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De start is om 10 uur bij de kinderboerderij. Hoewel er regen was voorspeld in de nacht en ochtend,
is het prachtig weer. Zonnig met enige bewolking en een prima temperatuur, zodat we zonder jas
kunnen lopen. Er zijn 27 deelnemers, twee gidsen (Hans en Petra) en ik (Miep Munninghoff)loop mee
als gids in opleiding. Nadat we ons hebben voorgesteld neemt Hans de helft van de groep mee, Petra
en ik volgen een minuut later met de tweede helft. Bij de eerste stop (bruggetje bij de ingang van het
Gouwebos westzijde) spotten we een blauwe reiger (van plastic), maar verderop staan ook twee
echte. Verder zitten er een aalscholver en een nijlgans op de uitkijk hoog in een boom. Hoewel hij zijn
vleugels niet heeft gespreid, zit de aalscholver hoog om zich te laten drogen. Hij heeft namelijk geen
afstotende vetlaag op de veren. Zonder deze vetlaag kan hij namelijk beter duiken om vis te vangen.
Om zich te drogen gaat hij vaak hoog zitten met gespreide vleugels.
Op naar de oostelijke ingang van het Gouwebos. Helaas laat de ijsvogel zich niet zien vandaag, dus
lopen we door het bos in. Daar horen we al snel de tjiftjaf (zingt zijn eigen naam) en winterkoning. De
winterkoning is net niet het kleinste vogeltje in Nederland, maar maakt kabaal voor tien met zijn
lange strofen vol trillers. We lopen langs de blauwe reiger kolonie en zien in meerdere nesten nog
jongen zitten die door de ouders worden gevoerd. Dan laten ook de merel en zwartkop van zich
horen. De naam van de zwartkop is enigszins misleidend, aangezien hij geen zwarte kop heeft maar
alleen een zwart petje. En de vrouw heeft een roestbruin petje. Het lied van de zwartkop begint
aarzelend en eindigt als een sopraan met luide en hoge eindtonen. De zang lijkt erg op die van de
tuinfluiter, maar de tuinfluiter mist de luide heldere tonen. De zang van de tuinfluiter is meer
binnensmonds en wordt vergeleken met een ‘snelle merel’. Om de zang uit elkaar te houden moet je
een geoefend luisteraar zijn. De zwartkop is echter een meer algemene vogel. Ook de boomkruiper
wordt gespot, het kleine bruin gevlekte vogeltje met kromme snavel kruipt over de boomstam
omhoog op zoek naar insecten. Daarmee onderscheidt hij zich van de boomklever, die ook naar
beneden kan lopen. De boomklever heeft ook een heel ander verenkleed, namelijk een blauwe rug
en oranje borst. Een van de deelnemers ziet de boomkruiper zelfs met zijn kop een boomholte in

gaan, hetgeen betekent dat daar waarschijnlijk een nest met jongen in zit. Dat is ook wel een
bijzondere waarneming!
Op weg naar de ringdijk horen we de fitis met zijn dalende, uitdovende riedeltje. Onderaan de dijk
zien we een klein geaderd witje op raapzaad. Hier leg
ik het verschil tussen raapzaad en koolzaad uit en
benoem tevens de andere planten. Er staat
fluitenkruid, witte dovenetel, raapzaad en kruipende
boterbloem. Fluitenkruid wordt wel Hollands kant
genoemd, omdat het vooral aan de waterkant en in
wegbermen staat. Maar ook omdat de bloemscherm
op kant lijkt wanneer je de bloemen met de vingers bij
elkaar brengt.
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Kruipende boterbloem

Aan de noordkant van het gebied lopen we de ringdijk op en komen bij de plas. Daar foerageren veel
steltlopers en zien we onder andere de Canadese gans, brandgans, grutto, tureluur en watersnip.
Doordat er sprake is van tegenlicht zijn de kleuren lastig te zien, waardoor het moeilijk is om de
oranje poten van de tureluur te zien. Toch wordt deze wel gespot. De polder is in eigendom van het
Zuid-Hollands Landschap en wordt verpacht aan boeren. Er is sprake van percelen met verschillende
waterpeilen. Bij de plas is de waterstand hoog. In het midden zijn enkele percelen waar paarden
lopen. Daar is de waterstand lager en door de bemesting van de paarden groeien daar veel

madelieven. Het meest zuidelijke perceel heeft weer een hogere waterstand, wat goed is voor
weidevogels. Zij kunnen dan makkelijker eten vinden. Vanwege de tijd wordt het zuidelijke deel niet
bezocht en lopen we de dijk weer af richting bos.

Rechts de ringdijk met de groep van Hans

In de watergang langs het fietspad zit een groene kikker luid te kwaken, het is leuk om te zien hoe de
kwaakblazen uit zijn wangen komen. Nu is het maar te hopen voor hem dat er een vrouwtje op af
komt. In de oever groeien naast de eerder genoemde planten ook grassen zoals vossenstaart en ijle
dravik.

Terug in het bos horen en zien we weer de fitis
en zien we dikkopjes zwemmen in de
watergang. Een van de deelnemers hoort hier
de groene specht. We hebben ook even
stilgestaan bij de begraafplaats maar hij heeft
niets meer van zich laten horen helaas. Wel
zagen we daar een fazant, houtduif en
zanglijster in het gras.

Voordat we het
bos verlaten leg
ik nogmaals uit
hoe het raapzaad
kan worden
onderscheiden
van koolzaad. En
ik vertel dat het
raapzaad een
waardplant is
voor het kleine
koolwitje, die
hierop haar eitjes legt. Ik leg ook uit waarom een kleine strook langs
het wandelpad is gemaaid, dit is om het pad begaanbaar te houden. De rest van de berm zou pas in
juli gemaaid moeten worden, waarbij het maaisel enige dagen moet blijven liggen zodat zaden en
insecten achterblijven wanneer het maaisel wordt afgevoerd. Het afvoeren is nodig om
voedingsstoffen te verwijderen, als het maaisel niet wordt afgevoerd zullen er uiteindelijk
voornamelijk stikstof minnende planten zoals braam en brandnetel ontstaan. Hopelijk wordt het
juiste maaibeheer toegepast.

Dan lopen we terug naar de kinderboerderij, waar we nog informatie over IVN uitdelen aan de
deelnemers. Hans heeft ook het excursierooster meegenomen en deelt dat ook uit. Er waren bij de
excursie deelnemers met een goede kennis van vogels aanwezig, toch hebben enkele van hen

aangegeven zeker wat opgestoken te hebben over planten en insecten. Daarmee was het
waarschijnlijk voor de meesten een leerzame en aangename ochtend.
Miep munninghoff

