Weidevogeltellingen in de Wilmkebreekpolder, seizoen 2021
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, waar je een mooi zicht hebt 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 2021 zullen aan het eind van het jaar in het
‘Jaarrapport 2021’ bekend worden gemaakt.

Telling op vrijdag 2 juli, 14:00u
De afgelopen week was het wisselvallig weer. Er vielen (flinke) buien, er waren warme dagen maar
ook koude dagen. Het was kortom gewoon Hollands zomerweer.
Het aantal weidevogels in de polder begint flink terug te lopen, het einde van het broedseizoen is in
zicht. De telling van vandaag is daarom de laatste telling van het seizoen.
Tijdens de telling is het zonnig, er staat een zwakke westelijke wind en de temperatuur bedraagt ca.
20oC. Op onze wandeling rond de polder noteren we de volgende aantallen vogels:
Kievit 12; j=28
Tureluur 4; j=2
Scholekster 5; j=6
Meerkoet 2; j=2
Waterhoen 1
Opm.: j = jong, a = adult

Blauwe Reiger 4
Wilde Eend 10; j=26
Bergeend 5; j=10
Grauwe Gans 136 (a + j)

Boerenzwaluw 4

Lepelaar 1
Zwarte Kraai 4
Kauw 10
Ekster 3

Andere waarnemingen deze week: Op 26 juni zien we een jonge Witte Kwikstaart op een hek; er
loopt een Lepelaar langs de centrale langssloot; op perceel ‘Elleboog’ loopt een klein Kievit-kuiken
langs de sloot; in een tuin aan de Kadoelenweg vliegt een paartje Putters met drie jongen in het
kielzog; in diezelfde tuin zijn een paar Koolmezen en een paar Huismussen druk in de weer met het
voeren van de hongerige jongen in de nestkasten (2e succesvolle broedsel). Op 28 juni zien we een
Kuifeenden-paar in de langssloot zwemmen. Op 1 juli wordt melding gemaakt van een 2e succesvol
Koolmezennest in een tuin aan de Kadoelenweg; twee Lepelaars landen in de polder. Op 2 juli wordt
gemeld dat een nest jonge Spreeuwen is uitgevlogen in een tuin aan de Kadoelenweg; er zwemt een
‘soep-eend’ (een bastaard-eend) met 10 kuikens in de randsloot van de polder.
Vandaag zien we tot onze spijt geen Grutto’s meer; ook in de afgelopen dagen was er geen spoor
meer van de ‘koning van de weide’ te zien. Het 4e Grutto-paar in de polder dit seizoen heeft de jonge
kuikens dus niet weten te behouden.
Op perceel ‘Gele Weidje’ zit nog steeds een grote groep van 22 vliegvlugge Kievit-jongen; ze hebben
het zo te zien goed naar hun zin in de soos. In totaal tellen we verder nog 12 adulte Kieviten, voor het
merendeel met al grote jongen. Op perceel ‘Weidstuk’ lopen evenwel nog twee kleine Kievit-kuikens;
waarschijnlijk zijn er ook op perceel ‘Elleboog’ nog kleine kuikens te vinden, maar die zien we niet.
Er zijn nog enkele Tureluurs in de polder; bij twee adulte vogels zien we een groot jong lopen.
Ook zijn er nog enkele Scholeksters in de polder met jongen.
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Op verschillende plaatsen zien we een moeder Wilde Eend met jongen: we tellen bij 8 vrouwtjes in
totaal 26 kuikens. Vandaag zien we geen Krakeenden met pullen. Wel zien we 5 Bergeenden met
kuikens (we krijgen alleen de Bergeend met 10 al vrij grote jongen goed in beeld).
De jongen van de Grauwe Gans die later uit het ei zijn gekomen, beginnen nu ook met de eerste
vliegoefeningen en zullen weldra met hun ouders de eerste reis naar de wereld buiten de polder
gaan maken.
Er vliegen 4 Boerenzwaluwen boven de polder. De Boerenzwaluw heeft dit jaar niet in de schuren
rond de polder gebroed. De dichtstbijzijnde kolonie (met jongen) is te vinden in de paardenmanege
net buiten de ring A10.
Er vliegen vandaag een paar Klein Koolwitjes en Atalanta’s boven het talud van de Landsmeerderdijk.

Telling op donderdag 24 juni, 14:00u
In de afgelopen week is er veel regen gevallen. De grond in de polder is nu weer lekker nat en veel
drainage-greppels zijn gevuld met water. Dat is fijn voor de jonge weidevogels want die kunnen nu
weer langs de natte greppels hun voedsel zoeken. Bij onraad kunnen ze direct tussen het lange gras
wegduiken.
Vandaag is het zonnig, er staat een zwakke noordwestelijke wind en de temperatuur bedraagt ca.
19oC. Op onze wandeling rond de polder noteren we de volgende aantallen vogels:
Kievit 26; j=40
Grutto 2; j=?
Tureluur 7; j=2
Scholekster 10; j=9
Meerkoet 16; j=24
Waterhoen 5; j=4
Opm.: j = jong, a = adult

Krakeend 6; j=10
Wilde Eend 9; j=24
Bergeend 8; j=21
Grauwe Gans 125 (a + j)
Gierzwaluw 4
Boerenzwaluw 6

Blauwe Reiger 4
Aalscholver 1

Witte Kwikstaart 2
Houtduif ca. 20
Spreeuw ca. 20, j= ca. 30

Zwarte Kraai 5
Kauw 12
Ekster 2

Kokmeeuw 1

Andere waarnemingen deze week: Op 18 juni wordt melding gemaakt van de prachtige Hermelijnvlinder (een nachtvlinder) in een tuin aan de Kadoelenweg. Op 20 juni wordt na enige tijd van
afwezigheid weer een Ooievaar gezien. Op perceel ‘Kleine Schouwstuk’ wordt het laatst in de polder
overgebleven Grutto-paar gezien met één jong. Het Grutto-paar is de dagen erna steeds op perceel
‘Kleine Schouwstuk’ te vinden; meestal staat één van de ouders oplettend op een hekpaal. Op 22 juni
worden twee Tureluurs gezien die vanaf hekpalen de boel in de gaten houden. Eveneens op 22 juni
wordt een grote groep Boerenzwaluwen gezien boven perceel ‘Stuk Achterhuis’, waar ze op jacht zijn
naar insecten. Waarschijnlijk zitten er ook jonge vogels van dit jaar tussen.
Op onze wandeling zien we tot onze verbazing een alert en waakzaam Grutto-paar in perceel ‘Kleine
Stukje’ lopen. We vragen ons af of het Grutto-paar van perceel ‘Kleine Schouwstuk’ met jong(en)
hiernaartoe is verhuisd. Later zien we een Grutto-paar op perceel ‘Kleine Stukje’; na controle blijkt
dat het om hetzelfde paar gaat. Dit paar heeft dus even een uitstapje gemaakt naar de andere kant
van de polder. Toch wel verbazingwekkend: laat dit paar de jongen (of het ene jong) onbewaakt
achter? Of zijn er geen jongen meer? Dat laatste lijkt toch niet erg waarschijnlijk want een dag later,
op 25 juni, wordt het paar opnieuw in perceel ‘Kleine Schouwstuk’ gezien, met één ouder op de
uitkijk op een hekpaal. Maar op 26 en 27 juni worden de Grutto’s weer op perceel ‘Kleine Stukje’
gesignaleerd.
In perceel ‘Gele Weidje’ zien we een grote groep van 22 jonge Kieviten bij elkaar zitten; ze kunnen
goed vliegen (zoals ze bij onraad aantonen door als groep de lucht in te gaan). We hebben dit vaker
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gezien: tegen het eind van het broedseizoen vormen zich groepen jonge Kieviten die het kennelijk
fijn vinden om met elkaar op te trekken.
Er zijn ook nog flink wat adulte Kieviten in de polder. Ze hebben allemaal jongen bij zich. Op perceel
‘Kleine Stukje’ zijn de eieren van de laatste daar broedende Kievit uitgekomen. De drie kuikentjes
lopen in een natte greppel, vlak bij de plaats waar ze uit het ei zijn gekomen. Ook op perceel
‘Weidstuk’ zien we nog een klein kuiken lopen. Mogelijk is er op perceel ‘Molenstuk’ nog een
broedgeval. De kleine, pas uitgekomen kuikens zijn eind juli / begin augustus vliegvlug. Hopelijk gaan
ze het redden: het is de vraag of er tot die tijd nog voldoende insectenaanbod is en of de ouders,
wanneer de ruiperiode aanbreekt, nog zo lang in de polder willen blijven. Vanwege de aanwezigheid
van jonge weidevogels in de hooilanden heeft Boer Harry Kok een verlenging gekregen van het
agrarisch-natuurbeheercontract tot 1 juli. Maar in juli zullen de hooilanden toch moeten worden
gemaaid. Gelukkig kunnen de jonge vogels dan uitwijken naar de begraasde percelen met lagere
begroeiing. Waarschijnlijk zullen ze dat al uit eigen beweging doen omdat de schapen- en koeienmest
veel insecten aantrekt, waar de jonge weidevogels dol op zijn.
Er zijn nog verschillende Tureluurs met jongen in de polder. Op perceel ‘Weidstuk’ zien we een
ouderpaar met twee grote jongen in een greppel lopen. De meeste Tureluur-jongen kunnen
inmiddels vliegen. Op 26 juni zien we een ouderpaar rondjes vliegen met drie grote jongen achter
zich aan.
Vandaag zijn er 5 paren Scholekster in de polder. Bij verschillende ouders lopen één of meer
vliegvlugge jongen. De Scholeksters zijn er dit jaar in geslaagd om veel jongen groot te brengen.

Scholeksterpaar (foto bewegingscamera, 23 juni 2021)

Ook de Grauwe Ganzen hebben dit jaar veel jongen groot gebracht (ruim 200). Een flink deel van de
jonge ganzen vliegt al goed en is met de ouders weggetrokken.
We zien vandaag veel Meerkoeten met jongen. Veel van die jongen zijn nog klein en het resultaat
van een tweede of derde broedpoging van de ouders. Eenzelfde effect zien we bij de Wilde Eend; er
zwemmen overal weer moedereenden met kuikens rond. De Krakeenden hebben als late broeders
nu ook kuikens.
Bij de Bergeenden zien we een confrontatie tussen twee ouderparen met jongen. Een paar met 7
jongen zwemt de dwarssloot in waar al een paar met 10 jongen zwemt. De mannetjes vliegen elkaar
in de haren en in het tumult duiken de jongen steeds onder water. Het gevecht eindigt wanneer
beide paren met jongen in tegenovergestelde richting wegzwemmen. Naast deze twee paren is er
een ander paar Bergeenden in de polder met 6 jongen en een paar met 2 nog erg kleine kuikens.
Opvallend vandaag is het grote aantal Spreeuwen dat met grote jongen bij zich in de polder
rondscharrelt op zoek naar insecten, larven en wurmen.
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Op de oever van de hoge kwelsloot langs de dijk zit de Geelbuikschildpad. We hebben hem een tijdje
niet gezien. Hazen hebben we ook al een tijd niet meer in de polder gezien; misschien zijn ze
verhuisd naar het nabije Waterland.

Telling op donderdag 17 juni, 14:00u
We hebben opnieuw een week met zonnig en droog zomerweer achter de rug. De inmiddels lange
periode zonder regen begint zichtbare gevolgen te krijgen: alle eerder met water gevulde
drainagegreppels staan droog en het waterpeil van de sloten in de hooilanden is
weer laag (het waterpeil in deze sloten was een tijdlang te hoog omdat de
afvoerbuizen naar de centrale middensloot verstopt waren geraakt). Hier en daar
begint zich in de nog kale drainagegreppels een leuke pioniersplant te vestigen: de
rolklaver die met warm-gele bloemen vrolijk afsteekt tegen de bruine bodem. Op
de wat hogere perceelrand langs de middensloot (die vroeger met puin is
verstevigd en mogelijk wat meer kalk bevat) groeit tussen de Grote Ratelaar een
andere leuke plant: de witbloeiende kamille. Op perceel ‘Grote Schouwstuk’ zijn
talloze Rietorchissen in bloei gekomen (zie de foto van Ane Wiersma). De
Rietorchis groeit alleen op dit perceel omdat de toplaag van de bodem hier uit
veen bestaat (boven op de klei); het perceel ligt ook wat hoger dan de andere
percelen.
De begroeiing in de hooilandpercelen is inmiddels zo uitbundig geworden, dat de weidevogels alleen
nog te zien zijn wanneer ze in de drainagegreppels lopen, of wanneer ze de lucht ingaan om kraaien
en reigers te verjagen. We proberen vanaf nu zoveel mogelijk waarnemingen te doen tijdens een
wandelingetje (met de kijker) rond de polder. Vandaag letten we vooral op het paar Grutto’s dat met
kuikens op perceel ‘Kleine Schouwstuk’ loopt. Het is half bewolkt en broeierig warm, ca. 27oC, maar
er staat een welkom windje uit het zuidwesten op de Landsmeerderdijk. Morgen worden
onweersbuien verwacht en vindt een overgang plaats naar een koeler en meer wisselvallig weertype.
De resultaten van de waarnemingen zijn als volgt:
Kievit 45; n=2; j=19
Grutto 2; j=2?
Tureluur 9; j=3
Scholekster 8; j=3

Krakeend 5
Wilde Eend 14; j=14

Blauwe Reiger 5
Lepelaar 1

Kuifeend 1

Boerenzwaluw 4; j=2

Bergeend 4; j=19
Meerkoet 11; j=15
Nijlgans 4
Waterhoen 4; j=1
Grauwe Gans ca. 300 (a + j)
Opm.: n = bezet nest, j = jong, a = adult

Andere waarnemingen deze week: Op 11 juni wordt een Scholekster met groot jong gezien: het jong
wordt voorgedaan hoe een worm uit de grond moet worden getrokken. Op 14 juni wordt gemeld dat
de Rietorchis op perceel ‘Kleine Schouwstuk’ volop in bloei staat. Op 15 juni wordt doorgegeven dat
het Grutto-paar met 2 jongen naar perceel ‘Duizend Roed’ is gegaan. De Lepelaar wordt die dag door
twee waarnemers gespot. Op een hekpaal van perceel ‘Rijstuk’ staat een Tureluur op de uitkijk. Op
16 juni worden de vlindersoorten Kleine Vos en Atalanta gezien in de tuinen van huizen aan de
Kadoelenweg.
Op ons rondje rond de polder zien we het Grutto-paar in perceel ‘Kleine Schouwstuk’ staan; later
loopt één van de Grutto’s op perceel ‘Achterdijk’. Ze zijn waakzaam en letten goed op de Zwarte
Kraaien, die in de buurt rondhangen. De jongen van de Grutto’s krijgen we niet in beeld.
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We tellen in totaal 45 adulte Kieviten en zien 19 Kievit-kuikens. Een deel van de Kieviten loopt in de
beweide percelen, buiten de hooilanden. Enkele van de kuikens zijn nog klein en lijken niet veel
ouder te zijn dan 2 weken. Ze lopen graag in de kale en laag-begroeide drainagegreppels of zoeken
naar insecten in de droogvallende slootkanten. De Kievit-jongen die al bijna volgroeid zijn en goed
kunnen vliegen zijn inmiddels met hun ouders vertrokken, waarschijnlijk naar het nabijgelegen
Waterland. Wat een contrast met de nog broedende Kievit op perceel ‘Kleine Stukje’: bij deze Kievit
komen binnenkort de eieren uit en moet het opgroeien van de kuikens nog gaan beginnen! Er is ook
een Kievit-paar op perceel ‘Molenstuk’ aan het broeden. Het paar lijkt zich niets van de schapen daar
aan te trekken. Het is wel de vraag of ze het zo laat in het seizoen nog gaan redden.
Het aantal Tureluurs begint ook af te nemen: we zien vandaag 9 adulte vogels en krijgen 3 al vrij
grote jongen in beeld. De jongen lopen vooral langs de oevers van de sloten; ze kunnen hier en daar
in het ondiepe water staan, en soms zijn ze op de droogvallende modderplaten in de sloten te zien.
De vliegvlugge Tureluur-jongen zijn al uit de polder weggetrokken.
Het paar Scholeksters met drie grote jongen zien we niet vandaag; wel zien we de 4 andere paren;
drie daarvan hebben grote jongen. In het nabije Waterland zagen we eerder deze week ook
Scholeksters met grote jongen. Misschien ‘onze’ Scholeksters?
Er is een 3e Bergeenden-paar met kuikens! Eerder zagen we al een paar met 11 kuikens en een paar
met 7 kuikens, nu zien we een paar met 6 kuikens.

Telling op woensdag 9 juni, 14:00u
De afgelopen week was het mooi zomerweer: zonnig, niet veel wind en middagtemperaturen ruim in
de 20oC. Vandaag is het opnieuw vrijwel onbewolkt bij een zwakke W-wind en een temperatuur van
ca. 23oC. Het gras in de hooilandpercelen is in bloei gekomen, maar het opvallende geel van de
bloemen van de Grote Ratelaar overheerst het beeld vanaf de Landsmeerderdijk. In de slootkanten
begint ook de Gele Lis in bloei te komen.
De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 47; n=2; j=25
Grutto 3; j=3
Tureluur 14; j=7
Scholekster 10; j=6
Witgat 1
Meerkoet 11; j=6
Waterhoen 5; j=1
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 7
Wilde Eend 14; j=18

Bergeend 11; j=18
Nijlgans 2
Grauwe Gans 78; j=262

Blauwe Reiger 2
Lepelaar 1
Gierzwaluw 2
Boerenzwaluw 2
Zwarte Kraai 4
Kauw 14
Ekster 2

Witte Kwikstaart 1; j=2

Spreeuw ca. 20
Houtduif 32
Kleine Mantelmeeuw 1

Andere waarnemingen deze week: Op 3 juni wordt een Lepelaar gezien en staat een Grutto op de
uitkijk op een hekpaal van perceel ‘Duizend Roed’. Op 4 juni landt een Kievit op het pleintje van Klein
Kadoelen, maar al snel prefereert hij toch weer het gras van perceel ‘Elleboog’; het Bergeendenpaar
met 11 kuikens wordt in het noordelijke deel van de polder gezien; een Blauwe Reiger wordt in die
buurt met veel kabaal door de Bergeenden verjaagd; in Zijkanaal I wordt een schildpad
waargenomen en gefotografeerd, mogelijk betreft het een Geelbuikschildpad; enkele jonge Kieviten
maken met hun ouders een vliegrondje. Op 6 juni wordt de eerste Distelvlinder in de buurt gezien; in
de polder zwemt een Wilde Eend met 7 kuikentjes. Eveneens op 6 juni wordt op perceel ‘Kleine
Schouwstuk’ een waaks Grutto-paar gezien met minimaal één kuikentje (het blijken er later 3 te zijn).
5

Op 6 en 9 juni worden in tuinen van huizen aan de Kadoelenweg Vroege Glazenmakers en
Oeverlibellen gezien. Op 7 juni wordt bij de Stoombootweg een Wilde Eend met 10 kuikentjes gezien.
Verheugend nieuws dus: er blijkt toch nog een Grutto-paar te zijn met kuikens. We hadden de hoop
op nakomelingen dit jaar bij de Grutto’s al opgegeven! Van de aanvankelijk 4 paren is dit het 3e paar
dat jongen heeft. De kuikens zijn volgens de buurtbewoner die ze heeft gezien nog niet erg groot.
Waarschijnlijk zijn ze tussen 1 week en 2 weken oud. Het Grutto-paar moet begin mei begonnen zijn
met broeden. Bij de tellingen op 12 mei hebben we inderdaad een broedende Grutto gezien op
perceel ‘Rijstuk’, maar bij latere tellingen kregen we die Grutto vanaf de Landsmeerderdijk niet meer
goed in beeld (vanwege het steeds hoger wordende gras). Vandaag zien we het Grutto-paar alert en
waakzaam op perceel ‘Kleine Schouwstuk’ staan, maar de drie kuikens krijgen we in het hoge gras
niet te zien. Naast dit paar zien we nog een 3e Grutto; hij/zij is aan het foerageren in een slootkant.
Afgelopen week zagen we goed vliegende jonge Kieviten. Een aantal Kievit-paren met vliegvlugge
jongen lijkt inmiddels al de polder verlaten te hebben: we tellen vandaag nog 47 adulte Kieviten en
zien – vooral in de greppels met lage begroeiing – in totaal 25 jongen (waarvan de meesten al flink
groot zijn, maar er zijn ook nog wat kleinere kuikentjes). Opvallend is dat er ook nog 2 Kieviten zitten
te broeden, één op perceel ‘Anderhalf Morgen’ en één op perceel ‘Kleine Stukje’.
We krijgen in totaal 14 adulte Tureluurs in beeld met bij 4 ouders in totaal 7 jongen. Waarschijnlijk
zijn er ook al Tureluur-jongen vliegvlug (ze hebben maar 4 weken nodig).
De Scholekster-jongen beginnen al te vliegen. Het verst gevorderd lijkt het nest van 3 jongen te zijn.
Vandaag krijgen we in totaal 10 adulte vogels en bij 4 paren in totaal 6 jongen in beeld (3+1+1+1).
In één van de slootkanten is een Witgat een bad aan het nemen. Hij neemt er uitgebreid de tijd voor.
Het lijkt er op dat Witgatjes graag het gezelschap van Tureluurs zoeken: we zien ze althans vaak
samen met de Tureluurs rondscharrelen.
Bij de Wilde Eend zien we vandaag nieuwe aanwas: bij 4 moedereenden tellen we in totaal 18 kleine
kuikens. Wonderlijk dat voortplantingsgedrag: het gehele broedseizoen zien we kleine kuikens die
vrijwel allemaal binnen 1 à 2 weken worden gepredeerd, maar even zo vaak zien we weer nieuwe
kuikentjes. Kennelijk geldt dat een paar jongen het ieder jaar wel redden en zo de soort in stand
weten te houden. Er zijn ook nog Krakeenden in de polder, maar die hebben we nog niet met jongen
gezien. Bij de 2 Bergeenden-paren zien we alle 18 (11 + 7) kuikens van vorige week terug. De andere
Bergeenden (we tellen in totaal 11 adulte vogels) lijken dit jaar geen broedaspiraties te hebben.
Er is vandaag weer een Lepelaar op bezoek. In de slootkanten staan 2 Blauwe Reigers. De Blauwe
Reiger wordt door de Kieviten en Tureluurs nauwlettend in de gaten gehouden beducht als ze zijn
voor hun kuikens, die ook vaak in de slootkanten rondscharrelen. Wanneer een reiger naar een
andere plek vliegt wordt hij onmiddellijk omringd door luid protesterende Kieviten. We denken dat
de Blauwe Reiger niet zo veel kans maakt bij de weidevogelkuikens, maar waarschijnlijk heeft hij al
wel veel eendenkuikens gegrepen.

6

Blauwe Reiger (foto: bewegingscamera, 7 juni 2021)

Vandaag zien we voor het eerst een Witte Kwikstaart met 2 jongen op insectenjacht. Leuk dat deze
bewegelijke vogeltjes ook kans hebben gezien om jongen vliegvlug te krijgen. Boven de sloten vliegen
2 Boerenzwaluwen. We zijn benieuwd of ze binnenkort met jongen tevoorschijn komen.
Boven de polder vliegt een Kleine Mantelmeeuw. Er lijkt vandaag niet veel te halen want hij zeilt
weer verder, richting Zijkanaal I.

Telling op woensdag 2 juni, 14:00u
Het weer heeft zich dan toch verbeterd: het is al een paar dagen droog en zonnig met middagtemperaturen boven 20oC. Vandaag is het zelfs warm te noemen met ca. 25oC. Het is geheel
onbewolkt en er staat een matige ZW-wind. Bijna alle hooiland-percelen zijn nu geel gekleurd van de
massaal in bloei gekomen Grote Ratelaar. Boer Harry Kok heeft begin van de week de eerste groep
van 8 koeien (jonge beesten zonder kalveren) in de polder gebracht; ze lopen vandaag goed zichtbaar
onder aan de dijk.
De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 64; n=3; j=47
Grutto 2
Tureluur 18; j=12
Scholekster 6; j=4

Meerkoet 13; j=9
Waterhoen 3
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 13
Wilde Eend 11; j=6

Blauwe Reiger 5
Gierzwaluw 4
Boerenzwaluw 4

Bergeend 13; j=18
Nijlgans 2
Grauwe Gans 87; j=224

Zwarte Kraai 6
Kauw 27
Ekster 4

Witte Kwikstaart 1

Spreeuw ca. 20
Houtduif 14
Kleine Mantelmeeuw 1
Buizerd 2

Beneden aan de dijk is een groepje Huismussen in de weer. Tijdens de telling verschijnt een tweetal
Buizerds boven de polder; ze cirkelen hoog in de lucht even rond en verdwijnen weer. Ook vliegt er
een viertal Gierzwaluwen boven de polder.
Andere waarnemingen in de afgelopen week: Op 28 mei wordt een Boerenzwaluw gezien die klei
oppikt uit de polder; mogelijk wordt er ergens in een stal of schuur een nest gebouwd. Eveneens op
28 mei wordt ’s avonds het kenmerkende geluid van een Rugstreeppad gehoord en wordt mogelijk
een Ransuil gezien; er wordt melding gemaakt van een vrouw Wilde Eend met 2 jongen (een dag
later is er nog één jong over). Op 30 mei worden paaiende Brasems gezien in de kwelsloot naast de
Landsmeerderdijk. Op 31 mei wordt een Grote Bonte Specht gezien in de tuin van een huis aan het
Wilmkebreekpad; ook wordt een dode Ekster gevonden die het slachtoffer is geworden van een
Huiskat. Op 1 juni strijkt een groep van 28 Grote Canadese Ganzen neer in het noordelijke deel van
de polder.
De Grutto’s hebben het dit jaar erg moeilijk, en niet alleen bij ons in de polder. Overal zijn verhalen
te lezen van weidevogeltellers die slechte broedresultaten melden. Ook bij ons gaat het slecht: van
de aanvankelijk 4 paren Grutto’s hebben 2 paren met zekerheid gebroed. Beide paren zijn elk met
één enkel jong gezien. Die twee kuikens zijn al vrij snel verdwenen (gepredeerd of omgekomen door
regen en kou). Vandaag zien we nog 2 adulte Grutto’s maar krijgen niet de indruk dat er nog ergens
wordt gebroed of dat er kuikens zijn. Het slechte broedresultaat van de Grutto’s is merkwaardig in
ogenschouw nemend dat Kieviten, Tureluurs en Scholeksters wel een heel behoorlijk broedresultaat
laten zien.
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Vandaag tellen we 64 adulte Kieviten en krijgen 47 merendeels al vrij grote kuikens in beeld. Bij twee
stellen lopen nog erg kleine kuikentjes (het resultaat van een 2e legsel). Op drie plaatsen zien we
overigens ook nog Kieviten in broedhouding zitten.

Dit Kievit-jong kan al (bijna) vliegen (foto: bewegingscamera, 28 mei 2021)

We tellen in totaal 18 adulte Tureluurs en zien 12 kuikens. Sommige Tureluur-kuikens zijn al bijna zo
groot als de ouders; binnenkort gaan die vliegen.
Het Scholekster-paar met 3 jongen loopt op perceel ‘Bouwland’; die jongen zijn ook al bijna zo groot
als de ouders en hun snavels beginnen rood te kleuren. Een 2e paar loopt op perceel ‘Rijstuk’ met één
jong. Het 3e en 4e paar met kuikens krijgen we vandaag niet goed in beeld (we zien slechts 6 adulte
vogels). Her 5e paar lijkt geen succes te hebben gehad met broeden.
We tellen vandaag 13 adulte Krakeenden (mannen en vrouwen); we hebben dit seizoen nog geen
Krakeenden met jongen gezien.
Bij de Bergeenden is een 2e paar met jongen tevoorschijn gekomen. Het 1e paar heeft na de
waarneming vorige week nog steeds 11 jongen, het 2e paar heeft er 7. Het is opvallend hoeveel beter
de kuikens van de Bergeend de aanvallen van de predatoren weten te ontwijken dan de kuikens van
bijvoorbeeld Wilde Eend, Meerkoet en Waterhoen. Die Bergeend-kuikens houden zelf de omgeving
in de gaten en duiken bij het minste onraad of bij een waarschuwing van de ouders direct onder
water. Ook bij het verplaatsen van de ene sloot naar de andere lopen ze snel, in ganzenpas, achter
elkaar aan, waarbij meestal één van de ouders voorop loopt en de andere ouder de rij afsluit.
De Grauwe Ganzen lopen graag met zijn allen op de percelen ‘Elleboog’, ‘Dijkje’ en ‘Achterdijk’. Ze
zijn dan gemakkelijk te tellen. Vandaag turven we in totaal 87 adulte vogels en 224 kuikens van
verschillende grootte. Het aantal adulte vogels varieert overigens omdat groepjes ganzen soms
uitstapjes maken naar de omgeving om later weer aan te sluiten bij de grote crèche. Ganzen, koeien
en schapen lopen op dezelfde percelen, maar houden het liefst wat afstand van elkaar.
Rondspringende lammetjes kunnen soms behoorlijk wat schrik teweegbrengen bij de ganzen, zoals
de foto laat zien.
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Lammetje veroorzaakt paniek bij een ganzenfamilie (foto: bewegingscamera 25 mei 2021)

Telling op woensdag 26 mei, 13:00u
De afgelopen week was het opnieuw wisselvallig weer met westelijke wind, buien en middagtemperaturen beneden 15oC. Vandaag is het na buien in de nacht en ochtend droog, maar wel geheel
bewolkt, en er staat een matige W-wind bij een temperatuur van ca. 13oC. Straks komen er nieuwe
buien.
De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 64; n=3; j=50
Grutto 4
Tureluur 20; j=11
Scholekster 9; n=1; j=6

Meerkoet 19; n=1; j=9
Waterhoen 6
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 5
Wilde Eend 10; j=12
Kuifeend 2

Blauwe Reiger 3
Lepelaar 1
Boerenzwaluw 5

Bergeend 12; j=11
Nijlgans 4; j=1
Grauwe Gans 144; j=199

Zwarte Kraai 6
Kauw 22
Ekster 3

Spreeuw ca. 20
Houtduif 20
Zilvermeeuw 3

De drainagegreppels in het perceel ‘Weidstuk’ zijn allemaal ruim gevuld met regenwater (de
afvoerbuizen van de greppels naar de sloot zijn verstopt); de greppels in de andere percelen zijn ook
nat maar voeren toch nog wel water af. De kuikens van Kievit en Tureluur vinden die natte greppels
heerlijk: ze zoeken daar enthousiast naar wurmpjes en insecten.
Het gras begint nu overal goed op te schieten en er worden bloeiaren gevormd. De weidevogels
kunnen daardoor vanaf de Landsmeerderdijk minder goed worden waargenomen en geteld. De
komende weken zullen de tellingen dus steeds minder nauwkeurig worden. Gelukkig is de begroeiing
in een brede strook langs de drainagegreppels nog wel erg laag, en daar zien we vaak de kuikens
rondscharrelen. De Grote Ratelaar begint in bloei te komen en wanneer de temperatuur, zoals
beloofd door het KNMI, vanaf het komende weekend omhoog gaat, zullen veel percelen naar geel
verkleuren.
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Andere waarnemingen in de afgelopen week: Op 21 mei wordt een Wilde Eend met ca. 6 kuikens
gezien; drie dagen later zijn er nog 2 kuikens over. Op 25 mei worden Huismussen gezien bij de
Kadoelenweg met pas uitgevlogen jongen; vanaf diverse andere plaatsen rond de polder worden
eveneens jonge Huismussen gemeld. Op 26 mei wordt een Grote Bonte Specht gezien bij de
Stoombootweg. Deze spechtensoort wordt regelmatig waargenomen in de tuinen van de huizen
rond de polder.
De Wilde Eend heeft het erg moeilijk bij het groot brengen van de kuikens. Het gehele voorjaar zien
we bij de tellingen wel één of twee moedereenden met kuikens, maar even vaak zijn de kuikens na
een week weer verdwenen. De predatie van kuikens van de Wilde Eend is kennelijk erg hoog. We
zien vandaag een treffend staaltje van kuikenroof. Een moedereend zwemt in de sloot maar wordt
lastig gevallen door een paringslustige woerd. Ze gaan de kant op waar de moedereend door de
woerd achterna wordt gezeten. De kuikens raken in paniek en proberen bij moeder te blijven. Een
Zwarte Kraai ziet de commotie en maakt van de gelegenheid gebruik om één van de kuikens te
grijpen, waarna de kraai het kuiken iets verderop begint op te eten. De moedereend heeft het niet in
de gaten, laat staan de hitsige woerd.
Ook de Meerkoeten en Waterhoenen hebben veel last van predatie. Bij de Meerkoeten zien we
vandaag een paar nog erg kleine kuikens en een paar grotere jongen. Bij de Waterhoenen zien we
geen kuikens. Gelet op het grote aantal broedparen in de polder zijn er in de loop van het seizoen
veel kuikens verloren gegaan.
We tellen vandaag in totaal 64 adulte Kieviten (waarvan 3 op het nest) en zien 50 Kievit-kuikens. Een
flink aantal van de kuikens is al behoorlijk groot; de oudste kuikens zijn nu ruim 6 weken oud en
zullen weldra met vliegen beginnen. Er lopen echter ook enkele piepkleine kuikens rond van ouders
die met succes een tweede broedpoging hebben ondernomen.
We zien vandaag 4 Grutto’s lopen, maar zien geen territoriumgedrag. De vraag is of er nog een
broedpoging gaande is.
Met de Tureluurs gaat het veel beter dan met de Grutto’s. We tellen in totaal 20 adulte vogels en
zien bij 5 paren in totaal 11 kuikens lopen. Die kuikens beginnen ook al lekker te groeien.
Met de Scholekster gaat het ook goed. We tellen in totaal 9 adulte vogels en bij 3 paren zien we
samen 6 kuikens (we krijgen 3, 2 en 1 jong in beeld). De Scholekster-kuikens beginnen al de kleuren
van de oude vogels te krijgen en beginnen ook al wat zelfstandiger te worden. Op de plaats waar we
vorige week een Scholekster in broedhouding zagen zitten, zien we nu vanwege het lange gras geen
nestplaats meer. We zijn benieuwd of hier nog wordt gebroed.
Vandaag zien we het eerste Bergeendenpaar met kuikens: het zijn er 11. Bij de andere Bergeenden is
nog geen spoor van nakomelingschap te zien. Eén paar lijkt met een paring in het water wel aan te
willen geven dat het broedseizoen nog lang niet voorbij is.
Bij de Krakeenden zien we nog geen kuikens (we krijgen slechts 5 Krakeenden in beeld, wat zou
kunnen betekenen dat er wel gebroed wordt). Er zwemt – net als vorige week – een paartje
Kuifeenden in één van de sloten.
Bij de Grauwe Gans zullen de oudste kuikens binnenkort met de vliegoefeningen beginnen. In de
sloot doen ze groepsgewijs aan ‘onderwaterduiken’. Met veel geplons en geklapper van vleugels
oefenen ze de vleugelspieren. In de grote groep ganzen op het perceel ‘Achterdijk’ loopt een gans
van vorig jaar met een slecht ontwikkelde vleugel (hij kan niet vliegen en is noodgedwongen de
gehele winter in de polder gebleven). En er loopt een gans met een horrelpoot die waarschijnlijk ook
vorig jaar in de polder is opgegroeid. Op twee andere plaatsen zien we nog een ganzenpaar lopen
met zeer kleine kuikens; die zullen het straks alleen moeten zien te redden zonder de bescherming
van de grote groep.
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We zien vandaag geen Witte Kwikstaarten, wel Boerenzwaluwen. Die zwaluwen vliegen boven de
schapen op het talud van de Landsmeerderdijk (door HHNK ingezet voor onderhoud aan de
begroeiing); ze denken daar kennelijk de insecten te vangen die afkomen op de mest van de schapen.
Op perceel ‘2e Molenstuk’ zitten 3 Zilvermeeuwen vlak bij elkaar.
Er loopt ook een Lepelaar langs de sloten. Af en toe duikt hij het water in om met zijn grote
lepelsnavel door het water te maaien op zoek naar garnaaltjes of ander klein spul. Soms gaat de
Lepelaar bij de schapen op bezoek.

Schapenfamilie kijkt naar Lepelaar (foto: bewegingscamera 26 mei 2021)

Telling op donderdag 20 mei, 14:00u
Het was opnieuw een week met wisselvallig weer. De middagtemperatuur lag rond de 15oC en de
westelijke wind voerde op veel dagen buien aan. Vanwege de langdurige regen gisteren hebben we
het vogels tellen naar vandaag verplaatst. Het is nu droog, maar wel geheel bewolkt, en er staat een
zwakke tot matige W-wind bij een temperatuur van ca. 15oC. De grond in de polder is vochtig, dat is
goed voor de weidevogels!
De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 77; n=3; j=70
Grutto 3; n=1?
Tureluur 19; j=9
Scholekster 10; n=1; j=7

Krakeend 9
Wilde Eend 19
Kuifeend 2

Blauwe Reiger 2
Gierzwaluw 4
Boerenzwaluw 4

Witte Kwikstaart 4

Spreeuw ca. 20
Houtduif 18
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Witgat 2
Meerkoet 12; n=1; j=6
Waterhoen 7
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Bergeend 12
Nijlgans 4; j=1
Grauwe Gans 146; j=208

Zwarte Kraai 6
Kauw 26

Aan de voet van de Landsmeerderdijk zien we een groepje Huismussen foerageren op het rietgras
langs de kwelsloot. Boven de tuinen van de huizen aan de Kadoelenweg vliegt hoog in de lucht een
viertal Gierzwaluwen. De Boerenzwaluw vliegt lager, vaak vlak boven het water; we zien er vandaag
vier.
Andere waarnemingen in de afgelopen week: Op 14 mei worden 2 oplettende Grutto’s op hekpalen
gesignaleerd, meestal een teken dat er jonge Grutto’s rondlopen. Eveneens op 14 mei worden 3
Grote Canadese Ganzen gezien. Op 17 mei is een Aalscholver op jacht naar vis in de langssloot. Het
water daar is al een tijd onrustig omdat de Brasem aan het paaien is. Op 18 mei wordt een Lepelaar
gezien. De twee bewegingscamera’s in de polder hebben op verschillende andere dagen ook
Lepelaars gefotografeerd.
Boer Harry Kok heeft de afgelopen week veel schapen met lammeren naar de polder gebracht. De
groep schapen die de winter heeft doorgebracht in de polder, is nu weer terug met nakomelingen.
De lammetjes hebben het goed naar de zin. Ze maken rare bokkesprongen en rennen achter elkaar
aan. Ze kunnen het ook goed vinden met de ganzen, maar die bangeriken houden hun kuikens toch
liever nog een beetje uit hun buurt. De jongste lammetjes blijven overigens dicht bij hun moeder. Op
perceel ‘Bouwland’ loopt een andere groep ‘winterschapen’; ze hebben geen jongen gekregen. Hun
dikke vacht zal binnenkort wel geschoren worden.
Vandaag is ook een kudde schapen op het talud en de benedenberm van de Landsmeerderdijk
geplaatst. Ze worden door HHNK ingezet als alternatieve vorm van onderhoud en gaan de hoog
opgeschoten planten (o.a. Fluitenkruid, Brandnetel) weggrazen.

Lentebeeld: lammeren en jonge ganzen (foto: bewegingscamera 17 mei 2021)
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We zien vandaag maar 3 Grutto’s in de polder; mogelijk zit een 4e Grutto op het nest, diep
weggedoken tussen de hoger wordende grashalmen. We zien geen waakzame ouders op paaltjes of
in het gras staan (zoals afgelopen week nog werd gemeld). Het lijkt er sterk op dat de twee Gruttoparen met één enkel jong de moed opgegeven hebben na het verlies van hun kuikens, en uit de
polder vertrokken zijn.
De Kieviten doen het nog steeds goed: we tellen 77 adulte Kieviten en krijgen in totaal 70 kuikens in
beeld (waarvan een flink deel al behoorlijk groot is; de oudste kuikens zijn nu 5 weken oud, met 8
weken zijn ze vliegvlug). Er zitten nog drie Kieviten op het nest.
De Tureluurs doen het ook goed. Ze zijn wat later dan de Kieviten begonnen met broeden, maar de
meeste paren lijken nu wel klaar te zijn. We zien bij 7 Tureluur-paren 1 of 2 kuikens lopen in de natte
greppels of tussen de grashalmen (doordat het gras een achterstand heeft in groei krijgen we de
kuikens, beter dan in andere jaren, vanaf de dijk goed in beeld). In totaal tellen we 19 adulte vogels
en 9 kuikens. Tureluur-kuikens groeien snel; na krap 4 weken zijn ze vliegvlug.
Bij de Scholeksters is het nog niet helemaal duidelijk. Vorige week zagen we bij 4 paren kuikens,
vandaag zien we bij 3 paren kuikens (we krijgen 3, 3 en 1 jong in beeld). De oudste kuikens groeien al
flink: ze beginnen zelfs al een beetje naar wurmpjes te zoeken. Ze worden overigens lange tijd door
de oudervogels gevoerd; het duurt ca. 7 weken voordat ze geheel zelfstandig zijn. Het 4e paar heeft
mogelijk de jongen ergens in de dekking verstopt. Het 5e paar is vorige week ook met broeden
begonnen; we zien vandaag op de bewuste plek een donker kopje met lange rode snavel boven het
gras uitsteken!
Verschillende Meerkoet-paren hebben kuikens gekregen, maar nergens zien we meer dan 2 jongen.
Bij de Waterhoenen zien we zelfs in het geheel geen jongen. Ook bij de Wilde Eend en de Krakeend
zien we geen pullen. Het paartje Wintertaling van vorige week zien we vandaag niet meer, maar er is
wel een paartje Kuifeend. Ook verrassend: op een tweetal plaatsen loopt een Witgatje langs de
waterkant, driftig zoekend naar insecten en larven. Witgatjes zijn kleine steltlopertjes, die vooral
langs slootkanten te vinden zijn.
De Bergeenden zijn nog niet tevoorschijn gekomen met kuikens. Voorgaande jaren zagen we de
eerste kuikens veelal in de 2e helft van mei.
De Grauwe Gans heeft vandaag een grote crèche gevormd: op de ‘Achterdijk’ tellen we in totaal 136
adulte vogels en 198 kuikens in verschillende leeftijden. Ze marcheren in een lange rij richting Klein
Kadoelen. Op een paar andere plaatsen lopen enkele ‘losse’ paren met kleine kuikens. De
ganzenkuikens zien er vitaal en energiek uit. Wanneer ze niet door een Buizerd of Vos worden
gegrepen gaan ze het allemaal redden! De Vos hebben we dit jaar overigens nog niet gezien en is ook
nog niet ’s nachts met één van de twee bewegingscamera’s gesnapt.

Telling op woensdag 12 mei, 14:00u
Afgelopen week voelde het, wanneer de zon tevoorschijn kwam, heerlijk lenteachtig, maar de
temperatuur was voor de tijd van het jaar toch aan de lage kant. Regelmatig viel er een bui.
Vandaag op de 9e teldag van het seizoen, ligt de middagtemperatuur rond 15oC en staat er een
zwakke W-wind. De zon doet goed zijn best en daardoor is het voor het eerst tijdens de tellingen dit
jaar, aangenaam op de Landsmeerderdijk.
De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 79; n=8; j=52
Grutto 7; n=1
Tureluur 20; j=10
Scholekster 10; n=1; j=9

Krakeend 18
Wilde Eend 23; j=2
Wintertaling 2

Blauwe Reiger 2
Lepelaar 1

Witte Kwikstaart 1

Boerenzwaluw 4

Spreeuw ca. 20
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Houtduif 14
Meerkoet 13; n=2; j=3
Waterhoen 3; j=1
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Bergeend 12
Nijlgans 4; j=1
Grauwe Gans 181; j=150

Zwarte Kraai 6
Kauw 22
Ekster 2

Buizerd 1
Kokmeeuw 2

Op perceel ‘Duizend Roed’ zit de Haas. Een groepje Huismussen zoekt naar insecten in het rietgras
onder aan de voet van de dijk. De Groene Kikker laat ook van zich horen in de kwelsloot van de dijk.
Spreeuwen vliegen af en aan tussen de polder en hun nesten onder de pannen van de huizen; de
jongen zijn afgelopen week uitgekomen en ze laten de naar insecten zoekende ouders hard werken.
Ook de Koolmezen en Huismussen hebben al een tijdje jongen en sommige nesten zijn zelfs al
uitgevlogen.
Andere waarnemingen afgelopen week: Op 5 mei wordt aan de rand van de polder een kop van een
Tureluur gevonden; mogelijk is hij het slachtoffer geworden van een Buizerd. Op 9 mei worden twee
Visdiefjes gezien boven de sloten. Die dag landt ook een Knobbelzwaan in de polder. Op 10 mei
wordt de Geelbuikschildpad gezien op de oever van de kwelsloot naast de Landsmeerderdijk. Op
verschillende dagen worden Scholeksters en Tureluurs met jongen gemeld.
Vandaag zien we een Buizerd (met een vrij donker verenkleed) naar de grond gaan in perceel
‘Rijstuk’, maar hij wordt daar onmiddellijk fel op zijn huid gezeten door de weidevogels. Hij moet
zonder prooi de aftocht blazen. Er vliegen rond de 50 Kieviten, Scholekster, Grutto’s en Tureluurs om
hem heen, waarvan een flink deel hem tot buiten de poldergrenzen uitgeleide doet.
Ondanks al het koude en regenachtige weer van de laatste weken doen de Kieviten het tot nu toe vrij
goed: we tellen 79 adulte vogels en verspreid door de polder zien we in totaal 52 kuikens rondlopen.
Maar we kunnen ook een aantal nieuwe broedgevallen noteren; niet alle kuikens hebben het dus
gered en sommige Kievit-paren zijn opnieuw met een legsel begonnen.
De predatie van weidevogelkuikens in de polder door Zwarte Kraaien lijkt op dit moment mee te
vallen. De kraaien kunnen op de grond wurmen en larven vinden, waardoor ze minder gretig op jacht
gaan naar kuikens en zich ook gemakkelijker uit de percelen met kuikens laten wegjagen.
Onderstaande foto van de bewegingscamera op het hek van perceel ‘Hofstee’ (die we te leen hebben
gekregen van Landschap Noord Holland) laat zien dat de Zwarte Kraai wurmen niet versmaad.
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Zwarte Kraai met wurm in zijn bek (foto bewegingscamera 9 mei 2021)

We zien vandaag 7 Grutto’s waarvan 1 zittend op een nieuwe broedplaats. Afgaande op het
waakzame gedrag van één van de paren lijkt er toch nog een kuiken in leven te zijn (vorige week
meldden we dat de beide Grutto-paren met een enkel jong hun jong verloren hadden).
Vandaag krijgen we de Tureluurs wat beter in beeld dan vorige week. We tellen 20 adulte vogels en
bij 6 paren zien we in totaal 10 kuikens. Het lijkt al met al ook met de Tureluurs redelijk goed te gaan.
Bij alle 4 paren Scholeksters die gebroed hebben zien we vandaag jongen (1 paar met 3 kuikens, 3
paar met 2 kuikens). De jongen blijven dicht bij elkaar en kruipen onder moeders of vaders vleugels.
Regelmatig wordt door één van de ouders een wurmpje aangedragen. Het 5e paar Scholeksters in de
polder lijkt nu ook met broeden te zijn begonnen in perceel ‘Weidstuk’.
Hoewel er al het gehele voorjaar flink wat Wilde Eenden in de polder zijn zien we slechts één
vrouwtje met 2 kuikens zwemmen. Waarschijnlijk zitten nog veel vrouwtjes op de eieren, want we
zien vooral mannetjes, slapend in de zon. De Krakeenden zwemmen in paren bij elkaar; hier en daar
zitten paren bij elkaar in het gras, mogelijk wordt hier gebroed. Er zwemt ook nog een paartje
Wintertaling in één van de sloten. De Bergeenden zien we, zoals ieder voorjaar, nergens op een nest
zitten, maar binnenkort zullen toch de eerste kuikens wel tevoorschijn komen. Meerkoeten en
Waterhoenen hebben op verschillende plaatsen kuikens, maar de kuikenverliezen zijn net als bij de
Wilde Eend steeds erg groot.
Het Nijlganzenpaar met één jong loopt op perceel ‘Grote Schouwstuk’; nog even en het jong kan
volledig op eigen poten staan. Er is een 2e paar Nijlganzen in de polder met voortplantingsaspiraties:
we zien een paring. De Grauwe Ganzen hebben ook dit jaar weer een groot aantal kuikens gekregen.
De oudste kuikens beginnen al flinke afmetingen te krijgen. Op perceel ‘Achterdijk’ heeft zich een
grote groep kuikens met ouders en jongvolwassenen gevormd.
Er vliegen vandaag 4 Boerenzwaluwen boven de poldersloten. In het nabije Waterland zijn de
broedkolonies in de schuren van boerderijen al betrokken. We krijgen ook een Witte Kwikstaart in
beeld. En er foerageert een Lepelaar in de sloten.
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In de bredere en diepere sloten is het onrustig: af en toe komen de ruggen van paaiende vissen
boven water. Aan de driehoekige vorm van de rugvin en de donkere rug te zien gaat het hier om de
Brasem.

Telling op woensdag 5 mei, 14:00u
Het blijft maar guur: in de afgelopen week lag de middagtemperatuur veelal niet hoger dan 13oC en
waren de nachten koud. De wind zat steevast in de noordwesthoek, het was bewolkt en er viel veel
regen (ca. 45mm in totaal). Veel drainage-greppels staan nu vol met water. Aan de droge koude
periode in april is hiermee een einde gekomen. Ondanks de lage temperaturen begint de groei van
het gras toch langzaam op gang te komen.
Vandaag op de 8e teldag van het seizoen, ligt de middagtemperatuur rond 10oC en staat er een
krachtige WNW-wind, die schuin van achteren komt op de Landsmeerderdijk. Na buien in de ochtend
is het nu droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. We concentreren ons vandaag op de
weidevogels en hun kuikens.
De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 84; n=6; j=53
Grutto 8
Tureluur 11; j=1
Scholekster 10; n=2; j=3

Meerkoet
Waterhoen
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend
Wilde Eend

Blauwe Reiger
Oeverzwaluw ca. 10
Boerenzwaluw ca. 10

Bergeend
Nijlgans 2; j=1
Grauwe Gans

Zwarte Kraai
Kauw
Ekster

Witte Kwikstaart 3
Gele Kwikstaart 2
Spreeuw
Houtduif
Kleine Mantelmeeuw ca. 40
Kokmeeuw

Soorten in de tabel zonder aantalsvermelding zijn vandaag wel gezien, maar niet geteld.
Andere waarnemingen deze week: Op 29 april valt een Zwarte Kraai op perceel ‘Duizend Roed’ het
enige kuiken aan van het 2e Grutto-paar; het jong overleeft de aanval doordat de ouders fanatiek
achter de kraai aangaan. Op 30 april is de Ooievaar weer present, hij loopt op perceel ‘Bouwland’. Op
30 april worden jonge Kievit-kuikens gespot op zowel perceel ‘Gele Weidje’ als perceel ‘Bouwland’.
Op 1 mei wordt het Scholekster-paar dat op perceel ‘Gele Weidje’ als eerste met broeden is
begonnen, met 3 en mogelijk 4 kuikens gezien. Eveneens op 1 mei wordt het 2e Grutto-paar met 1
kuiken gezien op perceel ‘Kleine Schouwstuk’. Op 1 mei wordt ook weer een Lepelaar gezien. Op 2
mei wordt waargenomen dat een Zwarte Kraai een kuiken van de Kievit te pakken krijgt op perceel
‘Gele Weidje’. Op 3 mei wordt een groepje van 3 Gierzwaluwen gezien, vliegend vlak boven de
huizen aan de Kadoelenweg.
We tellen vandaag in totaal 84 adulte Kieviten met 53 kuikens. Na de barre weersomstandigheden
van de afgelopen week met hoosbuien en krachtige wind blijken veel Kievit-kuikens te hebben
overleefd. We zagen vaak dat de kuikens snel onder de vleugels van vader of moeder gingen schuilen
wanneer de regen begon. Die kuikens blijken desondanks geharde vogels te zijn die tegen een stootje
kunnen. Veel van de kuikens zijn inmiddels 2 à 3 weken oud en beginnen al flink te groeien. Ze
kunnen klaarblijkelijk voldoende voedsel (in de vorm van insecten, larven en wurmpjes) vinden.
Wanneer een paar Kleine Mantelmeeuwen boven de polder beginnen te cirkelen komen zo’n 40
Kieviten in het geweer die met zijn allen de indringers naar de rand van de polder verjagen. Het
merkwaardige is, dat op perceel ‘Bouwland’ een grote groep van naar schatting 40 Kleine
Mantelmeeuwen bij elkaar zit en door de Kieviten volledig wordt genegeerd. Kennelijk wordt zo’n
rustende groep meeuwen niet als een bedreiging gezien.
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Met de Grutto’s gaat het niet zo goed. Vorige week zagen we 2 paren elk met één kuiken. Vandaag
lijkt geen van de kuikens meer in leven te zijn. Ook wordt er niet meer gebroed. De verschillende
paren lijken zich overigens al wel op te maken voor een tweede broedpoging.
De Tureluurs lijken het ook moeilijk te hebben. We krijgen vandaag 11 adulte vogels in beeld,
waarvan 1 paar met een enkel jong (vorige week zagen we twee paren met samen 5 kuikens).
Afgelopen week, op 1 mei, werd het Scholekster-paar dat als eerste met broeden is begonnen op
perceel ‘Gele Weidje’, met 3 en mogelijk 4 kuikens gezien. Vandaag zien we het 2e Scholekster-paar
met een nest op perceel ‘Molenstuk’ bij elkaar staan en het lijkt alsof daar ook kuikens bij zijn. De
twee andere paren, die een week later begonnen zijn, broeden nog op perceel ‘Rijstuk’. Het 5e paar
Scholeksters is ook nog in de polder.
Een bijzonder waarneming vandaag is een paartje Gele Kwikstaart. Drie weken geleden zagen we ook
een paartje, wellicht hetzelfde stel als vandaag. Op drie verschillende plaatsen is een Witte
Kwikstaart op jacht naar insecten. De grote groep zwaluwen (Boerenzwaluw en Oeverzwaluw) die we
vorige week zagen, foerageert ook nog in de polder.
Vandaag zien we de Haas terug op perceel ‘Rijstuk’; hij / zij is de afgelopen week meerdere keren in
de noordwesthoek van de polder gesignaleerd.

Telling op woensdag 28 april, 14:00u
In de afgelopen week was het overwegend zonnig weer, met middagtemperaturen oplopend tot ca,
15oC, koude nachten en de wind steeds in de N-hoek. Er viel geen regen, waardoor er inmiddels een
aaneengesloten periode is geweest van twee weken met uitdrogend weer. Hoewel de bodem nog
veel vocht bevat wordt het oppervlak toch al droger. Morgen wordt er regen verwacht en komt er
een einde aan de droge periode. Voor de ontwikkeling van het gras is dat welkom, maar de
temperatuur blijft voorlopig nog op een laag niveau, waardoor de groei van de kruiden en grassen in
het weiland vooralsnog beperkt blijft.
Vandaag op de 7e teldag van het seizoen, ligt de middagtemperatuur rond 14oC en staat er een
krachtige NO-wind. De lucht is na het middaguur geheel bewolkt geraakt. Op de Landsmeerderdijk is
het met de wind in het gezicht erg koud.
De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 80; n=11; j=68
Grutto 8; j=2
Tureluur 10; j=5
Scholekster 10; n=4

Meerkoet 17; n=6
Waterhoen 10; n=1
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 17
Wilde Eend 13

Bergeend 12
Nijlgans 2; j=1
Grauwe Gans 156; j=92

Blauwe Reiger 2

Witte Kwikstaart 1
Kleine Plevier 2

Boerenzwaluw 8

Spreeuw ca. 20
Houtduif 29

Zwarte Kraai 5
Kauw 15
Ekster 2

Kokmeeuw 2

We zien een Ooievaar lopen aan de rand van perceel ‘Bouwland’. Andere waarnemingen deze week:
op 23 april zien we het Grutto-paar dat het eerst begonnen is met broeden, met één kuiken lopen;
op 24 april worden 2 Ooievaars gezien in perceel ‘Bouwland’, op 26 april strijkt een koppel Grote
Canadese Gans neer in perceel ‘Stuk Achterhuis’, op 27 april zien we het 2e Grutto-paar met één
kuiken lopen en het eerste Tureluur-paar met 2 kuikens; eveneens op 27 april foerageert er een
grote gecombineerde groep van rond de 15 Boerenzwaluwen en Oeverzwaluwen boven de sloten.
De Oeverzwaluwen zijn waarschijnlijk op weg naar hun broedgebied. In het noordelijke deel van het
Twiske is een zwaluwwand gemaakt, waarin ieder jaar een grote groep Oeverzwaluwen gangen
uitgraaft voor hun nest.
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Het aantal Kieviten lijkt inmiddels wat terug te lopen: we tellen 80 adulte vogels, waarvan 10 op het
nest. Maar we zien ook een groot aantal kuikens rondlopen, in totaal 68. De waarneming van de
kuikens is nu nog gemakkelijk omdat het gras overal kort is.
Vorige week meldden we dat een 3e Grutto-paar tot broeden was overgegaan. We zien op de
bewuste locatie echter geen Grutto meer zitten. In totaal tellen we vandaag 8 Grutto’s, waarvan 2
paar met elk één kuiken. Zou het kunnen dat de Grutto’s na het leggen van het eerste ei al begonnen
zijn met broeden (om het ei te behoeden voor nachtelijke bevriezing of te beschermen tegen
eierrovers), en niet gewacht hebben tot ook de later gelegde eieren uit zouden komen?
Bij de Kieviten en ook de Tureluurs doet het één-kuiken verschijnsel zich niet voor. We zien vandaag
twee Tureluur-paren met jongen, één paar heeft 2 kuikens, het andere paar 3 kuikens. In totaal zien
we 10 adulte Tureluurs, minder dan in voorgaande weken, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat nog
flink wat Tureluurs op de eieren zitten.
Alle 4 Scholekster-paren zijn nog aan het broeden, maar binnenkort zullen de eerste eieren
uitkomen. Er lijkt zich overigens nog een 5e paar in de polder te hebben gevestigd: we hebben dit
paar al enige malen eerder op perceel ‘Stuk Achterhuis’ zien lopen.
Het Nijlganzenpaar op perceel ‘Grote Schouwstuk’ loopt achter het inmiddels fors uit de kluiten
gewassen enkele jong aan. Het lijkt of dit jong de touwtjes stevig in handen heeft. Bij de sociale
Grauwe Ganzen is het meer een groepsgebeuren: er beginnen zich groepen te vormen van ouders
met kuikens van verschillende grootte, begeleid door jonge vogels die zelf nog niet aan broeden toe
zijn. We tellen in totaal 92 kuikens en 156 adulte vogels.
We zien vandaag geen Wintertalingen meer. Ook de Watersnippen lijken vertrokken te zijn naar hun
broedgebieden. Meerkoet, Waterhoen en Wilde Eend zijn aan het broeden of hebben al kuikens
(gehad). De Krakeend is nog niet zo ver. De Bergeend (we zien 6 paren) zal binnenkort met broeden
beginnen; we zien bij één koppel een paring.
Het paartje Kleine Plevier zien we weer in één van de slootkanten zitten. Het zou leuk zijn wanneer
dit paar bij ons in de polder gaat broeden. Er komt vandaag 1 Witte Kwikstaart in beeld.
De Haas hebben we al een tijdje niet meer gezien.

Telling op woensdag 21 april, 14:00u
Het is de afgelopen week opnieuw behoorlijk fris geweest met temperaturen ’s nachts tegen het
vriespunt aan, maar het was wel droog. Vandaag op de 6e teldag van het seizoen, ligt de
middagtemperatuur rond 12oC en staat er een matige tot soms krachtige N-wind. De lucht is geheel
bewolkt en klaart later in de middag een beetje op. Op de Landsmeerderdijk is het met de wind in
het gezicht opnieuw koud.
Het lijkt er op dat de vogels in de polder goed met het koude weer kunnen omgaan. Een groot aantal
Grauwe Ganzen en Kieviten heeft inmiddels kuikens. De Kievit-kuikens worden wel regelmatig onder
de veren van één van de ouders opgewarmd.
De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 89; n=20; j=31
Grutto 7; n=3
Tureluur 14
Scholekster 8; n=4

Krakeend 30
Wilde Eend 13; j=8
Wintertaling 2

Blauwe Reiger 3

Witte Kwikstaart 2

Boerenzwaluw 4

Spreeuw ca. 20
Houtduif 34
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Watersnip 4
Meerkoet 18; n=6; j=7
Waterhoen 6; n=1
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Bergeend 12
Nijlgans 2; j=1
Grauwe Gans 157; j=82

Zwarte Kraai 6
Kauw 17
Ekster 4

Kleine Mantelmeeuw 2
Kokmeeuw 4

Vandaag zien we voor het eerst een viertal Boerenzwaluwen vliegen boven de sloten. Een
buurtgenoot meldt dat hij de Boerenzwaluw al eerder boven de polder heeft gezien (waarschijnlijk
rond 11 april toen vanuit het Twiske en het nabije Waterland meldingen kwamen van de eerste
Boerenzwaluwen). Verdere waarnemingen deze week: op 18 april een paartje Grote Canadese Gans,
op 19 april een nest van de Waterhoen in de randsloot bij de Landsmeerderdijk (duidelijk zichtbaar
vanaf de dijk; we zien het nest vandaag terug), op 19 april nestbouwgedrag van een Grutto in perceel
‘Rijstuk’, op 19 april in totaal 7 Kievit-paren met kuikens, en op 19 en 21 april een Ooievaar op
perceel ‘Bouwland’. Die Ooievaar lijkt het in onze buurt naar zijn zin te hebben: een buurtgenoot
maakte deze week een filmpje van hem terwijl hij klepperend in één van de pas gekandelaberde
bomen langs de Kadoelenweg zat. Hij is duidelijk op zoek naar een partner. De Geelbuikschildpad
zien we vandaag op zijn vaste plekje op de oever van de kwelsloot langs de dijk zitten.
We hebben het aantal Kieviten in de polder naar beneden bijgesteld: vorige week maakten we
melding van in totaal 100 adulte Kieviten, waarvan 48 op het nest, vandaag blijkt dat het er minder
moeten zijn geweest. We hebben ook Kieviten die vanwege de kou diep op de grond waren
weggedoken, aangezien voor broedende Kieviten en hebben vervolgens aangenomen dat er
daarnaast evenveel partners aanwezig waren. Dit blijkt vandaag een misvatting te zijn: we tellen nu
20 broedende Kieviten en daaromheen in totaal 69 andere vogels (samen 89 Kieviten). Een groot
deel daarvan heeft jonge kuikens bij zich: we krijgen maar liefst 31 van die pluizenbolletjes in beeld.
Vooralsnog gaat het goed: de vliegende rovers zoals Zwarte Kraai, Kauw en Kleine Mantelmeeuw,
lijken nog op afstand gehouden te kunnen worden.
Vandaag zien we dat een 3e Grutto-paar tot broeden is overgegaan. Bij het paar dat als eerste
begonnen is met broeden komen de eieren nu waarschijnlijk snel uit. We tellen vandaag opnieuw 7
adulte Grutto’s (inclusief de 3 die op het nest zitten). Nog steeds hebben we geen idee of er ergens,
onzichtbaar vanaf de randen van de polder, een 4e nest is.
De Tureluur is denkelijk op verschillende plaatsen aan het broeden (we zien vandaag geen nesten).
We krijgen wel 14 adulte vogels in de kijker.
Op 4 plaatsen zien we een Scholekster broeden. De partners lopen ergens in de buurt rond op zoek
naar wurmen. De valcamera heeft een paar buurtende Scholeksters gefotografeerd.
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Buurtende Scholeksters (foto: valcamera 15 april 2021)

Het aantal kuikens bij de Grauwe Gans is net als in voorgaande jaren weer erg groot. We tellen
vandaag 82 jongen en 157 adulte ganzen, maar er komen nog meer kuikens bij want een deel van de
adulte vogels zit nog op de eieren. Het Nijlganzenpaar met 1 jong houdt zich vooral op perceel ‘Grote
Schouwstuk’ op; het jong begint al flink te groeien.
Twee vrouwtjes Wilde Eend zwemmen met kuikens rond; de ene heeft nog 2 kuikens, de ander 6. De
Krakeenden broeden nog niet; ze hebben een tijd terug al paren gevormd en zullen zich ook nog
verder in de omgeving gaan verspreiden. De Wintertalingen zijn voor een deel al doorgetrokken, we
zien vandaag 1 paartje.
De Bergeend heeft paren gevormd en deze hebben op verschillende plaatsen in de polder een eigen
gebied in bezit genomen. We tellen 6 paren; ze broeden nog niet.
De Meerkoet zien we op 7 plaatsen op het nest zitten. Bij één paar zijn inmiddels de eieren
uitgekomen: we tellen maar liefst 7 rood-gemutste kuikentjes.
Van de kleinere vogels zien we vandaag alleen de Witte Kwikstaart en de Watersnip.

Telling op woensdag 14 april, 14:00u
Het is de afgelopen week behoorlijk fris geweest met soms lichte nachtvorst, buien met een winters
karakter en de wind steeds in de noordhoek. Ook vandaag op de 5e teldag van het seizoen is het fris,
ca. 8oC, en er staat een matige N-wind. De lucht is aanvankelijk bewolkt na een kleine bui, maar
geleidelijk klaart de lucht toch een beetje op. Op de Landsmeerderdijk voelen we de wind in het
gezicht snijden. Ook vandaag is het weer een beetje afzien. De polder begint ondanks de lage
temperaturen toch steeds groener te worden: de groei van het gras laat zich niet tegenhouden.
De vogels in de polder hebben de kou goed doorstaan. Veel vogels hebben inmiddels de langste tijd
op de eieren gezeten. Deze week komen de eerste Kievit-eieren uit (we zien bij 1 paar al 4 kleine
kuikentjes lopen). Ook bij de Grauwe Gans (we tellen vandaag 36 kuikens) en de Wilde Eend (we zien
2 kuikens) komen de eieren uit.
De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
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Kievit 100 90; n=48 38; j=4
Grutto 7; n=2
Tureluur 25; n=2
Scholekster 8; n=3

Krakeend 34
Wilde Eend 13; j=2
Wintertaling 16

Blauwe Reiger 3
Gele Kwikstaart 2
Tapuit 2

Watersnip 8
Bergeend 8
Zwarte Kraai 8
Meerkoet 15; n=7
Nijlgans 2; j=1
Kauw 18
Waterhoen 9
Grauwe Gans 115; j=36
Ekster 2
Opm.: n = bezet nest, j = jong; rode letter: gecorrigeerd aantal

Witte Kwikstaart 4
Kleine Plevier 2
Spreeuw ca. 20
Houtduif ca. 20
Kleine Mantelmeeuw 2
Kokmeeuw 4

Bijzondere waarnemingen vandaag zijn: 2 Gele Kwikstaarten (op perceel ‘Duizend Roed’) en 2
Tapuiten (op perceel ‘Stuk Achterhuis’). Beide soorten zijn doortrekkers; ze worden vaker in het
voorjaar in de polder gezien. Op perceel ‘Kleine Schouwstuk’ zien we de Haas die hier zijn ‘woonplek’
lijkt te hebben gevonden. We vragen ons af of er jonge haasjes verstopt zitten in het gras.
Andere waarnemingen van de afgelopen week: op 11 april een Wilde Eend met pullen, eveneens op
11 April de eerste Grauwe Gans met kuikens. Een dag later worden 2 andere paren Grauwe Gans met
kuikens gezien. Vanuit het Twiske en het nabije Waterland komen meldingen van de eerste
Boerenzwaluwen. Boven de polder zien we ze nog niet.
In de afgelopen week is het aantal Kieviten weer toegenomen: we tellen vandaag precies 100 adulte
vogels en zien op 48 plaatsen Kieviten op het nest. Zo’n groot aantal is, voor zover we weten, nog
nooit eerder in de polder waargenomen. In het nabije Waterland zagen we gisteren overigens ook
een paar Kieviten op het nest zitten; Waterland is dus nog niet alle Kieviten kwijt geraakt.
Het paar Kieviten met kleine kuikens loopt op perceel ‘Anderhalf Morgen’; de kuikens lopen in een
groepje bij elkaar, dicht bij een greppel. De broedtijd van de Kievit bedraagt 26-28 dagen; dit klopt
met onze waarnemingen: 28 dagen geleden zagen we op perceel ‘Anderhalf Morgen’ de eerste
Kieviten op de eieren zitten.
Vandaag tellen we opnieuw 7 Grutto’s, waarvan 2 op een nest. We denken dat er op zijn minst nog
een derde nest moet zijn, maar we krijgen dit niet in beeld. De Grutto broedt wat korter dan de
Kievit, 24-25 dagen, maar hij is in de polder later met broeden begonnen. Mogelijk komen eind
volgende week de eerste eieren uit.
We tellen vandaag 25 Tureluurs; ze lopen veelal in paartjes rond en zitten veel in de slootkanten.
Maar wat zijn die vogels toch bewegelijk, het is moeilijk om geen dubbeltellingen te doen. Vorige
week zagen we een Tureluur naar zijn nest gaan, vandaag zien we dit op een andere plaats opnieuw.
Het nest zit op een plek met wat hoger gras, niet ver van een broedende Kievit. De Tureluur broedt
22-25 dagen.
We tellen 4 paar Scholeksters. Er is inmiddels een 3e nest bijgekomen; het 4e paar lijkt ook aanstalten
te maken om een nest te ‘bouwen’. De Scholekster broedt 25-27 dagen.
Er lopen vandaag verschillende paren Grauwe Gans met kleine kuikens rond. Het aantal kuikens
varieert erg per paar: we zien een paar met 2 kuikens maar ook een paar met 13 kuikens. Waar zal
dat aantal van afhankelijk zijn? Het paar op de foto heeft 11 kuikens: 8 kuikens lopen vooraan en er
zijn drie achterblijvers te zien onder de staart van vader gans.
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Hoeveel kuikens heeft dit paar Grauwe Gans? (foto: valcamera 12 april 2021)

Het ene paar Nijlgans dat we vandaag zien, heeft maar 1 kuiken. Maar dat kuiken is nu, na zo’n vier
weken al flink gegroeid. Er is ook al een Wilde Eend met kuikens gesignaleerd; vandaag zien we ze
niet. Krakeenden en Bergeenden zijn nog niet met broeden begonnen. De Wintertaling is nog met
zo’n 10 paar in de polder; we zien vanaf de Landsmeerderdijk 16 adulte vogels. Ze zwemmen in de
sloten, maar zitten ook op het land of zwemmen in de met water gevulde greppels.
We krijgen vanaf de dijk 7 Meerkoetnesten in beeld; alle nesten zijn aan de rand van een sloot
gemaakt. Waarschijnlijk zijn er nog meer nesten, maar die zijn vanaf ons standpunt niet zichtbaar. De
Waterhoen is misschien ook al aan het broeden maar we zien geen nesten. Wel lopen en zwemmen
er op diverse plaatsen paartjes in hun eigen territorium.
De Watersnippen zijn er ook nog; ze zitten nu niet meer in groepen maar meer paarsgewijs bij elkaar.
Een buurtgenoot heeft kans gezien om een foto te maken van een snip in de waterkant.
We zien vandaag 2 paartjes Witte Kwikstaart. Deze vogel komt trouw ieder voorjaar naar de polder
en broedt dan veelal in holtes onder dakpannen van de huizen. De Witte Kwikstaart broedt minder
vaak dan de Gele Kwikstaart op de grond.
Van de ei- en kuikenpredatoren zien we vandaag Kleine Mantelmeeuw (2 individuen), Blauwe Reiger
(3), Zwarte Kraai (8), Kauw (18) en Ekster (2). Wanneer de grond vochtig blijft en niet uitdroogt en
hard wordt, kunnen de kraaiachtigen maden en wurmen vinden. De aanvallen op de kuikens van de
weidevogels zullen dan hopelijk beperkt blijven.

Telling op woensdag 7 april, 14:00u
De weersvoorspellingen zijn uitgekomen: na de warmte van vorige week draaide de wind naar het
noorden en werd koude instabiele lucht uit het arctisch gebied aangevoerd. De temperatuur
kelderde spectaculair en er vielen tal van sneeuw-, hagel- en regenbuien. Vandaag op de vierde
teldag van het seizoen komt de temperatuur niet boven de 6oC uit. Er staat een krachtige WNWwind, het is bewolkt na regenbuien. Later in de middag wordt de lucht wat lichter.
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De weidevogels in de polder doen alsof er niets aan de hand is. Ze zitten onverstoorbaar op hun nest
of zijn op zoek naar voedsel in de drassige grond of in de ondiepe sloten. Ze hebben natuurlijk wel
een waterdicht en warm verenpak, maar toch zijn het echte bikkels. Het scheelt dat ze dicht bij de
grond zitten, daardoor vangen ze minder wind. Op de Landsmeerderdijk hebben wij de wind schuin
van voren in het gezicht; we hebben ons winters gekleed met muts en dikke jas, want het is bar koud.
Het land wordt geleidelijk aan weer drassiger; veel drainagegreppels staan vol water.
De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 92; n=45
Grutto 7; n=2
Tureluur 24; n=1
Scholekster 8; n=2
Watersnip 2
Meerkoet 17; n=4
Waterhoen 4
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 44
Wilde Eend 16
Wintertaling 11

Bergeend 8
Nijlgans 4; j=1
Grauwe Gans 128

Witte Kwikstaart 3
Kleine Plevier 1
Lepelaar 1

Zwarte Kraai 10
Kauw 14
Ekster 2

Spreeuw ca. 20
Houtduif 28
Kleine Mantelmeeuw 38
Zilvermeeuw 3
Kokmeeuw 12

Op perceel ‘Kleine Schouwstuk’ zit een Haas. Hij wordt hier vaker gezien door buurtbewoners; soms
zijn er zelfs twee. Andere waarnemingen deze week: Op 3, 4 en 5 april wordt op perceel ‘Achterdijk’
een Ooievaar gezien (het lijkt een vaste bezoeker te worden); op 4 april zwemt een Knobbelzwaan in
de kwelsloot langs de dijk; op 5 april cirkelt een Buizerd boven de polder (een donkere vorm), hij
wordt stevig op zijn huid gezeten door een paar Zwarte Kraaien; en de gehele week worden
waarnemingen van één of twee Lepelaars gemeld.
We tellen vandaag 92 adulte Kieviten, precies evenveel als vorig jaar op het hoogtepunt. We zien ook
een record aantal bezette nesten: 45, acht meer dan vorige week! Of laten we ons in de maling
nemen door Kieviten die zich vanwege de kou strak tegen de grond drukken? Geruststellend is wel
dat we op de plaatsen waar we vorige week een nest zagen ook vandaag weer een broedende vogel
zien. In ieder geval wordt het volgende week spannend: dan zullen de vogels die het eerst begonnen
zijn met broeden met kuikens tevoorschijn komen (we verwachten de eerste kuikens op percelen
‘Kleine Stukje’ en ’Anderhalf Morgen’).
We mogen overigens zeer blij zijn met het hoge aantal Kieviten in de polder. In het nabijgelegen
Waterland zijn volgens recente tellingen vrijwel geen Kieviten te zien. Het lijkt er sterk op dat de
Wilmkebreek een toevluchtsoord is geworden voor de Kievit. Droevig maar waar: Waterland wordt
door het intensieve landgebruik steeds minder aantrekkelijk voor de weidevogels.
Er zijn inmiddels twee broedende Grutto’s; wanneer je weet waar ze zitten kan je het oranje kopje
met de lange snavel vanaf de dijk goed zien, althans wanneer je een verrekijker gebruikt. Broedende
Grutto’s lijken veel dieper te zitten dan Kieviten (die je vaak met het blote oog kan zien); ze hebben
ook een betere schutkleur dan Kieviten. In totaal tellen we 7 Grutto’s (waarvan dus 2 op het nest).
Omdat we eerder in het seizoen steeds 8 Grutto’s telden, is het mogelijk dat er nog een derde nest is.
We gaan goed opletten de komende weken.
Vandaag tellen we maar liefst 24 Tureluurs, meer dan we eerder dit seizoen zagen. Mogelijk zijn
enkele late Tureluurs alsnog bij ons in de polder neergestreken. De al aanwezige Tureluurs zijn met
nestbouw begonnen. In perceel ‘Rijstuk’ zien we een Tureluur in een gebiedje met hoger gras bezig
met strootjes; zij (waarschijnlijk) gaat zitten en buigt de grashalmen over zich heen en is direct geheel
uit het zicht. Het is een bijzondere waarneming: we zien slechts zeer zelden vanaf de dijk een
Tureluur met een nest bezig of naar het nest gaan.
De Scholeksters zijn wat dat betreft veel gemakkelijker vogels. Met hun opvallend zwart-witte
verenpak en lange rode snavel zijn ze goed op hun nest te zien. We kunnen twee nesten noteren,
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beide op vrijwel dezelfde locatie als vorig jaar. Er lijkt nog een derde nest te worden gemaakt,
volgende week weten we of het een serieus broedgeval is.
We zien vandaag op twee locaties een Watersnip in de slootkant. Het kan haast niet anders of er
zitten veel meer snippen tussen de stoppels van de waterplanten. Dank zij hun uitstekende
camouflage zijn ze vaak vrijwel onzichtbaar.
Op verschillende plaatsen zijn de Meerkoeten aan het broeden. De witte bles op hun voorhoofd
verraadt de plaats waar ze op het nest zitten. De Waterhoenen zijn minder goed zichtbaar omdat ze
hun nest dieper in de oevervegetatie maken; we zien vandaag nog geen nesten.
De Wilde Eend zal binnenkort wel met kuikens tevoorschijn komen. We zien vrijwel uitsluitend
woerden in de slootkanten dommelen. Het aantal Bergeenden is vandaag lager dan vorige week,
althans we krijgen er minder in beeld. Het is echter niet waarschijnlijk dat de Bergeend al met
broeden begonnen is. De Grauwe Gans is op verschillende plaatsen aan het broeden; de eerste
kuikens zullen naar verwachting binnenkort te zien zijn.
De Kleine Plevier laat zich ook weer zien. We zijn benieuwd of deze vogel net als vorig jaar het gehele
seizoen in de polder blijft.
Opvallend vandaag is het grote aantal Kleine Manrelmeeuwen. Ze zitten bij elkaar op het natte
perceel ‘Bouwland’. Er zitten ook enkele Zilvermeeuwen en Kokmeeuwen bij.

Telling op woensdag 31 maart, 14:00u
Op deze derde teldag van het seizoen is het uitzonderlijk warm weer voor de tijd van het jaar: de
middagtemperatuur bedraagt 23oC, er staat een zwakke zuidelijke wind en de zon schijnt uitbundig.
De voorafgaande dagen waren ook al warm. Morgen draait de wind naar het noorden en krijgen we,
zoals het er nu naar uitziet, een lange periode van koud weer.
Door het heldere weer kunnen we de weidevogels in het nog korte gras goed waarnemen. De
greppels die langdurig vol met water hebben gestaan zijn nog niet begroeid, waardoor de zwarte
aarde zichtbaar is. In sommige andere greppels staat nog steeds een flinke plas water. Kleine eenden
kunnen er zwemmen zoals twee Wintertalingen demonstreren.
De resultaten van de tellingen zijn als volgt:
Kievit 90; n=37
Grutto 7; n=1
Tureluur 12
Scholekster 8
Watersnip 12
Meerkoet 18; n=3
Waterhoen 8
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 34
Wilde Eend 14
Wintertaling 10
Smient 2

Blauwe Reiger 4

Bergeend 12
Nijlgans 4; j=1
Grauwe Gans 158

Zwarte Kraai 12
Kauw 20
Ekster 6

Witte Kwikstaart 2
Kleine Plevier 2
Spreeuw ca. 30
Houtduif 24
Holenduif 1
Zilvermeeuw 3
Kokmeeuw 4

Op perceel ‘Kleine Schouwstuk’ zit een Haas, hij koestert zich in de zon. Op de oever van de kwelsloot
naast de dijk zit een Geelbuikschildpad. Ook hij geniet van de zonnewarmte. We zien deze
waterbewoner nu voor het derde achtereenvolgende jaar, steeds op dezelfde plaats, steeds alleen.
Waarschijnlijk is het een ontsnapt of losgelaten dier. Op het talud van de dijk en op de benedenberm
staan Speenkruid en Paarse Dovenetel in bloei. Er vliegen op deze warme dag maar liefst 4 soorten
vlinders: Dagpauwoog, Groot Koolwitje, Citroenvlinder en Kleine Vos.
Andere waarnemingen deze week: Op verschillende dagen een Ooievaar in de noordwesthoek, op 25
maart een IJsvogel nabij de huizen aan de Stoombootweg, op 30 maart een Witgat op perceel
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‘Molenstuk’, op verschillende dagen op diverse plaatsen in de polder een foeragerende Lepelaar, op
1 april een paartje Grote Canadese Gans op perceel ‘Molenstuk’, en op 2 april een paartje
Zomertaling op perceel ‘Bouwland’. Dit is de derde waarneming van de Zomertaling dit voorjaar!
(tweemaal alleen het mannetje, nu een paar). Waarschijnlijk gaat het om dezelfde individuen.
Hoewel de Zomertaling een broedvogel van Nederland is, zal dit paar de polder denkelijk toch niet
uitkiezen als broedplaats. Ze houden van moerasachtig gebied met dichte oevervegetatie.

Paartje Zomertaling (foto: 2 april, Piet en Marty Vink)

Het aantal adulte Kieviten in de polder is afgelopen week toegenomen tot 90, bijna evenveel als in
2020. We zien op alle hooilandpercelen en op de percelen ‘Gele Weidje’ en ‘2e Molenstuk’ Kieviten in
broedhouding op de grond zitten; we tellen er in totaal 37! Wanneer het weer een beetje meezit
(niet te droog, niet te koud) belooft het een goed jaar te worden.
Op perceel ‘Rijstuk’ zit sinds enkele dagen een Grutto op het nest. De andere Grutto’s lopen rond en
zijn vooral bezig met het zoeken naar wurmen. Het is ons nog niet helemaal duidelijk of we naast het
broedende paar te maken hebben met drie andere paren (maar het lijkt er wel op). Hopelijk
beginnen ze binnenkort ook met broeden.
Vandaag zien we 12 Tureluurs, veelal in paren. Vorige week telden we 18 Tureluurs; ongetwijfeld
hebben we vandaag enkele Tureluurs over het hoofd gezien. Wellicht wordt er hier en daar al
gebroed. De broedende Tureluurs verstoppen zich zo goed dat we ze vanaf de Landsmeerderdijk
vrijwel nooit in beeld krijgen.
Er zijn 4 paar Scholeksters in de polder; de paartjes lijken al een eigen territorium in bezit te hebben
genomen waarbinnen ze straks een nest gaan maken. Eén paar houdt zich op op perceel ‘Gele
Weidje’, het perceel waar afgelopen twee jaar steeds een paar met succes heeft gebroed.
Scholeksters zijn net als Grutto’s bijzonder plaatsvast wat betreft hun nestlocatie.
De Watersnip blijkt nog steeds in de polder te zijn. Vorige week hebben we ze niet gezien maar
vandaag tellen we op twee plaatsen in totaal 12 snippen. We hebben inmiddels als regel ontdekt: ‘Zie
je één Watersnip, dan zijn er meer’. Deze regel blijkt ook vandaag weer op te gaan: we zien een snip
op de oever zitten en na enig zoeken blijken er, bijna onzichtbaar vanwege hun perfecte camouflage,
nog veel meer snippen tussen de stoppels van de afgestorven waterplanten te zitten. Wat een
wonderlijke vogel is dat toch met zijn gedrongen postuur en lange snavel.
De Meerkoeten zitten paarsgewijs, verspreid door de polder. We ontdekken op drie plaatsen een
bezet nest in de slootkant. De Waterhoen is met kleiner aantal aanwezig: er lijken zich 4 paartjes te
hebben gevestigd. Krakeend loopt met een flink aantal paren rond: we tellen in totaal 17 paartjes,
maar waarschijnlijk zijn er meer. De meeste paren zullen uit de polder wegtrekken. Van de Wilde
Eend zien we vooral mannetjes; mogelijk zitten al verschillende vrouwtjes op de eieren. De
Wintertaling heeft eveneens paren gevormd, we tellen verspreid door de polder 5 paartjes. Van een
andere kleine eendensoort, de Smient, zien we één paar. Zowel de Smient als de Wintertaling
broeden niet in de polder.
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Er zijn inmiddels 12 Bergeenden in de polder, 3 meer dan vorige week. Op perceel ‘Gele Weidje’
loopt vandaag een groep van 8 individuen waarvan een deel nog geen partner lijkt te hebben
gevonden (jonge vogels van vorig jaar?) Ze zijn druk met elkaar bezig en regelmatig wordt er
gedreigd of vliegen ze achter elkaar aan.
Er zijn twee Nijlganzenparen; één paar heeft een enkel kuiken. Vandaag tellen we een groot aantal
Grauwe Ganzen (meer dan vorige week). Er zijn waarschijnlijk al enkele paren tot broeden
overgegaan, althans wanneer we afgaan op de hier en daar op de grond zittende ganzen met partner
waakzaam dicht in de buurt. Het merendeel van de 158 Grauwe Ganzen die we vandaag tellen, zal
overigens niet tot broeden overgaan.
Al enige tijd zien we een paartje Witte Kwikstaart in de polder, ook vandaag weer. De Witte
Kwikstaart broedt al enige jaren in de polder of in de nabije omgeving (bijvoorbeeld onder
dakpannen).
In de natte greppels van perceel ‘Weidstuk’ foerageert een tweetal Kleine Plevieren. Vorig jaar
verbleef er één plevier de gehele broedperiode in de polder. Wellicht heeft deze vogel een partner
gevonden?
Naast de altijd aanwezige Houtduiven zien we vandaag een Holenduif op de grond zitten. De
Holenduif is een beetje kleiner, heeft een mooie blauw-grijze kleur, een groenachtige glans in de
nekstreek en donkere ogen. Hij broedt vooral in het oosten van het land.
Van de grote groep predatoren zien we: Blauwe Reiger (4 individuen), Zwarte Kraai (12), Kauw (20),
Ekster (6), en Zilvermeeuw (3). De Zwarte Kraai heeft op een drietal plaatsen rond de polder een nest
in een boom gemaakt. Wanneer ze jongen hebben wordt het uitkijken voor de weidevogelkuikens!
De bewegingscamera op het hek tussen percelen ‘Anderhalf Morgen’ en ‘Stuk Achterhuis’ heeft een
nachtelijk bezoek van een Huiskat vastgelegd. Daarom het verzoek aan alle kattenbezitters: wilt u
alstublieft uw huisdier ’s nachts binnen houden, ze kunnen veel slachtoffers maken zodra er kuikens
rondlopen. Ook kunnen ze broedende vogels op hun nest verrassen.

Telling op woensdag 24 maart, 14:00u
Op deze tweede teldag van het seizoen is het mooi zonnig weer, met een zwakke wind uit zuidwestelijke richting (op de Landsmeerderdijk in de rug) en een temperatuur van ca. 11oC. In verband
met de nog steeds geldende Corona-maatregelen hebben we besloten om de zaterdagse
wandeldrukte op de dijk te vermijden en in het vervolg op woensdagmiddagen te tellen. De
resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 86; n=25
Grutto 8
Tureluur 18
Scholekster 6

Meerkoet 15
Waterhoen 6
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 40
Wilde Eend 25
Wintertaling 23

Blauwe Reiger 2
Ooievaar 1
Lepelaar 1

Bergeend 9
Nijlgans 4; j=1
Grauwe Gans 86

Zwarte Kraai 8
Kauw 34
Ekster 8

Witte Kwikstaart 2
Kleine Plevier 1
Kramsvogel 1
Spreeuw ca. 30
Houtduif 34

Kokmeeuw 25

Het voorjaar is echt losgebarsten: het aantal Kieviten is opgelopen naar 86 en we tellen maar liefst 25
bezette Kievit-nesten (vorige week woensdag 1, een dag later 6). De Kieviten hebben duidelijk een
voorkeur om met zoveel mogelijk paren tegelijkertijd te beginnen met de eierleg. De meeste nesten
liggen in de hooilanden. Er zullen de komende week nog meer nesten volgen want er zijn nu ruim 40
broedparen in de polder.
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De Grutto is nog niet zo ver. We zien 8 adulte vogels, maar het is nog niet duidelijk of we te maken
hebben met 4 paartjes. Ze zijn nog vooral bezig met het zoeken van wurmpjes in de natte greppels;
ook staan ze midden in de ondiepe sloten waar ze kennelijk veel van hun gading kunnen vinden. Af
en toe, wanneer ze de lucht ingaan, hoor je hun luide roep.
De Tureluur rent als vanouds van de ene plek naar de andere en is bezig met paarvorming en
territoriumafbakening. We zien in totaal 18 adulte vogels, verspreid over de gehele polder.
De Scholekster is net als vorige week met 3 paar in de polder. Er vindt nu en dan een paring plaats,
maar er zijn nog geen nesten.
Meerkoeten (we zien er 15) en Waterhoenen (we zien 3 paar) hebben inmiddels een territorium
ingenomen aan de slootkanten. Mogelijk zijn er al eieren gelegd, maar vanaf de Landsmeerderdijk
kunnen we dat niet zien.
Een flink aantal Krakeenden is inmiddels naar andere gebieden vertrokken: vorige week telden we
116 adulte vogels, vandaag 40. Een flink aantal loopt paarsgewijs rond. De Wilde Eend zit mogelijk al
op de eieren, we zien vandaag meer mannen dan vrouwen.
De Wintertaling is met 23 individuen nog met een flink aantal aanwezig in de polder; bijna alle vogels
zwemmen paarsgewijs rond of lopen samen bij de natte greppels. Het mannetje Zomertaling dat
vorige week is gezien, is op 20 maart nogmaals gezien in de noordoosthoek van de polder.
De Bergeenden hebben ook een partner gevonden of hervonden (Bergeend-paren hebben veelal een
levenslange band met elkaar). Ze zitten verspreid door de polder en hebben denkelijk een territorium
in beslag genomen. Afgelopen weken braken er nu en dan wel territorium-gevechten uit.
De Nijlgans zien we vandaag met 2 paar in de polder. Eén paar heeft één enkel kuiken. De Grauwe
Gans is met 86 adulte vogels op volle ‘oorlogssterkte’ aanwezig. Er lopen op allerlei plaatsen paartjes
rond en mogelijk zijn ook al de eerste eieren gelegd. Ze zijn er meestal vroeg in het seizoen bij.
We zien vandaag 2 Blauwe Reigers; de meeste adulte vogels zijn inmiddels vanuit de polder naar de
broedkolonies vertrokken. Vanmorgen liep er een Ooievaar op perceel ‘Schouwstuk’. De Ooievaar
gaat actief op zoek naar muizen, mollen, kikkers en ander klein grut. Ze staan vrijwel nooit aan de
waterkant. Jammer is dat ze de kuikens van de weidevogels ook niet versmaden. Hopelijk blijft deze
imposante vogel daarom in de tijd dat de weidevogelkuikens rondlopen, weg uit de polder. Er is
vandaag ook weer een Lepelaar aan het foerageren in de sloten. Met zijn lepelvormige snavel maait
hij door de zachte prut op de slootbodem in de hoop daar wat eetbaars te vinden.
Vorige week maakten we melding van een plevier. Vandaag zien we hem bij een natte greppel in
perceel ‘Weidstuk’. Het is een Kleine Plevier. Op twee plaatsen in de buurt van de tuinen van de
huizen aan de Kadoelenweg zien we een Witte Kwikstaart. Ook zien we daar een Kramsvogel. Een
achtergebleven vogel van de voorjaarstrek? Kramsvogels broeden voornamelijk in noordelijker
streken.
We zien vandaag weer een flinke groep Houtduiven voedsel zoekend op de grond, evenals een flink
aantal Spreeuwen. Ze broeden in de buurt (de Spreeuw begint binnenkort, de Houtduif wat later). Er
is ook een groep Kokmeeuwen aan het foerageren op de natte bodem. Ze zijn nog lang niet allemaal
getooid met een mooie bruine hoofdkap, maar dat zal niet lang meer duren.
Gisteren was er een Sperwer op jacht in de tuinen aan de Kadoelenweg. Vandaag zien we in de
polder een groot aantal Kauwen (34), en een aantal Zwarte Kraaien (8) en Eksters (8); ze worden
nauwlettend door de Kieviten in de gaten gehouden, maar worden vooralsnog geduld.
Op perceel ‘Rijstuk’ zit een Haas. Hij of zij lijkt te dutten, want beweegt niet. Daardoor zou je de Haas
ook voor een pol dor gras kunnen houden.
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Eerste telling van het seizoen op woensdag 17 maart, 14:00u
Op woensdag 17 maart hebben we de eerste telling van het broedseizoen 2021 uitgevoerd. Op de
teldag is het geheel bewolkt; de temperatuur bedraagt ca. 8oC en er staat een harde wind uit de
noordhoek. De wind blaast ons recht in het gezicht en het voelt daardoor veel kouder aan. De
resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 60; n=1
Grutto 8
Tureluur 6
Scholekster 6

Meerkoet 18
Waterhoen 6
Opm.: n = bezet nest, j = jong

Krakeend 116
Wilde Eend 20
Wintertaling 11
Smient 2
Zomertaling 1
Bergeend 9
Nijlgans 6; j=1?
Grauwe Gans 89

Blauwe Reiger 2

Spreeuw ca. 50
Houtduif 29
Zwarte Kraai 14
Kauw 17
Ekster 2

Kleine Mantelmeeuw 2
Kokmeeuw 42

Een opmerkelijke waarneming vandaag: we zien een mannetje Zomertaling. Deze kwikzilverachtige
eend is éénmaal eerder waargenomen, op 13 maart 2015. Hij is op voorjaarsdoortrek en zal
waarschijnlijk snel weer uit de polder vertrokken zijn. De Zomertaling broedt in drassig, moerasachtig
gebied, ook in Nederland.
We zien vandaag geen Watersnippen, maar waarschijnlijk zijn ze wel in de polder. Ze zijn de gehele
winter waargenomen en zijn denkelijk nog niet doorgetrokken naar hun broedgebieden. Ze broeden
in natte veenweidegebieden, gemaaide rietlanden, en natte hoogveengebieden, ook in Nederland
Er zijn al flink wat Kieviten in de polder (we tellen er 60). Dit zijn geen doortrekkers meer, maar
vogels die hier hun broedgebied hebben. Ondanks het koude weer hebben ze toch al het voorjaar in
de kop en hebben ze een eigen territorium in beslag genomen. We zien zelfs al een eerste vogel in
broedhouding op de grond zitten op perceel ‘Kleine Stukje’. Een dag later lijken er al in totaal 6
Kieviten aan een nest begonnen te zijn.
We tellen vandaag 8 Grutto’s, gelijk aan het aantal van vorig jaar (toen waren er aan het begin van
het seizoen 4 paartjes). De Grutto’s houden zich vandaag alleen bezig met voedsel vergaren in de
slootkanten; ze lijken nog niet veel aan broeden te denken, maar twee mannetjes staan toch af en
toe al met opgezette veren tegenover elkaar . De Tureluurs beginnen ook weer terug te keren vanuit
hun winterverblijven. We tellen vandaag 6 adulte vogels, maar de komende dagen zullen er
ongetwijfeld meer bij komen. De Scholekster is al langer terug in de polder. Vandaag tellen we 6
adulte vogels.
Vorige week waren er nog nauwelijks Meerkoeten in de polder, vandaag zien we er al 18. In de
stadsgrachten maar ook in de buurt beginnen de Meerkoeten met nestmateriaal te slepen. Op 22
maart zien we in een slootkant van perceel ‘Molenstuk’ een eerste Meerkoet op het nest. De
Waterhoenen, we zien 3 paartjes, hebben elk een plekje aan de waterkant in beslag genomen.
De Wintertalingen, we zien er 11, zullen nog enkele weken in de polder blijven. Jammer genoeg is het
in de polder nog nooit tot broeden gekomen. Ze broeden graag in dichtbegroeide oevers van ondiepe
plassen en sloten. Ook van de Smient, we zien er 2, zijn geen broedgevallen in de polder bekend.
De Krakeend zien we vandaag in een groot aantal, ze zijn nog niet uitgezwermd naar andere
broedplaatsen. De Krakeend broedt wat later in het seizoen met een vrij klein aantal in de polder. De
Wilde Eend broedt al vrij vroeg in de polder; meestal gaat het grootste deel van de kuikens door
predatie verloren. Bij een tweede of derde broedpoging later in het jaar hebben ze vaak meer succes.
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De Bergeend is al een tijdje terug met de paarvorming begonnen of heeft de oude partner teruggevonden en begint nu met het in bezit nemen van een territorium. Ze zijn er nog niet allemaal uit:
regelmatig vliegen de mannetjes elkaar in de veren.
De Nijlgans is in de sloot naast de Stoombootweg al met een flink aantal piepkleine kuikens gezien. In
de polder is op 15 maart een paar gezien met één kuiken. Vandaag zien we geen jongen bij de
Nijlganzen. De Grauwe Gans loopt overal paarsgewijs rond; het zal niet lang meer duren voordat het
eerste ei wordt gelegd.
Op 22 maart zien we een glimp van een plevier in één van de greppels. We kunnen niet zo snel zien
of het een Bontbekplevier is of een Kleine Plevier. Vorig seizoen heeft één Kleine Plevier het gehele
broedseizoen in de polder doorgebracht.
De twee Hazen die de winter in de polder hebben doorgebracht, lopen op het perceel ‘Kleine
Schouwstuk’. Ze hebben duidelijk veel belangstelling voor elkaar.
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Voorbereiding op het weidevogelseizoen 2021
In de periode 21 februari – 10 maart 2021 hebben we met hulp van een kleine groep vrijwilligers
voor het zevende jaar op rij een schrikdraad-afrastering tegen de Vos en tegen huiskatten
aangebracht rond de hooilanden (zie de figuur hieronder waarin de hooilanden in rood zijn
aangegeven). Het was in deze periode lekker werkweer dus het raster vorderde snel. Alleen in de
laatste week was het wat kouder. Het schrikdraadraster was daardoor ruim vóór het begin van het
broedseizoen gereed. Van de weidevogels is de Kievit meestal de eerste soort die met de eierleg
begint; meestal is dat rond de 20e maart. Ook dit jaar was dit het geval. Het schrikdraadraster bestaat
uit twee afzonderlijke takken. Beide takken zijn aangesloten op een pulsgenerator. Dit jaar kon overal
het draad van vorig jaar worden hergebruikt, er hoefde geen draad vervangen te worden. Op 10
maart was het raster klaar, waren de toegangshekken naar de hooilanden gesloten en met gaas dicht
gemaakt, en kon de pulsspanning in de draden worden gecontroleerd (gewenste spanning rond 6kV).
Boer Harry Kok heeft in dezelfde periode de drainagebuizen vanuit de greppels naar de sloten weer
zo goed mogelijk lopend gemaakt. Een aantal buizen is echter defect; deze buizen kunnen niet
worden doorgestoken waardoor het regenwater in de greppels blijft staan. De weidevogels vinden
dat niet erg, in tegendeel, natte greppels zorgen voor betere foerageermogelijkheden voor ouders en
kuikens.
De verschillende sloten in de polder staan door middel van een afvoerbuis in verbinding met de
centrale langssloot. Op een tweetal plaatsen waren de oude buizen zodanig beschadigd dat ze
vervangen moesten worden. Boer Harry heeft nieuwe buizen gebracht, waarna ze zijn ingegraven. De
ene buis vormt de verbinding van de dwarssloot tussen de percelen ‘Kleine Stukje’ en ‘Anderhalf
Morgen’ en de centrale hoofdsloot, de andere buis ligt in de dam achter het westelijke toegangshek
van perceel ‘Kleine Schouwstuk’. Het waterpeil van alle sloten in de polder kan nu weer met behulp
van het gemaal aan het eind van de Molensloot, bij de Kadoelenweg, rond het streefpeil van NAP4,02m worden gehouden (maar bij flinke regenval kan het waterpeil tijdelijk hoger worden, omdat
het gemaal een beperkte capaciteit heeft).
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
hopen natuurlijk ook weer op bijzondere of leuke waarnemingen, zoals de waarneming van Haas,
Tureluur, Scholekster, Bontbekplevier, Slobeend of Kievit met kuikens. Overigens heeft de camera
vorig jaar (voor het eerst na enkele vosvrije jaren) weer verschillende malen een nachtelijk Vos
gefotografeerd. Het schrikdraadraster blijkt dus onmisbaar te zijn en zeker geen overbodige luxe.
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.
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Vogels in de winterperiode 2020-2021
Het weer in de afgelopen winter (december - januari - februari) was zachter dan normaal, vooral
december was zacht met wisselvallig en nat weer. Maar in de 2e week van februari was er dan toch
ineens een vorstperiode, die vooraf werd gegaan door een flink pak sneeuw. De wereld werd wit en
na enkele nachten van matige tot strenge vorst kon er overal geschaatst worden. De sloten in de
polder waren vooral bij de kinderen in trek (maar het ijs was door de sneeuwval niet erg mooi). Na
een week van vorst viel de dooi in en liep de temperatuur overdag op tot een voorjaarsachtige
waarde van meer dan 15oC. Geen wonder dat de sneeuw en het ijs in een mum van tijd verdwenen
waren. De winter als geheel was landelijk aan de natte kant, het aantal uren zonneschijn was
ongeveer normaal.
De Wilmkebreekpolder lag er de 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 (zoals wordt toegepast in de polder) 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.
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. Maar
hun aantal was lager dan in voorgaande jaren. Mogelijk heeft meegespeeld dat er, vooral in
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december, ’s nachts knalvuurwerk werd afgestoken (ergens aan de overkant van het Zijkanaal?; als
reactie op het vuurwerkverbod van afgelopen jaarwisseling?). Ook het aantal Krakeenden in de
polder was meestal lager dan in voorgaande jaren. Beide vogelsoorten zijn nogal schrikachtig en erg
gevoelig voor harde geluiden.
De afgelopen winter waren er ook drie in de polder geboren jonge Grauwe Ganzen in de polder; alle
drie hadden één slecht ontwikkelde vleugel en konden daardoor niet vliegen (dit verschijnsel staat
bekend als ‘steekvleugel’ en komt vaker voor onder ganzen). Minstens één van de drie heeft het niet
gered: we vonden het aangevreten karkas terug tijdens de aanleg van het vossenraster).
Eind november landden er een drietal Kolganzen in het gras; de Kolgans is nooit eerder
waargenomen in de polder (althans niet ingevoerd op de website waarneming.nl) .
Zwarte Kraai en Kauw waren in de winterperiode vrijwel steeds in de polder te zien, soms in groepen
tot wel 100 à 200 vogels. Een enkele maal kwam ook een tweetal Roeken op bezoek. Houtduiven
waren steeds in groot aantal op de grond te vinden. Spreeuwen kwamen vaak aan het eind van de
middag in groepen aanzetten om vervolgens door te vliegen naar hun slaapplaatsen (ergens in Noord
of in de stad).
De Smient en de Wintertaling (tot zo’n 10 à 20 individuen) zijn de gehele winter te zien geweest in de
polder; ook waren Waterhoen, Wilde Eend, Bergeend, Nijlgans, Ekster en Blauwe Reiger vrijwel
steeds te zien. De Meerkoet kwam wat later.
Kieviten lieten zich ook met grote regelmaat zien (meestal in kleine tot middelgrote groepen). Op het
moment dat de vorst inviel, in de 2e week van februari, waren ze net als de overige vogelsoorten
overigens, snel verdwenen naar sneeuwvrije gebieden in het zuiden. Direct na de inval van de dooi
waren er weer zo’n 30 Kieviten terug; ze waren dus niet ver weggetrokken.
Afgelopen winter, maar vooral in december, werd de Koperwiek veelvuldig op het grasland
waargenomen (in groepen tot wel 65 vogels). Ze waren daar op zoek naar wurmpjes (ze gedragen
zich een beetje als een zanglijster). De Grote Gele Kwikstaart werd zowel in december als in januari
gezien. De Witte Kwikstaart liet zich eveneens enkele malen zien. Tot in het voorjaar verbleven er
Watersnippen in de polder. Meestal waren er niet meer dan zo’n 4 à 12 individuen te zien. Ze zaten
vooral langs de vochtige, uitgezakte oevers van de sloten in de hooilanden of bij de natte greppels.
Op 21 januari liet zich een enkele Witgat zien. In de 2e week van februari, de week met matige tot
strenge vorst, werd een Bokje (een snipachtige vogel) gevonden in één van de tuinen aan de
Stoombootweg; het verzwakte beestje was het slachtoffer geworden van een huiskat. In diezelfde
week werden ook vaak Houtsnippen gesignaleerd; bij vorst trekken ze naar de tuinen bij de huizen in
de hoop daar wat voedsel te kunnen bemachtigen.
De eerste Scholekster van dit jaar zagen we op 21 januari, vóór de vorstperiode. In de eerste week na
de vorst was hij of zij weer terug. Opmerkelijk was dat in die eerste week, op 17 februari, ook weer
een Lepelaar neerstreek in de polder. De week erna waren er op enig moment zelfs 7.
De eerste 2 Grutto’s van het jaar werden op 28 februari gezien; kort daarna, op 2 maart, zagen we
ook de eerste Tureluur.
Er waren afgelopen winter verschillende roofvogels actief in de polder. Sperwer werd vele malen
jagend in de tuinen gezien. Buizerd werd minder vaak gezien, meestal zittend op een hek in de
polder. Bij het aanbrengen van de schrikdraadafrastering vonden we dit jaar slechts weinig
vogelplukresten.
De gehele winter door hebben we twee Hazen in de polder gezien.

Commissie Natuur
Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder
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