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Van de redactie
 
“Het kan verkeren” was de lijfspreuk van Bredero. Daar moest ik aan denken toen ik weer eens door de vorige
RondUit, maart 2020, bladerde. In deze uitgave werd o.a. aandacht geschonken aan de komende IVN-activiteiten,
zoals de nieuwe voorjaarsbijeenkomst, de ALV, lezingen en cursussen. Het nieuwe activiteitenboekje zag er weer
verzorgd uit met een ruim aanbod voor iedereen. Kortom we hadden er zin in.
 
Maar toen kwam het coronavirus en de maatregelen om dit virus in te dammen. Er ging een streep door alle acti
viteiten. Niet alleen bij IVN maar bij allerlei verenigingen, scholen en bedrijven. We bleven op afstand van elkaar,
maar leefden toch met elkaar mee. In de voorbereiding naar deze nieuwe RondUit was ik bang dat er onvoldoen
de kopij zou binnenkomen. In overleg met het bestuur is een brief opgesteld met daarin een uitnodiging aan de
lezers om hun ervaringen tijdens deze coronatijd met ons te delen. Dat hebben we geweten; nog nooit hebben we
als redactie zoveel artikelen en mooie foto’s ontvangen. Het leven stond dan wel een beetje stil tijdens de corona
tijd, maar de natuur ging door. Dankzij het fraaie voorjaarsweer zijn veel IVN’ers op pad gegaan met als resultaat
een aantal prachtige natuurbelevingen.
 
Aan de nieuwe natuurgidsen is gevraagd een samenvatting van hun eindopdracht te maken. Ook hierop is enthou
siast gereageerd. In deze RondUit zijn de bijdragen van Ellen (Het Geingebied), Geke (Lusthof de Haeck)  en
Berlinda (Landje van Haak) opgenomen. In het volgende nummer verschijnen nog meer artikelen.
 
Sinds begin dit jaar is Willy Drubbel  lid van het redactieteam. Ze voelt zich al goed thuis en heeft zelfs haar fami
lie enthousiast weten te maken, gezien de bijdragen van haar man en zoon in dit nummer. Willy veel succes !
 
We weten nog niet wanneer welke activiteiten kunnen worden opgestart, dus hou de lokale kranten in de gaten en
controleer regelmatig de website https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn
 
Gertie Pinxteren
 

kootbrillen
voorheen hans winter brillen

De Passage 10   Mijdrecht  0297 284479
www.kootbrillen.nl  info@kootbrillen.nl
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Van de voorzitter
 
Op zo’n 100 meter afstand van mijn huis ligt een mini
parkje. Zeer in trek bij mijn teckel omdat hij daar vaak
soortgenoten aantreft, die samen met hun baasjes van
hun dagelijkse vlucht uit de Covid-19 ophokplicht ge
nieten. De relatieve rust die de coronacrisis met zich
meebrengt biedt ook ruimte voor de natuur. Of er meer
vogels zijn dan vroeger weet ik niet. Wel dat ik er meer
hoor. Deze week was het weer druk in dit parkje.
Meerkoeten beschermden hun negen pas uitgekomen
pulletjes en terroriseerden eenden die niet tijdig afstand
hielden. Een blauwe reiger stond vergeefs op prooi te
loeren en een aalscholver draaide rondjes in de vijver op
zoek naar vis. Plotseling vloog de reiger op, liet zich
midden in de plas plompverloren in het water vallen en
vloog weer op met een dikke voorn in de snavel. De
aalscholver die zijn/haar buit aan de reiger had moeten
afstaan was het daar niet mee eens en achtervolgde de
dief en een poos lang stonden ze als kemphanen tegen
over elkaar in het gras. De vis leek te groot en te dik om
gemakkelijk in te slikken en de impasse eindigde met
wegvliegen van de reiger met buit en het in dreighouding
achterblijven van de aalscholver. Natuurlijk weer geen
camera bij me. Maar zo’n tafereeltje maakt mijn dag
weer goed en iedere dag levert wel van die genietmomen
ten.
 
Ik zie dit soort minifeestjes toch maar als een positief
bijproduct van de lockdown.  Het wordt weliswaar wat
drukker op straat en doorgaande wegen dan een paar
weken geleden, maar de lucht is helderder, vliegverkeer
komt nauwelijks nog over en de natuur dringt zich als
het ware ‘natuurlijk’ aan je op. Maar het blijft wel ge
nieten in je eentje. Samen op pad is er even niet bij en
alle samenkomsten in de vorm van excursies, lezingen,
wandelingen of cursussen liggen stil. Zie ook de be
stuursbrief die we aan alle leden en donateurs hebben
verstuurd. Dit betekent ook voor onze vereniging een
opnieuw uitvinden van hoe we functioneren. De Alge
mene Leden Vergadering kon niet doorgaan en de foto’s

die deze bijeenkomst zouden moeten opleuken kunnen
uit de passe-par'touts worden gehaald. Formeel mogen
we de ALV niet vervangen door een videoconferentie,
maar als de crisis nog lang blijft voortslepen zullen we
toch moeten bedenken hoe we onze statutaire plichten
kunnen invullen. Als bestuur vergaderen we via Skype,
zelfs in dubbele frequentie omdat met elkaar rond de
tafel zitten toch een andere dynamiek heeft dan praten
de poppetjes op een beeldscherm zien. Het groenoverleg
met de wethouder in Uithoorn is een paar maanden
uitgesteld.  Het regio-overleg vindt plaats met behulp
van     ‘Zoom’ met hetzelfde nadeel en het mailverkeer
met en tussen leden blijft een slap surrogaat.  Ook
vanuit het regiobureau in Utrecht en het landelijk bureau
in Amsterdam zien we initiatieven om met elkaar in
contact te blijven. Nuttig en nodig, maar alles via het
beeldscherm en het vergt nogal wat aanpassingsvermo
gen van uw voorzitter die zijn kudde mist. We wachten
en hopen op betere tijden.
 
Ligt het dan helemaal stil? Nee, gelukkig niet. Onderlin
ge contacten blijven, activiteiten worden soms overge
nomen, zoals ik onlangs zag toen in Amstelveen het
planten van bomen voor een minibosje niet zoals ge
pland kon plaatsvinden door scholieren, maar toch werd
uitgevoerd door de medewerkers van de plantsoenen
dienst.  De fotogroep trekt niet gezamenlijk het veld in
maar spreekt af welke locatie individueel wordt bezocht.
De inschrijvers op de vogelcursus kunnen via een app de
zanggeluiden leren kennen en de reptielencursus ver
schuift naar volgend jaar.
 
Dus houdt moed, zoals onze premier ons regelmatig
voorhoudt. ”Er komen andere tijden“ zong Bob Dylan
al; anders maar niet minder. Daaraan werkt uw bestuur
met veel inzet en gelukkig niet alleen het bestuur.  Samen
gaan we het niet alleen redden, maar kunnen we onze
vereniging ook een nieuwe impuls geven. Daar ga ik
voor.
 
Wil Ezendam
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Lezing De Egel
 
Dinsdagavond 3 maart 2020 werd een lezing gegeven
door Patricia Berk van de egelopvang Huizen. Er was
veel belangstelling, alle stoelen waren bezet door zowel
ouderen als jongeren. Leuk om te zien dat ook jongeren
interesse in deze dieren hebben.
 
De egel is een landzoogdier en een nachtdier. Het is een
lief beestje om te zien met zijn mooie donkere oogjes en
neusje. Actief zijn ze ook (behalve in de winterslaap), ze
kunnen wel 7 km per uur rennen! Dit verwacht je niet
van zo'n egeltje. In juni, juli en augustus wordt er ge
paard, de draagtijd is 6 weken. Meerdere egeltjes worden
geboren en binnen 1 uur zijn er zachte stekels. De egels
zien slecht maar horen en ruiken wel goed. Bij een
nieuwe geur, waargenomen door het zogenaamde or
gaan van Jacobson, maakt een egel veel speeksel aan.
Dit speeksel smeert de egel op zijn rug om de ervaring
te verwerken. Het orgaan van Jacobson is eigenlijk een
extra (6e) zintuig, het zit in zijn kop tussen het gehemel
te en de neusholte. Egels eten insecten, leven solitair,
maar accepteren andere egels wel. Vijanden van de egel
zijn de das, de hond, de vos, kerkuilen en andere roof
vogels (geen katten).
 
De egel heeft naast de dierlijke vijanden ook vijanden
als slakkenvergif, landbouwgif, vijvers, wegen, verkeer,
bebouwing, robotmachines. Ze raken ook door tuinma
chines en hekken gewond. Gewonde of verzwakte egels
worden verzorgd in de egelopvang.Hier kunnen ze
aansterken, worden ze gewogen en indien nodig voor
zien van medicatie. Ze krijgen gemalen kattenvoer te
eten en de kleintjes om de 2 à 3 uur melk.

• Een egel wel 7000 stekels heeft

• Een egel zich kan oprollen met behulp van een
kringspier

• De das als enige de egel helemaal ‘open’ kan krijgen,
ook als hij opgerold is

• Een egel ook kikkers en padden eet

• Egels kunnen zwemmen, ze kunnen alleen niet de
kant opklimmen als er geen opklim- mogelijkheid is

• Door teveel vocht en nattigheid een egel schimmelin
fecties kan krijgen

• Een egel helaas niet zo oud meer wordt, nog maar 2
à 3 jaar. (voorheen meestal wel 8 of 9 jaar)

• Egels een gebied ter grootte van 20 voetbalvelden
nodig hebben om in hun voedsel te  voorzien

• De bloedzuigers een grote bedreiging zijn, die slurpen
hele egelnesten op

• Het staartje van de egel vaak gezien wordt als ge
slachtsdeel van het mannetje, maar dat is het niet

• Je aan het gebit van een egel kunt zien hoe oud die
egel ongeveer is

• De winterslaap in oktober/november begint en duurt
tot april/mei

• Bij de winterslaap een egel bijna 25% van zijn li
chaamsgewicht verliest

• De egel beschermd is in Nederland

Wist je dat

 
 
De egelopvang vangt ongeveer 800 egels per jaar op.
Er is momenteel een ‘kippenhokproject’ gaande, waar
door egels in een veilige omgeving kunnen revalideren.
Ze kunnen zo aan de temperatuur en aan het buitenleven
wennen, maar hun veiligheid is gegarandeerd. In de
kippenren verblijven voornamelijk jonge, onervaren
egels. Ook zijn er ‘uitwentuinen’, een soort van tussen
station voor de egel. Later worden ze vrijgelaten in de
natuur en ook in uitzettuinen. De egelbescherming kan
80 % van de egels weer uitplaatsen. Een mooi aantal!
De egelbescherming draait helemaal op vrijwilligers.
Wat kun je zelf voor de egel doen ?
Egels kunnen bijgevoerd worden met kattenvoer en bij
veel droogte is het ook handig om buiten een bakje met
water neer te zetten. Denk hier ook aan als ze in de
maanden april, mei, juni, juli en augustus weer actief
zijn. Help ze evt. een handje. Je kunt ook je eigen tuin
egelvriendelijk inrichten met bijvoorbeeld een tunnel
naar de buurtuin, een egelhuis om in te overwinteren,
droge en beschutte plekjes en wat verwilderde plekjes in
de tuin. Zie voor meer informatie de site:
www.egelbescherming.nl.
 
Berlinda de Haan
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Wickelhofpark
 
Het is alweer heel wat jaren terug dat het Wickelhofpark
in Mijdrecht is aangelegd (in 2008). In eerste instantie
vond ik er niks aan. Alleen maar rechte paden, wat gras,
wat water en nog wat bomen. Maar ja, het is wel een
weergave van het polderlandschap hier.
 
Nu is het park een samenstelling van natuurlijke elemen
ten zoals weides, elzensingels, sloten, ruigtes en boom
gaarden met een voor deze omgeving kenmerkende in
richting namelijk landhekken, afrasteringen en brugge
tjes. Ook voor de beplanting is gekozen voor gebiedsei
gen soorten zoals populieren, knotwilgen en natuurlijke
beplanting.
 
De laatste tijd loop ik weer regelmatig door het park.
Het is lekker dichtbij voor mij en je kunt nu - in deze 1,5
meter maatschappij - goed afstand bewaren. En ik vind
het er nu toch wel leuk uitzien. Er is kennelijk kwistig
met koolzaad gestrooid (en niet alleen in het park, ook
de bermen zijn geel van het koolzaad). Overal hoor je
vogels, ik hoor er veel, maar zie ze niet (en vogelgeluiden
herken ik ook niet zo goed). Een ooievaar zit hoog op
het nest en in de weilanden zag ik hazen rennen. In het
water zijn ook allerlei vogels, ik heb jonge eendjes en
meerkoetjes gezien en ook verschillende  soorten eenden.
Er is dus veel te zien nu alles in het park verder is ont
wikkeld.
 
Tine van der Schaaf

De Veenmollen
 
Beste jongens en meisjes,
 
In deze vreemde tijd even een berichtje van ons.
Ook al is alles anders dan anders,
de bloesem bloeit,
de lammetjes huppelen in de wei,
de kaarsen zitten in de kastanjebomen,
de koeien mogen vers gras eten buiten in de wei,
er zijn verse groene blaadjes aan de bomen,
moedereend zwemt met 10 jonkies voorbij,
de fuut zit op zijn nest.
Kortom de natuur gaat door.
Gelukkig maar.
We hebben voor jullie 100+ natuuropdrachten gevon
den:
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
 
Ga maar eens kijken en veel plezier.
 
Misschien zien we elkaar weer bij het wateronderzoek
in het Wickelhofpark of tijdens het roeien op  Botshol.
 
Groetjes van Anja (adekruijf@hccnet.nl ) en
Lia (lia.rademaker@gmail.com).
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Afgraven van voedselrijke bovengrond ten behoeve van
de natuur. Verstandig of is het een ongewenste
kortetermijnvisie?
 
Uit de antwoorden van de laatste enquête over de
functie van RondUit blijkt de behoefte aan meer ruimte
voor inhoudelijke informatie over natuur en milieu in
onze eigen omgeving. Ook zou er meer ruimte voor
discussie genoemd zijn als verbeterpunt. Bij deze wil ik
een poging doen om daar invulling aan te geven. Vinden
jullie discussie over natuur in onze omgeving belangrijk,
dan krijg je nu een uitnodiging om mee te denken en
schrijven over hoe wij met natuur in onze omgeving om
moeten gaan.
 
Het is gebruikelijk om de grond te verschralen. Dat
wordt gedaan om bepaalde zeldzamere planten en dieren
de ruimte te geven. Zo komt het de biodiversiteit ten
goede.
 
Om ‘nieuwe natuur’ aan te leggen, zoals de Groene
Jonker, wordt de vruchtbare bovenlaag van de grond
afgegraven. Hierdoor ontstaat sneller het gewenste re
sultaat. Ook worden schrale graslanden, zoals bijvoor
beeld in onze bovenlanden nog voorkomen, soms afge
graven. Ook hier wordt dit gedaan, omdat de grond te
vruchtbaar wordt. Wanneer de grond te vruchtbaar
wordt, dan verdwijnen een aantal zeldzame soorten.
 
Mijn stelling is dat dit oude gewoontes zijn, die we niet
langer meer met goed fatsoen kunnen toepassen met de
kennis van nu.
 
Waarom ben ik in De Ronde Venen tegen het afgraven
van de vruchtbare bovengrond ten behoeve van de
natuur?
 
In onze gemeente zijn al polders die zo laag liggen, dat
omhoog komend zout kwelwater bijna problemen be
gint te geven. In brakke gronden wil maar weinig
groeien. Tegelijkertijd leven we in een veranderend kli
maat. We herinneren ons vast nog wel de droogte van
een  jaar geleden. Ook op het moment dat ik dit schrijf
zie je zo vroeg in het jaar alweer diepe, wijde droogte
scheuren in de grond.
 
In tijden van droogte verteert het veen sneller dan nor
maal en gaat de daarbij horende bodemdaling ook
sneller dan normaal. Tel daarbij op dat er een zeespie
gelstijging gaande is en het kwelprobleem wordt hier in
de toekomst onbeheersbaar groot.
 

Afgraven grond nuttig of kortzichtig

Kort gezegd: ”In tijden van bodemdaling en zeespiegel
stijging, is het stomste wat je kunt doen actief de bodem
verder laten dalen door grond af te graven.“
 
Nu kunnen we op die manier wel zonnedauw en een paar
andere zeldzame planten en dieren de ruimte geven.
Maar als we kijken naar het effect van dit beleid over 50
of 100 jaar, dan heb je er misschien wel voor gezorgd dat
er enkel nog zoutminnende soorten kunnen groeien. En
dat de zeldzame soorten die al lange tijd in dit gebied
voorkomen, hier definitief niet meer kunnen groeien.
 
Ja, maar de bovenlanden liggen veel hoger, dus daar kan
het geen kwaad… . Een gedachte die misschien ook wel
in jou opkomt. Maar ook het afgraven van de boven
landen is niet toekomstbestendig.
 
Bodemdaling en zeespiegelstijging zijn onvermijdelijk.
Willen we ook in de verre toekomst nog kunnen leven
in De Ronde Venen, dan moeten we de hoogste delen
van onze gemeente koesteren. Als sommige polders dan
te diep geworden zijn voor landbouw, dan kunnen we
op de hoger gelegen delen voedsel verbouwen en de lager
gelegen delen teruggeven aan de natuur.
 
Zeg ik dat we de bovenlanden dan maar op moeten
geven, omdat we niet meer mogen verschralen? Zeg ik
dat we geen nieuwe natuur meer aan mogen leggen,
omdat we de vruchtbare bovenlaag er niet meer af mogen
halen? Nee, dat zeg ik niet.
 
Het is prima om ‘nieuwe natuur’ aan te leggen en de
bovenlanden schraal en waardevol te houden. Ik ben
alleen van mening dat we de plicht hebben naar de
toekomstige generaties, om te zoeken naar andere ma
nieren om ons doel te bereiken. Ik denk dat we moeten
kijken hoe in het verleden de armere veengronden ont
staan zijn. Daar ligt het antwoord.
 
Waarom kiezen we niet voor het verhogen van het
grondwaterpeil in natuurgebieden zoals de bovenlan
den? Veengronden zijn immers ontstaan doordat plan
tenresten onder water kwamen te liggen. Daardoor
konden die plantenresten niet verteren, maar bleven ze
liggen en stapelden ze op. Zo zijn de veenpakketten
ontstaan met de kenmerkende plantengroei die we nu
proberen te behouden door afgraven van de vruchtbare
bovengrond. Volgens mij moet het mogelijk zijn om
dezelfde effecten te krijgen door het waterpeil te verho
gen. Het duurt misschien iets langer voor je hetzelfde
effect hebt bereikt. Dat weet ik niet.
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Het verhogen van het waterpeil heeft nog meer voorde
len. Zo krijg je door de veenvorming een langzame bo
demstijging, in plaats van een bodemdaling.
 
Hoe mooi is dat, als de bodem meestijgt met de zeespie
gel? Een ander voordeel is de vastlegging van CO2.
Doordat het afgestorven plantenmateriaal niet meer kan
verteren, komt de opgenomen CO2 niet meer vrij. Op
die manier kan er veel CO2 in de bodem vastgelegd
worden. Ook dat is mooi, of niet?
 
Als er werkelijk meer behoefte aan discussie is in Rond
Uit, dan is hier je kans. Vind jij ook dat we niet langer
meer door kunnen gaan met het afgraven van onze
kostbare bodem? Of denk jij dat het allemaal zo’n vaart
niet zal lopen met die bodemdaling en verzilting?

 
Zie jij een andere oplossing dan het verhogen van het
grondwaterpeil? Of is verhoging van het grondwaterpeil
volgens jou geen oplossing?
 
Het is niet mijn bedoeling dat het een discussie wordt
met mij. Het moet gaan om interactie en beeldvorming
binnen IVN in het algemeen. Als er geen behoefte is aan
discussie, dan is het voor mij ook helemaal prima. Ik heb
dit alleen geschreven, omdat er vraag zou zijn naar meer
discussie en inhoudelijke artikelen in RondUit.
 
In mijn ogen is het zeker nuttig, wanneer we met zijn
allen na gaan denken of ons handelen toekomstbesten
dig is. Dus kom maar op met jullie ideeën.
 
Anita van Amerongen
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Tijdens de lockdownperiode besef je pas echt hoe blij we
mogen zijn in zo’n mooie, groene gemeente te wonen.
Geregeld ben ik te vinden in het natuurgebied Waver
hoek.

Waverhoek tijdens de lockdown
 
 

Kneu

Rietgors

Veel mensen willen er even tussenuit waardoor het er,
vooral midden op de dag, drukker is dan normaal. Ga
je ‘s morgens wat vroeger dan is het nog heerlijk rustig
en kan je optimaal genieten van alles wat er groeit, bloeit,
vliegt en vooral ook wat je hoort!

Rietzanger

De snor en de lepelaar zijn ook weer gesignaleerd. Iede
re keer als ik in Waverhoek ben verwonder ik mij weer.
Zijn er een keer wat minder vogels dan zijn er de prach
tige wolkenluchten of bloeiende planten waarvan je kan
genieten…

Eenrichtingsverkeer in verband met de drukte

 
Tip: Mijn collega IVN-natuurgids, Coen Vulperhorst,
heeft het rondje Waverhoek uitgewerkt in de IVN-
wandelapp welke via de volgende link te downloaden is:
https://www.ivn.nl/2uurnatuur/ivn-route-app. 
Zeker de moeite waard om deze wandeling te maken
waarbij Coen je van interessante informatie voorziet.
 
Barbara van Tongeren
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De spreeuwen: vertrouwd en veilig
 
De spreeuwen doen het weer. Ze doen het eigenlijk altijd.
Niets in mijn directe omgeving laat mij denken dat hun
aantal afneemt. Ieder jaar kiezen vele stelletjes in mijn
tuin een plek  voor hun nest. Vroeger was dat vaak onder
de dakpannen, de bovenste rij onder de nokvorsten.
 
Maar ook overal waar wij een mooi rond gat boorden
waarachter een prettige ruimte was: de zolder van de
schuur, de zolder van het schapenhok. De spreeuwen
vonden het geweldig.
 
Ze waren ook bereid een nest te bouwen op de balken
van de carport.En tenslotte: de echte spreeuwenkasten
die wij ophingen, met een invliegopening van 52 mm.
Zeer naar wens ook, maar misschien moesten er meer
dan 2?
 
In mijn nieuwe tuin gaat het een beetje anders: geen
dakpannen, wel twee keurige spreeuwenkasten.  De
spreeuwenkast die ik van huis uit niet kan zien is elk jaar
het eerst bezet door een spreeuwenpaar. Houden ze niet
van bespied worden? De andere spreeuwenkast herbergt
ieder jaar een koolmezenpaar met hun kroost.
 
Maar dan de steenuilenkast! Wat een riant verblijf! Een
ingang, een voorportaal, een binnendeur naar een grote
woonkamer. Daar willen alle spreeuwen wel in lijkt me.
En ja hoor,  er wordt hard gewerkt. Eerst vliegt het
paartje af en aan met nestmateriaal. Ze maken hun nest
vrij slordig: na twee weken hangen er nog steeds strootjes
en takjes naar buiten.
 
Later vliegt de man heen en weer met lekkere hapjes voor
de broedende vrouw. En dan is het wachten: officieel 13
dagen maar in mijn tuin duurt het langer. Elke dag ga
ik heel voorzichtig onder de steenuilenkast staan. Pas na
15 dagen hoor ik zachte piepjes.
 
Jong geluk, zou je denken, maar wel laat…
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En dan wordt het echt druk voor de ouders. 4, 5 of 6
jongen voeren, meer dan 20 dagen lang. Dat is werken
van ’s ochtends vroeg tot aan het eind van de schemering.
En de jongen maar verwijtend piepen met hun geelge
rande bek wijd open. Elke vlucht van een ouder zijn er
5 van de 6 gefrustreerd. 
 
Voor de ouders is dit topsport. Ze laten zich niet ont
moedigen door de jongen die ze elke ronde moeten
overslaan. Ze hoeven ook niet steeds te kiezen voor de
sterkste, zoals andere soorten doen.
 
En dan ongeveer 20 dagen later zijn ze bijna klaar. De
jongen vliegen uit. Ze rekenen nog wel op een paar dagen
voer, maar daarna kunnen ze het zelf.
 
En dan hoeven de ouders nog maar één ding te doen:
beslissen. Doen ze nog een ronde of is het goed zo voor
dit jaar? Op welke gronden ze deze beslissing nemen is
mij onbekend.
 
Catherine van de Graaf  
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Eendjes in mijn tuin
 
10 april ontdekte onze zoon een broedende eend onder
een vlinderstruik aan de rand van het slootje naast mijn
tuin. Ze zat verstopt in een bosje klimop op 9 mintgroe
ne eieren.
 
En vandaag was het zover: ineens zwom ma eend met 8
pluizenbolletjes in het slootje, vier paaskuiken-gele en
vier bruin-gevlekte, één ei was wel kapot, maar het
kuikentje dood.

 
Meteen zoonlief gebeld, want die zou een eenden-trap
maken. Hij kwam, installeerde de trap, maar ma eend
dacht er anders over, die kreeg haar pulletjes via een
bergje gedroogde modder weer op het droge.

 
En toen ging het hele stel dwars door mijn tuin richting
de sloot naast het Waverveensepad, via twee vijvers, een
brug en een stapelmuurtje. Waarom ze nou per se óver
dat muurtje moest is me een raadsel. Steeds bleef er wel
een kleintje achter dat een obstakel niet kon overbrug
gen, maar ma bleef de hele tijd rustig en uiteindelijk
verdween ze met alle kleintjes in de groene punt van mijn
tuin.
 
Daar was zoonlief net met de maaimachine een gras
kantje aan het maaien, dus moest ik erheen rennen om
hem te waarschuwen.
Even later zag ik twee auto’s even stilstaan en weer op
trekken. Snel ben ik gaan kijken en ja hoor, daar
zwommen ze allemaal in de sloot.
 
Twee uur later ben ik nog eens gaan kijken, maar er was
geen spoor meer van ze te bekennen. Waren ze zover
doorgezwommen? Dan moeten die kleintjes toch wel
enorme inspanningen leveren, want vliegen kunnen ze
nog niet met die kleine vleugelstompjes.
 
Maar een buurman zag twee dagen later in die sloot een
eend met twee gele en twee bruin-gevlekte bolletjes en
helaas weer twee dagen later nog maar één geel en één
bruin bolletje. Er is daar steeds een reiger in de buurt en
ook mijn vijver bezoekt hij geregeld. Hopelijk blijven de
twee laatste eendjes buiten zijn bereik.
 
Lida Reurings

Twee bruine kikkers
 
Ook in je eigen tuin kom je soms iets grappigs tegen.
Twee bruine kikkers in ‘amplexus’. De amplexus is de
paargreep van amfibieën, in het bijzonder van kikkers,
die wordt gebruikt tijdens de trek en de paring. Tijdens
die amplexus bevindt het kleinere mannetje zich op de
rug van het vrouwtje en houdt zich gedurende een peri
ode van meestal enige dagen stevig aan haar vast. Dit
stel is waarschijnlijk op weg naar de vijver van de buren.
 
Willy Drubbel
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* Waar: Hollandsekade 23A, Woerdense Verlaat

* Parkeren: Werkschuur de Kievit van Natuurmonumenten

* Bijzonderheden: Een broekbos vol afwisseling

* Honden: Aan de lijn toegestaan

 
Op 6 februari 1877 werd de heer W.H.Teupken in Den
Haag geboren. Hij ging naar de HBS. Daarna volgde hij
de artsenopleiding. In 1906 werd hij arts in Leiden. Hij
promoveerde in datzelfde jaar cum laude in Gent en werd
scheepsarts. Als scheepsarts maakte hij vele reizen.
Daarna vestigde hij zich in Den Haag als huisarts. In
1913 ging hij bij de GGD werken, waar hij tot zijn
pensioen werkzaam bleef.
 
In 1933 kocht hij een stuk veenland dat behoorde tot de
Nieuwkoopse Plassen en veranderde het in een waar
lusthof. Hij noemde het ‘Lusthof De Haeck’ naar de
polder ‘De Haak’. Het werd zijn privé jacht- en visge
bied, hij verbleef hier tot aan zijn dood op 8 december
1953.

Lusthof de Haeck

 
In de loop van de jaren is het Lusthof uitgegroeid tot een
waar paradijs. Een sprookjesachtig broekbos vol afwis
seling. Een smal bochtig pad leidt je langs prachtige
bomen, rododendrons, kleurrijke mossen, paddenstoe
len en schattige bruggetjes. Kortom, alles wat je vindt in
de Nieuwkoopse Plassen, vind je in het klein in het
Lusthof.
 
Rietlanden, plassen, moerassen en zeldzame en kwets
bare dieren zoals de roerdomp (ook wel de rietreiger
genoemd) en de waterral en ook zeldzame planten zoals
de zonnedauw. Het is een van de weinig overgebleven
laagveengebieden in ons land.
 
Lopend langs de Hollandsekade zie je in het voorjaar en
de zomer de bloemrijke kade en graslanden. Op de
legakkers staat wuivend riet, de sloten staan vol met
waterlelies.

 
Vogels vliegen af en aan. De rietgors, snor, kleine kare
kiet, blauwborst en zelfs de roerdomp, je kunt ze alle
maal tegenkomen in je rondje Lusthof De Haeck. In de
schrale graslanden kun je planten vinden die op een
schrale grond goed gedijen. De grote ratelaar, veenpluis,
de echte koekoeksbloem, de rietorchis en de zonnedauw.
Prachtig om te zien.
 

Het gebied is nu in het bezit van de vereniging Natuur
monumenten die er alles aan doet om het in stand te
houden. Want als je niets doet wordt het heel snel een
groot bos vol met elzen en berken.
 
Op de riet- en hooilanden wordt het zomermaaibeheer
toegepast. Delen van de schraallanden worden in sep
tember gemaaid en de kwelzone wordt twee maal per
jaar gemaaid. Verder wordt er weinig ingegrepen in de
natuur. Het waterpeil wordt niet verlaagd, wat bijdraagt
aan het behoud van de zeldzame planten en dieren. Al
leen op de rietpercelen vindt rietbeheer plaats.
 
Daarnaast voert Natuurmonumenten een actief beheer
om het aantal bomen te beperken, om schaduwwerking
en bladinval te voorkomen. Ook wordt de ontwikkeling
van gagelstruweel ten koste van bos nagestreefd.
 
Sinds 1997 geniet Lusthof De Haeck internationale be
scherming. Het valt onder de Europese vogelrichtlijn.
Een van de bedreigde vogels is de purperreiger. Er zijn
zo’n 160 broedparen in de Nieuwkoopse Plassen. De
purperreigers broeden (nog) niet in het Lusthof maar
komen er wel om te foerageren.

Zonnedauw
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Lusthof De Haeck is ook onderdeel van het Natura 2000
programma. Natura 2000 is een Europees netwerk van
beschermde natuurgebieden. De bedoeling is dat geïso
leerde natuurgebieden met elkaar verbonden worden,
zodat dieren en planten zich kunnen bewegen tussen
verschillende gebieden.
 
In 2018 is de parkeerplaats bij werkschuur de Kievit van
Natuurmonumenten uitgebreid. Sindsdien is het aantal
bezoekers van het Lusthof vergroot. Met name in het
weekend zie je vaak gezinnen met kinderen die het
Lusthof bezoeken. Helaas is dit niet altijd goed voor het
natuurgebied. Kinderen zien het natuurgebied als een
speelparadijs, waardoor de natuur soms verstoord
wordt en er wordt veel meer afval achtergelaten dan
voorheen. Ik heb navraag gedaan bij Natuurmonumen
ten: het beleid is om de mensen te stimuleren het Lusthof
te bezoeken in de hoop dat andere (kwetsbare) gebieden
met rust gelaten worden.
 
Ondanks dat is het de moeite waard Lusthof De Haeck
te bezoeken. Er is veel te zien en vaak is het er heerlijk
rustig. Ieder jaargetijde heeft iets moois te bieden.

Bronnen:
 
Wikipedia · Natuurmonumenten · Vogelbescherming ·
Natura 2000 · Hoogheemraadschap · Rijkswaterstaat.
 
Geke Rutten 
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In ‘Limosa 93.1 2020’ (Full-color tijdschrift over vogel
onderzoek, uitgegeven door de Nederlandse Ornitholo
gische Unie en Sovon Vogelonderzoek Nederland Red.)
is een artikel verschenen waarin de broedprestaties van
de Nederlandse huiszwaluw worden belicht.
 
Het betreft een groot onderzoek uit 2018, het jaar van
de huiszwaluw. De nesten van de huiszwaluw, zowel
natuurlijk gemaakte als kunstnesten, zijn door vrijwilli
gers wekelijks gevolgd. Het broedsucces van de natuur
lijke nesten was hoger dan dat van de kunstnesten, maar
dit verschil was afwezig als de grondsoort waar de nesten
van gemaakt werden, niet geschikt was.
 
Vooral klei is een goede grondsoort om nesten van te
maken. Veengrond bleek een negatieve factor voor de
broedprestaties. Wat vooral opviel was, dat het broed
succes toenam als de kolonie groter werd.
 
In De Ronde Venen hebben we een huiszwaluwkolonie
aan de Botsholsedwarsweg (vlakbij Waverhoek). Aan
de Hoofdweg is het afgelopen jaar ook nieuwe natuur
aangelegd door Natuurmonumenten.

* Wie vindt het leuk om te helpen om de zwaluwtil te   
   bouwen?

* Wie vindt het leuk om de komende tijd de zwaluwen 
    te monitoren en de til te onderhouden, dit in samen- 
    werking met de vogelwerkgroep die al aan                 
    vogelmonitoring doet?

* Wie vindt het leuk om een financiële bijdrage te geven 
   voor de zwaluwtil? Dit kan op het rekeningnummer   
   van IVN:  NL88 RABO 0126 9173 45   onder vermel- 
   ding van ‘zwaluwtil’.

Broedprestaties Nederlandse huiszwaluwen. Gaan we helpen?

 
Nu is bij twee IVN'ers en een bewoner van de Botshol
sedwarsweg het idee ontstaan om een zwaluwtil te gaan
maken. Deze mag dan geplaatst worden op het erf van
die bewoner. Een zwaluwtil is een paal met daarop een
houten huis voor de zwaluwen. Zie foto.
 
Bij deze een aantal oproepen, voor vrijwilligers vanuit
IVN:

 
 
 
 
Je kunt je opgeven bij Rob Idema: rj.idema@gmail.com.
Als blijkt dat het idee aanslaat, kunnen we als IVN'er er
voor kiezen het project te herhalen en zo op meer locaties
in onze regio zwaluwtillen neerzetten.
 
Rob Idema
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Natuur is overal

In deze tijd van het jaar staat de polder vol met het gele
koolzaad en het witte fluitenkruid. Dankzij de mooie en
zonnige lentedagen in april kon ik iedere dag mijn
‘ommetje’ lopen. Het was genieten van de veelkleurige
bermen en het nodigde uit om de bloemenpracht eens
van dichtbij te bekijken.
 
De witte zee van het fluitenkruid ziet er van dichtbij heel
anders uit. Dan pas zie je de details van deze plant van
de schermbloemenfamilie. En dan zie je ook dat deze
bezocht worden door veel  insecten.
 
De langpootmuggen met hun lange poten hielden zich
in evenwicht op een aantal schermbloemen en deden zich
tegoed aan de nectar. Na zo’n wandelrondje kan ik er
wel weer even tegen. Onderstaand informatie over de
langpootmug en het fluitenkruid (bron Wikipedia).
 
Langpootmuggen hebben een gemiddelde grootte van
25 mm en een spanwijdte van 3 tot 4 cm. Hun bruine lijf
is dun en lang en duidelijk gesegmenteerd. Ze hebben 3
paar hele lange poten die wel twee keer de lichaamsleng
te hebben.
 
Vrouwtjes hebben een scherpe legboor aan het einde van
hun lange lijf die bij de leek dikwijls als steekorgaan
wordt aangezien. Langpootmuggen zijn volstrekt onge
vaarlijk en steken niet.

 
Fluitenkruid is een plant uit de schermbloemenfami
lie. De plant komt veelal talrijk voor in wegbermen die
hierdoor wit gekleurd worden. De schermen zijn samen
gesteld uit witte bloempjes die tamelijk vroeg bloeien.
De stengels zijn hol en gegroefd en vaak roodbewaasd.
 
De plant is behaard en kan 1,5 m hoog worden. De
bloem is wit en heeft een doorsnede van 3–4 mm. Er zijn
per bloempje één groot, twee kleinere en twee kleine
kroonblaadjes. De bloemen vormen samengestelde
schermen met acht tot vijftien schermstralen. De bloei
periode loopt van april tot juni. 
 
Willy Drubbel

 
Kruipend zenegroen
 
Ik zie het zo graag, juist nu: kruipend zenegroen. Ajuga
als je het chique wilt zeggen. Knalblauwe bloemen,
blauwer kan bijna niet.
 
Ze lijken zich dit jaar erg goed te voelen. Uit pure tevre
denheid maken ze levensgrote bloemen, bijna twee keer
zo groot als andere jaren.En ook veel meer. Er is bijna
geen plekje over.
 
Ik houd ook van de Ajuga omdat het een heemplant is:
hij hoort hier en laat dat goed merken op mijn veenach
tige grond.
 
Toch heeft hij ook reden tot enige ontevredenheid. 
Ondanks zijn imposante bloei in het perk dat ik voor
hem ingeruimd heb laat hij daar één hoekje kaal.
 
Een hoekje dat in niets verschilt van de omgeving: zon
tot 15.00 uur, dezelfde grond, veenachtig op zand. Bij
aanleg één keer gemest.

 
In het hoekje maakt hij wel wat bloemen, maar die
blijven klein. En het blad doet niet wat het moet doen:
de bodem bedekken. De open plekken zijn hardnekkig,
de plantjes lijken geen zin te hebben om hun werk te
doen. Soms begrijp ik mijn favorieten niet….
 
Catherine van de Graaf

Haat en liefde in de polder
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In 2018 en 2019 volgde ik de Natuurgidsencursus van
IVN (De Ronde Venen & Uithoorn). Eén van de op
drachten binnen deze cursus was het jaar rond een be
paald gebied te observeren en deze waarnemingen te
interpreteren. Ik heb een gedeelte van de zuidoever van
het riviertje het Gein, inclusief de oeverlanden en het
water, als onderzoeksgebied gekozen: van de Witte
Dame, het oude stationsgebouw van Abcoude, tot aan
het Wilhelmina-bruggetje (lengte 2.2 km). Mijn bevin
dingen heb ik weergegeven in een verslag. De kern
hiervan is een ‘natuurdagboek’, met observaties van
flora en fauna over 2018, verdeeld over 15 data.
 
Naast algemene indrukken van het landschap heb ik
hierin gedetailleerde inventarisatielijsten opgenomen.
Met name heb ik gekeken naar bloeiende planten in de
berm, op de oeverlandjes, langs de oever en in het water,
naar bloeiende struiken en bomen en naar vogels. Ik heb
niet naar volledigheid gestreefd, maar wel geprobeerd
de belangrijkste seizoensvariaties vast te leggen.
 
Om de observaties in een breder perspectief te plaatsen
ben ik ook ingegaan op de geologie, het ontstaan, de
waterhuishouding en de belangrijkste functies en waar
den van het gebied, alsmede bedreigingen in het verle
den, heden en de toekomst. Hieronder volgt een korte
samenvatting van mijn verslag, een meer uitvoerige sa
menvatting is al een keer gepubliceerd in de Nieuwsbrief
van de Vereniging Spaar het Gein nr. 45 juni 2019. De
volledige versie van mijn verslag is digitaal beschikbaar
op http://www.spaarhetgein.nl/dossiers/flora-fauna-in
ventarisatie/.
 
Landschap
De rivier het Gein, een oude zijtak van de rivier de Vecht,
was vroeger een afstromend veenriviertje met kleirijke
oeverwallen erlangs. Het Geingebied is nu een ‘inversie
landschap’: de rivier lag vroeger lager dan de omgeving,
terwijl het nu andersom is.

Het Geingebied: samenvatting van een IVN-eindverslag     

 
Aan weerszijden van de rivier bestaat er ver zicht over
het open weidelandschap met koeien, schapen, geiten en
paarden. De Geindijken zijn smal,  karakteristiek voor
deze dijken is de aanwezigheid van veel bomen. De
knotbomen en stobben van wilgen en essen (hakhoutbe
heer) staan veelal halverwege het talud of bijna op de
binnenteen van de dijk. De laanbomen (o.a. populieren
en linden) staan doorgaans op de kruin van de dijk en
zijn hoog opgekroond, waardoor de bomen hoog boven
de polder uitsteken.

Flora en fauna
 
De rivier het Gein, zijn oeverlanden en naastgelegen
landerijen bezitten een rijke flora en fauna. Een aantal
oeverlandjes hiervan is aangemerkt als beschermd na
tuurmonument in de zin van de Natuurbeschermingswet
1998.
 
Oeverlandjes zijn, vaak smalle, stukjes grond buiten de
bedijking van de rivier. De waterstand is er doorgaans
hoog, zowel in de zomer als in de winter. Daardoor is
het veen in de bodem niet of nauwelijks ingeklonken,
zoals dat in de polders wel is gebeurd. De oeverlandjes
liggen daarom hoger in het maaiveld dan de polders.
Vanouds werden de oeverlandjes gebruikt door boeren.
 
Oorspronkelijk waren het vaak rietlandjes. Sommige
oeverlandjes werden in de loop der tijd omzoomd door
een laag dijkje. Daardoor klonk het land een beetje in
en ontstonden eigenlijk kleine uiterwaarden, soms be
plant met bomen.
 
In de bermen, oeverlandjes en langs en in het water be
vindt zich een grote diversiteit aan planten, echter geen
zeldzame soorten. Door (over)bemesting zijn veel
plantensoorten uit het agrarisch cultuurland verdwenen
en verdrongen naar bermen en oevers.WIlhelminabruggetje over het Gein

Oostzijdse molen langs het Gein
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De flora in het gebied wordt ook sterk beïnvloed door
andere menselijke activiteiten zoals maaien van de ber
men (begin juni, midden september) en van het riet
(midden november), het knotten van de bomen (enkele
al eind september) en de recente dijkverbeteringen (zie
verder mijn Natuurdagboek).
 
In totaal heb ik in 2018 in mijn onderzoeksgebied 95
bloeiende planten, 15 bloeiende bomen en 4 bloeiende
struiken geobserveerd. Ik heb daarbij een opvallende
seizoenvariatie gevonden. Het was eind februari en begin
maart nog erg koud, waardoor de planten, struiken en
bomen laat in bloei kwamen. Het voorjaar en de zomer
waren uitzonderlijk droog en warm en er is daardoor
een dip in het aantal bloeiende planten in de maand juli
te zien. Er bloeien dan vooral planten die in de drassige
oeverlandjes en in het water staan (o.a. bitterzoet,
moerasspirea, harig wilgenroosje) en ook nog een paar
distels.
 
Opvallend is de toename van het aantal bloeiende
planten eind augustus, toen er na lange tijd weer regen
was gevallen en de temperatuur was gedaald. Ook gaan
sommige struiken dan voor een tweede keer bloeien (o.
a. kornoelje en lijsterbes). Door het zachte najaar en
winter zag ik nog veel planten (23 soorten) in december
bloeien.
 
Fauna
 
Ik heb bij het bestuderen van de fauna de meeste aan
dacht gegeven aan vogels. In totaal heb ik 45 soorten
vogels waargenomen. Het aantal soorten is het hoogst
rond begin april en in de maanden november en decem
ber. In februari en maart is het nog erg koud, in april en
mei gaan de meeste vogels broeden en zijn zo minder
zichtbaar en in juli is het aantal soorten erg laag vanwe
ge de warmte en droogte. Twee jonge ooievaars zijn in
juli dood aangetroffen in hun nest, waarschijnlijk van
wege een tekort aan voedsel door de droogte. Verder heb
ik langs de weg enkele dode dieren gevonden, waaronder
een ringslang en een steenmarter.
 
Conclusies

 
Het Geingebied is nog steeds een waardevol en inspire
rend landschap. In de bermen, oeverlandjes en langs en
in het water bevindt zich een redelijk grote diversiteit
aan bloeiende planten, weer van groot belang voor een
gezonde insectengemeenschap. Het landschap en ook de
flora en fauna worden echter sterk beïnvloed door
menselijke activiteiten. We moeten ook in de toekomst
waakzaam blijven dat negatieve invloeden tot een mini
mum worden beperkt.
 
De vereniging Spaar het Gein heeft zich tot nu toe daar
sterk voor ingezet. Het is belangrijk dat ook in de toe
komst de ontwikkelingen kritisch worden gevolgd en dat
er zo nodig tot actie wordt overgegaan.
 
Ook natuureducatie kan bijdragen aan het behoud van
de natuurwaarden van het gebied. Ik ben van plan
wandelingen te gaan organiseren in het Gein en hoop
hiermee mijn enthousiasme over te kunnen brengen en
mensen bewust te laten worden van de schoonheid en
kwetsbaarheid van het gebied.
 
 
Ellen van Donk
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Wandelen over de spoordijk door Marickenland
Wandelen vanaf de parkeervoorziening van de Begraaf
plaats in Wilnis over de oude spoordijk richting Vinke
veen wordt steeds leuker. Begin april hebben we met het
mooie voorjaarsweer er al heerlijk van de rust en de
natuur kunnen genieten.
 
Meteen al bij de toegang naar de dijk werden we door
een viertal puttertjes in de bomen begroet. Links in het
weiland was het flink druk met marcherende ganzen en
daartussen rijtjes jongen. Even verderop een broedende
zwaan en drie hazen tuimelden in hun voorjaarsjacht op
elkaar over het grasland en de sloten.
 

Aan de rechterkant is in juli 2019 een proefveld met
lisdodden aangelegd. Natuurgebied Marickenland is
zichtbaar in ontwikkeling! Hoe het hele project dat een
verbinding moet vormen tussen de Nieuwkoopse en
Vinkeveense Plassen en Botshol er uit gaat zien, kun je
bekijken op het informatiebord dat op de spoordijk
staat. Maar kijk ook eens op de website ‘Natuurontwik
keling Marickenland’. Een aanrader als je meer wilt
weten over wat hier de komende jaren allemaal gaat
gebeuren.
 
Rietsigaren van de lisdodden waren hier echter niet te
zien. Op de website is te lezen dat ganzen, zwanen en
eenden de lisdodden in de afgelopen herfst al ‘geoogst’
hadden. Wij hadden daardoor vrij uitzicht over een
watergebied met heel veel grutto’s en slobeenden.
 
Langs de spoordijk kregen we ook nog fazanten, berg
eenden en tureluurs te zien. De tjiftjaf en fitis lieten zich
uitbundig horen en hoog in de lucht cirkelden diverse
buizerds.
Die oude spoordijk? Nu al een prima natuurwandelroute!
                   
Henk Drubbel

 
Zoals sommige mensen wel weten, heb ik al een aantal
jaren met veel plezier bijenkasten in mijn tuin staan.
Helaas is dat niet meer zo. Op een mooie zomerse dag
werd Rob in zijn lip gestoken door een bij. Binnen 2
minuten was hij compleet bewusteloos. Na 112 gebeld
te hebben, was de ambulance gelukkig snel ter plaatse.
 
Rob had een anafylactische shock,  oftewel een uitge
sproken, algehele allergische reactie. Dit niet te verwar
ren met een enorme, plaatselijke zwelling die je krijgt
nadat je door een insect gestoken bent. Dat is over het
algemeen een ‘gezonde’ reactie van het lichaam.
 
Met andere woorden het houden van bijen in onze tuin
werd door de dokter als onverantwoord betiteld.

Slik, slik…. het einde van een tuinhobby. Tijd om wat
nieuws te bedenken. Want in mijn tuin vliegt natuurlijk
van alles en nog wat. Misschien moest ik mij eens gaan
verdiepen in solitaire bijen en zweefvliegen. De nodige
boeken werden aangeschaft. Pff, wat moeilijk om deze
verschillende soorten uit elkaar te houden.
 
Ik had ook nog een fototoestel nodig om ze te fotogra
feren. Want met je boeken door de tuin heen rennen was 
geen aantrekkelijke optie. En dat werd een verrassing,
nooit geweten dat er zulke mooie bijen en zweefvliegen
in mijn tuin rond vliegen. Geniet u met mij mee…
 
Wilt u weten hoe ze heten? Sorry, ik weet het ook niet.
 
Anja de Kruijf

Een nieuwe hobby?
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In deze tijden van isolatiegedrag moet je natuurlijk wel
om je heen blijven kijken. Bij mij in Uithoorn, achter in
de tuin, op een pol in de sloot, zag ik een tafereeltje van
een moedereend met zo'n 8 pullen die zich onder haar
verschuilen.
 
Ineens komen er 2 woerden een beetje agressief aan
zwemmen, waardoor moedereend zich duidelijk be
dreigd voelt, luid kwakend druipt zij af, gevolgd door
haar kuikens.

Observaties in coronatijd
 
Een half uur later zie ik een dikke bruine rat zich op die
plek uitgebreid wassen. In het jaar van de Wilde Eend
doe je dus zomaar wat observaties van bedreigingen. Het
gaat immers niet goed met de Hollandse wilde eenden.
 
Vorig jaar zag ik op bijna dezelfde plek een blauwe reiger
achter elkaar 3 van de 6 pullen achter een vrouwtjeseend
oogsten. Overigens, de moedereend van dit jaar heeft na
een week toch nog 4 kuikens over, dat valt dan weer mee.

Op een wandelingetje later in de week, zie ik hoog tegen
een flat in Legmeer-West in Uithoorn een nest, met zo
het lijkt, een jonge torenvalk. Niets wijst er op dat deze
zelf aan het broeden is, nee, er wordt kennelijk gewacht
tot er weer voedsel aangeleverd wordt.
 
Ik kom op een volgende Uithoornse hotspot langs de
nieuwe N201, vanaf het rustige fietspad te bekijken. Een
paar weken geleden zaten er veel grutto’s en kluten. Nu
nog enkele, maar zeker het bekijken waard. Mijn
boodschap: hou je veilig, maar blijf in je omgeving
rondkijken. Er is zoveel moois.
 
Wim Bax

Natuur om de hoek

 
Menige pad, kikker of salamander zal goed moeten
opletten op die warme voorjaarsdagen! Dus bij een
volgend rondje plassen: hou de zonnige plekjes goed in
de gaten, wellicht kijkt het plekje terug...
 
Meer weten over amfibieën en reptielen in het Ronde
veense? Hou de nieuwe data voor de herpetofaunacursus
goed in de gaten!
 
Joris Drubbel

 
Vanuit De Ronde Venen is zoals bekend menig plassen
gebied makkelijk te bereiken. Enkele van die veenplassen
zijn deels omzoomd met paadjes over oude dijkjes, op
geworpen uit basaltblokken en flinke stenen en vaak
begroeid met rietkragen, oude wilgen en andere moeras
flora.
 
Deze verhoogde dijkjes zijn prima leefgebied voor
ringslangen.Door die hogere ligging zijn ze droog en mits
diep genoeg, vorstvrij. Ideale plekken voor een lange
winterslaap.
 
In het voorjaar komen de slangen uit hun winterslaap
en wordt er veel gezond op de door de zon opgewarmde
stenen. Zo komen ze weer snel op bedrijfstemperatuur:
de lichaamsfuncties worden weer actief, ze zijn meteen
in voorjaars- en paarstemming.
 
Daarom kan het gebeuren dat je tijdens een wandeling
langs het water, naast vele water- en weidevogels, ook
opeens een kluwen van meerdere ringslangen kan aan
treffen. Deze paarballen bestaan meestal uit een groot
vrouwtje met meerdere kleine mannen die allemaal
proberen het beste plekje te veroveren.
 
In dezelfde periode start ook de amfibieëntrek, dus de
eerste maaltijd laat dan niet lang meer op zich wachten.

Ringslang
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Landje van Haak
 
Het landje van Haak ligt in Uithoorn. Ten noorden van
het landje loopt de ringvaart parallel aan de Vuurlijn.
Richting het noordoosten, als je met een roeiboot de
ringvaart rechts neemt en onder de Watsonweg brug
doorvaart, kom je uit op het Zijdelmeer. Ten zuiden
loopt een klein slootje en helemaal achter dit slootje
staan verderop huizen, dit is de Boterdijk.
 
Het is even geleden dat ik het landje bezocht heb, maar
op 23 april ben ik er weer geweest. Wat me opviel was
het riet dat het landje meer en meer in beslag lijkt te
nemen. Er zijn zo te zien metingen gedaan. Ik zag een
paar wit met rode meetstokken naast de peilbuizen op
het landje.
 
Het Landje van Haak is een veenmosrietland, het is een
beschermd natuurgebied dat wordt beheerd door
Landschap Noord Holland. Het ligt verborgen achter
een rijtje bomen en valt daardoor vanaf de Watsonweg
amper op. Een verborgen pareltje, waardoor veel men
sen vermoed ik, het niet kennen. Vroeger waren hier
legakkers (een strook grond in het veengebied) waarop
het uitgebaggerde veen werd gelegd om er turven van te
maken. Later is een deel van het landje als afvalstort
plaats van huisvuil gebruikt.    

                                               
Wat maakt het landje zo fijn?
Voor mij persoonlijk dat ik me even terug kan trekken
en in alle rust al het moois wat het landje te bieden heeft
mag observeren. Er zijn hoogteverschillen waarneem
baar, er is veenmos, je kan doordat het een veengebied
je is, wegzakken en er is water. Er groeit veel pitrus, riet
en zegge. Nu in april vooral de zwarte zegge, pinkster
bloemen en boterbloemen. En in de zomer bijvoorbeeld
watermunt, egelskop, moerasrolklaver, harig wilgen
roosje, akkerdistel, zwanenbloem, krabbenscheer in het
water, moerasandoorn, bitterzoet etc. Zeldzame planten
zijn er ook, zoals ronde zonnedauw. In de herfst zijn er
kleine paddenstoeltjes te vinden in het veenmos.
 
Welke dieren wonen er?
Vogels vinden het een fijn gebied, het landje is omgeven
door water en daardoor ook fijn voor watervogels.
Bruine kikkers zijn te vinden in april/mei en ook veel
spinnen zoals de kraamwebspin.
 

In de zomer zijn er tal van libellen, juffers en vlinders
zoals het icarusblauwtje en koolwitjes. Je vindt in de
zomer sprinkhanen tussen de pitrus en vliegende insec
ten zoals het oranje soldaatje en hommels. In de zomer
van 2018 zag je overal webben met tijgerspinnen. Dat
zijn enorme geel met zwarte spinnen, die hun web bewa
ken en hun prooi opeten. Soms kwam ik ook een Ame
rikaanse rivierkreeft tegen en bij het hek een reiger, die
op zijn grote lange stelten langs de kant,  turend in het
water, een visje hoopte te vangen.

 
Wat is het doel van het landje?
Doelstelling van stichting Landschap Noord-Holland
is: minder riet en meer afwisseling in plantengroei en
groei van bijzondere planten. Wat daarvoor nodig is, is
het maaien en afvoeren van het maaisel. Dan haal je
namelijk zoveel mogelijk voedsel uit de bodem waardoor
je afwisseling krijgt in plantengroei. Een bloemrijke
vegetatie is gebaat bij openheid en zon op de bodem. Er
wordt in de nazomer gemaaid.
 
Door deze verschraling voorkom je dat snelle hard
groeiende soorten de overhand krijgen (want die kunnen
goed en snel omgaan met veel voedsel). Om dit te kunnen
ontwikkelen is er naast het maaien tijd nodig om dat te
bereiken. Geduld is er voor nodig, het kan jaren duren.
Verder is het een rustplaats voor dieren en is het een fraai
landschap voor de mens.
 
Wil je een glimp van het landje opvangen?
Vanaf het hek kun je het landje in je opnemen, helaas
mag je het niet betreden omdat het beschermd natuurge
bied is. Het hek is te vinden achter de partij bomen aan
de Watsonweg. Blijf achter het hek en ga er niet over
heen. Met een bootje kun je wel vanaf het water het
landje aanschouwen. Vanaf de Vuurlijngrasdijk kun je
ook een stuk van de punt van het landje van Haak zien.
 
Berlinda de Haan

Grote keizerlibelle in web van tijgerspin
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Botshol is sowieso dicht vanwege het broedseizoen.
Maar de Waverhoek niet. Je mag er gewoon in. Er hangt
geen roodwit lint, alleen een roodwit A4’tje met als tekst:
als het parkeerterreintje vol is niet rondwandelen en je
houden aan het eenrichtingverkeer rechtsom.

Botshol en Waverhoek in coronatijd

In deze crisistijd kom ik vaker in de Waverhoek en langs
Botshol dan ooit. Als vogelliefhebber probeer ik dan een
beetje te vogelen. Daarbij mis ik nu helaas andere voge
laars. Hun oren en ogen heb ik nodig om vogels op naam
te brengen. De blauwborst heb ik dan ook gemist, maar
de rietgors en de karekiet heb ik begin mei kunnen
waarnemen. Daar werd ik blij van.

Waverhoek

Botshol

Tijdens een Waverhoekse wandeling zag ik helaas geen
lepelaars, wel andere wandelaars waaronder een moeder
met kinderen. Die kinderen liepen kriskras over het
schapendijkje, terwijl  een van hen probeerde de schapen
gras te voeren. Dat leverde nog een leuk moment op: de
schapen vormden een kudde en renden voor het meisje
met het gras uit. Het meisje gedroeg zich spontaan als
herdershond en hield vol, ook als haar moeder riep ‘ze
willen jouw gras niet’. Het zag er mooi uit en was leuk
voor de kinderen.  

Op het dijkje kon ik ontsnappen aan het eenrichtingver
keer door richting de Grote Wijhe te wandelen. Ik
hoopte op krooneenden, kuifeenden en lepelaars, maar
zag alleen veenpluis, water en riet. Helaas geen water
vogels. Botshol was winderig en verlaten. Dat was
jammer. Maar al met al was het een mooie wandeling.
En lepelaars en kluten heb ik toch nog gezien in een
nieuw plas-dras-gebied zonder naam aan de Hoofdweg
van Waverveen. Eind goed al goed.
We boffen hier in het Groene Hart met al die nieuwe
natuur.
 
Ria Waal
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