
 

Zaterdag 8 april 2017: Excursie / wandeling door de polder van Eemnes 

Vanaf 12.00 uur vanaf de theetuin Eemnes 

Gids: Pim. 

Rond het middaguur ontmoette ik Joost en een deel van zijn familie op de parkeerplaats van de 

theetuin te Eemnes. In het kader van een familiedag wilde Joost vol trots het prachtige natuurgebied 

laten zien dat hij min of meer tot zijn achtertuin kan beschouwen. 

We kwamen al snel over een dijkje langs diverse waaien (voor de Brabantse deelnemers vertaal ik 

het even: wielen). De Eem mondde rond het jaar duizend nog uit in een open Zuiderzee die 

regelmatig overstroomde. Rond 1250 (na Chr.) begonnen de boeren het moeras te ontginnen, 

noordwaarts kwamen ze in conflict met de Gooiers. In de veertiende eeuw werd de grens tussen het 

Gooi en Eemland bepaald langs de Gooiersgracht. De waaien getuigen van dijkdoorbraken. 

 

Zigzaggende tussen de pasgeboren lammetjes en de uitwerpselen liepen we over de grasdijk. 

Meteen was de vogelrijkdom al duidelijk. Overal roepende grutto’s, tureluurs en scholeksters. In een 

groep meeuwen zaten enkele zwartkopmeeuwen. Voor onze voeten vloog een gele kwikstaart op 

naast de legio witte kwikstaarten. 

Terwijl ik net aan het vertellen was dat ik in dit poldergebied vaak raven tegenkom vloog zo’n 

enorme kraaiachtige over. Helaas liet hij niet zijn kenmerkende roep horen. We zagen diverse 

eendensoorten in de waaien waaronder: krakeend, wintertaling en slobeend. Soms vloog een enkele 

graspieper op. Vanuit de rietkragen hoorden we, hoe kan het ook anders, rietgorzen. 



 

We kwamen uiteindelijk aan langs het Eemmeer. Hier had een vrouwelijke vogelaar (zou dat 

vogelaarster zijn) een leuke ontdekking gedaan. Tussen de honderden kuifeenden en smienten 

zwommen twee grote zee-eenden, een soort die erg schaars is in het binnenland. 

Vanuit de strook riet was het een kakofonie aan vogelgeluiden. We hoorden legio rietgorzen en 

rietzangers en kregen een fraaie blauwborst vol in beeld. 

 

Vervolgens liepen we over het eeuwenoude klinkerpad op de zomerdijk. We zagen enkele bonte 

strandlopers en bontbekplevieren. Langs de Eem was een man bruine kiekendief aan het jagen. 

Hazen zie je in deze vogelrijke polder werkelijk overal. We stopten even voor een kop koffie en thee 

met een stroopwafel, die ging erin als koek. Twee raven lieten zich zeer goed bekijken terwijl ze een 

dode haas aan stukken scheurden. Ze werden aangevallen door grutto’s en kieviten die niet 

gecharmeerd waren van hun aanwezigheid. 
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Via de Noord Ervenweg liepen we weer terug. Natuurmonumenten heeft hier het waterpeil 

verhoogd tot grote vreugde van vele weidevogels, we zagen hier ook een tweetal kemphanen. 

 



Circa duizend brandganzen vlogen op door een voorbij vliegende helikopter. Het was heerlijk 

wandelweer, er stond nauwelijks wind. Ik citeerde een macaber lied van Hans Dorrestein over de 

Polder Eemnes: 

De aarde is een etterend abces 

Maar dat is allemaal begonnen bij de polder van Eemnes. 

Inmiddels kun je Dhr.Dorrestein wel een spijtoptant noemen want hij is een fervent vogelaar 

geworden en zal de polder Eemnes nu eerder de hemel op aarde noemen. 

 

Zat dan alles mee op deze fraaie lentemiddag? Nou bijna wel, alleen de zomertaling wist aan onze 

blikken te ontsnappen. 

 



Na ruim acht kilometer en bijna vier uur later kwamen we weer aan bij de theetuin Eemnes alwaar 

de ooievaar op zijn nest gezelschap had gekregen van zijn partner. De paarband werd nog even 

versterkt met luid geklepper. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pim Julsing                                                  

 

 



Waargenomen Vogelsoorten 

 

                                             

Knobbelzwaan  Kuifeend  Meerkoet  Zilvermeeuw 

Grauwe gans  Grote Zee-eend  Scholekster  Kleine mantelmeeuw 

Brandgans  Fuut   Bontbekplevier  Zwartkopmeeuw 

Bergeend  Aalscholver  Bonte strandloper Stadsduif 

Nijlgans   Blauwe reiger  Kievit   Houtduif 

Wilde eend  Ooievaar  Tureluur  Holenduif 

Krakeend  Lepelaar  Grutto   Boerenzwaluw 

Slobeend  Buizerd   Kemphaan  Witte kwikstaart 

Smient   Bruine kiekendief Kokmeeuw  Gele kwikstaart 

Wintertaling  Waterhoen  Stormmeeuw  Heggenmus 

Roodborst  Huismus 

Blauwborst  Putter 

Merel   Groenling 

Zwartkop  Rietgors. 

Rietzanger 

Tjiftjaf 

Ekster 

Spreeuw 

Zwarte kraai 

Raaf 

 

Totaal 54 vogelsoorten. 


