waarnemingen 2018
Maart 2018
Het is altijd een wat vreemde en spannende tijd in de vogelwereld, zo aan het begin van
de lente. Zeker als het net nog zo koud is geweest zijn de wintergasten nog massaal
aanwezig, vooral smienten en grauwe ganzen (gisteren ruim 240 resp. ruim 210). Aan de
andere kant zitten er ook al aardig wat grauwe ganzen op nesten. Gelukkig blijven ze niet
allemaal in het park broeden De blauwe reigers zijn allang aan het broedseizoen
begonnen en andere standvogels zie je intussen ook met nestmateriaal. Een enkele kievit
en scholekster zijn al gearriveerd en twee grutto's gaven een show bij het landen: die
blijven hier. Helaas zal dat wel niet gelden voor het paartje roodborsttapuit dat zich liet
bewonderen, zeldzame doortrekkers die in het park even op krachten komen. De grote
zilverreiger zal er ook wel binnenkort vandoorgaan. De lepelaars en ooievaars zijn aan het
uitzoeken wie er dit jaar de diverse nesten gaan bezetten.
Wat hebben we verder zoal gezien deze winter? Aardig wat krakeenden (tot 65),
slobeenden (8), kuifeenden (15), wintertalingen (4), smienten in wisselende aantallen tot
370, overwinterende kieviten (12), een paartje sperwer, torenvalken, buizerds, de winterse
meerkoetenvergadering (tot 180), twee van de ijsvogels (die blijven het hele jaar en er
zullen er wel een paar gesneuveld zijn in de kou), een watersnip, een kramsvogel en een
grote groep sijsjes.
Intussen zijn de voorjaarstellingen weer begonnen en is de eerste tjiftjaf vast al in het park
aangekomen. Wordt vervolgd!
Mei 2018
In maart zagen we nog wel wat grutto's in de weilanden, maar intussen vragen we ons af
of er überhaupt zijn gebleven om te broeden. Kieviten en scholeksters zien we gelukkig
nog wel, al is het dan nog steeds de vraag of ze erin slagen kuikens groot te brengen
onder de huidige slechte omstandigheden in Cronesteyn.
De boomklever die in maart nog in het park rondhing, is sindsdien ook niet meer
gesignaleerd. Het zou ook de eerste boomklever zijn geweest die bij ons kwam broeden.
Met de ijsvogels ging het de laatste jaren lekker in Cronesteyn, maar dit jaar lijkt het erop
dat ze het hebben afgelegd tegen de herhaalde vorstperiodes.
Gelukkig is er ook goed nieuws, bijvoorbeeld over de groene specht die we dit voorjaar al
een aantal keren hebben gespot (een oude bekende in Cronesteyn, maar ze zijn er niet
elk jaar). De nachtegaal is eerder wel eens langsgekomen en niet blijven hangen, maar dit
voorjaar zit er onmiskenbaar een blijvertje midden in het park en hadden we daarnaast
nog een incidentele waarneming aan de parkrand. Ook oude getrouwen zoals ransuilen,
buizerds, sperwers en torenvalken zijn weer van de partij dit jaar, ieder met één broedend
paartje. De zeer bescheiden kolonie boerezwaluwen bij de Tuin van de Smid lijkt te zijn
uitgebreid naar zeker twee paar. Ons onervaren paartje ooievaars is er de afgelopen jaren
niet in geslaagd jongen groot te brengen — zal het ze dit jaar wel lukken? De voortekenen
waren gunstig, ze zaten braaf te broeden en maakten meer werk van het uitbouwen van
het nest, maar de laatste keer was er zo te zien toch niemand thuis. We zullen maar
hopen dat ze gewoon diep weggedoken zaten vanwege het frisse weer.

Dat laatste geldt eigenlijk ook voor de lepelaars, die zo'n vijf jaar geleden een kolonietje
hebben opgestart in gekraakte reigernesten maar die zich intussen toch weer lijken te
hebben bedacht. We hebben ze wel zien foerageren in de slootjes van het park, maar nog
geen nesten gespot. De reigers zelf zijn hun kolonie geleidelijk naar het Landgoedbos aan
het verplaatsen: langzamerhand zitten verreweg de meeste nesten daar in de klimop. In
het Landgoedbos kun je ook de bescheiden roep van de holeduif weer horen ('woe...
woe...') en behalve de zang- en watervogels zijn de kauwen er lekker bezig met een
kolonie in de klimop.
Dankzij het afwisselende landschap van het polderpark — behalve echt bos zijn er ook
ruigtes, bosschages, weilanden en sloten met rietkragen — valt er ook dit jaar weer een
heel assortiment aan leuke zomervogeltjes te beluisteren: braamsluiper, bosrietzanger,
rietzanger, kleine karekiet, rietgors en grasmus. Laten we er nog maar even goed van
genieten.

November 2018
De weilanden van het polderpark zijn eigenlijk in de winter veel leuker dan in het voorjaar.
Het gaat namelijk beroerd met de weidevogels, in heel Nederland en ook in Cronesteyn.
We konden dit jaar 1 territorium van de grutto vaststellen (in 2008 hadden we nog 10
territoria), 1 van de kievit (6 in 2008), 3 van de scholekster (5 in 2008) en helemaal geen
van de tureluur (2 in 2016). Dat betekent dat ze nu eigenlijk sowieso met te weinig zijn om
de kuikens nog effectief te kunnen verdedigen.
Vandaar dat we 's winters met veel meer plezier naar de weilanden kijken, want
wintergasten zijn er lekker veel. We zitten nu al weer op 150 smienten en dat zullen er de
komende maanden nog wel aardig wat meer worden. Verder zijn er slobeenden te
bewonderen, krakeenden, kuifeenden en een enkele wintertaling. De meerkoeten hebben
nu hun gezellige tijd en zitten als een massa zwarte bolletjes in het weiland. Grauwe
ganzen zijn er op dit moment nauwelijks, wel rond de 50 Canadese ganzen en natuurlijk
de vaste club boerenganzen (al jaren ca. 50 vogels). Er komen regelmatig buizerds en
andere roofvogels naar prooi zoeken en ook de grote zilverreiger is weer van de partij.
Andere vaste gasten van herfst en winter zoals sijsjes, kramsvogels en koperwieken zijn
ook al gespot. En dan zijn er nog de standvogels, zoals de groene en de grote bonte
specht (om maar een paar mooie te noemen).
Meer weten? Kom op zondag 24 februari 2019 om twee uur naar de Tuin van de Smid
voor de lezing 'Van ijsvogel tot grote zilverreiger: de vogels van Cronesteyn door het jaar
heen'.

waarnemingen 2019
April 2019
Half maart ronden we de wintertellingen af en beginnen de voorjaarstellingen: vroeg
opstaan voor de zangvogels! Die stellen ook nooit teleur in Cronesteyn. Bij de eerste
telling is het al gelijk gezellig met roodborsten, heggemussen, mezen en andere
standvogels. De boomkruiper is niet zo nadrukkelijk aanwezig, maar je kunt hem gelukkig
op minstens drie plekken horen in het park. Boomkruipers houden van oude bomen met
een ruwe schors waar ze lekker op insectjes kunnen jagen.
Ook de grote bonte spechten (we hebben zeker weer een paar gezinnetjes dit jaar) en de
groene specht kun je al vanaf het vroege voorjaar horen. De sperwers die vorig jaar met
succes in het park hebben gebroed zijn ook weer in beeld, al zullen de zangvogels daar
minder gelukkig mee zijn.
Half maart waren er vier paartjes scholekster in de weilanden te zien, begin april één kievit
en een gruttopaar; de komende tellingen moeten uitwijzen of ze het aandurven te komen
broeden.
In de eerste weken van april zingen er al aardig wat zomergasten in het park, vooral
zwartkoppen en tjiftjafs. De fitis en de karekiet verwachten we binnenkort. In de
moerastuin laat de eerste rietgors zijn korte liedje horen en bij de bijenstal in het
Reigersbos zingt een uitbundig puttertje. Tijdens de kolonietelling voor de blauwe reigers ze verhuizen geleidelijk naar het Landgoedbos - spotten we ook aardig wat
kauwenpaartjes die met de inrichting van hun nesten bezig zijn. De grauwe ganzen
daarentegen hebben het broeden alweer meest achter de rug, die zijn er altijd vroeg bij.
Tijdens de reigertelling vloog er een lepelaar een aantal rondjes laag boven de
reigerkolonie van het Landgoedbos. Zouden er dan toch weer lepelaars komen broeden in
het park?
Eind mei 2019
Hoera, de sperwers broeden weer in het park! Ze hebben een nieuw nest gebouwd in een
grote populier, op een steenworp afstand van het oude nest, precies zoals het hoort. En
het zou zomaar kunnen dat er aan de andere kant van het park een paar buizerds nestelt.
Verder gaan we binnenkort op een avond luisteren of er jonge ransuiltjes zitten te bedelen.

Alle zomergasten zijn intussen gearriveerd: lekker veel zwartkoppen en tjiftjafs, wat
tuinfluiters, een paar kleine karekieten (dat zijn er wel eens meer geweest), de
braamsluiper op zijn vaste stek midden in het park, de grasmus dito, een paar rietgorzen,
een handvol fitissen, een bosrietzanger. Alleen de nachtegaal en de spotvogel lijken dit
jaar te ontbreken.
Je ziet op het moment veel jonge mezen in het park: kool-, pimpel- en gelukkig ook
staartmeesjes. Wat de scholeksters betreft komen we hopelijk op 5 paar, maar kieviten en
grutto's zijn er weinig en de tureluur zien we helemaal niet meer.
Goed nieuws is er ook: er broeden waarschijnlijk weer ijsvogels en er zijn weer drie paar
broedende lepelaars in beeld! De locatie houden we geheim, want ze zijn erg gevoelig

voor verstoring. Maar je kunt ze volop in de slootjes zien foerageren. De boerenzwaluwen
zijn ook weer gesignaleerd (bij de hooiberg van de Tuin van de Smid) en er is recent een
gekraagde roodstaart gehoord in de grienden.
Behalve de broedvogels zijn er ook wat soorten die in het park komen foerageren:
visdiefjes, aalscholvers en oeverlopers, om maar wat leuke soorten te noemen.
Begin december 2019
Op zonnige koude dagen, in de mist of in de miezer: Cronesteyn is altijd mooi. En als je
een beetje oplet, valt er ook in de winter nog heel wat te beleven op vogelgebied.
Groepjes staartmezen vliegen van boom naar boom terwijl ze contact houden met hun
hoge roepjes. In de weilanden staat bijna altijd een grote zilverreiger in de sloot te turen
(zou het al jaren dezelfde zijn?) en zie je ook vaak een buizerd op een paaltje zitten.
Vinken foerageren graag op de grond, knabbelend aan de elzeproppen. In de weilanden is
het op dit moment niet zo druk met eenden: het aantal smienten schommelt tussen de 50
en 150, er zijn een paar dozijn krakeenden en hooguit enkele slob- en kuifeenden en
wintertalingen. We verwachten er nog wat meer als het kouder wordt. Het polderpark heeft
ook in de herfst en winter een belangrijke functie voor allerlei vogels. Dat was laatst goed
te zien aan een bijzonder schouwspel: een groep van honderden spreeuwen die, gezellig
kwetterend, de weilanden systematisch afwerkten op zoek naar eten. We hopen op nog
veel meer moois deze winter.

