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vlogen er formaties Aalscholvers van en naar het 

IJsselmeer, met daartussen een Sneeuwgans. Wat 

zeg je? Jawel, een Sneeuwgans! 

Na de koffie zijn we te voet verder gegaan naar de 

observatiehut van de Lepelaarsplassen.  

Onderweg zagen we Sijsjes en Kneutjes en 

hoorden en zagen we de Blauwborst.  

Voor een aantal mensen was dit de eerste 

waarneming van een Blauwborst en er werd dus 

uitgebreid gefotografeerd en geobserveerd. Vanuit 

de hut zagen we weer veel Aalscholvers in de 

broedkolonie. Verder veel Grauwe Ganzen met 

pullen, Dodaarsjes op nog geen 5 meter van de 

observatiehut, diverse eenden, Blauwe Reiger enz. 

Op de terugweg naar de auto’s zag Jelle nog  een 

Havik overvliegen, en zagen Jan en Robert een 

mooi groepje  Baardmannetjes. 

 

Vervolgens zijn we naar de observatiehut "de 

Kluut" gegaan en hebben we een tussenstop 

gemaakt op de Oostvaardersdijk.  

Om de observatiehut "de Zeearend" te bereiken 

maak je eerst een fikse, maar mooie wandeling 

door prachtige rietlanden. Gezien zijn o.a. Grote 

Bonte Spechten, Wintertalingen, Slobeenden en op 

de achtergrond een grote groep Edelherten.  

Op de wandeling terug naar de auto worden 

Roerdomp gehoord en een Beflijster gezien. Ook 

werd er een Zoekvogeltje gehoord en gezien.  

Na enig zoekwerk werd hij definitief niet grote, 

hard en vals zingende tjiftjafachtige Fitis, met een 

te grote oogstreep, een variant die Lars Jonsson 

ontgaan was. We zoeken voor deze vogel nog een 

naam. Verder hier in het moeras volop baltsende 

Dodaarsen. 

 

Op de terugweg, aan de zuidzijde van de 

Oostvaardersplassen zagen wij  langs de spoorlijn 

een Klapekster. Voor velen was dit een nieuwe 

soort. Gelukkig liet hij zich uitgebreid observeren, 

waar  iedereen dankbaar gebruik van maakte. 

Wat verderop zagen we vanaf de Braamberg langs 

de spoorlijn bij de Lage Vaart een prachtige grote 

groep Edelherten, wel 40 a 50 stuks. En tussen 

deze herten liep midden op de dag op het gemak 

een prachtige vos te foerageren. Voor velen was dit 

een bijzondere waarneming. Deze vos was 

namelijk prachtig op kleur, roodbruin met witte 

staartpunt. 

 

Hoewel niet iedereen alles gezien zal hebben, 

gingen we met een voldaan gevoel over deze 

prachtige zonnige dag met in totaal 80 

vogelsoorten om 4 uur weer naar huis. 

 

 

 

SLOOTJESEXCURSIE OP ZATERDAG 10 JUNI 2000 
 

Kees Verweij 

 

Na aandringen van verschillende kanten hadden we 

in het begin van het jaar besloten weer eens zo'n 

vertrouwde slootjesexcursie te organiseren. 

Op zaterdagmorgen 10 juni jl. was het zover. Met 

ongeveer 20 personen, waaronder een groot aantal 

kinderen, gingen we vanaf het Jan Verwey 

Natuurcentrum in de richting van de Varkensbos-

laan, gewapend met netten, potjes, vergrootglazen, 

boeken enz. enz. 

Zo'n slootjesexcursie blijft zowel voor jong als oud 

altijd weer spannend. Wanneer je een schepnet 

voorzichtig door het water haalt is het altijd maar 

weer afwachten, wat je bovenhaalt. Soms zijn het die 

griezelige bloedzuigers, die bij nader inzien 

helemaal niet zo griezelig zijn. De meest algemene 

bloedzuiger is de Gewone Bloedzuiger, die soms 
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vele centimeters lang kan worden. Wanneer je hem 

in een aquarium zet zie je hem met een golvende 

beweging over het glas kruipen. Van deze soort 

werden er verschillende boven water gehaald. Alge-

meen waren de watervlooien, die als het ware 

doorschijnend zijn. Onder de loep kon je z'n 

opvallend uiterlijk duidelijk waarnemen. 

Een leuke 

verrassing 

was de 

waterspin, de 

enige spin, 

die geheel 

onder water 

leeft en zijn 

woonplaats 

maakt in een 

grote 

luchtbel, die 

hij steeds 

aanvult vanaf 

het 

wateroppervlak. Verschillende insecten brengen hun 

larvestadium in het water door en we konden er 

verscheidene soorten verzamelen, zoals enkele 

larven van waterjuffers, haften en steenvliegen. 

De wantsen vormen een heel speciale groep. De 

meest bekende vertegenwoordiger is de 

Schaatsenrijder, die zich snel over het 

wateroppervlak kan verplaatsen. Andere opvallende 

soorten waren de Duikerwants en het Bootsmannetje 

of Rugzwemmer. Vooral van deze laatste soort 

werden er velen gevangen. Een grote en zeer 

opvallende wants was de Waterschorpioen, die je 

over het algemeen niet zo vaak aantreft. Door een 

van de kinderen werd een prachtig exemplaar 

bovengehaald. 

Dat schelpen niet alleen in zee groeien werd ons bij 

deze excursie wel 

duidelijk. 

Verschillende 

exemplaren van de 

Gewone Poelslak 

werden 

bovengehaald. Van de 

schijfhoornslakken 

werden zowel de 

Posthoornslak als de 

Gekielde 

schijfhoornslak 

bovengehaald.  

Ook werd er nog een 

tweekleppige soort 

bovengehaald n.l. het 

Erwtenmosseltje, dat slechts een halve centimeter 

groot was. 

Het zou in dit verband te ver voeren alle soorten hier 

te behandelen, maar wellicht is het nog leuk te 

vermelden, dat we nog enkele kleine stekelbaarsjes 

vingen en zelfs een jong snoekje. Ook enkele jonge 

salamanders bleken in onze schepnetten te zitten. 

Met elkaar zijn we ruim 1½ uur bezig geweest en 

ieder stond er weer versteld van, wat er zo allemaal 

in zo'n kleine poldersloot groeit. Na de excursie 

hebben de kinderen alle dieren weer netjes in de 

sloot teruggebracht. 

Een excursie, die beslist voor herhaling vatbaar is.

 

Excursie naar Starrevaart 
 
Jelle van Dijk 

 

Dat je de weersvooruitzichten met een korrel zout 

moet nemen, bleek maar weer eens op zaterdag 8 

juli. Krol had veel regen en wind voorspeld, maar 

het viel allemaal reuze mee. En ook al zou het niet 

droog zijn geweest, dan nog zou de geweldige 

kijkhut van Starrevaart ons een prima excursie 

hebben bezorgd.  

Met acht deelnemers reden we via Zoeterwoude en 

Stompwijk naar de Starrevaart. Hier voegde Mieke 

Bernard zich bij het gezelschap.  

De eerste aanblik maakte ons direct duidelijk dat 

het water vrij hoog stond. Vermoedelijk houdt men 

in de zomer het waterpeil kunstmatig hoog in 

verband met het gevaar van botulisme. Twee jaar 

geleden stond het water veel lager waardoor er veel 

steltlopers op de slikken afkwamen. De uitbarsting 

van botulisme kostte veel vogels toen het leven.  

Het aantrekkelijke van de Starrevaart voor vogels 

wordt gevormd door de combinatie van een diep 

deel in het zuiden en een ondiep deel met een 

eilandje in het noordelijk deel van het gebied.  

Dit eilandje wordt gebruikt door Kokmeeuwen en 

Visdiefjes om er te broeden. Grotere aantallen 

Kokmeeuwen maken hun nesten op de rietpollen 

langs de westrand van het gebied.  

De wandeling van de parkeerplaats naar de hut liet 

behalve Kokmeeuwen ook Kleine Karekiet, 

Rietgors, Lepelaar, Aalscholver en Grauwe Gans 

zien. Vanuit de hut hadden wij een fantastisch 

uitzicht op de gehele plas. Onder het genot van 

koffie is het daar goed vogelen!  Natuurlijk wordt 




