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Rond de klok van 8.00 uur ontmoette ik de vier deelnemsters aan de ochtendexcursie Naardermeer
bij Stadszigt te Naarden. We stonden aan de rand van het oudste natuurmonument van Nederland.
Aangekocht in 1905 door de net opgerichte Vereniging tot Behoud van Natuumonumenten in
Nederland voor het bedrag van 155.000 gulden.
Het Naardermeer was al een keer droog gelegd in 1629, maar nog in hetzelfde jaar werd het weer
onder water gezet om de oprukkende Spanjaarden te dwarsbomen. In 1883 werd getracht het meer
droog te pompen, maar de kosten liepen dermate uit de hand dat vier jaar later de pompen werden
uitgezet. Rond 1900 wilde de gemeente Amsterdam het Naardermeer volstorten met vuilnis uit
Amsterdam. Gelukkig hebben Jac. P. Thijsse en Eli Heimans daar dus een stokje voor gestoken en de
Vereniging Natuurmonimenten opgericht.
Boven de parkeerplaats vlogen voornamelijk Huiszwaluwen, Boerenzwaluwen en een enkele
Gierzwaluw. Eén van de doelsoorten in het Naardermeer, de Purperreiger, vloog over. Iedereen
probeerde een glimp mee te pikken, we wisten toen nog niet dat we tijdens de excursie 25-30
Purperreigers in de kijker zouden krijgen!

Purperreiger – Naardermeer.

“De purperreiger is een sierlijke reiger met een fraai uiterlijk. Hij is donkerder, iets kleiner maar vooral
slanker dan de bekende blauwe reiger. In vlucht vallen vooral de ver uitstekende poten met lange
tenen op. De purperreiger is een moerasbewoner en broedt in kolonies in drassig, overjarig rietland
en in door oud riet omgeven struweel. Het voedsel bestaat vooral uit vis en amfibiën, die in ondiep
open water gevangen worden. Het zijn trekvogels, die overwinteren in West-Afrika ten zuiden van de
Sahara. Purperreigers zijn een stuk zeldzamer dan de algemene blauwe reiger”.
Bron: Vogelbescherming Nederland.
In het Naardermeer zit een kolonie van rond de 100 broedparen Purperreiger, vooral toen
Natuurmonumenten de broedeilanden ging bescherming tegen ganzenvraat zat deze populatie weer
in de lift. Landelijk gezien zijn er rond de 800-100 broedparen Purperreiger.

Ree – Naardermeer.
We gingen van start met een wandeling naar een fraai uitkijkpunt nabij het spoor (Amsterdam –
Amersfoort), vanuit de dichte vegetatie keek een Rei(geit) ons aan. We hoorden en zagen ook
verschillende vogelsoorten, waaronder een familie Kleine karekiet en Roodborsttapuit.
We wandelden door een moerasbos waar we veel Zwartkoppen, Zanglijster, Winterkoning, Tjiftjaf en
Fitis hoorden. Boven het eerste water vlogen enkele Visdiefjes, een kleine stern die soms boven het
water gaat bidden alvoren op zijn prooi te duiken.

Rietzanger – Naardermeer.

Purperreiger – Naardermeer.
Vanaf de uitkijkheuvel zagen we de Purperreigers af en aan vliegen naar hun broedkolonie. Op de
foto zie je op de groene afrastering enkele Purperreigers zitten. Ook een Grote zilverreiger en Blauwe
reiger vloog over. Er zat ook een groep van 40-50 Visdiefjes, evenals een grote groep
Knobbelzwanen.
Tussen de vele Wilde eenden en Krakeenden zaten ook Kuifeenden en Tafeleenden. Enkele
Rietgorzen zaten op het pad. In de verte zagen we een Buizerd overvliegen. Naast de vele
vogelsoorten is het Naardermeer ook landschappelijk gezien een parel. In tegenstelling tot de vele
plassen in de omgeving die door afgraving ten behoeve van de turfwinning zijn ontstaan, een paar
honderd jaar gelden, is de geschiedenis van het Naardermeer al langer en natuurlijker. De Vecht trad
vierduizend jaar geleden vaak buiten zijn oevers en sloeg stukken veen weg, zo werden de eerste
contouren van het Naardermeer zichtbaar.
We wandelden terug naar Stadszigt en zagen op het pad verschillende Roodborsttapuiten, maar ook
nog een Blauwborst en enkele Kneutjes!

Het tweede deel van de excursie wandelden we een klein deel van het “Rondje Naardermeer” naar
een fraaie vogelkijkhut aan de andere zijde van het “Groote Meer”.
Vanuit deze vogelkijkhut zagen we weer vele Purperreigers, maar één van de deelnemsters aan de
excursie ontdekte een fraaie IJsvogel die pal voor de hut zat. De IJsvogel waardeert het visrijke en
kraakheldere water van het Naardermeer.

IJsvogel – Naardermeer.

IJsvogel – Naardermeer.
“Een blauwe flits en een fluitende roep: zo kondigt een ijsvogel zich vaak aan. IJsvogels zijn vooral
vogels van beken en rivieren met zoet, stromend water, maar broeden ook aan stilstaand water
(vooral in Nederland). Hun nesttunnel graven ze zandige of lemige steile oeverranden. 's Winters ook
te zien bij meer open en brak of zout water, op zoek naar voldoende voedsel - kleine visjes,
waterinsecten en dergelijke - en ijsvrij, helder water om dat voedsel te kunnen bemachtigen. Strenge
winters maken veel slachtoffers onder de ijsvogels”.
Bron: Vogelbescherming Nederland.

Purperreiger – Naardermeer.

Langs het wandelpad werden jonge Boerenzwaluwen voortdurend gevoerd door hun ouder.

Naardermeer – Boerenzwaluw.
Ook zagen we enkele Puttertjes, hoewel ik hun vroegere naam “Distelvink” prefereer. Vakkundig
aten ze de zaden van de Akkerdistel.
De laatste stop was bij “De Machine”, een stoomgemaal uit 1883. Echter minstens zo leuk was de
ontmoeting met een levend monument: Annie Mostert, een 95 jarige dame die al bijna haar hele
leven bij het Naardermeer woont. Enthousiast kwam ze ons tegenmoet lopen.
Via onderstaande link kun je een interessant artikel over haar lezen uit de Trouw van 12 augustus
2013:
https://www.trouw.nl/nieuws/vroeger-had-ik-niks-nualles~bae1e797/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

Putter – Naardermeer.
Na dit bezoek konden we concluderen dat we vele vogelsoorten hadden gezien en fraai zomerweer
hadden gehad.

We zagen en/of hoorden de volgende vogelsoorten:
Brandgans, Grauwe gans, Knobbelzwaan, Krakeend, Wilde eend, Kuifeend, Tafeleend, Gierzwaluw,
Houtduif, Waterral, Meerkoet, Fuut, Scholekster, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Visdief,
Aalscholver, Blauwe reiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Buizerd, Torenvalk, IJsvogel, Grote bonte
specht, Gaai, Ekster, Zwarte kraai, Pimpelmees, Koolmees, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Cetti’s
zanger, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Kleine karekiet, Zwartkop, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw,
Merel, Zanglijster, Roodborst, Blauwborst, Roodborsttapuit, Huismus, Witte kwikstaart, Vink,
Groenling, Kneu, Putter & Rietgors (52 soorten).

Putter – Naardermeer.

