Datum: Donderdag 4 april 2019
Excursie: Naardermeer – ochtendexcursie
Gids: Pim
Rond de klok van 9 uur haalde ik Sarah en Maaike op bij het treinstation van Naarden-Bussum. In
amper vijf minuten reden we naar het oudste natuurmonument van Nederland; Het Naardermeer. In
1906 was het de eerste aankoop van de toen pas opgerichte vereniging natuurmonumenten. Jac P.
Thijsse had toendertijd al door dat zo’n pareltje enige bescherming verdiende.
Het eerste deel van de wandeling ging over een plankenpad door het moerasbos, we hoorden hier
legio zwartkoppen, tjiftjaffen en de melancholieke roep van een goudvink.

Op een naastgelegen akker ontdekten we vier reeën, op de foto een gedeeltelijk melanistisch
exemplaar.
“Melanisme is het tegenovergestelde van albinisme en betekent dat een enkel individu van een soort
een overwegend zwarte kleur heeft, terwijl andere individuen een andere, meestal lichtere kleur
hebben”. (Bron: Wikipedia).
Ook enkele grote bonte spechten lieten zich goed bekijken en even later zag Maaike een specht
zitten op een dode boom, een nader onderzoek wees uit dat het een kleine bonte specht betrof. De
vogel begon ook op zijn karakteristieke wijze te roepen. De vogel op de foto is echter de grote bonte
specht.

Toen we het moerasbos uitliepen zagen we een buizerd zitten, zanglijsters vlogen op en een
graspieper vloog voorbij. Op het weiland zaten grauwe ganzen, nijlganzen, grote Canadese ganzen en
brandganzen. We zagen diverse malen fraaie rietgorzen en roodborsttapuiten poseren bovenin de
vegetatie. Op het pad wandelden enkele witte kwikstaarten.
Het pad was gedeeltelijk drassig, maar eigenlijk was het best goed te bewandelen, we zakten nergens
tot onze knieën weg in het moeras. Aalscholvers vlogen af en aan, in het Naardermeer bevindt zich
een grote aalscholverkolonie.

Gewone dotterbloem – ongewoon mooi – Naardermeer.
Wederom kwamen we over een plankenpad richting een fraaie vogelkijkhut die uitkijk over de plas:
De wijde blick. Op het water dobberden kuifeenden, slobeenden en tafeleenden. Voor de kijkhut
kreeg een paartje rietgors het aan de stok met een territoriale witte kwikstaart.

In de vogelkijkhut dronken we een kop thee met een stroopwafel. Op grote afstand hoorden we de
roep van een havik (kek-kek-kek). Eerder zagen we al een fraaie man gekraagde roodstaart, vers
aangekomen uit het zuiden en al luid aan het zingen.
We liepen vervolgens de Bovenmeent binnen waar we op vele plekken blauwborsten konden
bewonderen. Naast de algemene zang van de tjiftjaf hoorden we ook de fitis zingen, een soort
toonladder van hoog naar laag.

Rietzanger – Bovenmeent – Naardermeer.
Ook de rietzanger was alweer gearriveerd en liet zijn krassende zang horen. Echter de show werd
gestolen door de ongeveer tien blauwborsten, soms lieten ze hun prachtig oranje waaierstaart zien
terwijl ze als een parachute zich naar beneden lieten vallen, hun baltsvlucht.

Roodborsttapuit – Bovenmeent – Naardermeer.
Bij een vogelkijkscherm zagen we een groepje pijlstaarten, bergeenden en slobeenden. Vanuit het
rietmoeras hoorden we de luide roep van een waterral, een soort die zich nauwelijks laat zien. Een
vroege volwassen purperreiger vloog over het gebied.
Een grote groep voornamelijk kokmeeuwen was driftig aan het foerageren op een akker en in de
lucht, hiertussen zaten ook enkele zwartkopmeeuwen.
Na ongeveer tienduizend stappen waren we weer bij de auto en reden vervolgens naar Stadszigt
voor een sanitaire stop. Hier vloog een boerenzwaluw over.

De laatste stop was bij de machine, een gemaal dat er door de grote kosten niet in geslaagd was om
het Naardermeer droog te leggen, gelukkig maar! We zagen ook de 93-jarige Annie lopen achter haar
rollator, een levend monument. Zij heeft zelfs Jac P.Thijsse nog ontmoet!
Op de plas was het rustig, maar als kers op de taart vonden we nog een schitterend paartje
krooneend.

We hoorden en zagen tijdens deze ochtendwandeling de volgende 63 vogelsoorten:
Grauwe gans, Grote Canadese gans, Brandgans, Nijlgans, Knobbelzwaan, Wilde eend, Krakeend,
Wintertaling, Slobeend, Pijlstaart, Bergeend, Krooneend, Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Blauwe reiger,
Purperreiger, Grote zilverreiger, Aalscholver, Sperwer, Havik, Buizerd, Torenvalk, Waterral,
Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw,
Zwartkopmeeuw, Houtduif, Kleine bonte specht, Grote bonte specht, Gaai, Ekster, Zwarte kraai,
Pimpelmees, Koolmees, Staartmees, Boerenzwaluw, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Zwartkop,
Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Zanglijster, Roodborst, Blauwborst, Gekraagde
roodstaart, Roodborsttapuit, Huismus, Heggenmus, Witte kwikstaart, Graspieper, Vink, Goudvink,
Groenling, Putter & Rietgors.

