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Van het Goois Vogelnet

Het afgelopen jaar werden veel bijzondere vogels gezien in de Bovenmeent. Een

van de hoogtepunten was de waarneming van een roodstuitzwaluw.

Een nieuwe soort voor het Gooi

Allereerst.... Na alle leuke waar-

nemingen die vorig jaar in de

Bovenmeent zijn gedaan, zijn

Ricardo van Dijk en ik bezig met

het maken van een verslag voor

de Korhaan. Het gebeurt per

slot van rekening niet jaarlijks

dat soorten als steltkluut, kwar-

telkoning, kleinst waterhoen en

oneindig veel meer, in zo’n klein

gebied in het Gooi zijn te be-

wonderen voor een groot pu-

bliek. Ik heb de taak serieus op-

gevat en ben al weken minimaal

twee avonden in de week in de

Bovenmeent de aantallen stelt-

lopers aan het tellen. De laatste

paar weken waren vooral bos-

ruiter, kemphaan en watersnip

aanwezig in wisselende aantal-

len, maar ook oeverloper, zwar-

te ruiter, groenpootruiter en wit-

gat werden gezien, naast soor-

ten als grote en kleine zilver-

reiger, wespendief, blauwe en

bruine kiekendief, havik, sper-

wer, boomvalk en buizerd.

Zoals al gezegd, ik ben veelvul-

dig in de Bovenmeent te vinden.

Ik heb al vernomen dat ik plaat-

selijk bekend sta als “de jongen

met de blauwe fiets”. Ik meen

zelfs te bespeuren dat de altijd

aanwezige ganzen mij herken-

nen en een genoegzaam gakje

van herkenning laten horen als

ik bepakt en bezakt weer langs
kom rijden (of zou ik me dit in-

beelden?). De laatste paar we-

ken was het niet al te opzienba-

rend, maar altijd waren er wel

leuke soorten te vinden, bos-

ruiters (tot op drie meter te be-

naderen), geoorde futen met

jongen, grote en kleine zilver-

reiger bij elkaar, om maar een

paar krenten in de pap te noe-

men.

Vanavond (28 augustus) was

het echter weer goed raak. On-

danks de fikse buien van de af-

gelopen dagen staan grote
stukken van de Bovenmeent

droog, er zijn veel slikgebiedjes

ontstaan. Vanavond waren

naast de grote groepen kieviten,

7 zwarte ruiters, 1 witgat, 15

bosruiters, 40 kemphanen, 50

watersnippen en ook weer de

Één van de vele soorten die het

afgelopen jaar werd waargeno-

men in de Bovenmeent, het na-

tuurontwikkelingsproject aan de

zuidkant van het Naardermeer,

was een roodstuitzwaluw. Nog

nooit eerder was deze soort

waargenomen in het Gooi. Zo-

als een modern vogelaar be-

taamt, heb ik mijn waarneming

voorgelegd aan de CDNA, de

Commissie Dwaalgasten Neder-

landse Avifauna. Afgelopen

week ontving ik een melding

van de CDNA dat mijn waarne-

ming was aanvaard. We kunnen

dus nu een nieuwe soort bij-

schrijven op de lijst met soorten

die in het Gooi zijn waargeno-

men.

Het bovenstaande is het resul-

taat van een waarneming die op

28 augustus 2000 via het Goois

Vogelnet werd verspreid en die

we, voor diegenen onder ons

die nog niet bij het Goois Vogel-

net zijn aangesloten, hieronder

weergeven.
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geoorde futen met jongen aan-

wezig. De vogels waren erg

vliegerig. Bij het overkomen van

een luchtballon vloog alles in

één keer de lucht in, dan zie je

pas hoeveel vogels er in de

plasjes verscholen zitten. Dui-

zenden eenden, ganzen, meeu-

wen en steltlopers vliegen als

één wolk op. Er was ook een

vrouwtje havik aan het jagen,
iets wat de rust van de vogels
niet ten goede kwam. De havik

vliegt geregeld over het gebied,
doet een aantal duiken en gaat
dan steevast op een verscholen

plekje zitten om een volgend

goed moment af te wachten.

Het beest ging zelfs een keer op

een meter of 40 afstand in een

voor mij open plek zitten en was

daar mooi te zien.

Van andere vogelaars kreeg ik

verhalen te horen van ooievaars

die in de afgelopen dagen rond

het Naardermeer waren gezien

en prompt kwam er een ooie-

vaar aanvliegen en ging boven-

op een lantaarnpaal langs de

Loodijk in het ondergaande zon-

netje staan. Wat een mooi

beest! Tijdens één van de vluch-

ten van de steltlopers viel mijn

oog op een paar kleinere vogels

die meevlogen. Ze gingen ge-

lukkig vrij vooraan zitten en toen

kon ik 1 krombek-, 1 bonte- en

3 kleine strandlopers onder-

scheiden, ze waren erg mooi te

zien Tijdens het bekijken

van deze strandlopers, viel mij
ineens op dat er grote groepen

zwaluwen door mijn beeld vlo-

gen. Huis- en boerenzwaluw

scheerden vlak boven het water

om te drinken. Plotseling viel

mijn oog op een afwijkende
zwaluw die door mijn telescoop-
beeld vloog en na drie keer slik-

ken kon ik er niets anders van

maken dan een roodstuit-

zwaluw. Het beest vloog tussen

ongeveer 100 huiszwaluwen en

50 boerenzwaluwen. Met de

verrekijker was hij zo weer ge-

vonden, en gedurende een mi-

nuut of 20 heb ik hem boven de

plassen en boven de zegge-
velden aan de andere kant kun-

nen bewonderen, onderwijl druk

bezig te proberen mijn vaste

vogelmaten mobiel te bellen. De

één was met vakantie, de ander

een paar daagjes in Zeeland,

eten was ook een goed excuus,

kortom ik kon zo snel niemand

vinden die als een haas naar de

Bovenmeent kon komen, dus

heb ik “helegaar alenig” van

deze mooie vogel moeten ge-

nieten (en geloof me, dat was

echt geen drama!).
Na ongeveer 20 minuten vloog
de hele groep zwaluwen hoog

op, richting Naardermeer en

verloor ik ze uit het oog. Wellicht

ging de groep zwaluwen over-

nachten in de rietvelden van het

Naardermeer. Een kwartiertje
later vlogen ook grote groepen

spreeuwen over de Bovenmeent

dezelfde kant op

Vlak voor de schemer ben ik

huiswaarts gekeerd, omringd
door van alle kanten opdoe-

mende witte wieven, maar met

een onuitwisbare glimlach rond

mijn mond.

Hans van Oosterhout


