Excursie naar de Weerribben.
Zaterdagmorgen 23 mei om 05.30u (erg vroeg was het commentaar), vertrokken zeven
personen naar de Weerribben. De excursie was eigenlijk aangekondigd als excursie naar de
Weerribben en de Wieden, maar omdat in de twee weken daarvoor de interessantste
waarnemingen uit de Weerribben kwamen
werd besloten om daar naar toe te gaan.
Het Nationaal Park Weerribben-Wieden ligt in
de provincie Overijssel in de buurt van
Steenwijk en Giethoorn. Het gebied is het
grootste aaneengesloten laagveenmoeras van
Noordwest-Europa en beslaat ongeveer
10.000 ha. Het landschap van De Weerribben
en De Wieden is vooral ontstaan door
vervening en rietteelt. Deze ontginnings- en
exploitatiemethoden hebben geleid tot een
mozaïek van landschapstypen en ecosystemen
zoals meren, sloten, vaarten, rietlanden, hooilanden, weilanden, moerasbossen en trilvenen.
De reis ernaartoe verliep voorspoedig, al
verslechterde het weer hoe verder we in de
buurt van onze bestemming kwamen. Het
begon zelfs te regenen.
Om het gebied te verkennen hadden we van
te voren een tweetal fluisterboten
gereserveerd. Maar omdat die pas rond 09.30
uur beschikbaar waren, werd besloten om
eerst bij de polder Wetering te gaan lijken.
De polder Wetering is een aan de landbouw
ontrokken polder die weer is ingericht als
natuurgebied in het kader van het herstel van
de ecologische verbinding tussen De Wieden en De Weerribben.
Daar aangekomen was het zelfs droog, een goed voorteken. In de uitkijktoren hadden we een
goed overzicht op het gebied en er werden dan ook meteen enkele leuke vogels waargenomen,

waaronder de Geoorde Fuut, enkele Lepelaars, Blauwborst, Zomertaling en Bruine
Kiekendief.
Rond 09.30 uur zijn we naar het gehucht Kalenberg gegaan, waar we moesten inschepen. We
volgden mijn of meer een vaarroute van circa 14 km, waar we volgens de verhuurder van de

fluisterboten ongeveer 4 uur over zouden doen. Natuurlijk werd die route niet precies
gevolgd, want wij voelen ons geen
kuddedieren die alleen die uitgezette routes
volgen.
Er werden veel leuke vogelsoorten
waargenomen, waaronder Zwarte Stern,
IJsvogel, Boomvalk, Ooievaar, Zwarte
Ooievaar, Waterral, Klein Waterhoen,
Sprinkhaanzanger en Purperreiger. Behalve
vogels werden ook enkele Reeën gespot en
natuurlijk ook verschillende soorten
Libellen.
Rond 15.00 uur voeren we weer de haven
binnen van het pittoreske Kalenberg. We besloten om voordat de terugreis werd aanvaard nog
even te stoppen bij de polder Wetering waar we nog een Roerdomp hoorden en waar tussen
de Zwarte Sterntjes nog een tweetal Witvleugelsterns aanwezig waren.

Rond 16.30 uur werd de terugreis aanvaard, en om 19.00 uur waren we weer in Velden.
Iedereen van de deelnemers was het er mee eens dat het een zeer geslaagde excursie was met
een totaal van 88 waargenomen vogelsoorten.
De foto’s zijn gemaakt door Henny Martens en Theo Lommen. Te zien zijn enkele

sfeerfoto’s, Geoorde Fuut net Kuifeend, Boomvalk, Ooievaar, Reebok en Purperreiger.
Groetjes Theo Lommen

