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Memo 
 

 

 

Bovenkerkpolder 20 april 2017 

Beste Bovenkerkerpolderse boeren, 
 

Opnieuw gefeliciteerd met weer een keurige start van het weidevogelseizoen. We houden 

het hoge niveau goed vast. Het paartje zomertaling is terug op exact hetzelfde slootje als 

vorig jaar. Ik hoorde twee leeuweriken, maar eerder al eens twee op andere plekken, er 

zullen er zeker vier zijn. 

 

Net als de afgelopen jaren kiezen de weidevogels weer massaal voor de Bovenkerkpolder. Ik 

telde op mijn ronde 138 grutto´s en 104 kieviten. Iets meer grutto’s dan vorig jaar. Kievit 

valt tegen, maar ik ben niet echt de akkers in gelopen, dat gaan de vrijwilligers eerdaags 

doen. Ik zag er niet zo veel -misschien maar goed ook want het is niet makkelijk daar een 

kievit kuiken groot te brengen, dat lukt beter in nat grasland. 

 

De meeste vogels zitten veilig op percelen met een rustperiode, maar zeker niet 

allemaal! Op enkele plaatsen zullen we nog kuikenvelden nodig hebben als we er voor 

willen zorgen dat de kuikens een goede kans krijgen! 

 

De percelen met een rustperiode zijn dus goed bezet, kieviten en zelfs grutto’s zie ik al met 

kuikens, maar ook nog grutto’s die nog moeten beginnen. In veel gevallen zal het nodig zijn 

de rust nog 1 of 2 weken te verlengen. Laten we hierover in mei 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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Later dan 1 

juni? 

Later dan 1 

juni? 

Later dan 1 

juni? 

15 juni. 

Kuikenveld?! 

Kuikenveld?! 

Kuikenveld?! 
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