Op excursie naar “De Gelderse Poort” in de Millingerwaard.
Zaterdag 4 juni 2011 ging de vogelwerkgroep van Ken en Geniet op excursie naar dit mooie natuurgebied.
Nadat we de diverse personen opgehaald hadden vertrokken we onder een reeds stralende zon met 10 personen vanuit
Dongen richting parkeerplaats “De Lange Paol” bij Kekerdom, waar Thieu en Corry met hun camper ook al
gearriveerd waren. Op het infobord ter plaatse lezen we het volgende over het gebied;
Struinen in nieuwe natuur.
De Millingerwaard is onderdeel van de Gelderse Poort, een aaneengesloten en dynamisch natuurgebied dat
uiteindelijk samen met het Duitse deel zo’n 5000 hactare groot zal zijn. In deze gevarieerde uiterwaard mag u buiten
de paden wandelen en kunt u struinend op ontdekking gaan.
De gekleurde paaltjes brengen u naar de “Theetuin” of het vogelkijkhuis. Met een beetje geluk ziet u bij de plas van
het kijkhuis de zilverreiger, lepelaar, ijsvogel of zwarte stern.
Wilde paarden en runderen.
De Poolse Konikpaarden en de Schotse Galowayrunderen die hier heel het jaar grazen zorgen voor open plekken en
natuurlijke bemesting. Zo brengen ze, net als vroeger, variatie in het landschap.
Reuzenknager.
In 1994 is de bever uitgezet in de Millingerwaard. U zult hem niet snel tegenkomen, want hij is vooral ’s nachts actief.
Hij laat wel zijn sporen na zoals de afgeknaagde bomen aan de noordzijde van de voormalige zandwinplaats. Ieder
beverpaar knaagt jaarlijks honderden bomen om en op de open plekken kunnen vervolgens allerlei planten kiemen.
Dat beloofde wat dus maar gauw het gebied in. Gelijk bij aankomst scheerde al een grote bonte specht over onze oren
en fluit een heggenmus het hoogste lied. We lopen langs een haag met allerlei beplanting zoals o.a. hondsroos. Hier
horen we de zwartkop, tuinfluiter, tjiftjaf en het melancholieke gezang van de bosrietzanger. Aan het vertrapte hoge
gras te zien zijn hier al meer mensen aan het luisteren geweest. Verderop zien we volop fouragerende rietgorzen en
putters. We zien een aantal lepelaars en aalscholvers overvliegen. De grasmussen zingen hun hoogste lied en vanuit
een bosje zien we vader en moeder roodborsttapuit steeds in en uit vliegen om volop voedsel te brengen bij het nest.
We horen het heerlijke geluid van de veldleeuwerik en zien hem even later opstijgen vanuit het gras. Verder zien we
fazant, is een blauwe reiger aan het vissen, licht een knobbelzwaan zich lekker te poetsen en vliegen de eerste zwarte
sternen over. Bij de eerste grote plas zien we aan de ene kant een aantal graspiepers en witte kwikstaarten badderen en
aan de andere kant vliegen de oeverzwaluwen af en aan en liggen in het water o.a. bergeend, grauwe gans, kieviten,
meerkoeten, nijlgans, slobeend, kuifeend en wilde eend. De Galloway runderen genieten in de schaduw van een boom
aan de waterkant van de koelte. Gier- en boerenzwaluwen vliegen over, evenals hout- en holenduiven. Boven de
toppen van de distels zit een kneu te genieten van het zonnetje, een prachtig gezicht. Aan de andere kant van het pad
zien we ook weer roodborsttapuit en de schitterende blauwborst in de struiken zitten. We besluiten ook maar erbij te
gaan zitten en nuttigen ons bakske koffie, we zijn terslotte al anderhalf uur onderweg en hebben nog maar een paar
honderd meter gelopen, maar al zo veel gezien.

We komen weer omhoog en gaan weer verder het gebied in en doordat de structuur van het landschap verandert
verandert ook de soorten die we zien en horen. Hier laat de vink zich goed horen evenals de gaai en terwijl John met
zijn telescoop de plas aftuurt ziet hij een achtergebleven kolgans en een enige grutto, die temidden van een kudde
konikpaarden, rustig de waterlijn afstruint. Een visdief vliegt over het water met een paar zwarte sternen in zijn
kielzog. Onderweg richting de “Theetuin” horen en zien we o.a. fitis, buizerd, groenling, een thermiek zoekende
ooievaar die we prachtig kunnen bekijken tegen een strakblauwe hemel. We horen eindelijk de koekoek en zien merel,
koolmees, roodborst, spreeuwen, winterkoning aan ons voorbij trekken. Op de grote plas zien we een groot aantal
grauwe ganzen en een aantal futen. We meenden tussen de grauwe ganzen ook nog een sneeuwgans te zien maar de
opgezette telescoop bracht uitkomst, een gewone witte soepgans was het resultaat. Eindelijk konden we even pauzeren
en genieten van een stuk gebak of een heerlijke kop koffie of wat fris in “De Theetuin”. We lieten het ons smaken.

Nadat we even uitgerust zijn, bewonderen we nog even de mooie tuin en trekken weer verder richting vogelkijkhut.
In de bossages aan de noorkant van de plas zien we weer rietgorzen en kneu en na goed luisteren en vergelijken horen
we duidelijk de sprinkhaanzanger. We proberen hem te ontdekken maar zien hem jammer genoeg niet. De bomen aan
de kant van het water zijn behoorlijk afgeknauwd door de bevers en dreigen binnenkort om te vallen. Ook in dit
gebied vele grasmussen en bosrietzanger maar ook weer het elastiekje van de spotvogel. Op het water ook nog
krakeend en kuifeenden. Ook vliegen nog scholeksters over en een vlucht grote Canadese ganzen. We zijn bijna bij de
vogelkijkhut en horen nog de zanglijster en zien de grote lijster voor ons poseren in een grote boom. Aangekomen bij
de hut gaan wederom de knapzakken en de drankjes uit de tassen, want we krijgen toch wel dorst van wat we allemaal
zien. Voor ons op het water liggen een aantal vlotjes waar de zwarte stern broedt, we kunnen dit dan ook mooi
aanschouwen en zien zelfs al jonge sternen op het nest.
Plotseling een blauwe schicht over het water en jawel
hoor……..de klapper van de dag. Een tweetal ijsvogels vliegt
op en neer aan de overkant en wanneer we de plaats goed in
de kijker hebben zien we een viertal!!!! ijsvogels zitten. Een
machtige afsluiter na al het moois wat we al gezien hebben.
Na hier nog een tijdje vertoeft te hebben gaan we toch maar
richting parkeerplaats. Onderweg zien we nog zwarte kraai,
kauw, boomklever, kokmeeuw en kleine karekiet.
Intussen is het half drie en hebben we vanaf vanochtend half
negen door dit mooie gebied gestruind en vele mooie dingen
gezien. Marie-José houdt altijd trouw het lijstje waargenomen
vogels bij en Fia heeft de overige waarnemingen van flora,
vlinders en libellen bijgehouden, beide dames hartelijk dank. De lijst van Marie-José bevat 63 vogelsoorten!!!!, een
ongekend hoge score op een dag in een gebied. Tenslotte nog het lijstje van Fia.
Flora; grote ratelaar, cipreswolfsmelk, kruipende ganzerik, glad walstro, vlasbekje, valeriaan, avondkoekoeksbloem,
zomerfijnstraal, margriet, vetkruid, zwarte toorts, akkerwinde, penningkruid, gewone ossentong, wilde reseda,
kaardenbol, aardaker, poelruit, zwanenbloem, rivierkruiskruid.
Vlinders en libellen; groot dikkopje, bont zandoogje, klein koolwitje, klein geaderd witje, kleine vos, bruin
zandoogje, watersnuffel, platbuik, gewone oeverlibel en grote keizerlibel.
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