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NATUURBERICHT   1 – 2013. 
Dit jaar zullen wij als gebied regisseur de ecologische begeleiding van het beheer bij de Natuur coöperatie 
Krimpenerwaard ondersteunen. Met enige regelmaat willen wij u informeren over het wel en wee van 
natuur en landschap in onze omgeving. Veel zal u als gebiedskenner ook zelf al zijn opgevallen. Misschien 
kunnen wij u nog net wat meer achtergrond informatie verstrekken. Onder elk natuurbericht zal ik proberen 
een “Tip-natuurbeheer” op te nemen. Veel leesplezier gewenst.                  Rudi Terlouw.  

 
Het koude en droge voorjaar zoals we dit tot op 
heden hebben gehad heeft er toe geleid dat de 
weidevogels forse vertraging hebben opgelopen. 
In ons werkgebied lopen de kieviten op dit moment 
circa twee en halve week en de grutto’s anderhalve 
week achter op een gemiddeld seizoen.  
In de Krimpenerwaard is voor de kievit in een 
meerjarig gemiddelde berekend dat op 05 april 50% 
van de paren op eieren zit.  In 2013 waren er op  
05 april nog nauwelijks legsels te vinden. 
Voor de grutto ligt het meerjarig gemiddelde 
waarop 50% van de paren een legsel bezit op  
18 april. De eerste legsels worden gemiddeld rond 
30 maart gevonden. Momenteel komen de kieviten 
aardig los en zijn er enkele grutto legsel bekend 
geworden . 
 

 
     Kievit nestje. 

Evenals de weidevogels zijn ook de wintergasten 
langer dan gewoonlijk aanwezig. De laatste 
winterganzen zijn pas vorige week weggetrokken  
en smienten zijn veel langer dan gebruikelijk in 
grote aantallen present. De verwachting is dat nu 
het weer is omgeslagen  deze vogels massaal ons 
land gaan verlaten.  Iets waar de meeste onder u 
weinig bezwaar tegen zullen hebben als het jonge 
gras zich gaat ontwikkelen . 

Ook al laat is de bij de meeste mensen zeer 
gewaardeerde boerenzwaluw. Pas vorige week 
doken de vogels plots overal op. Daar voor was het 
zoeken om een enkeling te spotten. Deze fraaie zo 
bij het boerenland horende vogel heeft het zwaar 
de laatste tijd. Regelgeving  vanuit voedselveiligheid 
verplichten u en uw collega’s de melkstal 
hermetisch gesloten te houden. Lage schuurtjes en 
stalletjes zijn vanuit dierenwelzijn eisen sterk in 
aantal afgenomen en de  varkenstallen, waar in het 
verleden vele boerenzwaluwen tot broeden 
kwamen,  zijn grotendeels verdwenen uit ons 
gebied. Overigens aan die boerenzwaluw kunnen 
we met zijn allen best wat doen!   Heeft u interesse 
om ze een plekje op uw bedrijf te geven? Laat het 
even weten en we kijken samen wat de 
mogelijkheden zijn. 
 
Overigens bovenstaande teksten wekken de 
suggestie dat alle natuur elementen alleen maar 
laat zijn en zich laten sturen door de temperatuur. 
Dit is echter niet het geval. Klein hoefblad, 
speenkruid en madeliefje laten al enkele weken op 
luwe plekken, taluds en zonnig gelegen slootkanten 
hun eerste bloempjes zien. De aalscholvers in de 
Kattendijksblokboezem hadden begin januari al de 
eerste eieren en hebben inmiddels jongen op de 
nesten. En ook van de minder gewaardeerde 
grauwe ganzen lopen de kuikens rond. 
 
De komende weken staan er weer vele eerste 
natuurbelevingen voor een nieuw seizoen te 
wachten. Het wordt weer aangenaam en mooi om 
buiten in de open polder bezig te zijn!  
 
Veel plezier gewenst. 

 

  Nu de lente eindelijk zijn intrede heeft gedaan zullen de weidevogels snel met hun broedseizoen 
TIP NATUURBEHEER beginnen. Moet u nog werkzaamheden in het land uitvoeren dan is het wenselijk om dit nu zo 

spoedig mogelijk te doen, zodat straks zoveel mogelijk rust heerst. Wat extra alertheid op de nu 
nog open en bloot gelegen en dus goed zichtbare nestjes is meer dan gewenst. Doet u mee! 


