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Verslag vande fietsexcursienaar de noordelijke Eempolders en Stichtse brug

Jan-Willem Boerhout

Verder zagen we in de Eempolder; + 300 Wulpen, in verspreide groepen, heel fraai

het Paapje en de Tapuit naast elkaar op een hek, zodat we het verschil erg goed
konden zien, Bruine kiekendief; een vrouwtje op doortrek, Visdiefje 1 ex., Blauwe-

en Purperreiger, Torenvalk, enkele Watersnippen, veel Graspiepers, Veld leeuwerik,

Oeverloper 1 ex.. Witte kwikstaart.

Op de Oostermeent zagen we veel Gele kwikstaarten op doortrek (samen met Eempolder

en Stichtse brug + 60 ex.), Kneuen + 10 ex.

Op naar de Stichtse brug. Bij de Stichtse brug zagen we een 60 tal Aalscholvers,

veel Wilde eenden en in de verte zagen we Wintertalingen vliegen en verder nog;

Watersnip (enkele). Bonte strandloper 4 ex. op het slik, Rietgors, Bruine kiekendief

(broedt daar), Zwarte sterns + 20 ex. boven Gooimeer een Tapuit.
De regen was inmiddels bezig zich legende aarde te werpen en probeerde, niet

zonder succes overigens, steeds harder op onze redelijk doorweekte nazomerkleding

neer te komen en met meerderheid van stemmen (7 tegen 0) werd er gekozen voor de

aftocht. Ook al was het dan niet zo'n mooie dag, We kunnen tegen iedereen, die

deze excursie niet heeft meegemaakt, zeggen: "Joh, je hebt wat gemist!"

Met de nodige wekkerdecibels werd ik, zondagmorgen de elfde om 7.45 uur, uit m'n

ó zó warme bed getrommeld en om 8.15 uur fietste ik in de toen nog stralende zon,

naar het Eemnesser gemeentehuis. Daar wachten al 6 uitgeslapen vogelaars op me en

na + 10 minuten wachten gingen we op weg.

Al fietsend werden we verrast door de trek van enkele honderden Boerenzwaluwen.

Plotseling hield de fietskaravaan stil en ik, half in de lucht turend en niet op m'n

voorganger lettend, kon nog net een achterspatbord ontwijken. De noodstop was niet

voor niets geweest want in de verte zagen we een Sperwer jagend achter een "bol"

Spreeuwen aan. Dit had ik nog nooit eerder gezien en ik moet zeggen ik kreeg er een

beetje kippevel van, zoiets spectaculairs had ik nog nooit gezien. Toen ik m'n

kijker maar es van mijn, nog altijd enthousiast kijkende, ogen afhaalde, zag ik

dat de karavaan alweer was vertrokken en ik moest voortmaken, wilde ik de groep, met

de eeuwig durende polder(tegen)wind, inhalen.


