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Watervogels zoeken–deel 2: Vitens-terrein

Vorige week bezochten we het Kristalbad en besloten we na ruim een uur de
tweede helft van ons program in het Vitens-terrein af te blazen, omdat we allen
behoorlijk aan het verkleumen waren. We verschoven de tweede helft gewoon
naar een week later. Zaterdag 23-01 gingen we (met zijn vijven, op afstand)
weer op pad, met hetzelfde doel: watervogels. Omdat het Vitens-terrein gigan-
tisch groot is, gingen we nu eens niet te voet, maar al fietsend togen we naar
verschillende plekken,waar we de vogels verwachten, veelal aan de rand van een
van groot waterbassin.

Vanwege corona fietsten we bij voorkeur niet naast elkaar, maar achter el-
kaar aan, met voorzitter Wim als kopman. Aan de haardracht is trouwens bij
enkelen van ons goed te zien, dat kappersbezoek al een poos niet is toegestaan
in deze fase van de pandemie. Wim kent het terrein als geen ander, daar hij
ook betrokken is bij het onderhoud van de 400 nestkastjes, die hier hangen.

Het Vitens-terrein, gelegen aan weerskanten van de Weerseloseweg, is overi-
gens niet voor het publiek toegankelijk. Slechts onder strikte voorwaarden kan
men toestemming krijgen door het gebied te bewegen. Als KNNV vereniging
voldoen we gelukkig aan deze voorwaarden. Veelzeggend is in dit verband, dat
we al snel benaderd werden door een bewoner van het terrein, om te contro-
leren, of alles wel in orde was. Uiteraard was dat snel duidelijk en ontpopte
deze man zich als natuurliefhebber en vroeg ons, of we toevallig de middelste
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zaagbek en de krooneend al gezien hadden. Hij noemde ons de plek, waar hij
deze wat zeldzame watervogels had aangetroffen. Het zal niet verbazen, dat we
hierna zijn aanwijzingen opvolgden, op de fiets achter elkaar aan. Hoe we ook
ons best deden, de vogels waren op de een of andere manier gevlogen.

Jammer is dat dan, maar we hebben toch nog heel wat vogels kunnen bewon-
deren. Achtereenvolgens waren het: meerkoeten, zoals meestal in grote getale,
tafeleenden, kuifeenden, grauwe ganzen (lekker in de zon aan het opwarmen),
smienten (als groepje bijeen / mooie dieren), dodaars, wilde eenden (niet eens
zoveel, o.a. een drietal, 2 woerden met hun blauwgroene kop, werkelijk schitte-
rend beschenen door het zonlicht), kokmeeuwen, wintertalingen, krakeenden, fu-
ten (achter elkaar aanspurtend, volle bak zogezegd), een knobbelzwaan, blauwe
reiger & een grote groep aalscholvers.

Ook zagen we nog kool-, en pimpelmezen, kraaien, een buizerd (even was er
een discussie, of het toch niet een kraai was; uitkomst was, dat het een donkere
buizerd was), (Vlaamse) gaaien, holenduiven en misschien een torenvalk. Een
sijs verscheen op de valreep nog.

Op de heenweg naar onze verzamelplaats (Hof Espelo) hoorde ik al het geluid
van boomklevers. In tegenstelling tot vorige week, was het deze zaterdagmorgen
schitterend voorjaarsweer met een zonnetje, dat zich na 10 uur steeds meer liet
gelden. Zo zagen we, hoe een grote partij elzen onder deze omstandigheden een
fraaie paarse gloed tevoorschijn kan toveren. Ze beginnen haast al te bloeien.

Het voelde bijna als een voorrecht hier in alle rust en stilte te mogen wan-
delen. Hiervoor hoef je in ons geval dus alleen maar aan een excursie deel te
nemen. De corona-sores verdwijnen als vanzelf even naar de achtergrond. Het
mooie weer had ook invloed op het gedrag van de vogels, sommigen zonden lek-
ker en o.a. de futen waren al heel actief onderling. In Reader’s Digest Veldgids
voor de natuurliefhebber (deel Vogels) lees ik dan ook, dat futen een opmerkelijk
baltsgedrag vertonen, dat bestaat uit kopschudden, duiken, het uitzetten van de
veren en het elkaar aanbieden van waterplanten, terwijl ze borst aan borst uit
het water oprijzen (de beroemde “pingüındans”). Niet gezien jammer genoeg.
Hiervoor zullen we nog eens terug moeten komen.

Toch sloten we deze tweede helft tevreden af, redelijk veel vogels gezien en
ondertussen lekker in de natuur, met ook nog heerlijk weer.
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Foto’s: Rebecca

2



Figuur 1: Aalscholver. Foto: Rebecca

Figuur 2: Aalscholver. Foto: Rebecca
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Figuur 3: Dodaars. Foto: Rebecca

Figuur 4: Fuut. Foto: Rebecca
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Figuur 5: Grauwe gans. Foto: Rebecca

Figuur 6: Grauwe gans. Foto: Rebecca
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Figuur 7: Smient. Foto: Rebecca

Figuur 8: Wilde eend. Foto: Rebecca
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Figuur 9: Kijkers. Foto: Rebecca

Figuur 10: Kijkers. Foto: Rebecca
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Figuur 11: Kijkers. Foto: Rebecca

Figuur 12: Kijkers. Foto: Rebecca
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Figuur 13: Kijkers. Foto: Rebecca
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