Datum: Woensdag 6 april 2022
Gebied: Amsterdamse Waterleidingduinen
Gids: Pim

Vanmorgen was ik in de gelukkige omstandigheid om een excursie te mogen begeleiden in de
uitgestrekte Amsterdamse Waterleidingduinen. Rond half 9 ontmoette ik Sarah & Suzanne bij de
ingang de Oase. Meteen kon ik ze wijzen op een exoot die genoot van het zo nu en dan vochtige
weertype; een heuse Wijngaardslak. Deze grote slakkensoort staat op de menukaart van dure Franse
restaurants.

Wijngaardslak – Amsterdamse Waterleidingduinen.

We liepen naar de Oranjekom begeleid door een vogelkoor van Boomklever, Boomkruiper &
Zanglijster.
De Oranjekom is in 1851 gegraven waarbij de eerste spade door de zeer jonge prins Willem van
Oranje in de grond werd gestoken. Inmiddels wordt zo’n 70 miljard liter water, o.a. uit het Lekkanaal,
gezuiverd in het 5600 hectare grootte duingebied.
Op de plas dobberden naast Kuifeenden ook enkele Futen en Grote Canadese ganzen. Ook hoorden
we de gehele wandeling de zang van de Tjiftjaf.
Uiteindelijk kwamen we uit bij een vogelkijkhut. Hier zagen we naast wederom Kuifeenden ditmaal
ook Slobeenden & Wintertalingen.
We wandelden verder en hoorden en zagen een groep Koperwieken.
“De koperwiek is een lijster met koperrode 'oksels' die in vlucht opvallend zijn. Het zijn karakteristieke
broedvogels van de naaldbossen van Scandinavië. Koperwieken zijn alleen in september tot mei in
Nederland te zien, vooral op besdragende struiken in parken en tuinen en op weilanden grenzend aan
hagen en bosjes. Koperwieken hoor je in oktober overtrekken. Met een scherp en lang 'psriiiihhhh'
houden de vogels contact met elkaar. Ze trekken met miljoenen over Nederland, soms in enkele
dagen of zelfs één dag”.
Bron: Vogelbescherming Nederland

Ook zagen we een grote lijster overvliegen met een karakteristieke vluchtroep, het was dan ook de
Grote lijster. Over een klinkerpad liepen we naar een schuilhuisje om even te pauzeren.
Onderweg hoorden we hoog in de lucht zingende Boomleeuweriken, deze vogel zit in de lift doordat
er steeds meer ruimte komt voor zandvlaktes die weer vrijuit mogen stuiven, het broedterrein van de
Boomleeuwerik. Een mooie blonde Buizerd vloog in de bosjes langs.

Grote Canadese gans – Amsterdamse Waterleidingduinen.

Voordat we de pauzeplek bereikten liet een groep Puttertjes zich prachtig bewonderen. Ook zagen
we een Kneu, net als de Putter een vinkensoort. Zo nu en dan vloog een Witte kwikstaart over en
eerder op de wandeling zagen we de Grote bonte specht.

Damhert – Amsterdamse Waterleidingduinen.
We liepen via een andere route terug en zagen een Grote zilverreiger overvliegen, een leuke
afwisseling naast de vele Blauwe reigers. Over een kanaal vloog een vrouw Grote zaagbek, een
wintergast die komende weken naar het hoge noorden zal vertrekken.
Naast de algemene zang van de Tjiftjaf hoorden we ook een vers aangekomen Fitis!
Uit een rietveld klonk de zang van een Rietgors, maar door de toenemende wind zat de vogel goed
verscholen.

Witte kwikstaart – Amsterdamse Waterleidingduinen.
En we kwamen er ook achter dat de gewone “huis-tuin-en keuken Vink” eigenlijk heel mooi is.

Vink – Amsterdamse Waterleidingduinen.
Damherten en de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, je kunt
hier niet wandelen zonder minstens tientallen Damherten tegen te komen.
“Het damhert (Dama dama) staat met een schofthoogte van 90 centimeter tussen grootte van ree en
edelhert in. De kleur van zijn vacht is oorspronkelijk roodbruin, zwart of gevlekt, maar er komen veel
kleurvarianten voor. Tijdens de ijstijd werd de soort teruggedrongen tot Zuidoost-Europa, Iran en
Turkije. De Romeinen hebben de soort daarna in hun rijk uitgezet en tegenwoordig komt het damhert
weer voor in grote delen van Europa.
Het woord ‘dama’ is op het indogermaans en Perzische woord Dama/dam terug te voeren wat zoveel
zou betekenen als ‘tam’ of ‘huisdier’”.
Bron: Zoogdiervereniging.
Een andere vogelsoort die zich fraai liet zien was de Glanskop, een mezensoort die veel in de duinen
voorkomt.

Damhert – Amsterdamse Waterleidingduinen.

We hadden wat betreft het weer wel geluk, het was grotendeels droog. Wel nam de wind gedurende
de wandeling flink toe.
Foto’s & Tekst: Pim Julsing.

