
 

Weidevogelbrief Ronde Hoep April 2016 
Koele en natte -GOEDE- start 

We maken een rustige start wat betreft de grasgroei en de vogelactiviteiten. Niet eerder zag ik de polder 

zo nat eind april!  

Met 226 paar grutto’s komen we uit op ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar. Het moeilijke jaar 2015 

werkt (nog) niet door in de Ronde Hoep -waar het ook zo slecht niet ging. 

De eerste kuikens lopen rond. In het reservaat zijn nog paartjes grutto die nu net beginnen. Dat betekent 

dat als de eerste kuikens kunnen vliegen, eind mei, er nog nieuw uit het ei kruipen. 

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 risicogebieden. Bij grotere aantallen is een kuikenveld (uitstellen van het maaien) 

verreweg de beste oplossing.  

 

Er lijken dit jaar nesten verloren te zijn gegaan op percelen waar laat mest is uitgereden (sleepslang!). 

Jammer. Sommige boeren hebben goed beschermd, maar dat is niet iedereen gelukt. De volgende 

keer als dit probleem zich dreigt voor te doen moeten we proberen bij tijds nesten te markeren 

(vrijwilligers vragen) en zo nodig de speciale netbeschermers voor de sleepslang in te zetten. 

 

Vriendelijke groet,  

 
  Mark Kuiper 

info@collectiefnhz.nl 

 

Kijk voor informatie en nieuw op www.collectiefnhz.nl 
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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). 

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

kuikenstrook kan daarheen het verschil maken! 



 

 

Zo’n 60% zit veilig tot in juni. De overige 40% vraagt om de nodige inzet: vooral kuikenvelden!!! 



 

GRUTTO

 
 

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

 

  



 

 

 

TURELUUR 

 

 

 

 

 

Tureluur veel in het reservaat en bij Wes Korrel/Aard de Haan. 



  

 

Page 5 of 1 
Noord-Holland Zuid 
Oostermeerkade 6 1184 TV Ouderkerk a/d Amstel  
0629523020  

 

 

 

 
 


