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POLDER HOGEWEG, NAJAAR 1976 
 

Gedurende het najaar heb ik de polder Hogeweg regelmatig bezocht + 2 x per week. In 
deze tijd heb ik regelmatig de aantallen Kieviten, Weterhoentjes e.d. geteld. De waar 
nemingen zijn opgedeeld per halve maand van 1 aug. t/m 15 november. 

Van 1 tot en met 15 augustus 
In deze tijd bevinden zich regelmatig groepen zwaluwen in het gebied, veel Huiszwaluwen 
(tot 25 ex.), Boerenzwaluwen en af en toe Gierzwaluwen. De Patrijs dwaalde weer rond 
met totaal 13 ex., een geslaagd broedgeval dus, en kleine troepjes Kieviten trekken  
door. 

Van 16 tot en met 31 augustus  
Regelmatig Zwaluwen, Kieviten, Patrijs, de eerste Waterhoentjes, foeragerende 
Boomvalken, Watersnippen en 3x een Goudplevier maakten het vertoeven in dit gebied 
zeer aangenaam, terwijl er zich zelfs lx 50 Gele Kwikstaarten bevonden. 

Van 1 tot en met 15 september  
Het aantal Waterhoentjes stijgt heel langzaam. Het max. bedraagt in deze periode 15 ex. 
Het aantal Kieviten gaat wat harder; tot 250 ex. werden er waargenomen. Een mannetjes 
torenvalk heeft zijn tenten opgeslagen in de bosrand en is dagelijks te 
bewonderen. 

Van 16 tot en met 30 september  
Dit is de periode waarin eigenlijk het meest te doen is. Het aantal Waterhoentjes 
stijgt niet of nauwelijks. Het aantal Kieviten dat in de weilanden verblijft, stijgt 
tot 400 ex. Regelmatig trekken er groepjes Spreeuwen, Veldleeuweriken, Graspiepers en 
natuurlijk Kieviten over. 
Op 19-9 is er een goede trek van Boerenzwaluw. Binnen een uur trokken er 150 ex. laag 
over de weilanden. Voorts waren een aantal Putters (8 ex.) aanwezig op een aantal 
distels. 
Op 21 en 23 september is er slaaptrek? van Watersnippen. In het laatste half uur voor 
de schemer worden er resp. 24 en 18 ex. richting noord gezien. Voor de 2e keer is er 
een Tapuit aanwezig, terwijl er op 23-9 ook een Goudplevier gezien werd. Het max. 
aantal Blauwe reigers bedraagt 5 ex. 

Van 1 tot en met 15 oktober 
In deze periode werden in totaal 2 Goudplevieren gezien, enkele Watersnippen,13 Patrij-
zen en op 13 okt. de eerste Koperwieken gezien. Het aantal Kieviten daalt tot + 
150 - 200 en het aantal Waterhoentjes stijgt tot + 25-30 ex. 

Van 16 tot en met 29 oktober 
In deze periode werd niet waargenomen. 
Op 30 oktober 35 Waterhoentjes, 60 Koperwieken, 4 Kramsvogels, 1 Beflijster en 2 
Goudplevieren. 
Op 31 oktober waren er 50 Waterhoentjes, 50 Koperwieken, 150 Kieviten, 125 Kauwen en 
35 Wintertalingen, waarvan de laatsten richting zuid vlogen. 

Van 1 tot en met 15 november  
Op 1 november werden er 100 Kauwen en 50 Roeken richting zuid gezien. Op 4,6 en 7 nov. 
werden er tellingen verricht van de Waterhoentjes, alleen op 7 november ook 's-
ochtends. Op deze dagen (of beter nachten) is er duidelijk trek geweest: 

30 okt. 35 ex. 
 31 okt. 50 ex. 
  4 nov. 87 ex. 

 6 nov.    113 ex. 
7 nov.     83 ex. 's ochtends (veroorzaakt door ex. die in slootjes en sloot- 

     kanten voedsel zoeken) 
 7 nov.    109 ex. 's middags, 

Op 6 november worden er 5 en op 7 nov. 's-ochtends 1 en 's-middags 2 Goudplevieren 
gezien. Op 6 november vlogen er 100 Watersnippen over de Noordwijkerhoekbrug, 11 nov. 
30 ex. Het aantal Patrijzen bedroeg nu 12. Op 7 nov. werden er nog 11 Wintertalingen 
gezien, terwijl het max. aantal Kieviten + 230 ex. bedraagt. 
Uit dit alles blijkt toch wel dat het een fijn gebied is en ik zal er dan ook zeker 
blijven komen. 

Rob de Mooij 
P.S. Op 19 nov. Bevonden zich + 80 Waterhoentjes, 1500 Kieviten, 150 Goudplevieren 
     en 55 Watersnippen in het gebied. 




