
Fitis | 52 | 2 | 201692

Rijke vogelvaartocht door Eilandspolder

Er bleek bij de leden van de Vogelwerkgroep veel belangstelling te zijn voor de vaar-

excursie op zaterdag 14 mei naar de Eilandspolder. Zoveel, dat één boot niet voldoen-

de was om iedereen een plek te geven. Daarom werd besloten een tweede boot in te 

zetten, zodat we toch allemaal mee konden.

Met liefst twee boten op excursie

We verzamelen die ochtend bij station 
Spaarnwoude om met meerdere auto’s 
naar de Eilandspolder te rijden die gele-
gen is tussen Driehuizen en De Rijp. Na 
een aantal bijzonder zonnige zomerse 
dagen was de temperatuur die nacht 
net zo diep gedoken als het visdiefje dat 
later af en toe voor ons uit vloog. Boven-
dien was er een fikse noorderwind en 

lagen er buien op de loer. In de werk-
schuur van Landschap Noord-Holland 
- dat het gebied beheert - was er iets 
warms te drinken en Rutger deelde nog 
extra regenbroeken uit, want intussen 
hadden ook de optimisten onder ons  
wel door dat we het niet droog zouden 
houden. We waren amper in de boten 
gestapt of we kwamen al meteen in de 

Manoeuvreren met twee boten vol 
blije vogelaars in de eilandspolder. 
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Rijke vogelvaartocht door Eilandspolder
Met liefst twee boten op excursie

ban van een mannetje en vrouwtje 
Bruine Kiekendief, die iets verderop bo-
ven de rietkragen belaagd werden door 
een drietal Grutto’s, die in de bloemrij-
ke weilanden met enorme aantallen 
broeden. Het riet aan de randen wordt 
speciaal kort gehouden door maaien en 
verbranden om de Grutto’s het uitzicht 
te geven, dat ze nodig hebben. Een flin-
ke klus als je ziet hoe snel riet terug-
groeit.
In een boot ‘glijdt’ het landschap aan je 
voorbij. Niet vergeten op tijd te bukken 
bij de bruggetjes waar de Witte 
Kwikstaarten onder broeden en intus-
sen genieten van de Veldleeuwerik, Klu-
ten, Bergeenden, Rietgors, Boerenzwa-
luwen, Gierzwaluw, Tureluur, Kievit, 
Slobeend en zo veel meer achter de bre-
de randen met Koekoeksbloemen.
In de buurt van het Kerkemeertje leg-
gen we aan en lopen naar de vogelhut 
en er tegenover naar de enige bosscha-
ge in het gebied met onder meer de 
Rietzanger en Kleine Karekiet. Vanaf 
het uitkijkplatform daar zien we lepe-
laars binnenzweven, die op zoek zijn 

naar eten in dit prachtige oer-Holland-
se weidelandschap. Rutger vertelt nog 
dat de grote aantallen ganzen een pro-
bleem vormen en dat ook het gras door 
de grote hoeveelheden ganzenpoep on-
bruikbaar wordt. Daarom werden dit 
jaar 5.000 eieren geolied en weer terug-
gelegd, zodat de ganzen blijven broeden 
en er niet opnieuw eieren gelegd wor-
den. Een gebied beheren houdt het één 
en ander in... !
Op de terugweg krijgen we op De Lei, de 
grootste waterplas in het gebied met de 
wind en een fikse regenbui van voren. 
Maar ook al waren we doornat, het was 
de enige èchte bui van die dag.
We zagen bij elkaar meer dan 45 soor-
ten met als afscheid de Torenvalk, die 
neerstreek op een paaltje bij café De 
Vriendschap waar we nog een kopje 
koffie hebben gedronken.
Een toepasselijke naam om deze rijke 
vogelvaartocht in de Eilandspolder  
samen af te sluiten.

■ Francoise de Ruijter

Gierzwaluwliefhebbers gezocht!

Mag ik via deze weg een beroep doen op leden van de Vogelwerkgroep ?
Gierzwaluwbescherming Nederland heeft leden nodig om de bescherming van de Gier-
zwaluw en de Gierzwaluwen in stand te houden. Het ledenaantal van Gierzwaluw-
bescherming is niet groot of voldoende. De vereniging wil graag meer leden om deze 
werkgroep te versterken.

Wanneer men lid wordt, krijgt men het Gierzwaluwbulletin gratis. Het lidmaatschap 
bedraagt €15,- per jaar.
Wie o, wie heeft hart voor deze bijzondere zomervogel. De vogel die onder meer voor 
nestbouw afhankelijk is van geschikte huizendaken. Als gevolg van nieuwe bouw-
methoden blijven er steeds minder kieren en kleine gaten beschikbaar waar de Gier-
zwaluw gebruik van kan maken.

Wie de werkgroep wil steunen, kan contact opnemen met Egbert Leijdekker 
e.leijdekker@kpnmail.nl of met penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl

Ik hoop dat via deze weg van de Vogelwerkgroep mensen lid willen worden?

■ Met dank, Gemma Terpstra


