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D. Mulder ©

Vertrokken vanuit ‘t Harde arriveert de excursiegroep van 12 deelnemers omstreeks 8.00 uur bij de telpost
Kamperhoek, net ten zuidoosten van de Ketelbrug. 2 Vaste tellers staan dan al met smart te wachten op
overtrekkende vogels. De oogst lijkt mager en de verwachtingen zijn, gezien de ongunstige westelijke wind,
niet hoog gespannen. Tijdens de eerste 2 uurtjes trekken er slechts kleine aantallen vogels over, w.o.
Graspieper en Gele kwikstaart. Ter plaatse zijn een Slechtvalk te zien en tegenover de telpost roepen en
zingen o.a. Koekoek, Nachtegaal en Buidelmees. Ook komen er 2 Boomvalken langs de telpost vliegen.
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De vaste tellers houden het al vrij snel voor gezien en keren huiswaarts. Toch blijft er enige hoop dat er nog
iets van belang over kan vliegen, wat tussen 11.00 en 12.00 uur bevestigd wordt. 2 Fraaie Rode wouwen vliegen
recht over de telpost en blijven even kort cirkelen, zodat ze mooi te bekijken zijn. Rond 12.30 uur verlaten we
alsnog met een voldaan gevoel de telpost en gaan op weg naar de Schokkerhaven in de Noordoostpolder.
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Om 13.00 uur stappen we in de Schokkerhaven in 2 bootjes van Staatsbosbeheer voor een rondvaart over het
oostelijke deel van het Ketelmeer. De boten worden normaal gesproken voor het inventarisatiewerk gebruikt,
maar deze middag gaan we geheel belangenloos mee met de medewerkers Harco Bergman en Jos Kloppenburg.
We steken het Ketelmeer over richting de nieuwe IJsselbrug en volgen daarna de rietkragen richting
IJsselmonding.
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In dit gebied heeft de laatste jaren een flink stuk natuurontwikkeling plaatsgevonden door het opbrengen van
diverse kleine en grotere eilandjes. Bij één daarvan meren we even aan en zien en horen o.a. Baardman,
Blauwborst en Rietzanger (onder). In dit gebied komen ook de Grote karekiet en de Roerdomp voor, maar deze
worden niet gehoord. Wel bloeien er op de eilandjes bijzondere planten.
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Vanuit de boot worden ook veel watervogels gezien, waaronder Zwartkopmeeuw, Dwergmeeuw, Zwarte stern,
Kleine plevier en Oeverloper. Ook worden er veel ganzen, zwanen en eenden van diverse soorten gezien. Nabij
de balgstuw van Ramspol varen we met grote snelheid terug naar de Schokkerhaven. Hier worden de schippers
bedankt en rijden we terug naar ‘t Harde. Nabij Noordeinde zien we ter afsluiting nog fraai enkele jagende
Boomvalken in actie. Een passend einde van een mooie excursiedag met een totaal van 77 vogelsoorten.
(foto’s: Dimitri Mulder & Benno van den Hoek ©).
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Deelnemers excursie (12); Alexander Mörzer Bruijns, Hariëtte Debets, Jaap Schröder, Dimitri Mulder, Willy
van Dijk, Frank van Triest, Paulien van Poppel, Louw den Besten, Wolbert Hermus, Lucas Wijnands, Willem Jan
& Benno van den Hoek .

