
324

Waar vindenwedie vogels?

Door A.K.J. Mulder

Zeeuws-Vlaanderen; het gebied van de

ingepolderde Braakman.

Zuid-Beveland: de dijk van lerseke tot

Kattendijke en het Oosterschenge, even

buiten Goes.

Schouwen: de inlagen van Burgsluis tot

de Schelphoek en het Dijkwater.

Goeree: het
groene

strand bij Goeree en

de Kwade Hoek (bewaakt door de

Stichting Natuurmonument De Beer).

Voorne: het vroegere vliegveldje in de

duinen van de Stichting Het Zuidhol-

landse Landschap.

Rozenburg: De Beer (in de broedtijd
onder geleide beperkt toegankelijk).

West-Brabant: het gebied van de Haag-
se Beemden, tussen Prinsenbeek en Ze-

venbergen.

Zuid-Holland: de Vlaardingse Vlietlan-

den (eigendom van Natuurmonumenten),
met een bootje toegankelijk, doch men

mag niet aan land gaan; voorts o.a. het

Meijepad aan de oostkant van de Nicuw-

koopse Plassen.

Noord-Holland; vooral de Zaanstreek en

Waterland; Texel blijft, ondanks de toe-

nemende stroom toeristen, toch een do-

rado voor weidevogels, ga daarvoor

maar eens kijken in Waal en Burg, bij

Drijvers Fienweid De Bol of in de Sluf-

tervlakte.

In het noorden des lands is het eigenlijk
moeilijk, nog afzonderlijke gebieden te

noemen.

Terschelling: vooral het begin van de

Boschplaat.

Groningen: de kust van de Dollard, tus-

sen Delfzijl en de
grens.

Friesland: Lauwerszee, Makkumer- en

Workumerwaard en eigenlijk het gehele
zuidwesten

eg
midden van Friesland.

Overijssel: het Staphorster Veld, Kam-

pereiland en polder Mastenbroek, maar

ook de omgeving van Kampernieuwstad.

Gelderland: kostelijke plekjes zijn te vin-

den tussen de oude Zuiderzeestraatweg
en de voormalige Zuiderzeekust. Ook

landschappelijk erg mooi! Verder is na-

tuurlijk de Knardijk, tussen Harderwijk
'en Lelystad, een route waarlangs vrijwel

altijd iets te beleven is.

Utrecht: hier is vooral het gebied van

de Eempolders nog altijd rijk aan weide-

vogels, alsook de aangrenzende polder
Arkenheem.

Deze opsomming vermeldt slechts een

fractie van de vogelrijke gebieden, die

Nederland
nog

steeds heeft. Het is trou-

wens veel aardiger, om goede plekjes
zelf te ontdekken. Daarvoor nog enkele

aanwijzingen.

Landbouwkundig bezien slecht weiland,

met kort gras en kale plekken liefst, is

ideaal voor kieviten. De grutto heeft een

voorkeur voor lang gras en stopt zijn
nest

graag weg in pollen, al vinden we

ook wel meer open nesten. De tureluur

(en het kemphennetje)
,

houden van sloot-

kanten en pollen hoog gras, waarin ze

geheel verborgen zitten.

Ga bij zo'n weidevogelterrein rustig zit-

ten of liggen op een dijkje of bij een

bosje en zoek door de kijker de om-

geving af. Na een half uurtje zijn dan

al veel broedvogelgeheimen onthuld. Laat

de vogels rustig op hun eieren. Die heb-

ben het nodig. Er zijn trouwens al zoveel

goede foto’s van vogels op hun nesten!

Let in de bouwpolders ook eens op de

eventuele aanwezigheid van morinelple-
vieren. Na de verrassing van de N.O.-

polder verleden jaar, zou men die ook

elders kunnen verwachten. Er wordt zelfs

gemompeld, dat ook in de Wieringer-
meer verleden jaar een paar heeft ge-

broed!

A. K. J. Mulder, Wallerstraat 43,

Delft.

Als dit nummer verschijnt is de broed-

tijd van de weidevogels al aangebroken.

Kievit, grutto en tureluur zijn druk in

de weer, de raaptijd voor de kievits-

eieren (het eerste ei werd dit jaar op
24 maart gevonden) is alweer gesloten.
Ook de kemphanen zijn present op hun

baltsplaatsen, boven de weiden blaat de

watersnip en roept zelfs ’s nachts nog

de scholekster. In de kustgebieden zijn
ook de kluten te bewonderen.

Hieronder een lijstje van gebieden, waar

altijd wat te zien en beleven is. Het is

lang niet volledig en ik zal gaarne aan-

vullende gegevens ontvangen over ter-

reinen, die een bezoek waard zijn en ook

wel verdragen. We beginnen in het zui-

den.


