“De Blauwe Kamer”
Door diverse afmeldingen, enkelen waren op stap met de werkgroep “Grauwe Kiekendief”, een vakantieweekje,
familieomstandigheden en een armbreuk gingen we zaterdag 21 mei met 8 leden van de vogelwerkgroep van Ken en
Geniet op excursie naar natuurgebied “De Blauwe Kamer”.
De “Blauwe Kamer” is een rivieroeverreservaat aan de noordelijke oever van de Nederrijn tussen Rhenen en
Wageningen. De Blauwe Kamer heet naar een verdwenen hofstede van die naam die al op een kaart van 1636
voorkomt. Het ziet er dan uit als een aanzienlijk huis. Later stond hier een boerderij Blauwe Kamer, en nog later een
steenfabriek met die naam die hier tot 1975 bakstenen produceerde. Door veranderende productiewijzen, kwam een
einde aan deze en vele andere kleine steenfabrieken. Het land kreeg een nieuwe bestemming; middels
natuurontwikkeling wordt nu getracht om weer een natuurlijke rivieroever te krijgen.
In de Blauwe Kamer komt een grote diversiteit aan
dierenleven voort. Sinds de Blauwe Kamer met de Grebbeberg
is verbonden begrazen Konikspaarden en Gallowayrunderen
het gebied. Verder zijn er hazen, konijnen, muskusratten,
beverratten (beide soorten worden bestreden in het gebied),
bevers en vossen en ongetwijfeld nog meer kleine roofdieren
en knaagdieren. Verschillende vogels kunnen hier zich goed
handhaven. Het aantal soorten broedvogels schommelt tussen
de 60 en 75. De vogeldichtheid neemt toe; het aantal
vastgestelde territoria was in 1993 iets meer dan 500 en
verdubbelde in de periode 2006-08. De aalscholver broedt er
sinds 1998 en de lepelaar broedt er sinds 2004. Het aantal
broedparen lepelaars steeg tussen 2004 en 2008 tot 17. De
visarend is hier ook regelmatig op doortrek te vinden, vooral
in de maanden april en september.
Direct toen we uitstapten op het parkeerterrein werden we al
vrolijk fluitend ontvangen door een aantal vogels.
We hoorden o.a. de huismussen, zwartkoppen, merels, bosrietzanger, winterkoning, fitis, groenling en……de
nachtegaal en we hadden nog geen 25 meter gelopen, dat beloofde wat. Iets verderop keken we uit over een meertje
waar we al meerkoetjes, kuifeenden, grauwe ganzen, knobbelzwanen, blauwe reiger en lepelaars zagen. Door het oude
wilgenbos wandelend werden we ook nog van zeer dichtbij beloond met een serenade van de zwartkop. Bij de ruïnes
van de oude steenfabriek, vandaag de dag worden de ruïnes gebruikt door de grootoorvleermuizen en wilde bijen maar
ook door de koniks die daar op warme dagen verkoeling zoeken, hoorden en zagen we de koekoek. We gingen even in
de oude oven kijken en kregen van Kees van Dongen uitleg over hoe ze hier vroeger stenen bakten. Iets verder lopend
hoorden we een niet alledaags vogelgeluid alsof er een met een elastiek zat te spelen en jawel hoor onze gedachte
werd beloond met het aanschouwen van de spotvogel. Terwijl we naar deze vogel keken vloog een echtpaar grauwe
vliegenvanger af en aan om hun jongen te voederen. Ook de grasmussen hadden al jongen en werden door hun
ouwelui gevoerd. Verder struinend hoorden en zagen we nog de gaai, fitis, boomkruiper, ekster, buizerd,
gierzwaluwen en de grote bonte specht vloog letterlijk vlak over ons hoofd. Toen we door het tunneltje richting de
rivieroever liepen vonden we het tijd voor een bakske en legden we ons neer in het gras. Na onze meegebrachte koffie
en broodjes genuttigd te hebben werden we door Fia nog getrakteerd op een lekkere mini-Mars zodat we er weer
tegenaan konden. Toen we echter opstonden om langs de oever verder te lopen zagen we aan de overkant een rode
wouw achterna gezeten worden door een zwarte kraai die vond dat ie te dicht bij zijn nest kwam, een heerlijke
waarneming. Verder wandelend onder een stralende zon zien we ook nog oeverzwaluwen, tjiftjaf, grote lijster,

heggenmus, kneu, putter, nijlgans, wilde eend, Turkse tortel, houtduif en aalscholver. Al een paar keer hoorde we de
fazant maar nu zagen we hem ons in de gaten houden wat we aan het doen waren. Bij het legendarisch paaltje 20
kijken we uit over het gebied met op de achtergrond de “Grebbeberg”. Henk-Jan van der Kolk, een aktief waarnemer
op dit punt, heeft hier al 163 vogelsoorten geteld.

We turen het gebied nog wat af met de telescoop maar meer soorten dan dat we vandaag al gezien hebben, zien we
niet al vliegt er nog wel een ooievaar over. Via een bruggetje over het meer lopen we richting vogelkijkhut. Onderweg
zien we nog waterhoen, vink, kauw, scholekster, spreeuw, groene specht, pimpelmees, koolmees, een tweetal
brandganzen vliegt op en een fuut met jongen op het meer. Vanuit de vogelhut hebben we goed zicht op de
aalscholver- en lepelaarskolonie, visdiefjes vliegen rond, op het water o.a. nog bergeend, krakeend, kievit en horen we
de kleine karekiet in het riet. Aan het water staan ook nog konikpaarden en galloway runderen, zingt nog een
zanglijster zijn hoogste lied en ook de roodborst laat zich niet onbetuigd. We lopen terug naar de parkeerplaats als we
hoog boven ons thermiekend een grote vogel zien overvliegen waarvan we twijfelen of het een kraanvogel is of een
ooievaar, snel een foto gemaakt. Thuis achter de PC komen we erachter dat het toch een ooievaar was. Bij de
parkeerplaats is restaurant “de Blauwe Kamer” gelegen waar we onder het genot van een kop koffie nog van een
lekker stuk kersen- of appelgebak met slagroom genieten met een panoramisch uitzicht over het gebied, voordat we
weer de thuisreis aanvaarden. Van Fia ontving ik nog een lijstje met plantennamen die we ook onderweg
tegengekomen zijn. In volgorde van wat we tegenkwamen hetvolgende; vlier, scherpe boterbloem, fluitenkruid,

smeerwortel, grote ratelaar, wilde reseda, duizendblad, veldlathyrus, kruipende ganzerik, klein springzaad,
Japanse duizendknoop, hondsdraf, hondsroos, helmkruid, kaardenbol, icarusblauwtje (uiteraard een
vlindersoort), jakobskruiskruid, gele morgenster, rolklaver, glad walstro, kruisdistel, klein geaderd witje
(ook een vlindersoort), grote roodoogjuffer (een juffersoort), klein koolwitje (alweer een vlinder),
watermunt, gele lis, soort vergeet-mij-nietje (moeras of zomp), waterranonkel, peterselievlier en muursla.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde vogelkijkdag met uitstekend weer en vele (57) vogelsoorten.

Met vriendelijke groet,
Leo Reijnierse, contactpersoon vogelwerkgroep Ken en Geniet

