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De favoriete vogelplek van... Hans Oosterhout.

De natte Hond

Waarom?

De naam Natte Hond is overigens bedacht door

Ruud van Beusekom.

Wanneer ga je er ’t liefst heen/wanneeris ’t er

het mooist?

Met name tijdens de trektijd van steltlopers is

de Natte Hond beslist een aanrader. April en

mei, maar ook eind juli en augustus. Ieder uur

kan de samenstelling van de aanwezige vogels
anders zijn. In de afgelopen jaren zijn de

Wat is je favoriete vogelplek?

Door de enorme variatie in biotopen
is het hele Gooi eigenlijk een grote

speeltuin voor me; het helejaar
dooris er ergens wel wat te beleven.

Groot voordeel is dat alles prima op

de fiets te doen is. Binnen de kortste

keren zitje van een randmeer, via

enorme heidevelden, zomaar

middenin de bossen. Ik kan me niet

veel plekken in Nederland voor-

stellen waar dat fietsend te doen is.

Maarals ik dan toch moet kiezen

dan is de laatste tijd de Natte Hond

mijn favoriete plek.

meeste in Nederland voorkomende steltlopers

al gezien op de Natte Hond. Soorten die

normaal alleen aan dekust te zien zijn doen de

Natte Hond geregeld aan. De steenloper is er

regelmatig te vinden, maar ook soorten als

kanoet, bonte strandloper, drieteenstrandloper

en zilverplevier. Het blijft spannend, iedere

keer als ik er aankom. Daarnaast zijn er leuke

soorten als dwergstem en strandplevier die er

broeden, of gebroed hebben.

Hoe vaak kom je er?

In de trektijd ben ik er meerdere keren per

week te vinden op twee plekken: vanuit de

oude door deVogel werkgroep opgerichte

Vogelhui aan het Eemmeer, ten oosten van de

Stichtse Brug en ook op het talud van de A27,

vanwaar de eilandengoed te overzien zijn.

Samen ofalleen?

Ik kom er geregeld met mijn vogelvrienden en

-vriendinnen, maar ook ben ik er vaak alleen te

vinden; heerlijk uren turen.

Lenny Langerveld

De NatteHond is nog niet zo lang geleden

ontstaan, na het storten van flinke

hoeveelhedenslib en zand in het Remmeer

voor het eiland de Dode Hond. Hierdoor is een

aantal zandeilandenontstaan, met daaromheen

wisselende hoeveelhedenslikranden, wat

natuurlijk veel steltlopers aantrekt.

Daarnaast is de Natte Honddé plek voor een

van de meest opzienbarende

natuurverschijnselen in het Gooi. leder jaar,

vanafhalf juli, verzamelen enorme, iederjaar

nog toenemende aantallen casarca's zich op de

Natte Hond om daar gezamenlijk de rui doorte

maken. Niemand weet waar deze aantallen

vandaankomen, maar het blijft een erg mooi

gezicht, hele kuddes van deze mooie oranje

eenden.


