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Ouderkerk a/d Amstel

door

Rob van Veen

Voor wandelaars is een gedeelte direkt aan de plas afgesloten, en wel aan

de oostkant (A2) en aan de zuidkant (A9). Wel is het mogelijk met de auto

rondom de plas te ryden en diverse stops te maken.

Op zondag 29 december bij druilerig weer naar de zandafgraving tussen de

A2en de A9 bij Ouderkerk a/d Amstel gereden. Op de A2 richting Amsterdam

de afslag Ouderkerk genomen. Bij de stoplichten rechtsaf richting Ouderkerk

over de A9. Vóór het benzinestation linksaf en dan rechtdoor naar het

parkeerterrein. Let op bij het afslaan, het is een gevaarlijke en drukke weg!

Op de plaats van de afgraving (het zand is gebruikt voor de aanleg van

wegen), is een plas ontstaan welke 'szomers gebruikt wordt door surfers en

’swinters een rustgebied is voor watervogels.
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Deze plas is vooral bekend om zijn Smienten en je hoort ze dan ook, het be-

kende gefluit van een paar duizend Smienten. Nu is het natuurlijk de sport

om tussen al die Smienten, Kulfeenden, Meerkoeten en Wilde Eendende daar

wat minder voorkomende soorten te ontdekken, en ze zijn er: Slobeend, Krakeend,

Brilduiker, Aalscholver, Fuut, Geoorde Futen en een groepje Nonnetjes. Er

zijn ook Knobbelzwanen, Grauwe Gans, Mantelmeeuw en Kokmeeuwen.

Op het land rondom de plas vliegt een groep Graspiepers en duikt even verderop

een koppel Holenduiven in het gras.

Verder nog twee soorten gezien, welke als soort niet uniek zijn maar volgens

mij wel hun aanwezigheid op 29 december, namelijk de Tureluur en de Kluut.

Thuis maar verder uitzoeken.

De Tureluur foeragerend aan de oever van de plas en de Kluut in een sloot,

direkt verbonden met de plas, foeragerend tussen Knobbelzwanen en Krakeenden.

Volgens de beschrijving in "Vogels tussen Vecht en Eem" is de laatst bekende

melding van een Tureluur in november en van de Kluut zijn er in december een

aantal waarnemingen geweest. De laatst bekende was op 27 december 1961.

Volgens Petersons Vogelgids overwintert de Tureluur in klein aantal op de

Wadden en overwintert de Kluut in klein aantal in Zeeland.

Dit zijn toch leuke ontdekkingen waar je mee kunt thuiskomen.

Het gebied, dat niet zo ver van ons werkgebied ligt, is voor de water-

vogelliefhebber zeker een bezoek waard.


