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Verslag van de excursie naar het Laarder Wasmeer, 14 oktober 1984

Coby Westeneng

Eerst wil ik even iets over het gebied vertellen voor ik ga schrijven over de

vogels, die wij er zagen en hoorden. Het gebied is + 85 ha groot, met + 30 ha

water. Z'n naam kreeg het doordat er vroeger de schapen van de Gooise heide

in gewassen werden. Het was toen helder, voedselarm water. In 't begin van deze

eeuw werden de meren gebruikt als afvalvat voor riool-en industrieafvalwater

van Hilversum, met alle gevolgen vandien. Immers in datwater komen wél voedsel

stoffen voor. Het gehele biotoop veranderde, zowel in als rondom het water.

Erkwara vis en daarmee vogels, die van vis leven. Maar teveel voedselrijk

water en menselijke aktiviteiten vervuilde en verontrustten het gebied in de

vijftiger jaren zodanig, dat in 1958 het terrein afgezet werd en er geen afval-

water meer geloosd werd. Daardoor is het nu een rustig en "schoon" gebied, waar

veel vogels broeden en nog veel meer soorten zijn waargenomen. Ook (beschermde)

planten, als klokjesgentiaan en zonnedauw zijn er aanwezig.

Tijdens onze wandeling zagen en hoorden we ongeveer 40 soorten vogels.

Er waren volop Kramsvogels en Koperwieken aan het trekken, zodat we ze duidelijk

konden zien en horen. Ook de Waterral hoorden we enkele malen. Ik weet alleen

van een plaatje hoe dat beestje er uit ziet. Jammer, ik zou hem zo graag eens

echt willen zien.

Op een bepaald moment werd er een Sperwer opgejaagd door een stelletje Zwarte-

kraaien. Deze mooie snelle stootvogel werd door iedereen duidelijk waargenomen.

Ook een Buizerd zagen we z'n prachtige capaciteiten om op thermiek te vliegen

vertonen. Ondertussen werd ook nog de eerste Watersnip, die er dit jaar gezien is,

opgeschrikt door onze belangstelling. Net als een Ijsvogel. Ik liet me vertellen

dat het de derde van deze eeuw was, die er werd gezien.

Bovendien zagen we volop Futen, Dodaars, Wintertaling, Slob-,Kuif-, en Wilde

eenden en hoorden we Goudhaantjes, Matkoppen, Zanglijsters en Veldleeuwerikken.

Een willekeurige greep uit alle soorten.

Later waren we nog even in de hut, waar we heel duidelijk zichtbaar een Havik

in een boom zagen zitten. Waarschijnlijk was het een jonge vogel: er was bruin

aan zijn lijf. Het was in ieder geval een waardig slotnummer.

Al met al een heel plezierige en leerzame excursie.

Terwijl de zon de najaarsnevel langzaam oploste en voor een heldere, stille

herfstdag zorgde, opende Jelle Harder voor ons het hek van het Laarder Wasmeer.

We waren met 24 mensen gekomen om dit bijzondere natuurgebied te verkennen.
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