SLAAPPLAATSEN VAN WATERPIEPERS EN FRATERS IN DE
PROVINCIE UTRECHT
Pim Bauwens
Dat er, althans in de jaren tachtig van de vorige eeuw, in De Veenderij aan de
Veenkade in de Bethunepoldsr te Maarssen jarenlang een gemeenschappelijke
slaapplaats van waterpiepers in gebruik was, is genoegzaam bekend. In de winterperiode kwamen, afhankelijk van de mildheid van het seizoen, tot vele tientallen waterpiepers gespreid aan het eind van de dag uit de richting van de genoemde polder aanvliegen en verdwenen in het terrein dat bestond uit een perceel
verlandend riet naast een ruigte. Aanvliegende vogels werden door hun roep opgemerkt, daarna hoorde men ze in mijn ervaring niet meer. Dit vond plaats van
een half uur vóór tot een kwartier na zonsondergang. Overdag waren de waterpiepers overal in de Bethune- en verderop gelegen polders foeragerend te vinden,
ook in directe nabijheid van De Veenderij. Op 4 maart 2001 zag ik dat een ruig
rietperceel in Polder Achteraf ten noorden van de Oostelijke Binnenpolder bij
Tienhoven eveneens als slaapplaats werd gebruikt. Van 17.30 tot 18.10 uur kwamen circa 17 waterpiepers solitair of twee aan twee aanvliegen. De vogels vlogen
vaak enige tijd boven het perceel rond alvorens er op gespreide plaatsen in te
duiken, en in één geval vloog een vogel verder. Graspiepers waren hier overigens
niet van de partij zoals veelal wel bij De Veenderij.
Wat wellicht minder bekend is maar voor de provincie Utrecht wel spectaculair, is
dat De Veenderij ooit behalve door waterpiepers ook door fraters als slaapplaats
werd gebruikt. Op 23 november 1985 was aan het eind van de dag vanuit het
verlandende rietperceel op de hoek van de Nieuweweg met de Veenkade een
tamelijk luidruchtige groep van mogelijk een tiental vogels te horen. Twee aanwezige tellers wisten ons te vertellen dat hier recentelijk van een slaapplaats van
fraters sprake was, voor de provincie Utrecht toch vrij uniek. Het was toen overigens al enige tijd vriesweer en het aantal waterpiepers was laag.
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