Excursie naar de Weerribben/Wieden
Zondag 2 juli zijn 3 leden van de vogelwerkgroep, Ruud Coenders, Theo Lommen en Henny
Martens op excursie geweest naar het Nationaal Park Weerribben-Wieden in de buurt van
Steenwijk en Giethoorn in het noordwesten van Overijssel.
Het gebied heeft een grootte van 10500 hectare en is ontstaan door veenexploitatie 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. Deze grote verscheidenheid in biotopen, en de verschillende stadia
van verlanding zorgen ervoor dat er in het gebied een grote biodiversiteit is ontstaan.
Er zijn dan ook vele soorten zeldzame planten en dieren waar te nemen.
Om 5.00 uur vertrokken we, zodat we toch nog redelijk vroeg, nl 07.30 uur in het gebied
aankwamen. Er was goed en lekker warm weer voorspeld, en dat was bij aankomst in het
gebied al goed te merken.
We zijn gestart bij een gedeelte van het gebied dat sinds ongeveer een jaar of 10 weer
herstelde natuur is, genaamd de Wetering. Hier staat een uitkijktoren, genaamd “de

Twitterhut”, van waaruit die nieuwe natuur goed te overzien is. Pal tegenover deze
uitkijktoren is een kunstmatige oever gemaakt voor Oeverzwaluwen. Deze bestaat niet zoals
je zou verwachten uit een kunstmatig opgeworpen wal waarin de Oeverzwaluwen dan hun
nesten kunnen graven, maar uit een betonnen wand met daarin ronde gaten. Hier is dan wel
grond tegen aan gegooid en de
Oeverzwaluwen maken er ook gretig gebruik
van.
Verder zie hier verschillende Eenden- en
Ganzensoorten, Futen, Lepelaars, diverse
Reigersoorten en je hoort er gegarandeerd in
het voorjaar ook het geluid van de Roerdomp:
een laag basachting klinkend “Hoemp”.
Er zaten Visdiefjes en Zwarte Sterns en enkele

Casarca’s. Geregeld zie er een Bruine Kiekendief
boven het riet scheren. In de buurt van de
uitkijktoren hoor je ook al verschillende soorten
rietvogels waaronder de Kleine Karekiet, Snor,

Sprinkhaanzanger, Rietzanger, Rietgors en de
Blauwborst.
Na ongeveer een anderhalf uur observeren vanuit de
uitkijktoren hebben we aan de andere kant van de
oude polder de Wetering een korte wandeling
gemaakt door het Woldlakebos.
Hier hoorden/zagen we onder andere de Wielewaal en
de Koekoek en hier was ook goed te zien dat er vele
verschillende soorten Libellen in het gebied
voorkomen, waaronder de Viervlek en de Platbuik.

De temperatuur liep langzaam op. De voorspellers van het KNMI hadden temperaturen van
32 graden gemeld (2 juni). We besloten om het gebied in te gaan per fluisterboot.
Grote stukken van het gebied zij namelijk alleen maar per boot te doen en deze elektrisch
aangedreven boten zijn op verschillende plaatsen te huren.

Dit is dan ook de makkelijkste manier om de flora en fauna van het riet te verkennen. Overal
zie je foeragerende Ooievaars en vanaf het water kun je ook makkelijker bij de vele vogels in
het riet komen.
Op het water was het ook goed uit te houden wat de temperatuur betreft, er stond namelijk een
verkoelend briesje.
Na een vaartocht van bijna vier uur besloten we om naar het bezoekerscentrum van
Natuurmonumenten te gaan. Bij dit bezoekerscentrum ligt een zogenaamd vlonderpad.
We hadden vernomen dat er vanaf dit pad een kolonie Zwarte Sterns zou zijn te bewonderen
die broedden op kunstmatige
vlotjes die daar langs het riet
liggen.
Vroeger broedden deze Zwarte
Sterns vooral op een waterplant
die Krabbescheer heet. Dit is een
drijfplant die in moerasgebied
dichte drijvende matten vormt,
waar vele waterdieren in
voorkomen. Deze plant heeft
echter heel zuiver water nodig en
is in de laatste decennia daarom
ook sterk achteruit gegaan.
Van die Zwarte Sterns wilden
Henny en Theo natuurlijk wel
enkele foto’s maken. Jammer genoeg waren de vlotjes die het dichtst in de buurt lagen niet
bezet en zaten de Zwarte Sterns bijna allemaal om de hoek achter het riet. Toch lukte het nog
om er een paar te “platen”.
Op dit vlonderpad stonden ook
enkele gidsen van
Natuurmonumenten die ons
wisten te vertellen waar we heen
moesten voor het observeren van
koloniebroeders zoals
Aalscholvers, Purperreigers en
Lepelaars. Ook in dit gebied
stond een observatietoren van
waaruit we de vogels konden
observeren.
Trouwens veel van deze
observatiehutten en uitkijktorens

zijn hier te vinden: www.vogelkijkhut.nl
Rond een uur of vijf werd besloten om toch maar de terugreis te gaan aanvaarden.
Theo wist nog wel een adresje waar het goed toeven was voor de innerlijke mens…..
Tegen 20.00 uur waren we weer in het Limburgse Land.
Al met al toch weer een vogelrijke dag met 92 waargenomen vogelsoorten!!
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