
 
 
Het is zaterdagmorgen 05.15 uur als de wekker afloopt. Wassen, aankleden, boterhammetje voor tijdens de 
koffiepauze klaarmaken, rugzak controleren of ik alles bij heb en op naar de Salamander waar de rest van de 
vogelwerkgroep zich verzameld heeft voor een excursie naar natuurgebied de Groene Jonker bij Schoonhoven. 
We zijn vandaag door allerlei omstandigheden met maar een kleine groep van acht personen. Na een autotocht 
van ruim een uur komen we aan bij parkeerplaats de Roerdomp vanwaar we de tocht gaan maken. 
 
De Groene Jonker is een bijzonder natuurgebied: je komt compleet tot rust tussen de ruisende rietkragen. 
Wandelend over de paden zitten de vogels in het riet, dobberen ze op de plas of vliegen ze in de lucht. Elk 
jaargetijde zijn hier grote aantallen vogels te bewonderen. In het voorjaar en de zomer zit het hier vol met 
kleine rietvogels zoals de kleine karekiet, blauwborst, rietzanger of rietgors. Ze zitten hier vrolijk in het riet 
te zingen. Het geluid van één rietvogel is niet te missen: de snorrende zang van de snor. 

 
In de hoogtijdagen kun je in de Groene Jonker wel 100 
verschillende vogelsoorten tegenkomen. Wat maakt dit 
natuurgebied toch zo ontzettend aantrekkelijk voor deze 
vogels? Ten eerste vind je hier een afwisseling aan water, 
riet en graslanden. Voor ieder wat wils! 
Het tweede pluspunt is dat de Groene Jonker vlak bij het 
moerasgebied de Nieuwkoopse Plassen ligt.  
Vogels die in de Nieuwkoopse Plassen broeden, zoals de 
lepelaar, komen naar de Groene Jonker om voedsel te 
zoeken. Handig, zo’n restaurant naast de deur! 
 

De wandelroute is ongeveer 3,3 kilometer lang en loopt over een onverhard wandelpad. De gemiddelde 
snelheid van een vogelaar is ongeveer 1 km/h dus we zijn wel een uurtje of vier onderweg. 

 
Toen we aankwamen op het parkeerterrein hoorden we al 
diverse vogels zingen, een rietzanger was de eerste......en 
tevens de laatste rietzanger want deze hebben we niet meer 
gehoord of gezien vandaag. De boerenzwaluwen waren zeer 
actief en vlogen af en aan, ook het geluid van de kleine 
karekiet hoorden we volop maar verscholen onder in het riet 
liet hij zich nog niet zien. Wel schitterend in beeld kregen we 
de blauwborst die vanuit het riet boven in een boom zijn 
kenmerkend geluid liet horen. 
 
 
 

Diverse vogelsoorten vlogen voorbij zoals, wilde eend, 
scholekster, kievit en een visdiefje. In de struiken hoorden 
we een vogelgeluid die we in eerste instantie niet thuis 
konden brengen maar na een paar geluiden op de telefoon 
afgeluisterd te hebben kwamen we toch op tuinfluiter, al 
had dit exemplaar er wel een ander deuntje bij.  



In de verschillende kreekjes die we voorbij liepen waren vooral de meerkoeten in de meerderheid met hun al 
bijna volwassen jongen. Regelmatig zagen we blauwborsten in de toppen van het riet hun lied ten gehore 
brengen maar ook de rietgorzen lieten zich goed horen en zien. Terwijl we stonden te kijken naar een aantal 

juveniele blauwborsten schoot er een haas door de 
kijker die slootje aan het springen was en stond een 
blauwe reiger rustig in het riet. Toen we weer verder 
liepen hadden we ook nog zicht op fitis, kokmeeuw, 
bergeend, nijlgans met jongen, waterhoen en vloog een 
aalscholver voorbij. Intussen hadden we zicht op een 
grote plas (4) en hier zagen we zoveel soorten dat we er 
maar de tijd voor genomen hebben om het eens goed te 
bekijken. Grutto's, tureluurs, krakeenden, kieviten, 
wilde eenden, kleine pleviertjes, kemphanen, kluten, 
kolganzen, brandganzen, grote Canadese ganzen en 
lepelaars. Hier hebben we een poosje vertoeft want het 

was veel wat we hier zagen en elke keer vloog er weer iets voorbij en ging op de eilandjes zitten zodat wij ze 
konden determineren. Ook hoorden we nog de koekoek en een fazant en zagen we nog huismus, een groep 
spreeuwen en een witte kwikstaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Grutto       Brandgans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Kluut       Kemphaan 
Verder wandelend door de rietkragen zagen we regelmatig vogels omhoog komen uit het riet en verderop 
weer de rietkraag induiken, het waren meestal rietgorzen, kleine karekieten en blauwborsten. Wanneer we 
weer uitkeken op een groot wateroppervlak zagen we wederom vele meerkoeten met jongen maar ook 
kuifeenden, wintertalingen, slobeenden, futen en grauwe ganzen met jongen. Toen we een keer omhoog 
keken zagen we een roofvogel aankomen, we gingen ervan uit dat het ditmaal een bruine kiekendief was. 
Het werd tijd voor een bakske. We waren net een bank voorbij gelopen toen we verderop een betere plaats 
zagen maar die was wel aan de andere kant van het water, wat later bleek, dus vleiden we ons maar op de 
grond tussen de rietkragen. Op ons gemak hadden we van ons bakske koffie en een boterhammetje genoten 
tussen de zingende vogeltjes. 



 
 
Na de koffiepauze kwamen we weer overeind om onze tocht voort te zetten. Omdat je tijdens een 
vogelexcursie meestal veel omhoog kijkt moet je ook af en toe eens omlaag kijken waar je loopt. Terwijl we 
een keer omlaag keken zagen we op de grond een dode mol liggen. Omdat het een gaaf exemplaar was 
compleet met alle pootjes en een staartje vond Ton het de moeite waard om het mee te nemen voor 
educatieve doeleinden, dus wat plastic zakjes tevoorschijn getoverd en mooi verpakt mee in de rugzak. 
Op diverse plaatsen staan banken in het gebied en als je daar op gaat staan heb je een mooi uitzicht op het 
water en de daarop verblijvende vogels. Hier zagen we een honderdtal grauwe ganzen met hun jongen uit 
het droge gedeelte rennen en vlug het water in alsof ze ergens voor gewaarschuwd waren. Wat zagen we 
hier nog meer.....lepelaars, smienten, dodaars, een tachtig rondvliegende aalscholvers, houtduif en een 
biddende torenvalk. Een oplettende Ton zag een broedende kleine plevier op zijn nest en dan moet je goede 

ogen hebben om 
dat te constateren. 
Ellie wou er een 
foto van maken 
maar had last van 
de wind en geen 
statief bij dus 
heeft Leo zich 
maar opgeofferd 
en als statief 
gediend, handig 
zo'n lopend statief. 
 
 

We vervolgden onze tocht en de gedurende de gehele tocht hadden we vele riet- en watervogels gezien. 
Tegen half twaalf zijn we weer terug bij het parkeerterrein waar we nog een tweetal kneuen zagen. 
Meestal na afloop van een tocht sluiten we deze af met een kop koffie met wat lekkers en ditmaal was dat bij 
Restaurant Tijsterman in Nieuwkoop bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. 
Na de koffie met appelgebak hebben we nog even het bezoekerscentrum bezocht wat een mooie uitleg liet 
zien wat er speelt in de Nieuwkoopse plassen compleet met aquaria over het onderwaterleven met alle hier 
voorkomende vissen. Het werd tijd om de excursie af te sluiten en huiswaarts te keren, dus de auto in en nog 
ruim een uurtje rijden om rond twee uur weer in Dongen te zijn. Het was weer leuk, mooi weer en veel 
gezien en met zo'n 44 vogelsoorten, een haas en een mol. Eenieder weer bedankt voor zijn inbreng en tot een 
volgend keer. 
 
 
Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet. 


