4, j=5
Meerkoet 9, j=6
Waterhoen 2
Opm.: a = adult, j = jong

Krakeend 5, j=12
Wilde Eend 8, j=22
Witte Kwikstaart 2
Boerenzwaluw 6
Oeverzwaluw ca. 20

Bergeend 4, j=17
Nijlgans 2, j=1
Grauwe Gans: a+j ca. 230

Blauwe Reiger 4. j=3
Ekster 2, j=2
Zwarte Kraai 6
Kauw 22

Al een paar dagen hebben we het laatst overgebleven Grutto-paar met het enkele jong niet meer
gezien. Het jong was al behoorlijk groot maar leek nog niet zo ver dat het ver kon vliegen. Mogelijk
heeft dit enige overgebleven Grutto-kuiken van dit jaar het ook niet gehaald.
Bij de laatste Kievit-paren in de polder zijn de kuikens die nog in leven zijn, inmiddels flink groot
geworden. Binnenkort zullen ze kunnen vliegen en de wijde wereld ingaan. Er is ook een klein
groepje van 5 à 6 vliegvlugge Kievit-jongen, dat zelfstandig rondloopt en uitstapjes maakt buiten de
polder.
Langs de sloot tussen percelen ‘Stuk Achterhuis’ en ‘Elleboog’ loopt nog een Tureluur met een jong.
Wim Tijsen van Landschap N-Holland merkt over ‘late’ Tureluur-paren, met een 2e legsel, op dat het
vaak het mannetje is die de zorg voor de jongen op zich neemt, terwijl het vrouwtje zich terugtrekt
om elders op te vetten na de inspanningen van de eierleg.
De jonge Scholeksters van dit jaar (in totaal 5) kunnen allemaal goed vliegen en zijn in gezelschap van
één van de ouders vooral te zien op de begraasde delen van de polder. De ouders zijn nog steeds
beschermend naar de jongen toe want ze jagen alle Zwarte Kraaien, die te dicht bij komen,
onverbiddelijk weg.
De Meerkoeten zijn er dit jaar in geslaagd om een aantal jongen groot te brengen: we zien op
verschillende plaatsen ouders met één of twee grote jongen. De Waterhoenen lijken dit jaar geen
jongen te hebben behouden. Alle kuikens lijken op jonge leeftijd te zijn gepredeerd.
Bij de Wilde Eend zien we het gehele seizoen al een vrijwel continue stroom van jonge kuikens, die
na korte tijd zijn verdwenen. De latere broedpogingen lijken nu meer succes te hebben. Mogelijk is
de predatiedruk door Kleine Mantelmeeuw en Zwarte Kraai inmiddels afgenomen nu hun eigen
jongen groot geworden zijn.
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De Krakeend is later begonnen met broeden en lijkt alleen daarom al meer succes te hebben in de
voortplanting. De Bergeend is ook ieder jaar succesvol: dit jaar hebben we bij drie paren vrijwel alle
jongen zien groot worden (van de in totaal 20 kuikens hebben tot nu toe 17 jongen overleefd).
Opvallend is dat de kuikens dit jaar, anders dan in voorgaande jaren, geen grote crèche hebben
gevormd.
De Grauwe Gans heeft dit jaar een record-aantal van ruim 200 jongen groot gebracht. De meeste
gansjes die uit het ei kruipen hebben een hoge overlevingskans. Niet alle kuikens overleven; een
buurtbewoner heeft tot tweemaal toe een Vos zien weglopen met een jonge gans in zijn bek (die vos
is dit seizoen al driemaal ’s nachts door de bewegingscamera vastgelegd). Ook raken jonge ganzen
soms gewond. Zo lopen er twee jonge ganzen met een afhangende lamme of gebroken vleugel rond
en bij één jonge gans is de poot zo beschadigd dat hij alleen met zeer veel moeite kan lopen.
Zwemmen met één poot gaat hem goed af, maar vliegen zal wel problematisch worden omdat hij
geen aanloopje kan nemen.
We zien vandaag weer een grote groep van ca. 20 Oeverzwaluwen foerageren boven de polder (ze
zijn er al ruim een week). Ze lijken in gedrag veel op de Boerenzwaluw (die ook aanwezig is), maar de
Oeverzwaluw is bruiner van boven en heeft een bruin keelbandje. Soms zitten ze in een lange rij op
een hek. Er zitten ook jonge Oeverzwaluwen tussen, die af en toe een insect krijgen toegestopt. Die
jongen kunnen overigens al goed vliegen en waarschijnlijk ook zelf goed insecten vangen.
De distels langs de slootkanten zijn al een paar weken mooi blauw gekleurd en beginnen nu op grote
schaal zaad te vormen (de zaadpluizen worden met de harde wind over grote afstand weggevoerd).
De distelzaden hebben grote aantrekkingskracht op de Puttertjes: ze strijken in steeds groter aantal
neer op de planten.
Afgelopen week liet een Lepelaar af en toe zijn snavel zien. Ook kwam een Ooievaar kijken, maar die
was snel weer verdwenen. De jongen van de Blauwe Reiger hebben de weg naar de polder
gevonden: naast de 4 adulte vogels zien we 3 jonge reigers langs de slootkanten staan. Eén jonge
reiger komt aanvliegen met een Kokmeeuw achter zich aan. Kennelijk werd hij niet geduld door de
meeuwen op Zijkanaal I. Bijzonder was de waarneming van een Blauwe Kiekendief, een mannetje,
die boven de polder vloog. We hebben hem al eerder in Waterland, net buiten de ring A10, gezien.

Tellingen op 18 juni, 14:00u
Na een warm weekend met afkoelende onweersbuien is het wisselvallig weer gebleven met lokale
buien en matige middagtemperaturen. Vandaag op de teldag ligt de middagtemperatuur rond 20oC
en is de atmosfeer na nachtelijke regen nog vochtig. Het is half bewolkt en er staat weinig wind. De
resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 26, j=18
Krakeend 6, j=9
Grutto 2, j=1
Wilde Eend 11, j=17
Tureluur 8, j=2
Scholekster 4, j=5
Meerkoet 12, j=8
Waterhoen 4
Opm.: n = bezet nest, a = adult, j = jong

Bergeend 5, j=18
Nijlgans 5, j=1
Grauwe Gans: a+j ca. 210

Blauwe Reiger 2
Ekster 2, j=2
Zwarte Kraai 4
Kauw a+j ca. 20

Witte Kwikstaart 2
Boerenzwaluw 10

Aan de rand van de polder vliegt een paartje Eksters met twee grote jongen. De Kauwen hebben ook
jongen; ze blijven nog dicht in de buurt van de ouders.
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’s Morgens zien we een Havik boven de polder vliegen. Hij wordt door een groepje Kieviten en
Kauwen flink opgejaagd. Op ongeveer hetzelfde moment vliegt er hoog in de lucht een andere
roofvogel over. Een paar Zwarte Kraaien krijgen hem in de gaten en ‘begeleiden’ hem tot voorbij de
poldergrens. Aan zijn lange gevorkte staart zien we dat het een Wouw is. Een Rode Wouw?
Het enige overgebleven Grutto-paar is met hun jong naar perceel ‘Anderhalf Morgen’ verhuisd. We
zien beide ouders regelmatig op een verhoging of hekpaal staan. Op 20 juni zien we het jong een
korte ‘vliegsprong’ maken. Met zijn nog veel te kleine vleugeltjes komt hij niet ver. Het duurt nog wel
twee weken voordat hij goed kan vliegen.
Verspreid door de polder lopen nog zo’n 13 Kievit-paren met kuikens. Veel kuikens zijn inmiddels
‘halfwas’; op perceel ‘Elleboog’ loopt evenwel nog een Kievit-paar met kleine kuikens. Het kleine
groepje van 6 opgeschoten, vliegvlugge jongen is veelal op percelen ‘Molenstuk’ en ‘Weidstuk’ te
vinden.
De jongen van de twee paren Scholeksters zijn inmiddels allemaal vliegvlug. Ze lopen nog wel vaak in
de buurt van de ouders om een wurmpje toegestopt te krijgen, maar ze beginnen in de zachte
slootkanten ook steeds meer zelf naar voedsel te zoeken. Af en toe komen er ook ‘vreemde’
Scholeksters uit de omgeving op bezoek.
Op verschillende plaatsen lopen oplettende Tureluurs rond. Langs de sloot tussen percelen ‘Stuk
Achterhuis’ en ‘Elleboog’ loopt een halfwas Tureluur-kuiken met vader of moeder dicht in de buurt;
de ouder laat bij iedere vermeende dreiging van gevaar luide alarmroepen horen. Een Blauwe Reiger
die te dicht nadert, wordt woest aangevallen en blaast de aftocht.
We krijgen 4 Waterhoenen in beeld, maar bij geen van hen zien we kuikens (vorige week zagen we
bij twee paren in totaal 7 kuikens). Bij de Meerkoeten zien we wel jongen, in totaal 8, waarvan de
helft al flink groot is. Bij de Wilde Eend tellen we vandaag, bij 4 vrouwtjes, in totaal 17 kuikens; twee
van die jongen zijn al bijna volgroeid, dus die zullen het wel gaan redden. Vandaag zien we voor het
eerst dit seizoen ook 2 Krakeend-vrouwen met in totaal 9 kleine kuikens.
De bewegingscamera heeft op 8 juni een Slobeend-vrouw vastgelegd (zie foto). Bij de wekelijkse
inventarisaties hebben we de Slobeenden al een tijdlang niet waargenomen. Geeft deze foto aan dat
de Slobeenden de polder toch als broedgebied hebben gekozen?

Vrouw Slobeend gefotografeerd met de bewegingscamera

De jongen van de Bergeenden worden ook regelmatig door de bewegingscamera vastgelegd. Eén
Bergeenden-paar met 2 al grote jongen zit vaak op perceel ‘Stuk Achterhuis’, een tweede paar met 8
nog kleinere jongen zit vaak op perceel ‘Molenstuk’. Het derde paar met 8 jongen is veelal in de
buurt van perceel ‘Duizend Roed’ te vinden.
We tellen vandaag ca. 210 Grauwe Ganzen (ouders en jongen). Een flink deel van de jongen kan
inmiddels vliegen en zal binnenkort samen met de ouders de reeds weggetrokken andere
ganzenfamilies achterna gaan. Het ene jong van het Nijlganzenpaar is al bijna zo groot als de ouders,
maar we zien het nog geen vliegoefeningen doen.
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Het aantal Boerenzwaluwen dat laag boven de begroeiing en de sloten op zoek is naar insecten, ligt
de laatste weken tussen zo’n 8 à 12 individuen. Op zondag 21 juni zien we hoog boven de polder,
naast de gebruikelijke Gierzwaluwen, ook een groepje andere zwaluwen vliegen op jacht naar
insecten. Een KNNV-deelnemer aan de cursus ‘Insecten inventariseren’ hoort en ziet ze ook op
maandag 22 juni boven de polder en herkent ze als Oeverzwaluwen. Een nieuwe soort voor de
polder!
We krijgen vandaag ook weer een keer de Haas in de kijker. Hij wordt door de bewegingscamera
regelmatig ’s nachts en in de avond vastgelegd.
In het voorjaar hebben we enkele malen een schildpad in een slootkant waargenomen, waar hij zich
lag te koesteren in de zon. We zagen de schildpad toen aan voor een Roodwangschildpad. Een
deskundige van waarneming.nl heeft de schildpad aan de hand van een foto nu geïdentificeerd als
een Geelbuikschildpad. Waarvan acte!

Tellingen op 11 juni, 14:00u
Na de regen van het afgelopen koude weekend is er af en toe nog wat meer water gevallen. De
temperatuur is inmiddels weer omhoog gegaan. In het komende weekend wordt het warm met kans
op onweer. Omdat het gras in de hooilanden nu flink hoog begint op te schieten en ook de
begroeiing langs de slootkanten hoger wordt, wordt het moeilijker om waarnemingen te doen. We
zullen daarom niet meer op de vaste zaterdagmiddag tellingen doen vanaf de Landsmeerderdijk,
maar meer ad hoc waarnemingen doen, op geschikte momenten.
Op de teldag 11 juni staat er een zwakke oostenwind, de middagtemperatuur ligt rond 17oC en het is
– na regen in de ochtend – geheel bewolkt. Later in de middag klaart de lucht op en komt de zon
tevoorschijn. De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 37, j=22
Grutto 2, j=1
Tureluur 11, j=1
Scholekster 6, j=5
Meerkoet 11, j=4
Waterhoen 6, j=7
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 0
Wilde Eend 28, j=13

Bergeend 8, j=19
Nijlgans 8, j=1
Grauwe Gans: niet geteld

Lepelaar 1
Aalscholver 1

Witte Kwikstaart 3, j=1
Boerenzwaluw 12

Blauwe Reiger 2
Ekster 4
Zwarte Kraai 4
Kauw 25

Ondanks de tegenslagen van de afgelopen tijd (droogte, weinig insecten, veel predatie) blijven de
Kieviten volhouden: er zijn nog tussen de 15 en 20 paren in de polder met één of meer kuikens. Er
heeft zich inmiddels ook een klein groepje vliegvlugge Kievit-jongen gevormd (we zien ze vandaag in
perceel ‘2e Molenstuk’), maar de kuikens van veel Kievit-paren zijn nog klein. Die kuikens lopen in de
greppels van de hooilanden maar vooral ook op de begraasde percelen. De koeien met kalveren en
de schapen met lammeren vormen geen enkel gevaar voor het kleine grut.
Het Grutto-paar met één jong zien we vandaag terug op perceel ‘Gele Weidje’. De andere twee
Grutto-paren zijn de afgelopen dagen weggetrokken (we kunnen ze althans nergens vinden). Op
zondag 14 juni liep het Grutto-paar met jong op perceel ‘Hofstee’, dicht bij de huizen. Later liepen ze
op perceel ‘2e Molenstuk’ (ze zijn dus erg bewegelijk). Buurtbewoners maakten onderstaande foto’s:
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Grutto-paar met jong (foto’s: Piet en Martie Vink)

Er zijn ook nog zo’n 6 Tureluur-paren in de polder. Op perceel ‘Elleboog’ loopt een paar met een
groot jong; bij de andere paren krijgen we geen jongen in beeld. Onduidelijk is daarom hoeveel
Tureluur-jongen er zijn, maar er staan wel Tureluurs op hekpaaltjes op de uitkijk. Andere Tureluurs
lijken niet erg alert te zijn en lopen vooral in de slootkanten waar ze op zoek zijn naar voedsel.
Het Scholekster-paar met 3 grote jongen loopt vandaag op perceel ‘Elleboog’, vlak naast de nieuwe
wijk ‘Klein Kadoelen’, en is vanaf daar goed te zien. De jongen beginnen al stukjes te vliegen. Het
paar met 2 jongen loopt op perceel ‘2e Molenstuk’. Het derde paar loopt op perceel ‘Achterdijk’. Op
14 juni zijn er een paar Scholeksters op bezoek, lijkt het.
Opmerkelijk is dat we vandaag geen Krakeenden zien. Vorige week telden we er nog 41; dat grote
aantal was te danken aan een tweetal groepen, voornamelijk mannetjes, die de polder als rustplaats
hadden gekozen. Mogelijk zitten er nog wel enkele vrouwtjes Krakeend op de eieren.
We zien weer verschillende vrouwtjes van de Wilde Eend die kleine kuikens bij zich hebben. Ondanks
de grote predatiedruk blijken er uiteindelijk toch enkele kuikens van de Wilde Eend flink groot
geworden te zijn. Bij de Waterhoenen met een nest in de randsloot langs perceel ‘Weidstuk’ zijn de
eieren uitgekomen; we zien vier donskuikentjes en één van de kuikens zwemt al in het water. Even
verderop, bij perceel ‘Duizend Roed’, zwemt een ander Waterhoen-paar met 3 iets grotere kuikens.
Bij 3 Meerkoet-paren zien we in totaal 4 al vrij grote jongen. De 3 paren Bergeend hebben in totaal
19 jongen; het paar met 4 jongen lijkt er één verloren te hebben, de andere 2 paren hebben elk nog
8 jongen.
Er zijn 3 paren Nijlgans op bezoek. Het paar met één groot jong loopt op perceel ‘Anderhalf Morgen’,
ver weg van de bezoekers. Bij de Grauwe Ganzen lijkt het wat rustiger te worden (we hebben ze niet
geteld); waarschijnlijk is een groep vliegvlugge jongen met hun ouders weggetrokken. Binnenkort
zullen er meer volgen.
Er is ook weer een Lepelaar op bezoek; we zien hem de laatste tijd vaker, altijd op zoek naar voedsel
in de sloten. De Kleine Plevier zit in een natte greppel in perceel ‘Kleine Stukje’ (we hebben hem een
tijdje niet gezien). We krijgen één groot jong van de Witte Kwikstaart in beeld; drie adulte
kwikstaarten jagen verspreid door de polder op insecten. Er zijn vandaag ook weer veel
Boerenzwaluwen op insectenjacht: we tellen er 12. Het zijn allemaal adulte vogels, geen jongen.

Tellingen op 6 juni, 14:00u
Er is eindelijk een eind aan de droogte gekomen. Afgelopen donderdag viel de eerste regen en ook
de komende week blijft het buiig. Het gras lijkt zienderogen groener te worden! De temperatuur is
wel flink onderuit gegaan maar in de loop van komende week wordt het warmer.
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Op de teldag staat er een harde zuidwestenwind, de middagtemperatuur ligt rond 13oC en het is
geheel bewolkt. Tegen het eind van de tellingen valt er een beetje regen. De resultaten van de
tellingen zijn als volgt:
Kievit 37, n=1, j=9
Grutto 6, j=1
Tureluur 11, j=1
Scholekster 6, j=5
Meerkoet 9
Waterhoen 5, n=1
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 41
Wilde Eend 13, j=8

Bergeend 8, j=20
Nijlgans 2, j=1
Grauwe Gans 139, j=212

Lepelaar 1
Aalscholver 1

Witte Kwikstaart 1, j=1
Boerenzwaluw 8

Blauwe Reiger 3
Ekster 1
Zwarte Kraai 5
Kauw 20

Op diverse plaatsen liggen wit-plastic mayonaise-bakjes, een teken dat de nabijgelegen McDonalds
vestiging weer open is. De kraaien nemen de weggegooide bakjes mee naar de polder en eten ze
daar geheel leeg. Misschien scheelt dat in het roven van de weidevogelkuikens.
Er zweven twee Kleine Mantelmeeuwen in de lucht, maar ze worden door enkele Kieviten achterna
gezeten en weggejaagd. Van de week, op 3 juni, vloog er een Havik boven de tuinen aan de
Kadoelenweg, langs de rand van de polder.
We tellen vandaag 37 adulte Kieviten en krijgen in totaal 9 kuikens in beeld. Op perceel ‘Elleboog’ zit
nog een Kievit op het nest. Op perceel ‘Molenstuk’ loopt een al vrij groot jong. Het aantal Kieviten is
de afgelopen week niet verder gedaald. Alle Kieviten zijn alert en reageren sterk op overvliegende
predatoren. Nu het gras hoger wordt zijn de jongen hopelijk beter in staat om zich te verstoppen
wanneer er gevaar dreigt.
We tellen vandaag opnieuw 6 Grutto’s. Eén Grutto-paar blijkt inderdaad, zoals we vorige week
dachten, een kuiken te hebben. De ouders lopen met het jong in het hoge gras van perceel
‘Weidstuk’.
We zien 11 Tureluurs; ze zitten vooral in de slootkanten. In de slootkant bij perceel ‘Stuk Achterhuis’
loopt nog steeds een al bijna volgroeid jong. Soms staat een Tureluur op een hekpaal op de uitkijk.
De Scholeksters doen het vooralsnog erg goed. Het paar met 4 kuikens heeft één kuiken verloren,
maar de andere drie kuikens groeien flink. Ze waren de afgelopen week steeds op perceel ‘Elleboog’
te vinden. Het paar met 2 kuikens zagen we het laatst op perceel ‘Gele Weidje’.
We zien in totaal 9 Meerkoeten maar geen kuikens. De kuikenverliezen bij de Meerkoeten zijn erg
hoog, vergelijkbaar met de verliezen bij de Wilde Eend. Vandaag zien we weer 4 moedereenden met
kleine kuikens, maar we hebben dit seizoen nog geen enkele keer halfwas of volgroeide jongen
gezien. Ook bij de Krakeend zien we geen kuikens. Wel zijn er opvallend veel mannen Krakeend in de
polder; ze zitten bij elkaar en zijn al met de rui begonnen.
Bij de Grauwe Gans zijn de eerste jongen bijna klaar om te vliegen. Bij onraad lopen ze niet meer weg
maar gaan op de vleugels en glijden laag boven de grond door de lucht. De grote groep adulte en
jonge ganzen is overigens nog compleet (ca 350 vogels); er zijn nog geen ouders met jongen
weggetrokken, maar dit zal binnenkort veranderen wanneer de jongen goed kunnen vliegen.
Het ene jong van het Nijlganzenpaar begint al de koptekening en de kleuren van de ouders te krijgen.
We zien één Witte Kwikstaart met een jong. De Boerenzwaluwen vliegen onafgebroken boven de
polder, op jacht naar insecten. Er zijn veel Spreeuwen met hun om voedsel bedelende jongen. Ook
zijn er erg veel foeragerende Houtduiven (we tellen er 62); het zijn allemaal volwassen vogels.
De bewegingscamera heeft weer enkele nachtelijk opnamen gemaakt van een Haas. Overdag weet
hij zich goed schuil te houden. De camera heeft ook een mooie foto van een langslopende Lepelaar
gemaakt; die staat hieronder.
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Tellingen op 30 mei, 14:00u
Het houdt niet op: na de regen van afgelopen zondag is de wind weer teruggedraaid naar het
noordoosten en is een nieuwe periode van droogte aangebroken. Het gras in de door schapen en
koeien begraasde percelen groeit nauwelijks aan, zodat het land er kaal uit begint te zien. In de
hooilanden wordt de begroeiing wel geleidelijk hoger, maar langs een aantal drainagegreppels zijn
nog steeds kale stroken grond te zien. In de meeste hooilandpercelen domineert inmiddels het geel
van de bloeiende Grote Ratelaar. Deze plant komt niet voor in perceel ‘Grote Schouwstuk’: de bodem
hier bestaat niet uit klei zoals in vrijwel alle andere percelen, maar grotendeels uit veen. Wel zien we
hier de Rietorchis. Deze bijzondere plant is al een aantal jaren in perceel ‘Grote Schouwstuk’
waargenomen. Op dit moment domineren hier de lange bruinrode bloeiaren van het gras.
Op de teldag staat er een matige noordoostenwind, de middagtemperatuur ligt rond 20oC en het is
zonnig. De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 36, n=3, j=8
Grutto 6
Tureluur 14, j=2
Scholekster 5, j=6
Meerkoet 12, j=3
Waterhoen 5, n=2
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 20
Wilde Eend 19, j=9

Bergeend 11, j=20
Nijlgans 2, j=1
Grauwe Gans 140, j=208

Lepelaar 1
Grote Canadese Gans 8

Witte Kwikstaart 3, j=1
Boerenzwaluw 5

Blauwe Reiger 3
Ekster 2
Zwarte Kraai 6
Kauw 16

De Zwarte Kraai (we tellen er vandaag 6) blijft een geduchte rover, ook vandaag weer. We horen
rumoer en zien in perceel ‘Rijstuk’ een gemengd groepje Kieviten, Grutto’s en Tureluurs achter een
kraai aanzitten. Hij heeft een jonge vogel in zijn bek. Vlak voor onze neus gaat hij op perceel
“Achterdijk’ zijn prooi opeten. Het blijkt een jonge Tureluur te zijn. Eerst worden wat donsveren
uitgerukt en daarna trekt hij stukken vlees van het kleine lichaampje. Binnen een paar minuten is het
gebeurd.
Eerder deze week was er een melding van een Buizerd die een prooi had bemachtigd en op de grond
zat om zijn prooi op te eten. Ondanks aanvallen van Zwarte Kraai en Kauw (gezworen vijanden van de
Buizerd) bleef hij gewoon zitten.
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Vandaag vliegen ook weer enkele Kleine Mantelmeeuwen boven de polder. Ze cirkelen een beetje
rond en gaan dan verder. We hebben de indruk dat deze meeuwen op dit moment niet erg actief zijn
in de polder.
We tellen vandaag opnieuw 6 Grutto’s maar zien geen jongen. Toch lijkt één stel beschermgedrag te
vertonen: ze staan regelmatig bij elkaar in perceel ‘Rijstuk’ en kijken dan alert rond. De andere
Grutto’s zien we vrijwel steeds in de slootkanten of op perceel ‘Achterdijk’ waar de grond vanwege
het kwelwater uit de hoger gelegen dijksloot nog wat zachter is.
Het aantal Kieviten is gedaald naar 34. Er lijken nog 3 Kieviten op het nest te zitten. Alle Kieviten zijn
oplettend en jagen Kauwen en Kraaien weg, dus er zijn nog jongen die beschermd moeten worden.
We krijgen in totaal 8 kuikens in beeld. De kuikens op perceel ‘Elleboog’ zijn nog piepklein en zo te
zien pas uit het ei gekropen. Op perceel ‘Molenstuk’ lopen al halfwas jongen.
We tellen in totaal 14 Tureluurs. Ze zitten voornamelijk in de slootkanten. In de oever van perceel
‘Stuk Achterhuis’ loopt een stel met één al bijna geheel volgroeid jong. Het stel op perceel ‘Rijstuk’
heeft sinds de kraaienaanval van vandaag weer een jong minder (of helemaal geen jongen meer).
Met de Scholeksters gaat het relatief goed. Op perceel ‘Stuk Achterhuis’ loopt al enkele dagen het
paartje met de oudste kuikens; er blijken maar liefst 4 al vrij grote jongen te zijn. Het tweede paartje
heeft in ieder geval 2 jongen: we zien ze zitten langs de sloot tussen de percelen ‘Duizend Roed’ en
‘Rijstuk’. Het derde paar heeft geen jongen. We zien vandaag ook maar één van de twee van dit stel.
Het aantal Meerkoeten begint nu terug te lopen. Er zwemmen wel enige paren met een enkel jong
rond. De Waterhoenen zien we niet met kuikens; op één en hoogstwaarschijnlijk twee plaatsen
wordt nog gebroed. De Krakeenden zien we eveneens niet met kuikens; wel zijn er nog veel paartjes
in de polder. Vandaag komt er ook geen Slobeend in beeld. Bij de Wilde Eend zien we 4 vrouwtjes
met in totaal 9 jongen; ze zijn allemaal nog vrij klein. Bij de Bergeenden tellen we vandaag in totaal
20 kuikens; één stel heeft 4 al vrij grote jongen, twee andere stellen hebben elk 8 kuikens. Ze zitten
vrij ver uit elkaar en er is nog geen crèche gevormd.
Vandaag is er een groep van 8 Grote Canadese Ganzen op bezoek in de polder. Ze lopen bij elkaar,
ver weg van de Grauwe Ganzen met hun talrijke jongen. Het enkele jong van het Nijlganzenpaar
begint, net als de meeste jongen van de Grauwe Ganzen, al flink groot te worden.
Bij de Witte Kwikstaarten zijn ook nakomelingen gekomen. We zien een volwassen vogel met dicht
bij zich een al vliegvlug jong. Het jong rent net als zijn ouder achter vliegjes aan. De Boerenzwaluw
foerageert in wisselend aantal boven de polder (we zien er nu 5), maar we hebben nog geen bericht
van broedende vogels in de paardenstal. Regelmatig zien we ook Gierzwaluwen boven de polder.
De Spreeuwen hebben het druk met het zoeken van voedsel voor de jongen. Veel jongen zijn
inmiddels uitgevlogen en zitten in de bomen, luid schreeuwend om voer. Ze lopen ook de ouders
achterna om als eerste aan de beurt te zijn voor een wurmpje of een larve van een insect.
Afgelopen week kwam er regelmatig een Lepelaar langs om naar voedsel te zoeken in de sloten.

Tellingen op 23 mei, 14:00u
Het was de afgelopen week opnieuw droog en zonnig weer, met aangename, soms bovengemiddelde middagtemperaturen en steeds een flinke wind. De wind is op vrijdag naar het westen
gedraaid, hetgeen samen ging met een weersomslag. Er is inmiddels een klein beetje regen gevallen
en de temperatuur is flink gedaald. Op de teldag staat er een krachtige westenwind, die op de
Landsmeerderdijk in de rug blaast. De middagtemperatuur ligt rond 16oC en het is half bewolkt met
flinke opklaringen. Morgen, zondag, wordt er een regenfront verwacht, maar daarna wordt het
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gewoon weer droog en zonnig en loopt de middagtemperatuur geleidelijk op tot waarden boven de
20oC.
De begroeiing in de hooilanden begint nu hoger te worden en heeft vanaf de Landsmeerderdijk
gezien, een overwegend gele uitstraling (van de bloeiende Grote Ratelaar). Maar brede stroken langs
de drainagegreppels, waarin de afgelopen winter langdurig water heeft gestaan, zijn nog steeds
weinig begroeid. Normaal zijn de vochtige greppels de plaatsen waar de Kievit-kuikens zich graag
ophouden, maar door het droge weer zijn ook de greppels hard geworden.
De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 46, n=6, j=9
Grutto 6
Tureluur 12
Scholekster 6, j=1
Meerkoet 12, n=1, j=3
Waterhoen 3, n=2
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 14
Wilde Eend 12, j=10

Bergeend 14, j=15
Nijlgans 2, j=1
Grauwe Gans 143, j=209

Blauwe Reiger 1
Ekster 5
Zwarte Kraai 5
Kauw 18

Witte Kwikstaart 3
Boerenzwaluw 12

De bewegingscamera heeft de afgelopen week geen vos gesignaleerd.
We tellen vandaag, net als in voorgaande weken, 6 adulte Grutto’s. Eén paartje staat oplettend in het
hoge gras van perceel ‘Rijstuk’. We hebben even hoop dat dit paar het paar is dat één of twee
kuikens heeft (twee weken geleden is dit paar met kuikens gezien), maar even later zien we man en
vrouw terug in de slootkant, waar ze op zoek zijn naar voedsel. De andere Grutto’s lopen, soms
ruziënd, bij elkaar op perceel ‘Achterdijk’ en duiken dan weer de slootkanten in.
We tellen vandaag 46 Kieviten, waarvan 6 op een nest. We krijgen slechts 9 kuikens te zien, maar
omdat de meeste Kievit-paren alert zijn en indringers als Kauw en Zwarte Kraai achterna zitten,
nemen we aan dat er nog meer kuikens rondlopen. Op perceel ‘Molenstuk’ zien we enkele halfwas
kuikens. Dit is een perceel waar schapen met lammeren lopen. Kennelijk zijn hier nog de nodige
insecten te vinden voor de kuikens. Opvallend is overigens, dat het gras op alle begraasde percelen
erg kort is. Door de droogte zit er weinig groei in.
Verspreid door de polder zien we in totaal 12 Tureluurs. De meeste zitten in de slootkanten en zijn
druk in de weer met het zoeken van voedsel. Eén paartje is bezig met een paring. Enkele andere
paartjes zijn alert, hetgeen op kuikens duidt. Op maandag 25 mei zien we een Tureluur-kuiken bij een
paar op perceel ‘Duizend Roed’.
De drie Scholekster-paartjes zijn nog in de polder. Bij één paar zien we een kuiken. Waarschijnlijk
heeft het tweede paar ook nog kuikens, maar zitten ze verstopt in de brandnetels langs de slootkant.
We krijgen 12 Meerkoeten in beeld; bij twee paartjes zien we in totaal 3 kuikens. Vorige week telden
we meer koeten met kuikens. De Meerkoeten lijken net als de Wilde Eend snel kuikens kwijt te
raken, ondanks het feit dat zowel man als vrouw de kuikens fel verdedigen. Bij de Waterhoen, we
zien er 3, zien we geen kuikens meer. Wel zijn er nog twee nesten.
De Wilde Eend heeft weinig succes met het groot brengen van de jongen. Iedere week zien we wel
één of meer moedereenden zwemmen met kuikens, maar een week later zijn de jongen vaak al
verdwenen. Vandaag zien we weer zo’n moedereend met 4 kuikens. Hoelang zullen deze kuikens in
leven blijven? De bewegingscamera heeft eerder deze week een moedereend met 6 kuikens
gefotografeerd in perceel ‘Stuk Achterhuis’.
De Krakeenden hebben voor zover we kunnen nagaan, nog geen kuikens, maar waarschijnlijk wordt
er wel gebroed. We krijgen althans meer mannen dan vrouwen in beeld.
Bij de Bergeenden zijn meer kuikens tevoorschijn gekomen: vorige week zagen we 2 paar met elk 6
kuikens (deze kuikens lijken nu bij elkaar te zijn gekomen in een grote groep), vandaag is er een
derde paar bij gekomen dat 4 kuikens heeft. De Slobeend-man die we vorige week zagen, zien we nu
niet. Hopelijk wordt er door het vrouwtje gebroed.
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Het Nijlganzen-paar met 1 kuiken loopt in perceel ‘Duizend Roed’; het jong ziet er blakend uit. De
Grauwe Ganzen met hun omvangrijke kuikenscharen lopen vandaag vrijwel allemaal op het perceel
langs de Landsmeerderdijk. Wanneer boer Harry aan de overkant bij het Wilmkebreekpad het land in
loopt om de schapen met lammeren te controleren en bij te voeren, vormt zich direct een grote
optocht van ganzen met hun kuikens, die zich in ganzenpas voor het ‘gevaar’ uit de voeten maken. Ze
lopen het gehele perceel langs de dijk af tot aan ‘Klein Kadoelen’, waar ze zich voegen bij een tweede
grote groep ganzen. Wanneer Harry later bij de boerderij aan de Kadoelenweg het land in loopt gaat
de gehele groep weer in optocht terug. Eén jong met een mank pootje blijft ver achter maar houdt
stug vol. Het ziet er verder gezond uit. Ook twee adulte ganzen lopen moeilijk. De lange optocht stelt
ons in staat om een goede telling te doen van het aantal Grauwe Ganzen. We tellen 143 volwassen
vogels en maar liefst 209 kuikens. De grootste kuikens beginnen al flinke slagpennen te ontwikkelen
en zullen binnenkort beginnen met de vlieglessen.
Een paartje Witte Kwikstaart lijkt zich te hebben gevestigd in de dakgoot van één van de nieuwe
huizen van Klein Kadoelen: we zien een kwikstaartje naar de goot vliegen en dan onder de
pannenrand verdwijnen. In de polder zien we op twee andere plaatsen ook een Kwikstaart. We
denken dat er minimaal 3 paartjes aan het broeden zijn in de omgeving. De Boerenzwaluw is nog niet
tot broeden overgegaan in de paardenstal; we zien vandaag wel 12 adulte vogels boven de polder
foerageren. Waarschijnlijk is een groot deel van deze vogels afkomstig van de broedkolonie in de
manege net buiten de ring A10. Blijkbaar hebben ze de polder als alternatieve foerageerplaats
ontdekt! De Kleine Plevier zien we opnieuw op zijn vaste plekje langs één van de sloten. Enkele
Puttertjes gaan de distels langs de dijksloot af op zoek naar de eerste eetbare zaadjes. Een groepje
Huismussen kwettert in de rietkraag langs de dijksloot. In de polder foerageren vandaag opvallend
veel Houtduiven: we tellen er in totaal 84. Ook zijn er de nodige Spreeuwen die voedsel verzamelen
voor hun hongerige jongen.
Het talud van de dijk en de brede onderberm zijn inmiddels door een groep schapen geheel leeg
gegeten. De schapen zijn na twee weken grazen naar een andere locatie gebracht. Het resultaat van
de begrazing is een kale bodem waaruit de niet eetbare plantenstoppels omhoog steken. Nergens is
meer een restant van de vroegere gesloten grasmat te zien. Zie daar het resultaat van jarenlang
maaien en verhakselen van het maaisel.

Tellingen op 15 mei, 14:00u
Het was de afgelopen week droog, zonnig weer, met middagtemperaturen die vrij normaal zijn voor
de tijd van het jaar. De uitdroging van de kleibodem is onverminderd doorgegaan. De bovenkant van
de bodem is steeds harder geworden en is inmiddels niet of nauwelijks meer toegankelijk voor de
snavels van de weidevogels. Omdat twee weken geleden het polderpeil 10cm hoger is ingesteld zal
de grondwaterstand, vertraagd, ook gestegen zijn. Hopelijk krijgen het gras en de andere planten
vanuit de ondergrond nu meer water. De bovenkant van de bodem wordt vooralsnog niet veel
zachter van de hogere polderwaterstand; het binnendringen van het water in de kleibodem vergt
veel tijd. Een paar flinke regenbuien zouden wonderen kunnen verrichten!
De Grote Ratelaar begint nu te bloeien en ook hebben verschillende grassen al bloeiaren ontwikkeld,
zodat er steeds meer kleur in de polder ontstaat.
Vandaag op de teldag is het eerst bewolkt, maar er zijn later ook opklaringen. Het is vrij fris, de
middagtemperatuur ligt rond 13oC en er staat een zwakke wind uit noordelijke richtingen.
De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
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Kievit 51, n=9, j=18
Grutto 6
Tureluur 7
Scholekster 6, j=3
Meerkoet 22, n=3, j=11
Waterhoen 9, n=2
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 16
Wilde Eend 19, j=11
Slobeend 1

Bergeend 12, j=12
Nijlgans 2, j=1
Grauwe Gans 138, j=179

Blauwe Reiger 3
Ekster 4
Zwarte Kraai 6
Kauw 24

Witte Kwikstaart 3
Boerenzwaluw 2

De predatiedruk door de kraaiachtigen en Blauwe Reigers is onverminderd groot. Zwarte Kraaien die
in de wijde omgeving van de polder in de bomen broeden, komen hier naartoe om voedsel te zoeken
voor hun jongen. We hebben de indruk dat ze in de huidige Corona-tijd, vanwege de sluiting van
restaurants e.d., minder eetbaar afval kunnen vinden. Daarom lijken ze meer dan in andere jaren, op
de kuikens van de weidevogels te azen. De bewegingscamera heeft een Zwarte Kraai vastgelegd die
met de restanten (twee pootjes) van een jonge weidevogel bezig was (zie onderstaande foto).
De camera heeft de afgelopen week ook in twee achtereenvolgende nachten een vos vastgelegd.
Door een buurtbewoner is ’s morgens vroeg vanaf het fietspad langs de IJdoornlaan een vos met een
jong gezien in de Kadoelerscheg. Mogelijk bevindt zich in die buurt een vossenhol en vormt de polder
een onderdeel van het vossenterritorium. Veelal volgen vossen ’s nachts een vaste route wanneer ze
op zoek zijn naar een dierlijke prooi of afval-eten. In ieder geval kunnen ze vanaf de boerderij aan de
Kadoelenweg gemakkelijk de polder (perceel ‘Stuk Achterhuis’) in lopen. Hopelijk zijn ze in de polder
dan vooral op zoek naar een ganzenkuiken; de Grauwe Gans heeft dit jaar weer veel nakomelingen
en kan wel wat predatie velen. Ook vormen de relatief zware ganzenkuikens een betere voedselbron
voor de vossenwelpjes dan de kleine weidevogelkuikens.

Zwarte Kraai bezig met de resten van een weidevogelkuiken

Nachtelijk bezoek van een Vos

We tellen vandaag in totaal 6 Grutto’s. Twee vrouwtjes lijken in perceel ‘Duizend Roed’ bezig met
een nest. De mannetjes zijn driftig met elkaar in de weer, alsof het opnieuw voorjaar is geworden.
Het Grutto-paar met één en mogelijk twee kuikens dat vorige week werd waargenomen, lijkt
inmiddels zijn kuikens kwijt te zijn; de twee Grutto’s zijn aan het foerageren in de slootkanten en
vertonen geen oplettend gedrag. Hoopvol is wel dat ze nog niet weggetrokken zijn.
Het aantal Kieviten loopt gestaag terug. We tellen vandaag 51 adulte vogels, waarvan 9 op een nest.
We krijgen ook nog 18 kuikens in beeld; enkele kuikens zijn inmiddels al flink groot, maar het
merendeel is nog erg klein.
Met de Tureluurs gaat het niet goed. We krijgen vandaag 7 adulte vogels in beeld, een aanzienlijk
lager aantal dan in voorgaande weken; ze zitten net als de Grutto’s vooral in de slootkanten waar nog
voedsel te vinden is. Er zijn ook enkele waakzame vogels, die opvliegen wanneer een kraai in de
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buurt komt. Wellicht zitten er daarom nog Tureluur-kuikens verstopt in de begroeiing, maar vooral
de Zwarte Kraai is genadeloos op jacht naar deze kuikens.
Van de 3 paartjes Scholekster heeft één paar twee al vrij grote jongen en één paar in ieder geval één
jong. Het 3e paar is wel steeds aanwezig in de polder maar heeft waarschijnlijk niet gebroed.
De Meerkoeten zwemmen op verschillende plaatsen in de polder met kuikens rond. We zien
vandaag, net als vorige week, in totaal 11 kuikens, nu bij 5 ouderparen. Er zijn ook nog zeker 3
bezette nesten. De Waterhoenen zien we op 2 plaatsen met een nest bezig. We zien in totaal 9
adulte vogels, maar geen kuikens.
Bij de Wilde Eend zijn ook weer kuikentjes tevoorschijn gekomen: we tellen bij 4 moedereenden in
totaal 11 kuikens. Er zijn nog geen kuikens bij de Krakeend. Wel zijn er nu twee Bergeenden-paren
die elk 6 kuikens hebben. Vanaf de dijk krijgen we verrassenderwijs ook een mannetje Slobeend te
zien. De Slobeenden hebben we de afgelopen twee weken niet waargenomen. Zou het vrouwtje aan
het broeden zijn?
Het kuiken van het enige paar Nijlgans in de polder begint al wat groter te worden. De kuikens van de
Grauwe Gans groeien als kool. De oudste kuikens hebben al bijna de grootte van de ouders, maar er
lopen in de crèche ook nog kleine kuikentjes tussen al dat opgeschoten grut.
De Witte Kwikstaart vindt de nieuwe huizen in de wijk Klein Kadoelen de moeite waard voor een
inspectieronde: vandaag is zo’n zenuwachtig met de staart zwaaiende vogel een gootrand aan het
bekijken. Boven de polder vliegen 2 Boerenzwaluwen; we hebben nog geen bericht gekregen van een
broedgeval in de paardenstal aan de Stoombootweg. In de rietkraag langs de kwelsloot van de dijk zit
een groepje Huismussen te kwetteren. Ze zijn op zoek naar insecten. Ook vliegen een paar Putters op
uit de begroeiing langs de kwelsloot.
In één van de slootkanten zien we de Kleine Plevier terug; deze vogel zit hier inmiddels sinds begin
april en lijkt het prima naar zijn zin te hebben in zijn eentje. Tussen een tweetal foeragerende
Tureluurs loopt een Witgatje, de tweede waarneming van deze soort dit jaar.
De Roodwangschildpad zit op zijn vertrouwde plekje in de kwelsloot langs de dijk; hij heeft zich half
uit het water getrokken en zit zich te koesteren in de zon.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft dit jaar voor het eerst een herder met
schaapskudde (van de fa. Rinnegom) ingehuurd voor het begrazen van het dijktalud en de
onderberm tot aan de kwelsloot. De schapen lopen binnen een afgezet deel van de dijk en grazen
alle eetbare planten, waaronder Koolzaad, Fluitenkruid en Brandnetel, weg. Het doel is een
verschraling van de bodem, opdat daar na de voorgenomen dijkversterking (in 2022-2023) een
bloemrijk gras-kruidenmengsel kan worden ingezaaid. Op dit moment zijn het dijktalud en de
onderberm, als gevolg van het jarenlang gevolgde onderhoudsbeleid van maaien en verhakselen,
zeer rijk aan nutriënten. De bodem is daarmee ongeschikt voor een kruidenrijke grasmat.

Tellingen op 9 mei, 14:00u
De afgelopen week werd het na enkele buiendagen fraai, zonnig voorjaarsweer met oplopende
middagtemperaturen. Er was wel wind, vooral uit een noordoostelijke richting. Een aanhoudende
wind heeft als regel een sterk uitdrogend effect op een bodem, vooral wanneer die niet goed
begroeid is. Gelukkig hebben het gras in de polder en veel kruiden een groeispurt ingezet, waardoor
de bodem wat beter bestand is geworden tegen de uitdrogende wind. Hier en daar begint het wit
van de Madeliefjes al vervangen te worden door het geel van de Grote Ratelaar.
Door de aanvoer van extra water via de kwelsloot langs de Landsmeerderdijk is het slootpeil overal
minstens 10cm hoger komen te staan dan twee weken geleden. De onderste draad van het
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vossenraster, dat langs de oevers in de sloot staat, is daardoor onder de waterspiegel geraakt.
Afgelopen week hebben we de draad hoger gezet en is de spanning in het vossenraster weer op de
gewenste waarde van ca. 6kV.
Vandaag op de teldag is het een stralende voorjaarsdag met een middagtemperatuur van ca. 21oC. In
het zuiden van het land worden zelfs zomerse temperaturen boven 25oC gemeten. De wind is zwak
en komt uit het noordoosten. Na morgen daalt de temperatuur scherp, maar het blijft vooralsnog
droog.
Vandaag worden ook enkele filmopnamen van de weidevogels in de polder gemaakt in opdracht van
Vogelbescherming Nederland. Leden van de Commissie Natuur geven een korte toelichting. De
opnamen zijn net klaar wanneer een luide feestmuziek over de polder schalt. Het blijkt dat de
bewoners van een huis in de nieuwe wijk Klein Kadoelen een buitenfeestje geven. De muziek gaat tot
aan het avondeten door, tot schrik en ergernis van veel buurtbewoners, die in de tuin van het mooie
voorjaarsweer willen genieten en van de rust in de polder. Beseffen die nieuwe bewoners niet hoe
ver geluid doordringt boven een open weilandgebied? En dat in het broedseizoen geen verstorende
activiteiten naast een vogelbroedgebied zijn toegestaan?
De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 73, n=15, j=27
Grutto 6, j=2
Tureluur 14, j=2
Scholekster 6
Meerkoet 25, n=4, j=11
Waterhoen 8, n=1, j=2
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 16
Wilde Eend 18, n=1

Aalscholver 1

Bergeend 10, j=6
Nijlgans 2, j=1
Grauwe Gans 205, j=224

Blauwe Reiger 3
Ekster 3
Zwarte Kraai 4
Kauw 22

Witte Kwikstaart 3
Boerenzwaluw 3

Er zijn onverminderd veel Kauwen, Zwarte Kraaien en Eksters in de polder. Een drietal Blauwe
Reigers staat langs de sloten.
Twee weken geleden dachten we dat van de twee zekere Grutto-nesten er één nest was uitgekomen
(waarna de twee kuikens werden gepredeerd) en één nest was verlaten of de eieren gepredeerd.
Vandaag zien we echter een Grutto-paar met zeker één en mogelijk twee kuikens lopen in de
inmiddels hoge begroeiing van perceel ‘Kleine Schouwstuk’. Is dit het 3e Grutto-paar of is het 2e
zekere nest toch uitgekomen? We weten het niet. In ieder geval tellen we vandaag in totaal 6 adulte
Grutto’s, het paar met de kuikens, en twee andere paren die foerageren of dommelen in de
slootkant, maar verder niet erg alert en oplettend zijn. Tijdens het repareren van het vossenraster
deze week waren enkele Grutto’s volop aan het alarmeren en zagen we in totaal 6 adulte vogels.
We tellen vandaag 73 adulte Kieviten, vrijwel evenveel als vorige week. Er zijn meer nesten
bijgekomen (we zien nu 15 bezette nesten, tegen 8 vorige week). Het zijn allemaal nesten van Kievitparen die, nadat hun eerste kuikens waren gepredeerd of van honger waren omgekomen, voor een
tweede keer zijn begonnen met broeden. Er lopen nog wel Kievit-kuikens rond (we krijgen 27 kuikens
in beeld), sommigen beginnen al wat forser te worden, anderen zijn nog piepklein. Hopelijk gaan al
die kuikens het redden, maar de predatiedruk is hoog.
Bij de Tureluurs zijn ook enkele nesten uitgekomen. We krijgen één paar met 2 kuikens in beeld en
op verschillende andere plaatsen lopen alerte paartjes. Plots is er hevig tumult in de lucht: een
Zwarte Kraai wordt achterna gezeten door een stel Tureluurs en vliegt over onze hoofden weg over
Zijkanaal I. Hij heeft een Tureluur-kuiken in zijn bek … Met bruut gemak worden de kuikens van
Tureluurs maar ook van Grutto’s door de kraaien weggegrist. Het lijkt alsof sommige kraaien zich
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specialiseren in het roven van kuikens van deze weidevogels. Het zijn gemakkelijke prooien en ze
leveren vooral voor de jonge kraaien veel eiwitrijk voedsel op.
De 3 paartjes Scholekster zijn druk aan het foerageren in de polder. Vorige week zagen we 3 kuikens
bij het paar dat in perceel ‘Gele Weidje’ als eerste met broeden was begonnen. We zien de jongen
vandaag niet; hopelijk zitten ze goed verstopt tussen de begroeiing. Het tweede paar, dat op perceel
‘Molenstuk’ heeft gebroed, zit niet meer op het nest, maar eventuele jongen krijgen we niet in beeld.
Op maandag 12 mei zien we evenwel vanaf de Kadoelenweg dat dit paar in ieder geval 1 jong heeft:
één van de ouders loopt met voedsel in zijn bek naar een brandnetelrand, waar het jong uit
tevoorschijn komt en gretig toehapt. Het derde paar heeft waarschijnlijk nog niet gebroed. Twee
andere paren die eerder wel met broeden waren begonnen, zijn tijdens de droge periode uit de
polder weggetrokken.
De Meerkoeten beginnen nu met kuikens tevoorschijn te komen. We tellen bij 4 paartjes in totaal 11
kuikens. Maar er zijn ook nog verschillende bezette nesten. Van de week, bij de reparatie van het
vossenraster, zagen we op de oever van de sloot tussen ‘Kleine Schouwstuk’ en ‘Grote Schouwstuk’
een nest met 4 eieren. Ook op andere plaatsen zijn vanaf de Landsmeerderdijk broedende
Meerkoeten te zien. Het Waterhoen-paar dat dicht bij de dijk een nest had, is klaar met broeden en
heeft 2 kuikentjes. Een ander paar lijkt nu, ook goed zichtbaar vanaf de dijk, aan een nest te zijn
begonnen.
Tijdens de reparatie van het vossenraster zagen we ook een goed verstopt nest van een Wilde Eend
met 5 eieren. We zien vandaag overigens geen eendenmoeders met kuikens. Wel zitten op veel
plaatsen mannetjes te slapen in de slootkanten. De Krakeenden zijn nog steeds niet met broeden
begonnen, zo lijkt het, want overal zwemmen of zitten nog paartjes. Een aantal Bergeenden is
inmiddels al wel aan het broeden en in de sloot naast ‘Gele Weidje’ zien we zelfs een eerste paar met
6 kuikens.
De Grauwe Gans heeft dit jaar weer een groot broedsucces: we tellen maar liefst 224 kuikens. Ze
variëren behoorlijk in grootte; de oudste kuikens beginnen al slagpennen in vleugels en staart te
ontwikkelen, de jonkies zien er nog geel-donzig uit. Er zijn drie grote groepen van kuikens en ouders
gevormd, naast enkele kleinere groepjes. We tellen in totaal 205 adulte vogels, allemaal ouders,
ooms en tantes van de kuikens. Vorige week zagen we een veel kleiner aantal ganzen; we waren toen
even bang dat de Vos had toegeslagen onder de ganzenkuikens. Maar waarschijnlijk had een grote
groep ganzen zich in één van de sloten aan het zicht weten te onttrekken.
De Boerenzwaluw vliegt laag boven de sloten op zoek naar insecten; we zien er vandaag 3 (de helft
van het zestal dat steeds aanwezig was de laatste weken, wordt er gebroed?). Van de 3 paartjes
Witte Kwikstaart in de polder zien we ook slechts 3 vogels.
Vandaag laat de Roodwangschildpad zich weer eens zien. Hij zit zich te koesteren in de zon op de
oever van de kwelsloot langs de dijk. Net als in voorgaande weken zien we ook de Kleine Plevier in
een slootkant zitten. Een tweetal Visdiefjes vliegt boven de langssloot. De Haas slaapt vandaag in
perceel ‘Weidstuk’.

Tellingen op 2 mei, 14:00u
De voorspelde weersomslag heeft de afgelopen week inderdaad plaats gevonden: de wind is naar
het westen gedraaid, de temperatuur is gedaald en het heeft flink geregend. De harde kleigrond in
de polder is weer wat zachter geworden en het gras begint zienderogen te groeien. Het helpt ook dat
het waterpeil in de polder op verzoek van boer Harry Kok is verhoogd: het automatische gemaal aan
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de Kadoelenweg is 10cm hoger afgesteld en er is flink wat water ingelaten via de hoge kwelsloot bij
de Landsmeerderdijk.
Vandaag op de teldag is het bewolkt bij een temperatuur rond 12oC. De wind is zwak tot matig en zit
in de noordwesthoek. Het is droog na buien. De komende dagen worden nog wat meer buien
verwacht; daarna wordt het droog en gaat de temperatuur weer omhoog. De resultaten van de
tellingen zijn als volgt:
Kievit 75, n=8, j=43
Grutto 6
Tureluur 18
Scholekster 6, n=1, j=3
Meerkoet 20, n=2, j=5
Waterhoen 7, n=1
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 24
Wilde Eend 15
Smient 1
Watersnip 1
Aalscholver 1

Bergeend 11
Nijlgans 2, j=1
Grauwe Gans 121, j=149
Witte Kwikstaart 6
Boerenzwaluw 4

Blauwe Reiger 4
Ekster 2
Zwarte Kraai 7
Kauw 32
Kleine Mantelmeeuw 1

De bewegingscamera die op het hek tussen de percelen ‘Anderhalf Morgen’ en ‘Stuk Achterhuis’ is
aangebracht, heeft tot onze schrik een Vos vastgelegd in de nacht van 2 op 3 mei. Hij of zij liep op
perceel ‘Stuk Achterhuis’, dus buiten de door schrikdraad afgeschermde hooilanden (waar de meeste
weidevogels broeden of gebroed hebben). Mogelijk is de Vos via de boerderij aan de Kadoelenweg
de polder ingelopen. Het schrikdraadraster werkt op dit moment niet goed omdat door de hogere
slootwaterstand een deel van de draden onder water is komen te staan. We gaan dit euvel zo snel
mogelijk verhelpen. De Grauwe Ganzen met hun grote schare aan kuikens, die ook op de percelen
langs de Kadoelenweg lopen, zullen op hun hoede moeten zijn, want ganzenkuikens zijn een geliefde
prooi voor de Vos.
De andere predatoren zoals Zwarte Kraai (we zien er 7), Kauw (32), Ekster (2), Blauwe Reiger (4) en
Kleine Mantelmeeuw (1) zijn ook nog actief in de polder. Maar de kraaiachtigen lijken zich, nu de
bodem weer wat zachter is, meer op de bodemdiertjes te richten dan op de weidevogelkuikens.
Vanmorgen werden ook een Sperwer en een Havik gezien boven de polder.
De Grutto’s hoeven nu niet meer op te letten: de enige twee kuikens van vorige week zijn
gepredeerd, waarschijnlijk door de Zwarte Kraai. Er zijn gelukkig nog wel 6 Grutto’s (3 paartjes) in de
polder overgebleven (van de aanvankelijk 5 paartjes), en soms lijkt hun gedrag erop te wijzen dat ze
alsnog of opnieuw aan een broedpoging willen gaan beginnen. Overigens zagen we op 3 mei een
groepje van 5 luidruchtig roepende Grutto’s vliegen boven de weilanden net buiten de ring A10
(vanaf het fiets-wandelpad achter Landsmeer, het Dorspad). Zaten daar ‘onze’ uitgeweken Grutto’s
bij? Ook opmerkelijk: we zagen daar een vlucht Wulpen van ca. 40 vogels. Ze zitten daar al wat
langer, want ze zijn eerder waargenomen. Wachten ze op beter weer alvorens naar hun broedgebied
te gaan?
We tellen vandaag 75 Kieviten, waarvan nog 8 op het nest. Het lijkt er dus op dat na vorige week niet
nog meer Kieviten uit de polder zijn weggetrokken. Bijna alle Kieviten zijn waakzaam en vallen
fanatiek Zwarte Kraaien en Kauwen aan die te dicht bij hun kuikens komen. Sinds vorige week zijn
een twintigtal nesten uitgekomen (of gepredeerd). In totaal zien we vandaag 43 kuikens; ze lopen
rond op alle afgerasterde hooilandpercelen, maar ook buiten de afrastering (o.a. op perceel ‘Gele
Weidje’). De nu weer wat nattere drainagegreppels zijn favoriet bij de kuikens op hun zoektocht naar
insecten en ander klein eetbaar grut.
De Tureluurs zijn waarschijnlijk ook al met broeden begonnen maar we krijgen daar geen goed beeld
van. We tellen in totaal 18 adulte vogels, een hoog aantal, hetgeen een aanwijzing kan zijn dat het
broeden toch door veel paartjes wordt uitgesteld.
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Het Scholeksterpaar dat op perceel ‘Gele Weidje’ heeft gebroed, lijkt 3 kuikens te hebben. We zien ze
bij elkaar zitten. Het andere paar zit nog op het nest in perceel ‘Molenstuk’. Er is ook nog een derde
paar Scholeksters in de polder.
De eieren van de Meerkoeten beginnen ook uit te komen. We krijgen bij 2 paartjes in totaal 5
pulletjes te zien. Met hun rode pluizenkopjes zijn het opvallende kuikens. Op twee plaatsen zien we
een Meerkoet op het nest zitten, maar er zullen nog veel meer nesten zijn gezien het grote aantal
van 20 adulte vogels dat we noteren. De Waterhoen die vanaf de Landsmeerderdijk goed zichtbaar
op het nest zit, is nog niet klaar met broeden. Op andere plaatsen krijgen we in totaal 7
Waterhoenen in beeld. Er zitten verspreid door de polder verschillende Wilde Eenden, vooral
mannetjes, te slapen langs de slootkanten. Vrouwtjes met kuikens zien we niet meer. Krakeenden
zwemmen paarsgewijs in de sloten of zitten bij elkaar op het land. Evenmin als de Bergeenden zijn ze
al met broeden begonnen, zo lijkt het. Maar de Bergeenden verrassen ons ieder jaar weer wanneer
eind mei plotseling een groot aantal kuikentjes in de sloten zwemt. Vorige week waren we blij met
de waarneming van een paartje Slobeenden; vandaag zien we ze helaas niet terug. Ook de
Wintertalingen en Watersnippen zien we niet meer, zij het dat de bewegingscamera de afgelopen
week nog tweemaal een Watersnip heeft vastgelegd. Vandaag zien we wel een Smient, een
mannetje.
Bij de Grauwe Gans tellen we in totaal 149 kuikens, minder dan vorige week. Ook het aantal adulte,
voor een deel niet broedende ganzen is lager. Zien we hier het effect van een in de polder jagende
Vos? Het Nijlganzenpaar met één kuiken loopt op perceel ‘Gele Weidje’; dit paar is afgelopen week
gesnapt door de bewegingscamera.
Er zijn zeker 3 paartjes Witte Kwikstaart in de polder. Het lijkt erop dat de nieuwe huizen van Klein
Kadoelen in aanmerking komen als broedlocatie voor deze opvallende zwart-witte vogel: we zien een
Witte Kwikstaart onder de pannen van een huis aan de rand van de polder verdwijnen. Er is vandaag
ook een paartje Gele Kwikstaart in de polder. De Kleine Plevier die hier nu al weken zit, zien we terug
in de slootkant. Op 3 mei zien we een tweetal Visdiefjes zitten op een paar hekpalen. Boven de
sloten vliegen Boerenzwaluwen; we zien er vandaag 4. In de paardenstal net buiten de ring A10, zijn
de zwaluwen overigens al bezig met de nestbouw. Ook in de stal van boer Harry Kok in Landsmeer
zijn de Boerenzwaluwen druk in de weer. Deze week zagen we de eerste vier Gierzwaluwen van dit
seizoen boven de polder.
We zien een grote Haas op perceel ‘Rijstuk’. Eerder deze week werd ook een Haas ’s avonds
vastgelegd door de bewegingscamera.

Tellingen op 25 april, 14:00u
Zoals voorspeld is het ook de afgelopen week zeer zonnig geweest met een soms krachtige wind uit
oost tot noord, en een middagtemperatuur rond 18oC. Overal in het land laat de aanhoudende
droogte zich voelen. De kleibodem van de polder droogt zienderogen uit en wordt langzaam zo hard
als steen. Dit speelt vooral in de delen die de afgelopen winter langdurig onder water hebben
gestaan en nu nog niet begroeid zijn. Ook de percelen waar de schapen de afgelopen winter het gras
kort hebben gehouden zien er droog en kaal uit. Dit is niet gunstig voor de weidevogelkuikens: ze
kunnen zich niet verstoppen in de begroeiing en zijn goed zichtbaar voor de predatoren. Ook wordt
het vinden van geschikt voedsel problematisch, waardoor kuikens verhongeren en adulte vogels
wegtrekken.
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Vandaag op de teldag is het bewolkt bij een temperatuur rond 14oC. De wind is zwak tot matig en zit
in de noordhoek. De komende dagen blijft het droog. Vanaf dinsdag gaat het weer veranderen: de
wind draait naar het zuidwesten, het weer wordt wisselvalliger en er is grote kans op regen en lokale
buien. De middagtemperatuur blijft onder de 16oC. De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 72, n=22, j=25
Grutto 8, j=1
Tureluur 15
Scholekster 5, n=1
Meerkoet 16, n=4
Waterhoen 6, n=1
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 24
Wilde Eend 16, j=8
Slobeend 2
Wintertaling 4
Watersnip 3

Bergeend 11
Nijlgans 2, j=1
Grauwe Gans 146, j=163
Witte Kwikstaart 6
Boerenzwaluw 5

Blauwe Reiger 2
Ekster 2
Zwarte Kraai 6
Kauw 24
Kleine Mantelmeeuw 2

Er is een flink aantal kraaiachtigen in de polder: we tellen Zwarte Kraai 6, Kauw 24 en Ekster 2.
Normaal kunnen deze predatoren tussen het gras insectenlarven en wurmpjes vinden, maar door de
droogte zitten die diep in de grond en moeten ze naar alternatief voedsel gaan zoeken. Waarschijnlijk is dit ook de tijd dat de jongen van de kraaiachtigen uit het ei kruipen, waardoor de urgentie om
voedsel te vinden erg groot is. Met name de kuikens van de weidevogels moeten het ontgelden en
worden het slachtoffer. Merkwaardigerwijs beginnen de Blauwe Reigers ook meer door het veld te
lopen op zoek naar voedsel. Normaal staan ze aan de slootkanten, maar vandaag zien we een reiger
actief op zoek naar prooi midden tussen de rondlopende kuikens van Kievit en Grauwe Gans. Hij trekt
zich weinig aan van de fanatiek aanvallende Kieviten. Een ganzenpaar met piepkleine kuikens ziet het
gevaar en leidt de jongen snel weg naar de dichtstbijzijnde sloot. Er vliegen 2 Kleine Mantelmeeuwen
over; ze lijken vandaag geen interesse te hebben in de kuikens. Eergisteren werd een andere
predator, een Havik, door een Kievit weggejaagd uit de polder.
Vorige week telden we een record aantal van 92 adulte Kieviten. Bij veel Kievit-paren liepen de
eerste kuikens van dit seizoen rond. Ook waren er nieuwe nesten bijgekomen. Vandaag blijkt het
aantal Kieviten met maar liefst 20 individuen te zijn afgenomen. De onlangs met broeden begonnen
Kievit-paartjes zijn er merendeels nog (we zien de meeste van hen terug op het nest), maar het
aantal paren met jongen is afgenomen. Hoewel we net als vorige week 25 kuikens in beeld krijgen, is
dit aantal lager dan verwacht (er zouden de afgelopen week veel eieren uitgekomen moeten zijn).
Het wegtrekken van de Kieviten kan maar één ding betekenen: er is een grote kuikensterfte. De
kuikens kunnen niet voldoende voedsel vinden in het korte gras en op de harde, soms kale
kleibodem. We zien daarom dat de Kievit-paren met kuikens naar de slootkanten trekken, waar in de
modder nog wel wat te vinden is. Het wordt hier dringen: de verschillende paartjes gaan elkaar soms
te lijf in hun pogingen om de eigen kuikens op geschikte plekken langs de waterkant te krijgen. Een
tweede oorzaak van de kuikensterfte is de predatie door de kraaiachtigen: deze rovers azen door
voedselgebrek meer dan normaal op de kuikens van de weidevogels.
We zien het gebeuren bij de Grutto’s. Deze week, op 23 april, zijn de eieren van het langstbroedende Grutto-paar uitgekomen. Er lopen twee kuikens rond die goed in de gaten worden
gehouden door de ouders. Een dag later zien we nog maar één kuiken. Ook vandaag, op de teldag,
zien we het paar met het ene jong lopen. Het jong wordt continu door een paar Zwarte Kraaien
belaagd, maar wordt door de ouders en twee andere hulpvaardige Grutto’s verdedigd. De kraaien
zijn echter zeer vasthoudend in hun aanvallen en laten zich nauwelijks meer verjagen. Ze lijken
wanhopig op zoek naar voedsel te zijn. De volgende dag is het jong verdwenen …
Vorige week zagen we twee broedende Grutto’s en dachten we dat er nog twee andere nesten
zouden kunnen zijn. Vandaag zien we geen enkele broedende Grutto meer. In ieder geval is dus één
nest uitgekomen, het tweede, zekere nest is gepredeerd of verlaten. Op de teldag zien we in totaal 8
adulte Grutto’s; een dag later zijn er nog 6.
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Ook de Tureluurs hebben last van de droogte. Voor zover we kunnen nagaan is nog geen enkel
Tureluur-paartje met broeden begonnen. Ze lopen in de slootkanten en zijn druk op zoek naar
voedsel. Er lijken ook al Tureluurs vertrokken te zijn: we krijgen vandaag in totaal 15 vogels in beeld.
Het Scholekster-paar dat het eerst met broeden is begonnen, lijkt nu jongen te hebben, maar
waarschijnlijk hebben de jongen zich verstopt want we zien ze niet. Een tweede paar is nog bij hun
nestplaats. De andere twee paren die vorige week met een nest begonnen waren, zien we nu niet
meer terug. In totaal krijgen we 5 adulte Scholeksters in beeld. We zien ook dat ze gemakkelijk even
de polder uitvliegen, waarschijnlijk op zoek naar voedsel.
Op verschillende plaatsen zien we Meerkoeten op het nest zitten. Op 26 april krijgen we vanaf de
Kadoelenweg de eerste rode pluizenbolletjes in de kijker: er zijn 4 kleine kuikentjes uit het ei
gekropen. Het nest van de Waterhoenen dat vanaf de Landsmeerderdijk goed zichtbaar is, is ook nog
bezet. Krakeenden en Bergeenden lijken nog niet met broeden te zijn begonnen. We zien twee
vrouwtjes Wilde Eend met jongen: één met één kuiken, de ander met 7 kuikens. Ook in voorgaande
weken zagen we steeds moedereenden met een aantal kleine kuikens, maar na een paar dagen
waren ze verdwenen. De predatie door Zwarte Kraai, Kauw, Kleine Mantelmeeuw en Blauwe Reiger
is hoog.
Er zijn nog minimaal twee paartjes Wintertaling in de polder. Tot onze blijdschap zien we ook een
paartje Slobeend. In voorgaande jaren was deze eendensoort een steeds terugkerende voorjaarsgast,
maar van broeden is het waarschijnlijk nooit gekomen.
Bij de Grauwe Gans tellen we in totaal 163 kuikens, zo’n 50 minder dan vorige week, maar voor een
deel zitten ze verstopt in de sloten (die we vanaf de Landsmeerderdijk niet allemaal goed kunnen
overzien). Er loopt ook een Nijlganzenpaar met één jong.
In de slootkanten zien we in totaal 3 Watersnippen. Omdat ze een zeer goede schutkleur hebben
vallen ze nauwelijks op tussen de plantenresten; er kunnen er daarom meer zijn. Bij de vaarzen op
perceel ‘Achterdijk’ vliegt een Gele Kwikstaart. De Witte Kwikstaart is met 3 paartjes in de polder;
deze vogels broeden op de daken van de huizen rond de polder. Boven de sloten foerageren enkele
Boerenzwaluwen; we tellen er 5. Ze zijn nog niet op hun broedlocatie, de paardenstal aan de
Stoombootweg, gezien.
Een bijzondere waarneming deze week was een Witgatje, een kleine steltloper die in de slootkanten
op zoek was naar voedsel. Vandaag zien we ook de Kleine Plevier weer terug op de oever van één
van de dwarssloten (voor de vierde zaterdag op rij).
Op perceel ‘Kleine Schouwstuk’ zien we een Haas. Met de bewegingscamera op het hek tussen de
percelen ‘Stuk Achterhuis’ en ‘Anderhalf Morgen’ is afgelopen week ’s nachts tweemaal een Haas
gesnapt. In de kwelsloot langs de Landsmeerderdijk wordt op 26 april de Roodwangschildpad
teruggezien. In de Molensloot, de centrale langssloot, en enkele diepere dwarssloten zien we de
donkere, smalle ruggen van paaiende Brasems door het wateroppervlak bewegen.

Tellingen op 18 april, 14:00u
Het is de afgelopen week opnieuw erg zonnig geweest maar vandaag, op de teldag, is de lucht
bewolkt. Er is wat regen voorspeld; tijdens het tellen vallen er inderdaad wat spatjes en later in de
middag wordt de straat zelfs een beetje vochtig, maar gezien de al weken durende droogte stelt deze
neerslaghoeveelheid niets voor. De bovenlaag van de bodem begint al uit te drogen. Gelukkig bevat
de bodem in de polder nog wel heel veel vocht, zodat de groei van het gras op gang kan komen. De
wind zit nog steeds in de oosthoek en is matig. De temperatuur bedraagt ca. 15oC. De komende
dagen wordt het kouder, trekt de oostenwind aan, en wordt het weer zonniger. Daarna gaat ook de
temperatuur weer omhoog.
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De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 92, n=37, j=25
Grutto 8, n=2
Tureluur 20
Scholekster 8, n=4
Meerkoet 26, n=2
Waterhoen 8, n=1
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 26
Wilde Eend 18, j=7
Wintertaling 6
Watersnip 5

Bergeend 14
Nijlgans 2
Grauwe Gans 210, j=203
Witte Kwikstaart 6
Boerenzwaluw 4

Blauwe Reiger 3
Ekster 4
Zwarte Kraai 6
Kauw 19
Kleine Mantelmeeuw 2

Er is nog een flink aantal kraaiachtigen in de polder: we tellen Zwarte Kraai 6, Kauw 19 en Ekster 4.
Soms vliegt een grote groep Kauwen (van zo’n 50 individuen) boven de polder, maar gelukkig blijven
de meesten niet hangen. Aan het begin van de telling cirkelen er 2 Buizerds hoog in de lucht. Ook
laten 2 Kleine Mantelmeeuwen zich even zien, maar die worden door de alerte Kieviten snel
verjaagd. Langs de slootkanten zijn enkele Blauwe Reigers actief op zoek naar prooi. Een moeder
Wilde Eend met 4 kuikens wordt belaagd; we kunnen niet zien of de reiger succes heeft. Een
buurtbewoner meldt ons dat een rode kat vanaf de Kadoelenweg de polder, perceel ‘Elleboog’,
ingelopen is en daar een pas uitgekomen Kievit-kuiken heeft gegrepen. Daarom de oproep aan alle
omwonenden: laten we met zijn allen proberen de katten weg te houden uit de polder.
Het aantal Kieviten is de afgelopen week gestegen tot maar liefst 92. Er zijn nieuwe nesten
bijgekomen (we tellen er in totaal 37), maar er lopen inmiddels ook 8 paartjes rond met kuikens! De
kleine pluizige bolletjes zijn met de verrekijker goed zichtbaar in het nog korte gras. Ze rennen korte
stukjes om daarna abrupt stil te staan. Vaak pikken ze iets onzichtbaars van de grasstengels. Ze
zoeken ook graag in de drainagegreppels naar voedsel (vooral kleine insecten). De eerste Kievitkuikens zagen we op 15 april, op perceel ‘Stuk Achterhuis’. Er liep daar langs de centrale hoofdsloot
een Kievit-paar met 4 kuikens. In het betreffende perceel hebben we overigens nooit een nest
kunnen ontdekken.
Vandaag tellen we 8 Grutto’s, inclusief de 2 die we op het nest zien zitten. We denken echter dat er 5
paar Grutto’s in de polder zijn, en dat er naast de 2 nesten die we vanaf de Landsmeerderdijk in
beeld krijgen, nog ergens 2 nesten zijn gemaakt. Eén paar, het 5e paar, zien we vaak bij elkaar in de
slootkant staan; dit paar lijkt nog niet met broeden begonnen te zijn.
We tellen net als vorige week 20 Tureluurs; ze lopen op hun snelle poten paarsgewijs rond, vooral
langs de slootranden, en lijken nu allemaal een eigen territorium in bezit genomen te hebben.
Er zijn 4 paar Scholeksters in de polder; twee paren zitten al enige tijd op de eieren, de andere twee
paren zijn de afgelopen week begonnen met broeden. Ze zitten allemaal goed in het zicht op de
grond in het weiland.
Het aantal kuikens van de Wilde Eend is de afgelopen week flink afgenomen. Telden we vorige week
bij 3 eendenmoeders nog in totaal 19 kuikens, vandaag zien we bij 2 vrouwtjes in totaal 7 kuikens.
Waarschijnlijk zijn Zwarte Kraai, Kauw, Kleine Mantelmeeuw en Blauwe Reiger de belangrijkste
predatoren. Mogelijk is momenteel ook het voedselaanbod nog aan de lage kant (ze racen graag
achter kleine mugjes aan) en verzwakken ze door de honger.
Krakeenden en Bergeenden zien we nog niet broeden, wel Waterhoen en Meerkoet. Er lijken een
paar Bergeenden bijgekomen te zijn. Nog steeds in de polder : Wintertaling en Watersnip.
De Grauwe Gans heeft deze week erg veel kuikens gekregen: overal zien we nu ouderparen lopen
met een aantal aandoenlijk waggelende kleintjes in hun kielzog. In totaal tellen we 203 kuikens bij
zo’n 30 ouderparen. Het aantal adulte vogels is overigens groter: we tellen er maar liefst 210. Er
zitten ook nog enkele ganzen op de eieren, zo lijkt het.
Voor de derde zaterdag op rij zien we een Kleine Plevier. Hij zoekt naar voedsel op de modderige
oever van een van de dwarssloten. De Witte Kwikstaarten rennen en fladderen achter insecten aan.
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Er zijn 3 paartjes; één paartje is bezig met een nest onder de dakpannen van een huis aan de
Kadoelenweg.
We zien deze week, op 15 april, de eerste Boerenzwaluwen in de polder. Ze zijn weer terug! Een
groepje van 4 dat vooral boven de centrale langssloot naar voedsel zoekt. Af en toe gaan ze op het
schrikdraad zitten dat bovenlangs het hek tussen de percelen ‘Anderhalf Morgen’ en ‘Stuk
Achterhuis’ is gespannen. Hopelijk gaan ze weer in de paardenstal aan de Stoombootweg broeden.
Andere bijzondere waarnemingen deze week: Op 17 april zien we een Graspieper en even later een
Tapuit. Buurtbewoners weten te melden dat een groepje van 4 Gele Kwikstaarten op bezoek is
geweest.

Tellingen op 11 april, 14:00u
.
Het is de afgelopen week erg zonnig geweest en behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Ook
vandaag op de teldag, is het zonnig en vrijwel onbewolkt. De wind is zwak en zit in de oosthoek. De
temperatuur bedraagt ca. 16oC.
De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 84, n=41
Grutto 9, n=2
Tureluur 20
Scholekster 8, n=2
Meerkoet 18, n=4
Waterhoen 8, n=1
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 30
Wilde Eend 21, j=19
Wintertaling 12
Watersnip 8

Bergeend 10
Nijlgans 1
Grauwe Gans 152, j=34

Blauwe Reiger 1
Ekster 4
Zwarte Kraai 10
Kauw 28

Witte Kwikstaart 4
Kokmeeuw 1

We zien ook 10 Zwarte Kraaien; ze zitten vooral in de percelen rond de boerderij aan de
Kadoelenweg. Er staan daar een paar hoge wilgen waar ze zich graag in ophouden. Hopelijk gaan ze
daar geen nesten bouwen. Kauwen (we tellen er 28) en Eksters (4) nestelen in de buurt; de Kauwen
hebben een voorkeur voor de schoorstenen op de huizen.
Afgezien van een enkele Kokmeeuw zien we vandaag geen meeuwen in de polder. Maar op 12 april
vliegt een Kleine Mantelmeeuw over met een kuikentje van de Wilde Eend in zijn bek. De Blauwe
Reiger aast ook op eendenkuikens: we zien een adulte vogel aan de slootkant staan waar een
moedereend met jongen zwemt; hij loopt mee met de kuikens en vliegt naar de andere oever
wanneer ze daar naar insecten happen. Het lukt de reiger niet er één te pakken te nemen. Later zien
we een Zwarte Kraai uitvallen doen naar de paniekerig rondzwemmende kuikens. Ze blijven
vooralsnog ongedeerd. Op 13 april maakt een buurtgenoot een foto van een rondcirkelende Buizerd,
die door een Kievit wordt verjaagd.
We zien verspreid over de polder in totaal 41 Kieviten erg vast, in broedhouding, op de grond zitten.
Het lijkt er dus op dat er sinds vorige week nog 7 nesten bijgekomen zijn. Het zou betekenen dat het
grote aantal van 40 tegelijk broedende Kieviten van vorig jaar met één wordt overtroffen. Toch zijn
we er niet helemaal zeker van, vooral omdat we het totale aantal vogels niet goed hebben kunnen
bepalen. Eén nest is op perceel ‘Elleboog’ gemaakt; dat is een gevaarlijke plaats omdat de schapen
hier lopen. Schapen zijn nauwelijks verstorend voor broedende Kieviten, maar kunnen ongewild wel
over een nest heenlopen en zo de eieren vertrappen. De komende week zullen overigens de eerste
Kievit-kuikens tevoorschijn komen.
Vorige week zagen we in totaal 10 Grutto’s, vandaag tellen we er 9, waarvan 2 op het nest.
Hoogstwaarschijnlijk zijn er, zoals we hoopten, 5 paartjes in de polder. De komende week zullen er
meer nesten bijkomen; probleem is wel een beetje dat de broedende Grutto’s aanzienlijk moeilijker
in beeld te krijgen zijn dan de Kieviten.
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De Tureluurs zijn, net als vorige week, erg bewegelijk en lijken merendeels nog niet aan het broeden
te zijn. Wel zien we regelmatig copulerende paartjes. Of de Tureluurs tot broeden zijn overgegaan
blijft evenwel gissen, want eigenlijk zien we vanaf grote afstand vrijwel nooit een Tureluur op zijn
nest. Ze verstoppen zich uitstekend tussen de graspollen en een nest kan eigenlijk alleen worden
opgemerkt, wanneer een vogel op slinkse wijze terugkeert naar de plaats waar het nest zich bevindt.
Tureluurs zijn vanwege hun bewegelijkheid ook moeilijker te tellen. Op dit moment lijken de paartjes
elk wel een eigen gebied in de polder te hebben ingenomen.
De Scholeksters zijn altijd goed te zien, ook op hun nest. Er zijn 4 paartjes in de polder, waarvan er 2
aan het broeden zijn. De 2 andere paren staan luid roepend tegenover elkaar en bewaken kennelijk
een denkbeeldige scheidslijn, waar niet overheen gegaan mag worden.
We zien nog geen jongen bij de Meerkoeten, Waterhoenen, en Krakeenden. Wel zwemmen er op
diverse plaatsen vrouwtjes van de Wilde Eend met pullen; de woerden zitten te slapen in de
slootkanten of proberen alsnog een ‘los-zwemmend’ vrouwtje te versieren. Verrassend is dat er nog
steeds een zestal paartjes Wintertaling in de polder is. Ook zijn er nog Watersnippen (we zien er 8).
Op steeds meer plaatsen lopen waakse paren Grauwe Gans rond met hun pas uit het ei gekropen
kuikens. We zien 5 ouderparen met in totaal 34 kuikens.
Er zijn nu 5 paren Bergeend in de polder (er lijkt één paar bijgekomen te zijn). Tot voor kort ging het
er vrij rustig aan toe tussen de Bergeenden, maar vandaag zijn 2 paartjes flink aan het bakkeleien..
In één van de modderige slootkanten zien we een Kleine Plevier rondscharrelen. We dachten hem
vorige week ook al gezien te hebben, maar vandaag zit hij dichter bij en krijgen we hem scherp in
beeld. De kenmerkende gele oogring is duidelijk te zien. Op twee plaatsen zien we een paartje Witte
Kwikstaarten.
Op de oever van de kwelsloot langs de dijk zit een schildpad; hij warmt zich op in de zon. Vorig jaar
zagen we begin april op nagenoeg dezelfde plaats eveneens een schildpad, toen gedetermineerd als
een Roodwangschildpad. Waarschijnlijk heeft dit exemplaar zich het afgelopen jaar goed in leven
weten te houden. De zachte winter heeft hem daarbij ongetwijfeld geholpen.
Hazen zien we vandaag niet. We hebben ze al een langere tijd niet gezien; mogelijk zijn ze naar
Waterland gegaan.
De afsluiter in de pijp door de dam in de toevoersloot, bij Klein Kadoelen, is door de watersysteembeheerder van het hoogheemraadschap (HHNK) verder open gedraaid. Het waterpeil in de kwelsloot
langs de dijk is daardoor flink gestegen. Aan het benedenstroomse eind van de kwelsloot loopt nu via
de zich daar bevindende overlaat en afvoerpijp water de polder in, waardoor ook het waterpeil in de
polder stijgt. Dit was nodig omdat het waterpeil door de aanhoudende droogte met veel wind te laag
was geworden.

Tellingen op 4-5 april
De wind is gedraaid en zit nu in de zuidoosthoek. Boven Europa heeft zich een uitgestrekt hogedrukgebied opgebouwd dat dit weekend en ook de komende dagen droog en warm voorjaarsweer brengt
met een middagtemperatuur rond de 20oC. De vaak harde wind van de afgelopen weken heeft
ervoor gezorgd dat alle drainagegreppels droog zijn gevallen. Hopelijk gaat het binnenkort weer wat
regenen, dat zou gunstig zijn voor de weidevogels.
De resultaten van de tellingen in het weekend zijn als volgt:
Kievit 72, n=34
Grutto 10, n=1
Tureluur 20

Krakeend 20
Wilde Eend 13, j=11
Smient 2

Bergeend 8
Nijlgans 2
Grauwe Gans 108, j=21

Blauwe Reiger 3
Ekster 4
Zwarte Kraai 12
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Scholekster 10, n=1
Meerkoet 24, n=3
Waterhoen 6
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Wintertaling 12
Watersnip 4

Witte Kwikstaart 6

Kauw 32
Kleine Mantelmeeuw 2

Het lijkt erop dat het aantal Kauwen en Zwarte Kraaien in de polder aan het afnemen is: we tellen dit
weekend 12 Zwarte Kraaien en 32 Kauwen. Dat zou voor de weidevogel-kuikens die binnenkort uit
het ei komen (de eerste Kievit-kuikens worden in de 2e week van april verwacht) wel fijn zijn. Ook het
aantal meeuwen is flink gedaald: we zien slechts een enkel paar Kleine Mantelmeeuwen rondvliegen.
Er zijn de afgelopen week 4 Kievit-nesten bijgekomen, we tellen er nu in totaal 34. Opmerkelijk is dat
we alle nesten die we vorige week zagen, weer terugvinden. Er zijn dus nog geen eerste broedpogingen mislukt. We tellen dit weekend maar liefst 10 Grutto’s, 2 meer dan vorige week. Of hebben
we een dubbeltelling gedaan? Ze lopen merendeels paarsgewijs in de slootkanten, in hun
vertrouwde percelen ‘Weidstuk’, ‘Rijstuk’ en ‘Duizend Roed’. In ieder geval kunnen we 1 Grutto-nest
noteren. De Tureluurs zijn bewegelijker: ze zijn actief in de slootkanten en rennen en vliegen
gemakkelijk van het ene perceel naar het andere. We zien vandaag 20 adulte vogels, een paar vogels
minder dan vorige week. Waarschijnlijk zijn ze nog niet aan het broeden, want het gras is nog erg
kort, waardoor ze hun nest niet zo gemakkelijk kunnen verstoppen. Er is al wel een paartje
Scholeksters met broeden begonnen: we zien de zittende vogel open en bloot in perceel ‘Gele
Weidje’ op vrijwel dezelfde plek als vorig jaar. Drie paar Meerkoeten hebben hun nest ook goed
zichtbaar in het open weiland gemaakt, op enige afstand van de sloten. Gezien het grote aantal
rondlopende Meerkoeten zijn er ongetwijfeld veel meer nesten, maar dan, vanaf afstand niet
zichtbaar, in de slootkanten. Waarschijnlijk zijn er ook al Waterhoenen aan het broeden; ze leiden in
het algemeen een nogal verborgen leven, vooral in de broedtijd.
We zien de eerste Wilde Eend met piepjonge kuikens; het zijn er maar liefst 11. Moeder eend klimt
op zeker moment de oever op en wil naar een verder gelegen sloot lopen. Helaas kiest ze de
verkeerde plek uit want er lopen daar, niet toevallig, ook een Kauw en een Zwarte Kraai rond.
Moeder met kroost heeft nog geen twee meter afgelegd of de Kauw heeft al een kuiken in zijn
snavel. Gelukkig heeft de moedereend het in de gaten en maakt ze veel misbaar, waardoor de Kauw
het spartelende kuiken los laat. Halsoverkop gaat het eendenkroost weer terug in het water. De
volgende dag tellen we nog 10 kuikens.
Op diverse plaatsen lopen ook de eerste paren Grauwe Gans met jongen rond. We tellen in totaal 21
kuikens bij 5 paren. De Bergeenden hebben al langere tijd geleden paren gevormd maar lijken nog
niet erg bezig te zijn met de voortplanting. Ook de Krakeend-paren zijn nog niet erg actief. De
Wintertaling is nog steeds in de polder: we tellen op verschillende plaatsen in totaal 5 paartjes. Er
zwemt ook nog een paartje Smient rond. De Watersnip foerageert tussen de Tureluurs in de
slootkanten (we tellen er in totaal 4); we zijn benieuwd hoelang ze hier nog blijven.
Witte Kwikstaart is met 3 paar in de polder; vorig jaar is de Witte Kwikstaart hier tot broeden
gekomen. De Lepelaar die regelmatig de polder aandoet om naar voedsel te zoeken, laat dit
weekend zijn snavel niet zien. Wel is de afgelopen week een Ooievaar op bezoek geweest. Hopelijk
blijft deze liefhebber van kleine kuikentjes de komende tijd weg. Ook op bezoek: een paartje Grote
Canadese Gans, maar zij houden het hier snel voor gezien. Zoals gewoonlijk foerageren er veel
Houtduiven; we tellen er op zaterdag in totaal 24, maar hun aantal varieert sterk tussen 10 en 50. Ze
broeden in de bomen rond de polder en in de buurt. Spreeuwen zijn eveneens veel te zien op zoek
naar larven, wurmpjes e.d.; ze zijn al begonnen met de nestbouw onder de pannen van de huizen.
Boer Harry heeft afgelopen week de schapen geschoren. De afgelopen winter stonden de twee
koppels gescheiden van elkaar op perceel ‘Bouwland’ en percelen ‘Molenstuk’ en Stuk Achterhuis’.
Nu lopen ze allemaal bij elkaar op percelen ‘Elleboog’ en ‘Achterdijk’.
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Tellingen op 28-29-30 maart
De afgelopen week was het helder en zeer zonnig weer, met koude en soms harde wind vanuit de
oosthoek. In sommige nachten zakte de temperatuur in de polder tot even onder het vriespunt. Op
de teldag, zaterdag 28 maart, draait de wind naar het noorden, en neemt nog wat meer in kracht
toe. De temperatuur (in de beschutting) komt niet meer boven de 10oC. De dagen erna raakt de lucht
bewolkt en op maandag 30 maart valt er af en toe een klein buitje.
Vanwege het rondwarende Corona-virus gaan we niet meer met de gehele weidevogelgroep vogels
tellen. Onafhankelijk van elkaar doen we op 28 en 29 maart waarnemingen vanuit woonhuizen en
tuinen. Op 30 maart brengen twee tellers vanaf de Landsmeerderdijk de nesten van de Kieviten in
kaart. De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 76, n=30
Grutto 8
Tureluur 23
Scholekster 8
Meerkoet 24
Waterhoen 10
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 52
Wilde Eend 14
Wintertaling 12
Watersnip 2
Lepelaar 1

Bergeend 8
Nijlgans 2
Grauwe Gans 189
Witte Kwikstaart 6

Blauwe Reiger 2
Ekster 2
Zwarte Kraai 21
Kauw 52
Kleine Mantelmeeuw 6
Zilvermeeuw 2

Het aantal Kauwen en Zwarte Kraaien dat zich in de polder ophoudt, is nog erg hoog. Vorig jaar was
dat aan het begin van het seizoen ook zo, maar toen vertrok het kraaienvolk in de weken daarna
geleidelijk naar de eigen broedplaatsen. De Eksters blijven vooral in de aanliggende tuinen
rondzwerven met voedselzoekuitstapjes naar de polder; vandaag zien we 2 adulte vogels in het
weiland. De Blauwe Reigers zijn nu bijna allemaal vertrokken naar hun broedkolonies; van deze
eendenkuikenliefhebbers hebben we voorlopig niet veel meer te duchten. We maken ons nog wel
wat zorgen om de aanwezigheid van Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen. Boven de polder
zagen we de afgelopen week regelmatig een paartje Buizerds om elkaar heen cirkelen. Ze zijn ook
regelmatig te zien boven het aangrenzende Waterland, net buiten de ring A10. Ze zijn duidelijk op
vrijersvoeten. Boven de polder werden ze flink achterna gezeten door een paar Zwarte Kraaien en
Kauwen.
We tellen in totaal 76 Kieviten; het aantal bezette nesten is de afgelopen week toegenomen tot 30.
Vorig jaar telden we rond deze tijd 40 nesten; er waren toen ook veel nesten op perceel ‘Bouwland’
te vinden. Dit perceel is de afgelopen winter geheel kaal gegraasd door de schapen. Mogelijk is dat
de reden waarom er op dit perceel vooralsnog wat minder nesten gemaakt zijn. We verwachten
overigens dat er in de komende tijd nog enkele nesten bij zullen komen. De Grutto’s (we tellen er 8)
zijn nu nog vooral in de sloten en slootkanten te vinden. Met hun lange snavels poeren ze in de
modder op zoek naar hun favoriete voedsel (wormen en maden). Ze lijken al wel paren te hebben
gevormd. De Tureluurs (we zien er 23) zijn onderling nog aan het kibbelen; ze zijn met dit koude
weer ook erg druk bezig met het zoeken naar voedsel. De Scholeksters zijn hier en daar al een kuiltje
aan het draaien, maar erg serieus lijkt het nog niet. We tellen 4 paartjes; af en toe moet onder luid
‘tepiet-tepiet-geroep’ een overigens onzichtbare territoriumgrens worden afgebakend.
Een flink aantal Meerkoet-paartjes is met de nestbouw begonnen of zit al op eieren. We ontdekken
vanaf afstand 4 broedende Meerkoeten; dit aantal zal wel hoger liggen want we kunnen niet alle
slootkanten zien. De Waterhoenen zijn paarsgewijs te vinden in de stukjes sloot, die ze als hun eigen
territorium beschouwen.
Het aantal Krakeend-paren is deze inventarisatie-ronde groter dan vorige week; misschien komen ze
met het koude weer liever weer terug naar hun vertrouwde winterplek. Verspreid in de polder tellen
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we in totaal 6 paartjes Wintertaling. Ook zien we op twee plaatsen een Watersnip. De 4 paren
Bergeend zitten op verschillende plaatsen in de polder en lijken geen behoefte te hebben aan
gevechten om een eigen territorium.
Er is nog minstens 1 Bontbekplevier in de polder. Regelmatig zagen we de afgelopen dagen een
‘bontbekje’ uit een drainagegreppel opduiken. Er zijn ook minstens 3 paar Witte Kwikstaarten in de
polder. Het tellen van deze opvallende vogeltjes is soms moeizaam omdat ze nogal bewegelijk zijn.
Een Lepelaar gaat van sloot naar sloot om met grote maaibewegingen van zijn snavel voedsel te
zoeken. Op perceel ‘Duizend Roed’ zien we net als vorige week, en op bijna dezelfde plaats, een
grote Haas zitten.

Telling op zaterdag 21 maart, 14:00u
Het is geheel onbewolkt op de teldag, de zon schijnt uitbundig, en de temperatuur bedraagt ca. 8oC.
Maar vanwege de harde oostelijke wind, die op de Landsmeerderdijk recht in ons gezicht blaast, is
het wel afzien! De sfeer is een beetje raar, want we moeten vanwege de Corona-pandemie onderling
1,5m afstand aanhouden. Er zijn veel wandelaars en fietsers op de dijk, maar ook die moeten op
afstand blijven. Niettemin is er veel belangstelling voor het wel en wee van de weidevogels in de
polder.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 72, n=12
Grutto 8
Tureluur 23
Scholekster 8
Meerkoet 20
Waterhoen 8
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 28
Wilde Eend 16
Wintertaling 6
Watersnip 2

Bergeend 8
Nijlgans 6
Grauwe Gans 154
Witte Kwikstaart 4

Blauwe Reiger 4
Ekster 4
Zwarte Kraai 22
Kauw 32
Kleine Mantelmeeuw 8
Zilvermeeuw 8

Er is vandaag weer een groot aantal Zwarte Kraaien en Kauwen in de polder. Hopelijk gaat een groot
deel van het kraaiengilde, net als vorig jaar, naar andere plaatsen om te nestelen. Het groepje van 4
Eksters, dat we bij elkaar zien, zal wel in de buurt blijven.
We zien op perceel ‘Bouwland’ maar liefst 8 Kleine Mantelmeeuwen en 8 Zilvermeeuwen en een 12tal Kokmeeuwen. Even later zien we waarom daar zoveel meeuwen zitten: het blijkt dat ze vanuit
een huis aan de Van Zeggelaarstraat worden gevoerd. Omdat de grote meeuwen geduchte eier- en
kuikenrovers zijn, hopen we dat de meeuwen snel gaan verhuizen.
We tellen vandaag 72 Kieviten; op 12 plaatsen zien we Kieviten in broedhouding op de grond zitten.
De Kieviten zijn een paar dagen eerder met de ei-leg begonnen dan vorig jaar (de eerste bezette
nesten zagen we dit jaar al op 18 maart). Vorig jaar noteerden we op 30 maart in totaal 40 bezette
nesten maar dat aantal zullen we dit jaar, met een koude week en nachtvorst op komst,
waarschijnlijk niet halen.
Er zijn evenveel Grutto’s als vorig jaar, namelijk 8. Het aantal Tureluurs is groter: we tellen er nu 23,
vorig jaar bedroeg het grootste aantal waargenomen vogels 16. Het aantal Scholeksters is even
groot: we zie 8 adulte vogels, die paarsgewijs bij elkaar zitten.
Net als vorig jaar zijn er veel Meerkoeten (20 adulte vogels) in de polder. Er lijken dit jaar wat meer
Waterhoenen te zijn.
Gisteren zagen we de eerste Wilde Eend met 1 pul in de buurt van een Blauwe Reiger; vandaag zien
we ze niet meer terug. Is het kuiken opgegeten? Er is nog een aantal Wintertalingen in de polder; wie
weet blijven ze om hier te broeden. We zien 8 Bergeenden; ze zitten paarsgewijs in verschillende
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delen van de polder. Dit is opmerkelijk want in voorgaande jaren waren er langdurige gevechten om
vrouwtjes en territoria. De aantallen Bergeenden lagen toen echter wel wat hoger. We tellen in
totaal 154 Grauwe Ganzen. Op verschillende plaatsen zitten de ganzen in broedhouding op de grond.
We verwachten weer net zo veel kuikens als in voorgaande jaren. Er lopen ook al langere tijd 2 witte
Boerenganzen rond. Ze hebben een jonge Grauwe Gans geadopteerd.
We zien 2 Watersnippen, maar dat zijn geen blijvers. Gisteren zagen we 2 Bontbekplevieren, op
doorreis, foerageren in de kale greppels. Op twee plaatsen zien we een tweetal Witte Kwikstaarten;
zij blijven wel, ze broeden in holtes van schuurtjes of huizen in de buurt of in een kuiltje op de grond.
We zien ook een Haas zitten op perceel ‘Duizend Roed’.

Eerste globale telling van het seizoen op maandag 16 maart
Afgelopen zaterdag hebben we de laatste hand gelegd aan het afdichten van de toegangshekken
naar de hooilanden en het verwijderen van plantenresten onder het schrikdraadraster in de sloten.
Het schrikdraadraster was al eerder deze week getest en in werking gesteld. Vandaag, maandag 16
maart, doen we een eerste, nog globale inventarisatieronde. Het is zonnig, warm voor de tijd van het
jaar (ca. 13oC) en er staat een zwakke wind. De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 66
Grutto 7
Tureluur 14
Scholekster 12
Meerkoet 27
Waterhoen 4
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 14
Wilde Eend 14
Wintertaling 10
Watersnip 2
Lepelaar 1

Bergeend 12
Nijlgans 3
Grauwe Gans 79
Witte Kwikstaart 2

Blauwe Reiger 2
Ekster 7
Zwarte Kraai 17
Kauw 18
Kleine Mantelmeeuw 2
Zilvermeeuw 2

Van de kraaiachtigen tellen we: Zwarte Kraai 17, Kauw 18, Ekster7; van de meeuwen tellen we:
Zilvermeeuw 2, Kleine Mantelmeeuw 2, Kokmeeuw 4. Er vliegt een Buizerd over. In de slootkanten
staan 2 Blauwe Reigers. In een van de sloten zwemt een Aalscholver. Op het land tellen we 24
Houtduiven en ca. 50 Spreeuwen. Gisteren liep er tussen de Grauwe Ganzen één enkele Grote
Canadese Gans.
Er zijn al flink wat Kieviten in de polder. Dit zijn geen doortrekkers meer, maar vogels die hier hun
broedgebied hebben. Er zit nog een groepje bij elkaar, bij de natte greppels, maar veel Kieviten
hebben het voorjaar al in de kop en zijn bezig met het afbakenen van een territorium. Er wordt rond
gevlogen en geroepen, en hier en daar vinden schermutselingen plaats. Het zal niet lang meer duren
voordat de eerste eieren worden gelegd.
We tellen 7 Grutto’s, bijna het aantal van vorig jaar (toen hebben 4 paartjes in de polder gebroed).
Eerder, op 13 maart, zag een buurtgenoot een groepje van 11 Grutto’s boven de polder vliegen; we
wachten vol spanning af. De Tureluurs beginnen ook weer terug te keren vanuit hun winterverblijven. We tellen vandaag 14 adulte vogels, maar de komende dagen zullen er ongetwijfeld meer
bij komen. De Scholekster is al langer terug in de polder. De afgelopen weken zagen we vaak 3 à 4
paartjes, vandaag tellen we maar liefst 12 adulte vogels. Die zullen niet allemaal blijven.
De Krakeend die hier afgelopen winter in groot aantal verbleef, is voor een groot deel al
weggetrokken. Smienten zien we vandaag niet meer; ze waren deze winter wel steeds in klein aantal
in de polder te zien. De Wintertaling is er nog wel; we tellen vandaag 10 adulte vogels. Ook de
Watersnip (we zien 2 vogels) is nog niet verder getrokken. De Bergeend is al langer in de polder; deze
winter waren vrijwel steeds enkele adulte vogels te zien. Vandaag tellen we er 12. Een groot aantal
Meerkoeten loopt paarsgewijs in de polder (we tellen 27 adulte vogels); de meeste paartjes hebben
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al een broedplekje in een slootkant gereserveerd. Ook de Waterhoenen (we zien er 4) beginnen een
territorium in te nemen.

Vogels in de winterperiode 2019-2020
Het weer in de afgelopen winter was na de zachte winter van 2018-2019 opnieuw bijzonder zacht;
eigenlijk heeft het nauwelijks gevroren. Wel was het winderig en viel er behoorlijk wat regen,
waardoor de grondwatervoorraad in het oosten van het land, na de voorbije droge zomers, weer is
aangevuld.
De Wilmkebreekpolder lag er de gehele afgelopen winter nogal nat bij. In de intensieve veehouderij
is een nat land niet gewenst omdat het een vertraging geeft in de groei van eiwitrijk gras zodra het
voorjaar zich aandient. In het agrarisch natuurbeheer is een nat land in de winter in het geheel geen
ramp, zelfs een voordeel, omdat er variatie in begroeiing en groeisnelheid door ontstaat. Dit komt de
rijkdom aan plantensoorten ten goede. Voor de overwinterende vogels is een nat weiland in de
winter en in het vroege voorjaar erg aantrekkelijk. Hun voedsel in de vorm van wormen, larven en
ander klein grut zit dan dichter bij het oppervlak en is gemakkelijker bereikbaar.
Die overwinterende vogels waren soms in grote aantallen aanwezig in de Wilmkebreekpolder. Zo
kwam er aan het eind van de middag, vlak voor het slapen gaan in de stad, vaak een grote groep
Spreeuwen nog even naar voedsel zoeken. Op 23 februari streek een groep van naar schatting 5.000
Spreeuwen neer! De Spreeuw is ’s winters overigens vrijwel continu, in een aantal tot zo’n 50
individuen, in de polder eten aan het zoeken.
De gehele winter door was er op de natte delen regelmatig een grote groep Kokmeeuwen (100-200
vogels) te zien, veelal in gezelschap van kleine aantallen Zilvermeeuwen, Kleine Mantelmeeuwen, en
een enkele Stormmeeuw. De Grauwe Gans was eveneens een trouwe bezoeker van de polder. Hun
aantal varieerde van een handvol tot wel 500 (ze pendelden heen en weer tussen de polder en het
nabijgelegen Waterland). De Krakeend verbleef de gehele winter in de polder; veelal waren vooral
langs de sloten en in het water groepen tot wel 250 individuen te zien. Houtduiven waren steeds in
groot aantal op de grond te vinden.
Zwarte Kraai en Kauw kwamen in de winterperiode eveneens veelvuldig naar de polder, soms wel in
groepen tot zo’n 100 individuen; ze zaten dan dicht bij elkaar op de grond en leken bij elkaar te zijn
voor ‘werkoverleg’. Afgelopen winter kwam ook een tweetal Roeken af en toe op bezoek.
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, Ekster en Blauwe Reiger vrijwel steeds te zien. Soms kwam er een Grote Zilverreiger
langs. In de periode eind oktober – begin november streek er een groep van zo’n 100 Kramsvogels
neer. Anders dan in voorgaande jaren hebben we deze winter geen Koperwieken gezien. Kieviten
lieten zich wel met grote regelmaat zien (in groepen van 10 tot 90 individuen); voor de Kieviten was
er deze zachte winter geen reden om ver naar het zuiden te trekken. Op 31 januari landde er aan het
eind van de middag een groep van ca. 120 Kieviten in de polder. De volgende ochtend waren ze
alweer vertrokken. Een nog grotere groep van welgeteld 258 individuen landde op 14 februari. Deze
groep was ook weer snel verdwenen.
Tot in het voorjaar verbleven er Watersnippen in de polder. Meestal waren er niet meer te zien dan
zo’n 4 à 10 individuen, maar op 16 november telden we er maar liefst 30. Ze zaten vooral langs de
vochtige, uitgezakte oevers van de sloten in de hooilanden. De eerste twee Scholeksters van dit jaar
zagen we op 5 februari, de eerste Lepelaar op 7 februari (een week later, op 14 februari, landde een
groepje van 4 Lepelaars). Op 14 februari konden we ook de eerste waarneming ooit van een
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Krooneend in de polder noteren! Op 17 februari zagen we voor het eerst dit jaar zowel een
Bontbekplevier als een Witte Kwikstaart. De eerste Tureluur van het jaar zagen we op 26 februari;
kort daarna, op 3 maart, zagen we ook de eerste Grutto.
Er waren afgelopen winter verschillende roofvogels actief in de polder. Van Havik zagen we af en toe
een glimp. Sperwer werd diverse malen in de tuinen gefotografeerd en gefilmd bij het oppeuzelen
van een vers gevangen prooi. Buizerd liet zich minder vaker zien dan in de vorige winter; nu en dan
cirkelde er een boven de polder. Bij het aanbrengen van de schrikdraadafrastering vonden we dit jaar
vrijwel geen vogelplukresten. Wel vonden we verspreid door de polder de overblijfselen van een
drietal Blauwe Reigers (waarschijnlijk alle drie met natuurlijke doodsoorzaak).
Bijzonder is dat in ieder geval één en mogelijk twee Hazen de winter hebben doorgebracht in de
polder.

Voorbereiding op het weidevogelseizoen 2020
In de periode 19 februari – 14 maart 2020 hebben we voor het zesde 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 met sterke wind en overvloedige regenval. Hierdoor was werken niet altijd goed
mogelijk en ook was het kletsnatte land veelal moeilijk begaanbaar. Desondanks kon het vossenraster met hulp van een kleine groep vrijwilligers op tijd, vóór het begin van het broedseizoen in de
2e helft van maart, worden gerealiseerd.
Het raster bestaat uit twee afzonderlijke takken. Het schrikdraad van de kleinste tak is vorig jaar
geheel vernieuwd. Dit jaar hoefde het schrikdraad nergens geheel te worden vervangen; we konden
volstaan met het vernieuwen van een enkel slecht stuk draad. Op 9 maart was het raster klaar,
waren de toegangshekken naar de hooilanden gesloten en afgerasterd en kon de pulsspanning in de
draden worden gecontroleerd (gewenste spanning rond 6kV). Dit jaar zijn voor het eerst ook de
toegangshekken naar perceel ‘Kleine Stukje’ met behulp van schapengaas goed dicht gemaakt (in
deze omgeving lopen regelmatig enkele huiskatten).
Daarna zijn in de periode tot 14 maart, voor zover mogelijk, de niet afvoerende draingagepijpen in de
hooilanden ontstopt en is ook de afvoerbuis van de dwarssloot tussen de percelen ‘Kleine Stukje’ en
‘Elleboog’ naar de centrale hoofdsloot weer lopend gemaakt. De oude afvoerbuis van de dwarssloot
tussen de percelen ‘Anderhalf Morgen’ en ‘Kleine Stukje’ is al enige jaren defect. Hier is ter
vervanging een afvoersleuf gegraven. Het waterpeil van alle sloten in de polder wordt nu weer met
behulp van het gemaal aan de Kadoelenweg rond het streefpeil van NAP-4,02m gehouden (maar bij
flinke regenval kan het waterpeil tijdelijk hoger worden, omdat het gemaal een beperkte capaciteit
heeft).
’s Winters voeren de verstopte drainagebuizen en de door plantenresten geblokkeerde afvoerpijpen
van de dwarssloten weinig water af, en is de waterstand in de hooilandpercelen lange tijd aan de
hoge kant. Dit heeft tot gevolg dat de kleiige oevers uitzakken, waardoor de dwarssloten breder
maar ook ondieper worden. Er ontstaan daardoor mooie natuurvriendelijke oevers, waarin de
steltlopers (zoals Grutto en Tureluur) graag hun voedsel zoeken.
Net als vorig jaar zal een bewegingscamera worden geïnstalleerd op één van de toegangshekken. De
bewegingscamera maakt een foto of een kort filmpje op het moment dat een beweging wordt
gedetecteerd. Dit gebeurt ook ’s nachts, maar dan met behulp van infrarood flitslicht. Ongetwijfeld
zal de camera langslopende Grauwe Ganzen en eenden met hun jongen vereeuwigen. Maar we
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hopen natuurlijk ook weer op bijzondere of leuke waarnemingen, zoals de waarneming van Witte
Kwikstaart, Bontbekplevier, Slobeend 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 opnieuw 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.
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 navolgende figuur,
hooilandpercelen 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.

Agrarisch natuurbeheer in de Wilmkebreekpolder – hooilanden in rood

Commissie Natuur
Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder
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