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Amsterdamsche Veld 24 juni 1995

Er was ook veel aandacht voor andere dieren

en voor planten. Zoals het lievelingsmaaltje

van de Grauwe Klauwier en de Boomvalk: de

grote glazenmaker en de viervlekkige libel. De

jagende Boomvalken grepen behendig libellen

uit de lucht, plukten de vleugels er in de vlucht

Met tien personen vertrokken we op 24 juni

om 14.00 uur vanaf het Overwinningsplein

richting het Amsterdamsche Veld. Bij de SBB-

boerderij nabij Zwartemeer bleek dat er al een

aantal mensen aanwezig was. Zij hadden hun

kamp opgeslagen op een camping bij Erica. Na

voorgesteld te zijn aan excursieleider Martin

gingen we om een uur of vier op pad.

Het Bargerveen is een vochtig, afgegraven

veengebied, het biotoop dus voor vogels die

van insekten leven. Het gebied staat bekend om

het grote aantal Grauwe Klauwieren. Dit aantal

is in een aantal jaren enorm gestegen (ongeveer

120 broedparen). Hier hebben we dan ook

volop van kunnen genieten. Verder Roodborst-

tapuit. Paapje en Boomvalk.
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af en aten ze op. Een prachtig gezicht.

Op het gebied van planten was het opmerke-

lijkste de welriekende nachtorchis en drie soor-

ten zonnedauw; de ronde, de kleine en de lan-

ge. Op bepaalde plaatsen in het Bargerveen is

deze zo talrijk dat je moet uitkijken waar je

loopt. Daarnaast hebben we ook nog twee

adders, een vos en een ree gezien. Om een uur

of acht waren we terug bij de SBB-boerderij,

waarna Pieter, Dick en ik naar de camping in

Erica zijn gereden en onze tenten hebben opge-

zet. Tegen een uur of negen zouden we terug

zijn bij de boerderij voor de avondexcursie.

Toen we daar om 21.05 uur arriveerden bleek

dat iedereen al met Hans Esselink op pad was

om jonge Grauwe Klauwieren te ringen. Na

een wildemansrit in de auto en een korte sprint

door de bush hadden we ze snel weer inge-

haald en konden we zien hoe de jonge Grauwe

Klauwieren werden gemeten (snavel/vleugels),

gewogen (in een enveloppe) en geringd (een

metalen en een kleurring).

Toen het donker was geworden, hield iedereen

de oren gespitst. Achter de boerderij, bij de

Duitse grens hoorden we hem opeens, de

Nachtzwaluw. Volgens Willem de Ruiter ging

het hier om Duitse Nachtzwaluwen (als je het

verschil tussen Nederlandse en Duitse nacht-

zwaluwen wilt weten vraag het aan Willem).

Hierna vertrok een groep huiswaarts en een

groep campingwaarts. Het overgebleven groep-

je van negen personen ging de volgende mor-

gen al weer vroeg, 5 uur, uit de veren voor een

wandeling op het Amsterdamsche Veld. Het

vroege opstaan werd beloond met veel Zwarte

Sterns, twee Geoorde Futen, Grauwe Klauwie-

ren, Paapjes, Veldleeuwerik, Wintertaling,

Slobeend, WildeEend, Boompiepers, baltsende

Watersnippen, ongeveer acht Bosruiters, Wit-

gatje. Spotvogel, Blauwborst, Sprinkhaanzanger

en een Blauwe Reiger. En last but not least

twee adders kruipend over het zandpad. Om

een uur of elf waren we terug bij de auto, de

temperatuur was inmiddels al behoorlijk opge-

lopen en we besloten terug te gaan naar de

camping, de tent af te breken en naar huis te

gaan. Het was een geslaagd weekend.

Petra Bolt


