
 
Zaterdag 6 april 2019 ging de vogelwerkgroep van Ken en Geniet op excursie naar de Ooijpolder bij 
Nijmegen. Vroeg uit de veren, de wekker liep af om half zes, want het vertrek was om 06.30 uur vanaf de 
parkeerplaats bij sporthal de Salamander in Dongen. Met 16 personen gingen we op stap, voor een lange 
autorit van anderhalf uur. Om 08.uur stonden we op het parkeerterrein bij restaurant “Oortjeshekken” in 
Ooij van waar we onze tocht starten. 

De Ooijpolder, in dit open polderland 
liggen terpen en oude dijkjes, 
grenzend aan buitendijks gelegen 
natuurgebied met ooibossen, 
moerassen en waterplassen.  De Oude 
Waal is een vroegere loop van de 
huidige Waal die zich eeuwen 
geleden heeft verlegd. Tussen de 
oude en nieuwe loop is een grote 
zandvlakte ontstaan. De Groenlanden 

is een binnendijks gebied dat uit afgezette rivierklei bestaat. Vroeger werd er klei gewonnen door 
steenfabrieken en de kleiputten in de Groenlanden zijn hier de overblijfselen van. In het kader van de 
landinrichting is er in het noordelijke deel bos geplant en is het afwisselende landschap een thuis voor 
verschillende vogelsoorten geworden.  
 
Op de parkeerplaats zongen de vogels al volop en namen we hier gelijk al de volgende soorten waar; 
koolmees, zwartkop, grote bonte specht, winterkoning, groenling, heggenmus, ekster en op de schoorsteen 
van het restaurant een “roestige” ransuil. 

We liepen het gebied bij de Bisonbaai in en keken uit over deze 
grote plas met daarin vele kuifeenden, futen, grauwe gans en een 
koppeltje brilduiker. Al wandelend tussen de runderen (Galoways) 
en konikpaarden zagen en hoorden we zwarte kraai, vele 
boerenzwaluwen over het water scherend, blauwe reiger, volop 
zingende fitissen, balsende kool- en pimpelmezen, kauwen, 
roodborsttapuiten en een overvliegende aalscholver. 
In de uiterwaarden van de Waal zagen we nog een groot aantal 
ganzen en eenden maar omdat ze toch wel ver weg zaten en we niet 
zeker waren van de determinatie was Kees zo vriendelijk om toch 

maar zijn scoop uit de auto te halen, toch een heel gesjouw dat zware ding. We zagen daar vervolgens, wilde 
eend,smienten, krakeenden, brandganzen, nijlganzen, grote Canadese ganzen, wintertaling en meerkoet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We liepen nu aan de noordzijde van de baai over een goed te belopen pad met hoge flinke bomen 
afgewisseld met mooie struiken, vooral sleedorn, waar vogels goed kunnen schuilen en eventueel broeden. 
In de hoge bomen zagen we staartmezen, boomkruipers, putters, vink en tjiftjafs. Tussen de 
boerenzwaluwen die over de baai scheerden zagen we ook nog huiszwaluwen en oeverzwaluwen. In een 
boom op zo’n vier meter hoogte zagen we een wilde eend die op zijn nest zat de broeien. Iets verderop zat 
een witte kwikstaart, zong een zanglijster het hoogste lied, vlogen een aantal kokmeeuwen over en deed een 
roodborst ook zijn uiterste best waargenomen te worden.  

Al turend door onze verrekijkers zien we een 
aantal kleine vogeltjes en Marie-José had het 
gelijk goed in de smiezen…..een aantal 
matkopjes. In de hoek van de baai zagen we 
nog een aantal bergeenden en vloog een 
buizerd over. Een mooi gezicht is het om de 
konikpaarden waar te nemen en zeker als daar 
ook nog een veulentje bij loopt. Dit 
paardenras is hier niet in grote aantallen 
aanwezig en zijn zeer rustig en je kunt er 
rustig langs wandelen. Op het watertje waar 

we nu langs liepen vloog een witgatje op waar we verder nog wat wilde eenden en bergeenden zagen. 
Volgens Ad werd het tijd voor een bakske dus bij de eerste de beste gelegenheid stopten we even om van 
ons zelf meegebracht bakske te genieten. 
 

 
 
Nadat we onze koffie genuttigd hadden liepen we over de Ooijsebandijk met aan de ene zijde de Waal met 
zijn uiterwaarden en aan de andere kant de Groenlanden. We voelden ons net Vierdaagse wandelaars want 
die moeten ook genieten als ze hier lopen van al dat moois. In de bebouwing van de woonhuizen zagen we 
nog huismussen, groenlingen, putters en op een strang van de uiterwaarden zagen we nog een tweetal 
tureluurs en hoorden we duidelijk wulpen maar konden ze niet ontdekken. Wanneer we de bebouwing 
voorbij zijn liepen we het gebied “de Groenlanden, Paardenweide” in. Ook hier zwartkoppen, fitissen, 
spreeuwen, vinken die volop zongen.  

We kwamen uit bij een uitkijktoren en eenmaal boven keken we uit op 
de mooie natuur om ons heen. Op een ooievaarsnest zaten twee 
ooievaars, vloog een bruine kiekendief over en lieten de gaaien zich 
luid horen.  
Eenmaal uitgekeken vervolgden we onze tocht op het fietspad wat in dit 
gebied aangelegd is met aan onze rechterzijden ook weer een grote plas 
waar we grauwe ganzen, grote Canadese ganzen, kuifeenden en 
slobeenden ontdekten. Onderweg weer het gezang van zwartkoppen of 
waren het deze keer tuinfluiters……..we zullen het niet te weten komen 
want wanneer we met zijn allen stil staan om goed te luisteren laten de 
vogeltjes ons in de steek want ze zingen niet meer voor ons, wel horen 
we nog wel de boomklever.. 



Nog een kleine kilometer over deze dijk voor we weer bij de 
parkeerplaats zijn waar we wel zicht hebben over de Bisonbaai 
maar het toch saai lopen is en het verkeer en dan vooral motoren 
het een stuk drukker maken. Eenmaal aangekomen bij de 
parkeerplaats kunnen de schoenen schoon gemaakt worden en 
kunnen de rugzakken vast in de laadruimtes van de auto’s 
gestopt worden en gingen we voor ons afzakkertje naar het terras 
bij “Oortjeshekken” waar we binnen onze consumptie zelf 
moesten gaan halen. We hadden keuze uit divers gebak en een 
goed bakske koffie of chocomel al dan niet vergezeld met goede 
slagroom. 
We lieten ons hier de revue nog even passeren en we vonden het 
allemaal een mooie tocht door een mooi gebied waar we toch 
zo’n 54 vogelsoorten waargenomen hebben. 
Plots horen we nog geklepper en wat blijkt….in de tuin bij het 
restaurant op een ooievaarsnest staan twee ooievaars te 
klepperen, een mooie afsluiter van de tocht. 
Eenieder weer bedankt voor de gezelligheid en voor jullie 
inbreng want samen weten we meer en leren we van elkaar. 
 

 
Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet. 
 
 
 
 
 
 


