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Koele start 
Was het vorig jaar koel maar nat, bij de tellingen een paar dagen eerder was opvallend droog. De aantallen 

vogels die ik zag zijn wat lager -zijn er minder door de droge omstandigheden? 

 
Met 206 paar grutto’s komen we wat lager  uit dan  vorig jaar, terwijl in de Bovenkerkerpolder juist wat meer 

grutto’s zich lieten zien. Werkt het wat mindere jaar 2015 door in de Ronde Hoep? Iis het met de droogte en 

in het reservaat ook wat kale land minder aantrekkelijk? Het is ook goed mogelijk dat er nog paren bij gaan 

komen, Een verschil met de Bovenkerkerpolder is dat daar de meeste vogels op de eieren zaten, in de Ronde 

Hoep zie ik nog een flink percentage van de grutto’s in paartjes, nog geen broeden dus. Het seizoen zal lang 

doorgaan! 

Een kleine 50 zingende veldleeuweriken bij slecht weer is uniek voor grasland! Twee zomertalingen zoeken 

weer een plekje. 

 
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! 

Er kunnen nog nesten liggen de komende weken bij het maaien, vooral van grutto en tureluur! Op de kaart 

de risico gebieden. Bij grotere aantallen is een kuikenveld (uitstellen van het maaien) verreweg de beste 

oplossing.  

 

Vriendelijke groet,   

 
 Mark Kuiper info@collectief NHZ 
 

Het maaien om een gruttonest heen levert risico's op voor de eieren en kuikens. 

Verhoog de kansen op succes: 

Laat een ruime hoeveelheid vierkante meters staan rondom het nest (minimaal 

50, meer mag). 

Beter: laat een hoek, perceel, of meerder percelen met veel vogels voorlopig 

staan en vraag subsidie aan voor een kuikenveld (mail of bel  mij). 

Kijk naar een veilige verbinding naar een perceel met uitgesteld maaien - een 

kuikenstrook kan daarheen het verschil maken! 



 

 

GRUTTO



 

 
 

Cirkels: in deze gebieden zullen kuikenvelden nodig zijn bij de eerste snede! 

• Nieuwendijk 

• Roos 

• M. Kea 
 
  



 

 

 


