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Memo 
 

 

 

Bovenkerkpolder 18 april 2019 

Beste Bovenkerkerpolderers, 
 

We startten als Collectief Noord-Holland Zuid in 2016 met 135 grutto’s en 1 leeuwerik in 

de Bovenkerkerpolder. Ze, ze prima stand in de Bovenkerkerpolder. Nu tel ik 134 

grutto’s, hoorde 2 leeuweriken. De polder zit gewoon maximaal vol met grutto, er past bij 

dit beheer niet meer bij. Een deel van de grutto’s die eerder bij Cor en Fred broedden zijn 

nu achter het vossenraster van de percelen van de stichting DAN gekropen.  

 

Maar er zijn ook dingen die veranderen: Gele kwikstaart van 3 naar 14 paar (Operatie 

kwikstaart en de andere acties om de vegetatie in de polder gevarieerder te maken werpen 

vrucht af? De vogels zitten vooral langs de weidevogelboulevard). Wie weet wordt dit de 

komende jaren weer een heel gewoon vogeltje in onze polder. 

Opmerkelijk zijn de kluten langs de N201, daar gaan er vast een aantal broeden! 

Dat er flink wat kemphanen in de polder waren is nog niet zo opmerkelijk, de vogels trekken 

nog door, maar dat een watersnip een baltsvlucht liet zien is wel spannend -vorig jaar kwam 

deze soort duidelijk terug als broedvogels in de Ronde Hoep. Zou ook de Bovenkerkerpolder 

weer broedgebied worden? 

 

Kieviten houden goed stand in het nu getelde deel van de polder (de akkers ten west van de 

west tocht nu niet meegenomen). Met 91 paar, waarvan de eerste al met kuikens lopen, 

mogen we niet klagen, al lijkt deze soort nog wel groei potentie te hebben?!  

 

De meeste vogels zitten veilig op percelen met een rustperiode. De akkers langs de 

Middenweg vragen wel aandacht bij werkzaamheden!  

 

De percelen met een rustperiode zijn dus goed bezet, alleen bij Marcel van wees is het 

ongewoon stil, mogelijk vos? Droogte? In veel gevallen zal het nodig zijn de rust ook na 1 

juni door te zetten. Laten we hierover in mei waar nodig afspraken maken. 

 

Ook een kaartje met slobeenden -de nesten liggen nu of snel in de omgeving -als er gemaaid 

wordt, de moeite om die nesten op te zoeken! 

 

Iedereen een mooi voorjaar toegewenst!  

Mark Kuiper 
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Waarnemingen en aandachtsgebieden april 2019
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Later dan 1 

juni? 

Later dan 1 

juni? 

Kuikenveld?! 

kuikenveld?! 


