
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

Met zicht vanaf de Waaldijk op de stompe toren van Zaltbommel, wordt deze excursie gestart met een korte
inleiding over het ontstaan van dit stukje natuurontwikkeling. Dit onder het genot van de vrolijke klanken van

een Bosrietzanger, die op korte afstand van de weg naar hartelust zit te zingen. Ook zien we hier onze eerste
Groene specht van de dag, die zich vervolgens verder schuil houdt in een boom. Later tijdens de wandeling

worden nog enkele exemplaren gehoord.





Vanaf de dijk is er een mooi overzicht over het gebied, wat het zien en horen van de vogels vergemakkelijkt.
Onder andere Grasmus, Braamsluiper en Tuinfluiter laten zich hier goed horen. Boven de plassen foerageren
vele Zwarte sterns, die ook broedend te zien zijn op de daarvoor geplaatste nestvlotjes. Vanaf de dijk lopen
we het gebied verder in, om uiteindelijk uit te komen langs de oever van de Waal, waar een lunchpauze wordt

ingelast.



Op de terugweg voert de wandeling door een typisch oud-Hollands uiterwaardenlandschap, met houtwallen,
akkers en bloemenrijke dijkhellingen. Ook het weer werkt op deze dag geweldig goed mee. De lijst met

vogelsoorten worden onder andere aangevuld met Roodborsttapuit, diverse watervogels en 4 Ooievaars. Met de
auto vervolgen we de excursie richting het gebied De Zouweboezem bij Ameide, befaamd om de kolonie

Purperreigers.





Nabij de Zouweboezem wordt eerst een rondrit met de auto gemaakt door de polders tussen de plaatsen
Meerkerk en Lexmond. Deze polders zijn het foerageergebied van de Purperreigers en inderdaad worden hier
de eerste vogels aangetroffen, vliegend of vissend langs een sloot. Daarna zoeken we de dijk op die langs de

Zouweboezem loopt en van waar de vogels goed te zien moeten zijn.



De Purperreigers laten zich vanaf de dijk inderdaad prachtig zien, terwijl ze boven het riet scheren en zich
vanuit de lucht acrobatisch het rietland in laten vallen, waar zich hun nesten bevinden. Voor de fotografen, er

zitten er meerdere langs de dijk, is dit een tafereel dat naar hartelust op de gevoelige plaat gezet moet
worden. In totaal zien we zeker 20-30 vogels nabij het gebied. Tenslotte brengen we nog een bezoek aan een

vogelkijkscherm in het gebied, waar met name veel Zwarte sterns te zien zijn en een Tureluur zich in het
topje van een knotwilg fraai laat bekijken (foto’s: Benno van den Hoek ©).



Deelnemers excursie (5); Roel Pannekoek, Louw den Besten, Bernhard Spans, Rico van Zeist en Benno van den
Hoek .




