
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

Na een vroeg vertrek om 4.30 uur vanuit Nunspeet, lopen we even na 5.30 uur met 6 deelnemers de heide van
de Sallandse Heuvelrug op. Het is mistig en door de koude nacht is de heidevegetatie wit berijpt. Met name

vanaf de hoger gelegen weg Holten-Nijverdal levert dit erg sfeervolle beelden op. Inmiddels beginnen ook de
eerste Korhanen vanuit het benevelde landschap te koeren.
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Als eenmaal de zon doorbreekt geeft dit nog fraaiere beelden en wordt het landschap prachtig uitgelicht.
Inmiddels laten meerdere Korhanen zich goed horen vanaf de weg, waar zich een flinke horde vogelaars heeft

verzameld. Het duurt even voor een haan zich goed laat zien, maar in het mooie ochtendlicht laten enkele
vogels zich uitgebreid bekijken. Ook worden er enkele vrouwtjes (vliegend) gezien. Inmiddels zijn ook andere
vogelsoorten ontwaakt, zoals de Boompieper en Wulp die hun aanwezigheid ook duidelijk kracht bij zetten.





Op niet al te grote afstand van de weg laat een Korhaan zich (met de telescoop) mooi bekijken. Eerst zit de
vogel kortstondig op een boomstronk, daarna geruime tijd op de grond, om vervolgens op te vliegen en in een

den van de knoppen te gaan eten (zie foto’s). Ondanks de grote afstand proberen diverse fotografen dit beeld
toch op de gevoelige plaat vast te leggen. Als rond 9.00 uur de weg weer open gesteld wordt voor autoverkeer,

beginnen we aan onze gebruikelijke wandeling door het gebied.





De zon begint al meer kracht te krijgen en zodoende warmt het op de heide al lekker op. Enkele Buizerds
kiezen het luchtruim en zoeken de thermiek op om zich op de warme lucht mee te laten voeren. Naast de
eerder waargenomen soorten worden ook Zwarte specht en Goudvink gehoord en is de eerste Koekoek te

horen. Aan het einde van de wandeling worden ook de eerste voorjaarsklanken van de Gekraagde roodstaart
gehoord.



Voor het middagprogramma wordt afgeweken van de traditie om naar het Haaksbergerveen of Witte Veen te
gaan. We besluiten om via diverse gebieden langs de IJssel terug richting de Veluwe te rijden. Tussen Olst en

Wijhe worden eerste de Duursche Waarden bezocht. Vanaf een uitkijktoren bij Fortmond is er een mooi
uitzicht over de IJssel en op de naastgelegen oude steenfabriek. Vanaf de toren is er ook goed zicht op een

Ooievaarsnest, waar een oudervogel zit te broeden. Af en toe staat de vogel op om de eieren te draaien of om
het nest op te schonen.





Vanaf een andere vogelhut bij de Duursche Waarden rijden we door naar de Tichelgaten bij het plaatsje
Windesheim. In dit plassengebied verblijven diverse soorten eenden en ganzen, waaronder Slobeend, Krakeend
en Canadese gans. Vanuit de hut is ook een IJsvogel even fraai te bekijken, waarvan later ook het nest wordt

gevonden in de kluit van een omgevallen boom. Bij de Vreugderijkerwaard, ten noorden van Zwolle, worden
enkele nieuwe soorten aan de lijst toegevoegd, waaronder Kluut en Bontbekplevier. Met een daglijst van 75

soorten wordt een zeer geslaagde excursiedag afgesloten (foto’s: Benno van den Hoek ©).



Deelnemers excursie (6); Gert van Veldhuizen, Louw den Besten, Betty van Bruggen, Harm Werners, Betty
Willekes en Benno van den Hoek .




