waarnemingen 2015
December 2015
Door het warme weer hebben veel wintergasten een tijd op zich laten wachten, maar half
december begon het toch weer ergens op te lijken in het park. Er zitten nu zo'n 200
smienten en tegen de 100 krakeenden in de weilanden en slootjes.
En er valt nog meer te zien dan overwinterende eenden en ganzen. Met een beetje geluk
kun je 's winters een elegante hagelwitte verschijning in het weiland zien staan: de grote
zilverreiger, een algemene wintergast in de polders. Verder zijn er recent 3 watersnippen
in de volkstuinen gesignaleerd en in november 20 sijzen in het Reigersbos en een grote
gele kwikstaart bij de Tuin van de Smid.
Wat je ook vindt van de warme winter, kleine beestjes als de ijsvogel en de staartmees zijn
er blij mee. Staartmezen kun je in deze tijd in groepen zien rondtrekken. De ijsvogels die in
het park hebben gebroed, blijven het hele jaar door in hun territorium. Blijven opletten dus
bij de sloten, je weet maar nooit
Juli 2015
De laatste broedvogeltelronde is geweest en het wordt qua vogelzang alweer stiller in het
park. Maar het broedseizoen is nog niet voor alle vogels afgelopen. Half juli kon je in elk
geval nog ijsvogelkuikentjes horen piepen in het nest en zaten er iets verderop drie
lepelaarskuikens in één nest luidruchtig te bedelen. Hun snaveltjes zijn nog oranje, maar
ze hebben al een 'lepeltje'. Voor zover we weten zitten er net als vorig jaar drie
lepelaarsnesten in het park en er hebben er in elk geval twee broedsucces gehad.
In juni moesten we vaststellen dat het enige, ondermaatse jong van de ooievaars het niet
had gehaald. In juli zagen we ze toch weer op het nest zitten: een tweede broedpoging?
Er hebben dit jaar weer zowel rans- als bosuilen in het park gebroed.Bijzonderder is dat er
ook weer eens een koekoekenterritorium is vastgesteld. Verder zitten er her en der
grasmussen, bosrietzangers, kleine karekieten, zwartkoppen, rietgorzen, een braamsluiper
en een spotvogel. Veel van deze vogeltjes laten zich niet makkelijk zien, dus je moet
weten hoe ze klinken.
Half juni zat er nog steeds een paartje kleine plevier in het baggerdepot ten noorden van
de moerastuin, maar of ze er nu ook gebroed hebben? In elk geval zijn er wel drie
groepjes kievitskuikens en een paar scholeksters met kuikens gezien. Met drie paar
tureluurs en een witte kwikstaart was het baggerdepot ook in juni weer de moeite waard.
De vogelwerkgroep heeft nu vakantie tot oktober (behalve het uitwerken van de gegevens
natuurlijk); dan gaan we weer wintergasten tellen. Maar dat is gelukkig nog ver weg.
Mei 2015
Het is een spannend voorjaar qua broedvogels in Cronesteyn. Er is een tweede
ijsvogelnest bij gekomen in het park! We hebben ook weer broedende valken, maar we
weten nog niet zeker of het toren- of boomvalken zijn (de boomvalk is in elk geval wel
recent gespot in het park). De ooievaars hebben waarschijnlijk een kuiken (of meer
natuurlijk).
Maar het is vooral het baggerdepot ten noorden van de moerastuin wat voor sensatie
zorgt. Diverse paartjes kluten hebben ons een tijd in spanning gehouden of ze er zouden

gaan broeden, maar zijn uiteindelijk toch vertrokken. In april zijn er tien watersnippen
gesignaleerd en er scharrelt nog steeds een oeverloper rond. En de kleine plevier en de
visdiefjes, zouden die nou broeden...? In elk geval geven de kieviten een goed voorbeeld:
er lopen twee gezinnetjes met kuikens rond op het baggerdepot.
Ook de late zomergasten zijn intussen gearriveerd. Kleine karekiet en grasmus zijn her en
der in het park te horen en er zingen zeker twee bosrietzangers, waarvan eentje bij de
waterspeelplaats.
Kijk vooral ook eens goed naar de boomstammen wanneer u door het park loopt, vooral
de dode. In de holtes broeden niet alleen grote bonte spechten en kauwen, maar ook
holeduiven en halsbandparkieten. Het gaat trouwens goed met de holeduif in Cronesteyn:
het zou zomaar kunnen dat er vier paren in het landgoedbos broeden en eentje in het
Reigersbos.
Maart/april 2015
Drama in het park tijdens de storm van eind maart: de paal met het ooievaarsnest was
omgevallen. En dat terwijl het populaire nest al een hele tijd bezet was. Dankzij een snelle
actie, o.a. van een paar vrijwilligers van de Tuin van de Smid en aannemersbedrijf Burgy,
stond het nest een dag later weer overeind. Gelukkig hebben de ooievaars het direct weer
in gebruik genomen.
De reigers en lepelaars zullen het ook wel niet makkelijk hebben gehad tijdens de storm.
Er zijn tot zover in elk geval twee nesten bezet door lepelaars. Bij de reigers beginnen
sommige vogels al in januari met de nestbouw: die hebben de winter hier doorgebracht.
Eind maart zijn ook de laatste reigers gearriveerd uit het warme zuiden en is de kolonie
compleet.
Zomergasten van bescheidener formaat maken ook weer hun entree in het park, in de
gebruikelijke volgorde: eerst de tjiftjaf (intussen is die weer in elke struik te horen), dan de
fitis (eerste exemplaar in de moerastuin) en de zwartkop. Ook de weidevogels zijn terug
(kievit, grutto, scholekster en tureluur), al zijn het er tot dusver akelig weinig.
De standvogels zijn lekker bezig. In het landgoedbos kun je twee groene spechten horen
lachen en vier holeduiven 'woe woe' horen roepen. Een mooie score dit jaar. Onze
stiekeme favoriet is natuurlijk de ijsvogel en daar gaat het ook goed mee: half maart is er
één bij het nest gezien en vlogen er maar liefst drie ijsvogels rond bij de waterspeelplaats.
Laatste nieuwtje: in het landgoedbos is een vuurgoudhaan gesignaleerd, de eerste keer
zelfs een paartje. Het is een vrij algemene soort, maar op Cronesteyn hebben we normaal
alleen goudhaantjes.
Februari 2015
Een collega-vogelaar heeft twee witgatjes gezien op de baggerdepots. Deze steltlopertjes
zien we anders nooit in het park. Vorig jaar zagen we hetzelfde met oeverlopers, die ook
speciaal voor de bagger naar Cronesteyn kwamen.
Januari 2015
De wintergasten zijn intussen allemaal gearriveerd: een paar honderd smienten, tientallen
krakeenden, ook aardig wat Canadese en grauwe ganzen. De Nijl- en boerenganzen
blijven het hele jaar door op de weilanden rondgrazen. Sommige meerkoeten zijn al in
paartjes in de sloten te zien, maar de meeste hangen nog in grote groepen op het weiland

rond. Op nieuwjaarsdag is er een groep van zestig kolganzen gesignaleerd; deze
prachtige soort zien we niet vaak in het park. Ze zijn herkenbaar aan de tijgerstrepen op
hun borst, die bij elke kolgans net iets anders zijn.
In de winter zie je vaak aalscholvers, diep in het water liggend, door de sloten zwemmen.
Ook buizerds zijn altijd in het park te zien, vliegend op zoek naar prooi of zittend op een
uitkijkpunt. De fazanten laten zich nu veel meer zien dan anders: in de broedtijd zie je
zelden een vrouwtje, maar nu scharrelen ze op hun gemak over de ruigten en langs de
baggerdepots. Maar de blauwe reigers hebben het voorjaar al in hun bol: de eersten zijn al
begonnen met het in orde brengen van de nesten! De ooievaars zijn er niet zo vroeg bij,
maar er zijn al wel twee paartjes gezien die aan het ruziën waren om het nest.

waarnemingen 2014
Oktober 2014
De smienten zijn er weer! Er overwinteren er meestal een paar honderd in het park. Half
oktober zijn er zo'n honderd gearriveerd, de rest moet nog komen. Deze fraaie eendjes
herken je aan hun fluitende roep en aan het gouden voorhoofd van het mannetje.
Een andere wintergast in de weilanden en slootjes van Cronesteyn is de krakeend:
ongeveer zo groot als de wilde eend, vrouwtje natuurlijk weer bruin, mannetje in prachtig
gedistingeerd grijs kostuum met geparelde borst.
Het is belangrijk dat wintergasten in het park kunnen bijkomen van de trek en rustig
kunnen foerageren. Als u een loslopende hond of een wandelaar in het weiland ziet,
waarschuw dan het baasje of de wandelaar in kwestie dat ze de vogels verstoren.
Naast de wintervogels zijn er natuurlijk ook de beestjes die het hele jaar door in het park
blijven, de zogenaamde standvogels. In Cronesteyn zijn dat bijvoorbeeld heggemussen,
winterkoninkjes, roodborsten (al komen er ook altijd wintergasten bij) en niet in de laatste
plaats de ijsvogels die afgelopen voorjaar in het park gebroed hebben. Als je geluk hebt,
kun je zomaar een blauwe flits zien boven een sloot in het park.
Juni 2014
Intussen is de broedtijd in volle gang in het polderpark. Sommige vogels komen alleen
langs om te foerageren (de visdiefjes bijvoorbeeld) of om even bij te komen op de trek
(eerder dit voorjaar hebben we een nachtegaal en een koekoek gehoord, maar ze zijn niet
blijven hangen). Anderen hebben al gebroed en zijn nu her en der te zien met hun
opgroeiende kuikens, zoals de koolmezengezinnetjes die je overal in de struiken hoort en
de grote groepen ganzen in het weiland.
De ijsvogels zullen intussen wel jongen hebben; de volwassen dieren zijn nog steeds te
bewonderen boven de slootjes van het park. Op het ooievaarsnest zijn kuikens
gesignaleerd. De lepelaars bezetten in elk geval drie nesten dit jaar en in één ervan is een
kuiken gezien. Ze zijn makkelijk te verstoren, dus als u een nest ontdekt, kijk dan alleen uit
de verte.
Ondanks de zachte winter is de reigerkolonie het verlies van de afgelopen jaren nog niet
te boven, er zijn dit jaar maar veertig nesten bezet. Ook in de wei is het rustig; laten we
maar hopen dat de grutto's, scholeksters, kieviten en tureluurs zich gewoon massaal
schuilhouden in het nu nog hoge gras. Rietvogels als de kleine karekiet en de rietzanger
zijn intussen allemaal gearriveerd en laten flink van zich horen. Ook de grasmus en de
braamsluiper zijn weer van de partij. Maar vlak de standvogels niet uit: door het hele park
heen zitten er merels en winterkoningen, en van de grote bonte specht weten we twee

nesten te zitten dit seizoen. De ransuilen hebben in zoverre met succes gebroed dat er in
elk geval één uilskuiken in het open veld is aangetroffen - we hopen maar dat het goed
gaat...
April 2014
Het voorjaar is in Cronesteyn met goed nieuws begonnen: er is weer een paar ijsvogels
gesignaleerd! Druk bezig met elkaar (inclusief het brengen van visjes) en met het in orde
maken van het nest, op dezelfde plaats waar eerder een ijsvogelnest heeft gezeten.
De ijsvogel is dan wel de exotischte vogel van het park om te zien, maar het zijn andere
vogels die de verre reizen maken. En die zomergasten zijn al aardig bezig het park weer in
bezit te nemen: de zang van de tjiftjaf klinkt overal en ook de zwartkop en fitis maken nu
hun opwachting. Al eerder waren de weidevogels gearriveerd, toch echt de trots van het
park: grutto, scholekster, kievit en tureluur laten zich weer mooi horen en zien in de
weilanden. Hopelijk slagen ze erin wat kuikens groot te brengen.
Ook de ooievaars zijn terug en hebben hun nestpaal weer betrokken.
Januari 2014
Ondanks de kwakkelwinter zijn er weer veel wintergasten in het park. Volgens de laatste
telling maar liefst 220 grauwe ganzen en bijna 400 smienten, iets waar we trots op mogen
zijn! Bij de decembertelling zijn er ook krakeenden en wintertalingen gezien, maar in
januari schitterden ze weer door afwezigheid. Dat werd royaal goedgemaakt door een
nieuwe soort in Cronesteyn: bij de grauwe en Canadese ganzen zaten nu ook vier
kolganzen. Prachtige beestjes, een stuk kleiner van formaat dan de grauwe gans en
herkenbaar aan de tijgerstrepen op de borst. Er zijn ook weer geregeld grote zilverreigers
in het park te zien, ook al zo'n typische wintergast in de polder.
En dan zijn er natuurlijk ook nog de standvogels, die hier blijven overwinteren en die straks
in het voorjaar vroeg aan de slag kunnen om voor nageslacht te zorgen. De holeduiven die
je in het voorjaar hoort roepen in het landgoedbos kun je 's winters zien foerageren op de
weilanden. Ook de ijsvogel is weer gesignaleerd; die zal in elk geval blij zijn met de zachte
winter.

