
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

Rond 9.00 uur verzamelen maar liefst 16 deelnemers zich bij de ingang van het gebied de Riethaere langs de
Grootte Woldweg, tussen Kerkdorp en Noordeinde. Alexander Mörzer Bruijns, medewerker van

Staatsbosbeheer en tevens VBW-lid, verteld hier eerst iets over het gebied en het beheer daarvan. Daarna
gaan we te voet het gebied in. Van diverse kanten klinken al de mooie voorjaarsgeluiden van Grutto, Kievit,

Wulp en Veldleeuwerik.
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Halverwege de Riethaere is er een doorsteek naar de andere kant van het rietland, met zicht over het gebied
richting de eendenkooi. In dit gebied zijn o.a. Grote zilverreiger, een man Blauwe kiekendief, Watersnip en

Smienten te zien. Vanuit het riet klinkt veelvuldig de zang van de Rietgors. Het rietland is gedeeltelijk
gemaaid, maar flinke delen zijn blijven staan om de komst van Roerdomp, Grote karekiet en Baardman te

bevorderen.





Aan het einde van de Riethaere zien we nog een wegvliegende vrouw Havik en (in de verte) een vrouw Blauwe
kiekendief. Ook een man Blauwe kiekendief wordt opnieuw waargenomen, waarbij een dubbeltelling met de

eerdere vogel niet helemaal uitgesloten kan worden. Door een oplettende deelnemer wordt in een weiland een
Slechtvalk opgemerkt, die van een prooi zit te eten. De vogel is door de telescoop mooi zichtbaar. De

wandeling wordt voortgezet naar de Bolsmerksluis (voormalig stoomgemaal)  aan de Zomerdijk.



Via de deels verharde Zomerdijk en een korte lunchpauze op de picknickplaats nabij Abberteiland, verlaten we
de dijk en lopen langs de rand van het reservaat terug naar de Grootte Woldweg. Vanaf de weg zijn grote

groepen ganzen te zien. Het merendeel betreft Kolganzen, maar er zitten ook nog flinke aantal Brandganzen
tussen. Terug bij de auto’s keert een deel van de excursiegroep huiswaarts. Het merendeel van de deelnemers

gaat echter via Noordeinde en de Zomerdijk mee richting Elburg.



 



Deelnemers excursie (16); Alexander Mörzer Bruijns, Harriëtte Debets, Aad Bijl, Bernhard Spans, Willy van
Dijk, Harry van Diepen, Frank van Triest, Dineke Bisschop, Henk Puttenstein, Frank Westerink, Ronald van

Katwijk, Petra van Katwijk, Louw den Besten, Henk Schuur, Lucas Wijnands & Benno van den Hoek .

Het Rietland bij Elburg is sinds enkele jaren in beheer van Staatsbosbeheer. Vanaf een uitkijkpunt aan de
noordkant van het gebied zijn de vogels soms tot op korte afstand te bekijken. Nu is het nog te vroeg voor

rietvogels die nog op terugreis zijn vanuit Afrika. Vanaf de dam om het gebied zijn wel de vogels op het
Drontermeer, w.o. Veel Kuifeend en Smient, goed te bekijken. Bij het rondlopen van de dam komen we

uiteindelijk weer bij de dijk uit. De eerste Boerenzwaluwen (2 ex.) die we hier zien geven extra kleur aan deze
mooie excursie en luiden het voorjaarsseizoen officieel in! (foto’s: Benno van den Hoek ©).




