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VERSLAG VWG-KAMPEERWEEKEND DRENTE 9-11 JUNI

Het tentopzetten op het natuurkampeerterrein "Meindersveen" b'lj Borger bleek
niet iedereen even gemakkelijk af te gaan. Peter bijvoorbeeld creëerde van
grondzeil, tentdoek en scheerlijnen een Denig-versie van de zo authentieke
Drentse plaggenhut. Jan Joost ("Jee Jee") kwam bij het laarzen aantrekken
elke keer enthousiast tot de ontdekking dat tentdoek niet dezelfde stugheid
bezit als die vertrouwde Amsterdamse bakstenen muren. Het natuurkampeerterrein deed z'n naam eer aan. Het waren zeker niet de minsten die klaagden
over slaapgebrek als gevolg van lawaaiige Goudvinken, Gekraagde Roodstaarten
en die vervelende Tortelduiven met hun gekoer om vijf uur 's ochtends.
De boswachterijen rond het kampeerterrein werden enkele malen bezocht. Het
meest memorabel was ongetwijfeld een groep van ongeveer 40 in het zonnetje
zittende Kruisbekken die een berkeboom omtoverden in een sappige vruchten
dragende perzikboom. Even later "kiepten" ze door een larixplantage en waren
de juvenielen, mannetjes en vrouwtjes voor iedereen goed waar te nemen. Behalve he bekende "kiep-kiep" werden toen ook de wat minder bekende babbelende
geluiden gehoord. Eén dag werd besteed aan een bezoek aan één van de laatste
hoogvenen in Nederland, het Amsterdamse en Schoonerbeeker Veld. Naast een enkele Wespendief werden hier zeer fraai mannetje en vrouwtje Blauweborst waargenomen. Landschappelijk was het gebied zeer aantrekkelijk en het verbaasde ons
dat niet meer dagjesmensen hier van de mooie Pinksterdag wilden genieten.
Er werd een avondexcursie gemaakt naar de Dollard om Kwartelkoning, Kwartel
en Grauwe Gors te horen. Er was slechts één Kwartelkoning bereid voor ons een
deuntje te kreksen, hetgeen Ton prompt deed verzuchten dat hij, na zoveel jaar
intensief vogelen, deze soort eindelijk op zijn Nederlandse lijst kon bij turven.
De Kwartel liet het afweten en de Grauwe Gors zweeg in alle talen, maar deze
komen ongetwijfeld volgend jaar aan bod.
De soortenlijst van het kampeerweekend zag er zo uit:
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De stapvoets varende hakkepuf kan 40 personen vervoeren; 19 VWG'ers gaven
zich op waarvan er uiteindelijk slechts 13 bij Amstelstation stonden. De gids
van Natuurmonumenten vond het maar een klein gezelschap. De thuisblljvers
bleken weer eens ongelljk te hebben. Alleen al dat halfuurtje in de waarnemingshut aan de rand van de aalscholverkolonie maakte deze koele zondagmorgen tot
een "bijzondere belevenis. Aalscholvers doen mij altijd denken aan een vriendelijk
soort voorhistorische reptielen, gevleugeld en voorzien van .haaksnavels. Gefascineerd werden wij door de honderden rondscharrelende jongen, altijd tuk op
een volle krop van de oudervogels. Die geur van vogelmest tussen kale, stervende bomen, dat koor van bedelroepen, oergeluiden uit alle windstreken.
Onze gids was constant aan het woord, ging uitvoerig in op alle vragen, ook
op het gebied van planten in die rijke moerasvegetatie. Maar het bleef de dag
der Aalscholvers, bij tientallen zwevend op de thermiek tegen de Hollandse wolkenlucht. Hun grillige vliegformaties deden ons de Lepelaars haast vergeten en
compenseerden het gemis van fouragerende Zwarte Sterns, die dit jaar wel werden gesignaleerd, maar in het Naardermeer niet tot broeden kwamen.
Het ringen van jonge Lepelaars bleek hier een tijdrovend en riskant karwei.
Vaak eerst per vliegtuig de kolonie verkennen eb fotograferen en daarna met
enkele mensen met loopplanken het zompige moeras in. Een misstap betekend een
welriekend modderbad, waarba de hulp van collega's niet kan worden gemist,
Onze romantische tocht ging verder temidden van waterlelies en gele plomp door
een wirwar van ondiepe sloten en kreken. De Bruine Kiekendief mag natuurlijk in
zo'n rietland niet ontbreken en de Havik was eveneens met twee broedparen aanwezig. Onze gids vertelde iets over de waterhuishouding, die problemen geeft
in verband met dieper ontwaterende aangrenzende weidegebieden. De zandige bodem
van het meer laat meer water door dan gewenst en in droge zomers daalt het waterpeil tot een te laag niveau. zodat vers water moet worden ingepompt. Om inlaat
van te voedselrijk water tegen te gaan bouwt Rijkswaterstaat een zuiveringsinstalatie die een stabielere situatie moet brengen. Helaas worden nu en dan draadslachtoffers langs de spoorlijn gevonden met een hoog percentage roofvogels die
op aas afkomen. Ook uilen worden langs de lijn gevonden en eens reed een lokomotief Hilversum binnen met een dode Lepelaar op de voorbumper. Een korte wandeling langs de ringdijk bracht ons temidden van de rijke plantenfamilies in het
riet, waarbij een wat trage jonge Aalscholver een onderwaterzemtocht ondernam
naar veiliger oorden. De Purperreigers hebben het ook in het Naardermeer moeilijk. Ev.eijals elders daalt het aantal broedparen. De hoofdoorzaak schijnt te liggen in de Afrikaanse overwinteringsgebieden die al enkele jaren door droogte
worden geteisterd.
·
Ons entousiaste bezelschap zette na een vaartocht van drie uur tussen manshoge
rietkragen weer voet aan wal. We verlieten deze oase van rust en natuurlijke rijkdommen, eigenlijk onbegrijpelijk tussen spoorlijnen, snelwegen en hoogspanningsleidingen. In de auto werden we weer spoe~ig opgenomen in de lawaaierige maalstroom van alledag.
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