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De favoriete vogelplek van Martin Jut

Mijn eigen achtertuin

Lenny Langerveld

Waar?

Waarom?

Ik woon aan de G.H.

Breitnerlaanin Muiderberg. Het

uitzicht is misschien voor veel

mensen niet eens héél bijzonder,

maar voor mij is het een oase van

rust. Drie weilanden,

hoogspanningsmasten, achter de

bomen de spoorlijn naar Almere

en de A6. In mijn vorige huis keek ik tegen een schutting aan en nu heb ik deze weidse einderachter

me. Soms zet ik ’s morgens vroeg mijn stoel al aan de rand van de tuin, het statiefmet kijker plaats ik

erbij, de verrekijker hang ik aan de stoel. Dat laat ik dan de hele dag staan om bij tijd en wijle naar

vogels te kunnen kijken. Vogelboek onder handbereik en als ik in een heel fanatieke bui ben, ook mijn

notitieboekje. Het is niet eens dat ik heel zeldzame vogels zie. Voor schuwe vogels is het toch nét te

druk. Er scheren wel eens boomvalken voorbij, net als ooievaars, reigers, kieviten, scholeksters. Soms

passeert er een vos ,want er staat een perceel maïs. In de boomrand zitten bosvogels, maar ook in mijn

tuin zie ik die. Puttertjes, groenlingen, zwartkopjes, roodborsten. Ik heb een foto waarop een havik in

de achtertuin een vogel zit te plukken. De ijsvogel heb ik de afgelopen twee jaar regelmatig gezien,

maar vanaf begin februari niet meer.

Natuurlijk ga ik ook wel eens naar het Naardermeer, of de Oostvaardersplassen, maar dan moet ik er

meer tijd voor vrij maken.

Wanneer?

In het voorjaar, liefst ’s morgens. Ook omdat de zon danboven de weilandenopkomt. Dan moet ik

wel tegen de zon inkijken, vogels zijn dan zwarte silhouetten. Desalniettemin is de ochtend het mooist.

Sinds wanneer?

Sinds we hier driejaar geleden zijn gaan wonen. Mijn grote angst is natuurlijk, dat de gemeente deze

percelen gaat bebouwen. Ik hoop echt dat de weilanden onberoerd blijven. Onaangetast.

Hoe vaak?

Ik werk voor een oliemaatschappij. Dat betekent dat ik dagen achter elkaar aan het werk ben, maar

daarna ook een paar dagen aaneengesloten thuis doorbreng. Het voordeel is, dat ik dan op

doordeweekse dagen in alle rust vanuit mijn achtertuin kan vogelen. Mijn werk is op produktie-

platforms; ik zwerf de heleNoordzee over. Ik vogel daar ook wel, maar ik heb niet zoveel met

zeevogels. Terwijl ik natuurlijk enorm verwend ben. Jan van Genten zien vind ik héél gewoon. Je zult

er trouwens verbaasd van staan, hoeveel collega’s zich op die produktieplatforms voor vogels
interesseren.

Samen of alleen?

Ik probeer mijn zoons van 19 en 17 er nog steeds voor te interesseren, maar ze lachen me keihard uit

als ik over vogels begin. Maar ja, wie weet.... Toen de oudste op de kleuterschool zat, verbeterde hij

zijn juffrouw die een pimpelmees voor een koolmees aanzag. Dus stiekem weten ze er best wel wat

van af.

Het uitzicht vanuit mijn eigen
achtertuin.


