
 

Excursie gedaan voor 
Flevo Birdwatching 
door: 

 
 

Datum: 22 Maart, 2016  

  
Bezochte 

gebieden: 

Groene Jonker en Ruygeborgh Nieuwe natuur bij Mijdrecht en Nieuwkoop. Van 

08.30 tot 11.00. 

Waverhoek en Landje van Geijsel. Vergelijkbare terreinen. Van 11.00 tot 13.30 

  
Gids: Robert de Groot  

 

  Nederlandse naam English name Scientific name 

  Fuut Great Crested Grebe Podiceps cristatus 

  Aalscholver Great Cormorant Phalacrocorax carbo 

  Grote zilverreiger Great Egret Casmerodius albus 

  Blauwe reiger Grey Heron Ardea cinerea 

  Knobbelzwaan Mute Swan Cygnus olor 

  Kolgans White-fronted Goose Anser albifrons 

  Grauwe gans Greylag Goose Anser anser 

  Grote Canadese gans Greater Canada Goose Branta canadensis 

  Brandgans Barnacle Goose Branta leucopsis 

  Bergeend (Common) Shelduck Tadorna tadorna 

  Nijlgans Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus 

  Smient (Eurasian) Wigeon Anas penelope 

  Wilde eend Mallard Anas platyrhynchos 

  Krakeend Gadwall Anas strepera 

  Pijlstaart (Northern) Pintail Anas acuta 

  Slobeend (Northern) Shoveler Anas clypeata 

  Wintertaling (Common) Teal Anas crecca 

  Tafeleend (Common) Pochard Aythya ferina 

  Kuifeend Tufted Duck Aythya fuligula 

  Buizerd (Common) Buzzard Buteo buteo 

  Torenvalk (Common) Kestrel Falco tinnunculus 

  Fazant (Common) Pheasant Phasianus colchicus 

  Waterhoen Moorhen Gallinula chloropus 

  Meerkoet (Common) Coot Fulica atra 

  Scholekster Oystercatcher Haematopus ostralegus 

  Kluut Avocet Recurvirostra avosetta 

  Bontbekplevier Great ringed Plover Charadrius hiaticula 

  Kleine plevier Little ringed Plover Charadrius dubius 

  Kievit Northern Lapwing Vanellus vanellus 

  Bonte strandloper Dunlin Calidris alpina 

  Kemphaan Ruff Philomachus pugnax 

  Wulp Eurasian Curlew Numenius arquata 

  Grutto Black-tailed Godwit Limosa limosa 

  Tureluur (Common) Redshank Tringa totanus 

  Watersnip (Common) Snipe Gallinago gallinago 

  Kokmeeuw Black headed Gull Chroicocephalus ridibundus 



 

Excursie gedaan voor 
Flevo Birdwatching 
door: 

  Stormmeeuw (Common) Gull Larus canus 

  Zilvermeeuw Herring Gull Larus argentatus 

  Houtduif Wood Pigeon Columba palumbus 

  Holenduif Stock Dove Columba oenas 

  Turkse tortel Collared Dove Streptopelia decaocto 

  Graspieper Meadow Pipit Anthus pratensis 

  Witte kwikstaart White Wagtail Motacilla alba 

(H) Winterkoning Wren Troglodytes troglodytes 

  Merel Blackbird Turdus merula 

(H) Koolmees Great Tit Parus major 

  Spreeuw (Common) Starling Sturnus vulgaris 

  Gaai (Eurasian) Jay Garrulus glandarius 

  Ekster Magpie Pica pica 

  Kauw (Eurasian)Jackdaw Corvus monedula 

  Zwarte kraai Carrion Crow Corvus corone 

(H) Groenling Greenfinch Chloris chloris 

(H) Rietgors Reed Bunting Emberiza schoeniclus 

  .. .. .. 

  49 4 53 

  

                                                  
Soorten waargenomen  / 

Species observed 
(H) = Alleen gehoord /                   

Heard only                                                                Totaal 

 

Soort van de Dag: Kemphaan 

Weer: Verbazingwekkend vriendelijk, zonnig aan het begin, redelijk hoge temperatuur, 8°C. Wind was 

toenemend tot 2 a 3 Beaufort uit west. 

 

Groene Jonker: Nog voordat we hier aankomen pikken we al de eerste soorten voor de lijst op. Futen 

in het slootje naast de weg, Grauwe- en Kolganzen. Bergeenden en Witte Kwikstaart in de weilanden. 

Een Gaai vliegt achter wat struiken twijfelend uit beeld. We stappen uit bij de parkeerplaats en gaan 

het gebied in. De Kokmeeuwen roepen van ver, maar ook dichterbij is er heel wat te zien. Kuifeend, 

Tafeleend, en dan begint de teller echt te lopen. Wintertaling, Slobeend, Knobbelzwaan, Grutto, Kievit. 

We horen een Rietgors, maar die wordt niet door iedereen gezien, en dat geldt ook voor een 

Winterkoning. Even verder vliegt een Watersnip vlak voor ons voeten op, om vijftig meter verder, om 

de bocht, weer te landen. Eigenlijk een korte waarneming met weinig details, maar wel een zekere. De 

riet-bewonende zangvogels (Snor, Kleine Karekiet, Rietzanger etc.) zitten nog in Afrika of zijn nog 

onderweg, over een maand jubelt het hier. Het waterpeil staat overigens ook best hoog, het pad is 

dras en de modderplaten staan onder water. In de rietkragen zitten al wel Grauwe Ganzen op nesten. 

En die Kokmeeuwen denken ook maar aan één ding: Herrie maken. Wanneer ineens veel vogels op de 

wieken gaan hopen we op een roofvogel, maar het lijkt meer een soort massapsychose, en kort erop 

landt alles weer. Voor ons ook een reden om het even rustig aan te doen, koffie. 

 

Ruygeborgh: Dit gebied kan soms veel opleveren, maar nu is het een beetje tam. We horen een 

Koolmees en een Groenling, maar hoe we ook turen, de beestjes komen niet in beeld. Enkele 

Tureluurs zijn wel beter te zien, maar natuurlijk niet in die boom. Ze lopen op het slik. Verder zijn er 

minder soorten dan bij de Groene Jonker. En het zit allemaal wat verder weg. We blijven dus maar 

kort en rijden langs Woerdense Verlaat naar het volgende punt. Onderweg een Grote Zilverreiger.  

 

Waverhoek: Zo veel Wintertalingen zie je niet vaak bij elkaar. Overal op het slik en tussen de 

vegetatie lopen en modderen ze. Een groep van een tiental Kluten steekt tegen het grauwe water fris 

zwart-wit gestreept af. Een aantal steltlopers valt op door dat ze vreemde witte vlekken hebben, op 

kop en hals. Kemphanen, de vrouwtjes lopen er ook, grof geschubde ruggen en bleke ring rond de 
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snavelbasis. Een Haas schiet het riet in. Hier ook weer een klein aantal Kolganzen. Smienten, Wilde 

Eend, Kievit en Meerkoet. Heel in de verte zweefvliegt een Accipiter, zou een man Havik of vrouw 

Sperwer kunnen zijn, maar het is helaas te ver. 

 

Landje van Geysel: Hier veel Grutto’s. Een paar honderd. Ze staan allemaal vredig bij elkaar, af en toe 

vliegt er een op, en hoor je hun onomatopee, waar ze uitbundig mee adverteren. Een klein aantal 

Watersnippen laat zich ook goed zien, beter dan die snelle Watersnip daarnet bij de Groene Jonker. Ze 

peuren in de modder, en de strepen op het kleed en de kop komen goed in beeld. Ook hier 

Kemphanen, sommigen met opvallend veel wit, mannetjes. De dikke nekken zijn nog niet ontwikkeld. 

We zien Kleine Plevier en Bontbekplevier, vlak bij elkaar, maar oogring bij de eerste en gekleurde 

snavel bij de laatste worden netjes gezien, dus determinatie is zeker. Ook nog enkele Bonte 

Strandlopers. Er komt een andere vogelliefhebster aangelopen en die stort ons weer in de realiteit, 

Brussel. Tijd om naar huis te gaan. 
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Locatie van bezochte gebieden Amsterdam ligt net voorbij de bovenrand van de kaart. Ruygeborgh is 

de officiële naam van Nieuwkoop Wetland. 

 

 


