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Koude, natte start 
We hebben een late winter achter de rug met volop ijs op het moment dat de eerste grutto’s 
aankwamen. Maar heel anders dan vorig jaar, was het tot en met de eerste week van april flink nat. De 
vogels kunnen goed overweg met nat land, dus dat is een gunstige factor dit jaar. 
 
We tellen meestal twee keer in voorjaar, maar dit jaar laat de provincie al onze polders 5x tellen. Ik mag 
zelf De Ronde Hoep doen, mooi werk! Hierbij de waarnemingen van 6-7-8 april. 
 

• Met de telling begin april durf ik nog weinig te zeggen over de grutto’s. Vorig jaar waren het er 
206 in de derde week van april, nu 169. Ongetwijfeld komen er nog vogels bij, hopelijk komen 
we weer boven de 200 uit? Haast alle vogels zoeken verstandig de percelen uit die ook prachtig 
kuikenland zullen zijn. 
 

• Het aantal kieviten is nu al gelijk aan vorig jaar, al flink veel nesten aanwezig. Er zwerven nog 
groepen rond ook, dus naar verwachting krijgen we nog meer vestigingen. 

o LET OP ALS U NOG GAAT MESTPOMPEN OF ROLLEN! Het is belangrijk de nesten te 
sparen. Er zijn nestbeschermers beschikbaar voor gebruik van de sleepslang 

▪ Heeft u hulp nodig om nesten te zoeken? Vraag Aad van Paassen  

▪ Aad van Paassen a.van.paassen@online.nl tel. 0629523020 

 

• De tureluur doet het goed. Vorig jaar eind april 106, paar, nu al 133 -dat zullen er ook nog 
meer weer worden deze maand? 
 

• Opnieuw bijna 50 zingende veldleeuweriken, uniek voor grasland! Ook hier mogen we 
verwachten hoger uit te komen met de volgende onderzoeken erbij 

 

• Slobeend vindt de nattigheid een feest -36 paar, dat waren er vorig jaar maar 16. Wel even 
afwachten of ze blijven? 

 

• Scholekster houdt gewoon goed stand -55 paar net als in 2017. 

 
De kaarten geven nuttige informatie voor de vrijwilligers die nesten zoeken en voor de boeren die hun 
werkzaamheden plannen. De meeste grutto’s kiezen voor percelen met een rustperiode, maar niet 
allemaal!  
Op de kaart de risicogebieden. Bij grotere aantallen is een kuikenveld (uitstellen van het maaien) 
verreweg de beste oplossing.  
 

Vriendelijke groet,   

 
 Mark Kuiper info@collectief NHZ 

mailto:a.van.paassen@online.nl


 
 

 
De drukke gebieden zijn even opvallend als de delen van de polder waar de vogels niet meer terecht kunnen. 
 
 
 
 

 



 

 
 

Cirkels: in deze gebieden kunnen kuikenvelden nodig zijn bij de eerste snede? 

• Nieuwendijk 

• Roos/ Kea 

• W. Andriessen 
 
  



 
 

 
Let op als er nog gerold wordt of mest gepompt, de kieviten zitten veelal op eieren!! 



 

  
Recordaantal tureluurs, de groei zet gestaag door!



 

 
Exact evenveel als in 2017! Geen achteruitgang is al heel wat voor deze soort, maar we moeten eens 

wegen zoeken om de vogels te steunen. MAAR WAT HELPT? 



 



 

 


