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IJs- of roofvogeldag???

Verslag van de auto-excursie rondom Zwolle van 30 augustus 2003. Door het

gevarieerde programma, het weer dat meewerkte en het grote aantal

verschillende soorten een zeer geslaagde excursie, waarbij vooral ijsvogels en

roofvogels de show stalen.

Arnold Top

den werden we verwelkomd

door een grote zwerm boeren-

en huiszwaluwen. In het slik wa-

ren een oeverloper, een witgat

en een bosruiter aan het foe-

rageren en in het aansluitende

grasland zat een familie gele
kwikstaarten die zich uitgebreid
liet bekijken. Lopende over de

dijk richting het parkgedeelte

vloog voor ons een sperwer op.

In Zwolle aangekomen scheen

de zon volop en het zicht was

fantastisch. Als eerste gingen we

naar het Engelse Werk, een

landschapspark in Engelse stijl

gelegen aan de uiterwaarden

van de IJssel. Bij de uiterwaar-

‘s Morgens vroeg om half 7 ver-

zamelen bij station Bussum-

Zuid. De weersverwachting gaf

een buiige dag aan en de op-

komst van excursiegangers was

dan ook met vier personen laag.

Samen met excursieleiders

Frank en Bertus (die toen hij

Frank ophaaldeontdekte dat

zijn telescoop nog thuis voor de

deur stond) op weg naar Zwolle,

waar Erik Hans ons stond op te

wachten met een naar later

bleek gevarieerd programma.
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In het park zit een nest van een

ijsvogel, maar deze liet zich niet

zien. Wei waren er verscheidene

boomklevers, een tjiftjaf en een

grote bonte specht te zien. De

kleine bonte specht liet zich wel

horen, maar niet vinden. In dit

park vol met bijzondere bomen,

eekhoorns en konijnen zitten

veel soorten kleine “tuin- en

park” vogels.

Rond negen uur kwam er veel

mensen voor een hondentrai-

ning het park in en werd het tijd

om naar de overkant van de

IJssel te gaan. Daar ligt bij het

plaatsje Haltem de Wiessen-

bergse Kolk, een wateroverloop-

gebied. Naast de meer voorko-

mende soorten zoals knobbel-

zwaan, aalscholver en kok-

meeuwen, liepen er twee water-

snippen en een bontbekplevier.
Hier was ook een populatie van

verwilderde nijlganzen aanwe-

zig. Bij het sluisje zagen sommi-

gen in een flits de eerste ijsvo-

gel. Teruglopend naar de auto

vloog er ineens weer één als

een raket vlak over het water,

maar nog steeds te vlug om

door iedereen gezien te worden.

Als bonus was er een paartje

boompiepers dat zich even liet

zien.

Als volgende locatie had Erik

Hans een elektriciteitsmast met

een boomvalkennest in Laag
Zuthem uitgekozen. Nog voor-

dat we de auto uit waren hing er

al een torenvalk in het weiland

voor ons tebidden. De elektrici-

teitsmast werd bevolkt door drie

boomvalken waarvan één zich

uitgebreid op een dwarsligger

ging zitten poetsen en een

plaatje vormde in de telescopen.

Ondertussen kwamen tussen de

eerste wolken van de dag vier

buizerds langs gezweefd. Toen

ze vlak boven ons waren kon-

den we bij één duidelijk de ka-

rakteristieke polsvlekken van de

ruigpootbuizerd onderscheiden.

Toen we bijna in de auto’s wil-

den stappen ontdekte Bertus

nog de eerste visarend die hoog
over ons heen vloog. Nog geen

11 uur en al zes soorten roofvo-

gels gezien!

Aan de oostzijde van de I Jssel

liggen de Tichelgaten van Win-

desheim waar vroeger kleiputten

waren voor de baksteenfabriGa-

ge. Over smallepaadjes lopend

zie je aan de linker- en rechter-

kant plasjes verschijnen waar je
door gaten in de beplanting een

mooi zicht op hebt. Na eerst

door een grote familie staart-

mezen (zo’n vijftien stuks) en

een gezin knobbelzwanen te zijn

begroet, zagen we de ene ijs-

vogel na de andere verschijnen.

Ongestoord zittend op een tak

op zoek naar vis of scherend

over het water. Iedere plas leek

wel een eigen turkooisblauwe

bliksemschicht te bezitten. Als

we alleen de ijsvogels tellen die

we zagen en niet degene die we

hoorden waren het er minstens

zes. Andere vogels die we in dit

gebied zagen waren visdiefje,

dodaars, krakeend, smient,

slobeend, wintertaling, kuifeend

en verschillende grauwe vlie-

genvangers. Op de dijk naar de

vogelhut zat in het gras een

vrouwtjes tapuit, en vanuit deze

hut kijkend op een meertje za-

gen we, naast algemene soor-

ten, op de oever een groenpoot-

ruiter, bosruiter en tureluur.

Langzaam begon het weer nu te

verslechteren. Op weg naar de

Vreugderijkerwaard, een nieuw

gecreëerd natuurgebied, onder-

weg een grote groep roeken en

andere kraaiachtigen en ver-

schillende buizerds. Vanafde

dijk zicht op een plasje met

grutto's, wintertalingen, enkele

visdieijes en een jonge berg-

eend.

Omdat het weer nu snel slechter

begon te worden op weg naar

de Vossemeerdijk bij Kampen.

Meteen liet zich al een vrouwtje

bruine kiekendief zien, maar een

goede afsluiting bezorgde Frank

ons die in zijn telescoop een vis-

arend vond, zittend op een paal.

Omdat ik eerder weg moest,

miste ik helaas nog een tweede

visarend en een prachtige vol-

wassen zeearend die zich op

het allerlaatst nog prachtig lieten

zien. De zeearend vloog plotse-

ling voor de auto's uit naar na-

genoegdezelfde boom van

waaruit hij voor Erik Hans tijdens
diens voorexcursie een week

eerder ook al opgevlogen was.

De zeearend liet zich zowel vlie-

gend als zittend op enkele kale

eilandjes prachtig bekijken.

Ijsvogel Tekening: Arthur Singer


