
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

De excursie start in een veenweidegebied nabij de plaatsjes Doosje en Wanneperveen. De wandeling van circa
4 kilometer loopt door extensief beheerde weilanden, langs kolken en tussen rietkragen. Onderweg worden er
veel rietvogels gehoord en gezien. Tevens is het aantal Canadese Ganzen in dit gebied opmerkelijk. Tot besluit

laat een foeragerende Purperreiger zich mooi tussen het hoge gras zien, terwijl 2 andere exemplaren
overvliegen.
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Aangekomen bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten net buiten Sint Jansklooster, gaan de VBW-
leden aan boord van een grote fluisterboot voor een vier uur durende tocht. De tocht voert langs een kolonie

Zwarte Sterns, waarna de oversteek over de Beulakkerwijde gemaakt wordt.







Varend tussen rietkragen en door kolken weet de excursieleider veel te vertellen over de geschiedenis en het
beheer van het terrein. De kolken liggen er met de vele bloeiende waterlelies prachtig bij. Qua vogels zijn een

IJsvogel en een prachtig mannetje Witoogeend de hoogtepunten. Onderweg wacht er in het plaatsje
Beltschutsloot koffie met gebak.





Tijdens de terugweg breekt de zon goed door en kleuren de vele waterlelies en gele plompen nog mooier. Na
terugkomst bij het bezoekerscentrum wordt er nog een korte wandeling gemaakt over het vlonderpad, met

fraai uitzicht op de kolonie Zwarte Sterns, en wordt de historische veenschuur bezocht. Het einde van een erg
geslaagde excursie (foto’s: Benno van den Hoek ©).





Deelnemers excursie (5); Ronald & Petra van Katwijk, Frank van Triest, Louw den Besten en 
Benno van den Hoek.


