Excursie vogelwerkgroep naar de Groene Jonker (Zevenhoven).
Zaterdagmorgen 12 juni 2010 om 08.00 uur vertrokken we met 10 enthousiaste vogelaars naar een vrij
nieuw natuurgebied aan de Nieuwkoopse plassen. Het nieuwe natuurgebied is 107 hectare groot en maakt
deel uit van het Plan “De Venen”. De Groene Jonker vormt een belangrijke schakel in de robuuste
verbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen. Hierdoor kunnen plant- en
diersoorten zich makkelijker verspreiden. Het verbinden van natuur is een belangrijk doel van het project,
omdat de Groene Jonker onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit is een netwerk van
natuurgebieden waarin de natuur voorrang heeft en wordt beschermd. Het gebied bestaat uit veel open
water, rietlanden en vochtige graslanden. Veel vogelsoorten hebben het gebied al gevonden. Na een
autotocht van vijf kwartier kwamen we onder een heerlijk zonnetje maar wel met een frisse noordenwind in
het gebied aan. Vele meerkoeten hebben nesten gemaakt maar toch ziet er een vogelaar een aalscholver op
nest……..toch maar even de telescoop opgesteld en ja hoor toch weer een nest van een meerkoet. Iets
verderop horen we de blauwborst welke zich even later volop laat zien. In het struweel verderop twijfelen
we tussen een rietzanger en een spotvogel. We horen, denken we, een spotvogel maar zien, denken we, de
tekening en dan vooral de oogstreep van de rietzanger. Terwijl een groot deel van de groep verder loopt
blijven Rob, John en Thieu wat achter en blijven door de telescoop turen om er toch maar zeker van te zijn
dat het een rietzanger is. Vele zangvogels vliegen voorbij en vele watervogels verblijven in het
moerasgebied. We noemen er een aantal op; aalscholver, bergeend, blauwe reiger, bontbekplevieren,
brandgans, Canadese gans, fuut, eksters, gier- , huis- en boerenzwaluwen, kieviten, waterhoen. In de verte
horen we de koekoek en een purperreiger vliegt over. Op nog geen vijf meter bij Jac. vandaan zat een
geoorde fuut welke hij mooi heeft kunnen fotograferen. Vooraan in de groep vonden ze het tijd dat we even
pauzeerden om een bakske koffie te drinken dus gezellig de thermosfles open en genieten van de zelf
meegebrachte koffie en broodjes. Ook hier de discussies over welke vogel ze nu hoorden want Albert
hoorden een rietzanger terwijl de rest toch echt de kleine karakiet hoorden en zagen. Toch leuk om op een
gezonde manier te kunnen discussiëren en zo leer je van elkaar. De achterblijvers, die mannen en vrouwen
die hun soorten nog bijeen sprokkelen, kwamen ook weer bij de groep. Hadden ze nu in hun telescoop een
witwangstern of was het toch een “gewone” zwarte stern, het laatste was het geval.

Na een korte pauze voor de laatste groep gaan we toch weer verder door het gebied en zien nog vele soorten.
Buizerd, grutto’s, kauwen, knobbelzwanen, kokmeeuwen, zomertaling, zilvermeeuwen, tureluurs, vele wilde
eenden met hun grote kroost, rietgorzen, nijlganzen, kuifeend met jongen, scholeksters vliegen krijsend
over, slobeend, smienten, spreeuwen, staartmezen, een torenvalk biddend in de lucht en in de verte zien we
nog een kolonie lepelaars fourageren. Een deel van de groep loopt al een aardig eindje vooruit want een
aantal mensen willen rond 14.00 uur thuis zijn omdat ze nog verplichtingen hebben. Even een telefoontje
naar de door hun telescoop spiedende Rob en John of ze Thieu en Fia een beetje door willen sturen , welke
samen met Marie-José weer bij de groep aansluiten. Marie-José geeft de boodschap door dat zij samen met
John en Rob nog in het gebied blijven en wij besluiten dat we de thuisreis gaan aanvaarden. Onderweg terug
gaan we nog langs het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten om aldaar nog een terrasje als afsluiting te
pakken maar TomTom laat ons in de steek. Wel de straat gevonden maar geen bezoekerscentrum met op
hetzelfde adres het restaurant dus besluiten we onderweg bij het AC van Meerkerk maar aan te leggen.
Al met al kunnen we terugzien op een geslaagde excursie waar we zo’n 40 soorten vogels gezien hebben.
Dankzij de kennis van Fia noteren we ook nog de flora; zwanenbloem, moerasandijvie, blaartrekkende
boterbloem, grote ratelaar, veenwortel, grote waterweegbree en avondkoekoeksbloem. Ook zien we nog een
kleine vos, schuimcicade, variabele waterjuffer en lantaarntje.

De vogelwerkgroep gaat nu even de vakantietijd in. Een gelegenheid voor de inventariseerders binnen de
groep om hun rapportages en verslagen te maken. Na de vakantie willen we weer een kennisavond
organiseren om de kennis op te halen van de watervogels waarvan we in het najaar weer kunnen gaan
genieten. Allen een prettige vakantie toegewenst.
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