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Een nieuw meer naast de golfbaan. 

Vanaf de terp ziet het er 

aantrekkelijk uit. De zon schittert de 

hele zomer in het water.  

Het water is de eerste weken helder, 

later in de zomer kleurt het 

langzaam groen, vogels vliegen af 

en aan. Het is er een drukte van 

belang. Welke vogels zaten er? 

 

 

Waarom onder water?  
Een stuk land onder water zetten doe je niet zomaar. Ook bollenland is af en toe aan een 

opknapbeurtje toe. We zien het in de streek tegenwoordig regelmatig gebeuren. Dit wordt 

gedaan om de bodem vrij te maken van aaltjes, onkruid en bollenresten. Deze 

milieuvriendelijke aanpak voorkomt het inzetten van chemische bestrijdingsmiddelen. De 

inundatie van de bollenvelden - die ongeveer drie maanden duurt - heeft echter ook leuke 

neveneffecten. Het water zorgt namelijk voor een extra voedselbron voor vogels, omdat het 

water ook dieren als muggen en watervlooien aantrekt.   

 

Vanaf de terp kon je de ontwikkelingen mooi zien. Maar vanaf het greenkeeperslaantje achter 

de bosjes langs de vierde zag je pas echt wat de natuur doet met nieuw water. Het langzame 

onderwaterlopen, het volle meer, het groen wordende water en het droogleggen.  
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Wie profiteerden ervan?   
Nadat de waterpomp was aangezet, zag je direct de eerste vogels op het water afkomen. 

Vogels, die je normaal gesproken op de wadden of randmeren ziet. Door het water werden de 

bodemdieren naar boven gedreven en werden ze een makkelijke prooi voor de vogels.  

Vanuit de verte is goed te zien hoeveel vogels van het water profiteren. Als we inzoomen, 

kunnen we de verschillende soorten beter onderscheiden. 

 

De Zwemmers 
In een meer vind je natuurlijk zwemmers. We verdelen ze in de Ganzen en de Eenden.  

Ganzen 

De Grote Canadese 

Gans heeft het dit jaar 

bijzonder goed gedaan. 

Je hoort en ziet ze goed 

vanaf de terp op het 

land rondscharrelen, en 

in het water trost met 

hun kinderen een 

slootje pakken. Een 

crèche is er niets 

bij…… 

 

Maar de Nijlganzen deden het ook 

lang niet slecht. Ze hebben dit jaar 

meerdere keren jongen gekregen.  

 

 

Dat in tegenstelling tot de Grauwe Gans, waarvan we 

er dit jaar maar weinig zagen. 
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Eenden 
Eenden vind je altijd in de verschillende waterpartijen op de golfbaan. Meestal zijn dat vrouw 

en man Wilde Eend, die dol zijn op veel kinderen. Veel kinderen overleven de eerste weken 

echter niet.  

 

 

 

 

 

 

 

En af en toe zie je in de waterpartijen de Bergeend met zijn rijke kleurenpallet en de Kuifeend 

met zijn parmantige kuifje. Op het meer waren deze soorten opeens vaste gasten.  

 

En ook de Wintertaling met zijn opvallende groenbruine kop en de Smient met een bruine kop 

op een wit lijfje zagen we regelmatig. Twee soorten, die we zelden in de Tespelduynse 

wateren zien. 
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De Steltlopers 
Steltlopers hebben, zoals de naam al zegt, lange poten. Ze hebben zich aangepast aan een 

bestaan in natte of modderige gebieden. Ze zijn doorgaans op de Waddenzee te vinden, het is 

daar een eldorado voor deze modderliefhebbers. Maar een onderwater gezette polder blijkt 

ook een goed alternatief. We zagen ze in alle soorten en maten.  

De echte lange poten  
Natuurlijk zagen we de Blauwe Reiger als één van de eerste het meer betreden. Hij bleef 

trouwens ook als een van de laatsten. Maar dit jaar kwam ook de Grote Zilverreiger langs. Die 

kan net zo statig lopen als de Blauwe reiger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de Lepelaars profiteerden van het meer. De laatste jaren neemt het aantal Lepelaars in 

Nederland fors toe. We zagen ze vorig jaar ook al rondom de golfbaan. Ook werd de Ooievaar 

gesignaleerd in het meer. Ook zij doen het tegenwoordig goed in het Nederlandse klimaat  
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De kortere poten 
De Grutto en de Tureluur waren er als de kippen bij. Beide roepen hun eigen naam en doen 

dat graag vanaf een paaltje. Beide hebben een rechte snavel, maar gelukkig heeft alleen de 

Tureluur rode poten.  

 

Meer bijzonder waren de Kluut met zijn naar boven gekromde snavel en de elegante 

Groenpootruiter, die ook echt groene poten heeft. 

 

Maar ook de Oeverloper met zijn bruine rug en witte buik liep door de polder, gevolgd door 

de Watersnip, een klein dikkertje met een relatief lange rechte snavel.  
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De kleintjes 
En dan heb je nog de echte kleintjes. Zoals de Kleine Plevier, met zijn mooie getekende kop,  

en het Witgatje, dat zijn naam duidelijk eer aan doet.   

 

De vliegers 
De laatste categorie vogels, die we bespreken zijn veelal vliegende vogels. De meeuwen, 

omdat ze ook van water houden, en de rovers, omdat ze dol zijn op al die watervogels. 

 

De meeuwen.  

Alhoewel meeuwen graag vliegen en de wereld observeren, dobberden ook regelmatig op het 

water. Natuurlijk waren de Zilvermeeuwen, die door hun vleugelwijdte veel indruk maken, 

duidelijk aanwezig door hun gekrijs. De Kokmeeuw is door zijn bruine kop goed herkenbaar.  

 

De Kleine Mantelmeeuw valt op door zijn gele poten. En het Visdiefje zie je altijd vis vangen, 

hij hangt boven het water en laat zich dan opeens razend snel in het water vallen.  
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De rovers 
Al die vogels trokken natuurlijk ook nog een paar rovers aan.  

 

De meest opvallende rover was de Bruine 

Kiekendief. Een prachtige vogel, die laag 

vliegende over het water op zoek gaat naar 

zijn prooi. Hij houdt zijn vleugels daarbij in 

een typische v-vorm. 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk was de Buizerd ook aanwezig. Hij nestelt 

regelmatig in het bos bij de parkholes. Vandaaruit zie je 

hem zweven over de terp en dit jaar dus ook over het 

meer.  

 

 

 

 

 

En natuurlijk zagen we ook de andere vaste 

Tespelduynse gast, de Torenvalk, met zijn 

rossige kleur, biddend in de lucht. 

 

 

 

Klaar voor de Bollen 
Inmiddels is de rust teruggekeerd. In het voorjaar bloeien er weer bollen.  
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DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF 

In de volgende nieuwsbrief zullen we weer aandacht besteden aan het eindrapport van de 

inventarisatie door de KNNV. 

OOK IETS GEZIEN? 

Hebt u ook iets leuks of bijzonders op Tespelduyn gezien en wilt u dit met ons delen dan zien we 

graag uw bericht en eventuele foto tegemoet. U kunt dit toesturen naar info@tespelduyn.nl 

 

 

Foto verantwoording 

De omgevingsfoto’s en enkele vogelfoto’s zijn genomen door Sarah Humphrey en Paul Venderbosch. De andere 

foto’s zijn overgenomen van Google, mits ze gelabeld waren voor hergebruik en aanpassing. Zie onderstaande 

bronvermelding. 

 
Naam Bron 

Bergeend - Tadorna tadorna https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandgans_Tadorna_tadorna.JP

G  

Blauwe Reiger - Ardea cinerea Sarah Humphrey 

Bonte Strandloper - Calidris alpina https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dunlin_800.jpg  

Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus Sarah Humphrey 

Buizerd - Buteo buteo https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecomare_-_buizerd_(buizerd-

3315-sw).jpg 

Goudplevier - Pluvialis apricaria https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pluvialis_apricaria2.jpg  

Grauwe Gans - Anser anser https://www.flickr.com/photos/ronaldc5/41059861485  

Groenpootruiter - Tringa nebularia https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Tringa_nebularia0.jpg  

Grote Canadese Gans - Branta canadensis Sarah Humphrey 

Grote Zilverreiger - Ardea alba Sarah Humphrey 

Grutto - Limosa limosa Sarah Humphrey 

Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus https://pixabay.com/nl/meeuw-vogel-heuglin---s-meeuw-2829946/ 

Kleine Plevier - Charadrius dubius https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleine_plevier_die_erg_dorstig

_is_in_Nederland.jpg  

Kluut - Recurvirostra avosetta Sarah Humphrey 

Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kokmeeuw_(27519555848).jpg  

Kuifeend - Aythya fuligula https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuifeend_zwemmend_in_een

_grote_sloot.jpg 

Lepelaar - Platalea leucorodia Sarah Humphrey 

Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Sarah Humphrey 

Oeverloper - Actitis hypoleucos https://pixabay.com/nl/oeverloper-vogel-strand-wader-249196/ 

Ooievaar - Ciconia ciconia https://pixabay.com/nl/ooievaar-slootkant-nederland-veren-3519194/  

Blauwe Reiger - Ardea cinerea Sarah Humphrey 

Smient - Mareca penelope https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Smient.jpg  

Torenvalk - Falco tinnunculus  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torenvalk_bidt.jpg  

Tureluur - Tringa totanus https://en.wikipedia.org/wiki/Common_redshank  

Visdief - Sterna hirundo https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Park_Cronesteyn_Jagend_visdi

efje_(34685021250).jpg  

Watersnip - Gallinago gallinago https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallinago-delicata-002.jpg  

Wilde Eend - Anas platyrhynchos Sarah Humphrey 

Wintertaling - Anas crecca https://nv.wikipedia.org/wiki/E%CA%BCelyaa%C3%ADg%C3%AD%C

3%AD:Anas_carolinensis_FWS.jpg  

Witgat - Tringa ochropus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tringa_ochropus_1_(Marek_Sz

czepanek).jpg  

Zilvermeeuw - Larus argentatus https://pxhere.com/nl/photo/603246  

 

Maud van der Veen 

mailto:info@tespelduyn.nl
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandgans_Tadorna_tadorna.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandgans_Tadorna_tadorna.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dunlin_800.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pluvialis_apricaria2.jpg
https://www.flickr.com/photos/ronaldc5/41059861485
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Tringa_nebularia0.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleine_plevier_die_erg_dorstig_is_in_Nederland.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleine_plevier_die_erg_dorstig_is_in_Nederland.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kokmeeuw_(27519555848).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuifeend_zwemmend_in_een_grote_sloot.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuifeend_zwemmend_in_een_grote_sloot.jpg
https://pixabay.com/nl/ooievaar-slootkant-nederland-veren-3519194/
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Smient.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torenvalk_bidt.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_redshank
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Park_Cronesteyn_Jagend_visdiefje_(34685021250).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Park_Cronesteyn_Jagend_visdiefje_(34685021250).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallinago-delicata-002.jpg
https://nv.wikipedia.org/wiki/E%CA%BCelyaa%C3%ADg%C3%AD%C3%AD:Anas_carolinensis_FWS.jpg
https://nv.wikipedia.org/wiki/E%CA%BCelyaa%C3%ADg%C3%AD%C3%AD:Anas_carolinensis_FWS.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tringa_ochropus_1_(Marek_Szczepanek).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tringa_ochropus_1_(Marek_Szczepanek).jpg
https://pxhere.com/nl/photo/603246

