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Weet u wat het is met bestuurswerk? We hebben het over ontzettend veel verschillende dingen die elke maand weer een klein stukje verder zijn. Er zijn veel dingen tegelijkertijd aan de hand. We doen ons best om alles zo zorgvuldig mogelijk te doen. Met de
hulp van alle commissies komen we een heel eind. Op de laatste werkdag hebben nog
weer meer tuinders laten merken dat ze graag bijdragen aan ons schitterende park
doordat ze sommige klussen op werkdagen onder hun hoede gaan nemen. Elders in de
nieuwsbrief schrijven we daar iets over en geven we applaus voor het wc-team.
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We praten altijd over onderhoud van het park: de afgelopen maanden ging het bijvoorbeeld over de paden (we nemen een aannemer om van het onkruid af te komen) en de
sloten (dit najaar zijn de hoofdsloten weer aan de beurt voor baggeren, maar misschien
ook eerder of later). We bespreken altijd de plannen van tuinders over hun huisjes,
schuurtjes en kasjes en waar die mogen staan, hoe groot ze mogen zijn enzovoort.
De ontwikkelingen om ons heen, zoals de Groene Kop en activiteiten in de wijk, bespreken we ook altijd even. In het voorjaar bleken er ineens drie tuinders te zijn die graag
bijen willen houden. Henk vertelt elders in deze nieuwsbrief hoe we daarop hebben
gereageerd.
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Verzoek van het bestuur
Als u van plan bent om met auto's op de paden te gaan rijden horen we dat heel graag. De paden
zijn namelijk niet berekend op auto's en zwaardere voertuigen, en zeker in een natte periode is er
snel veel schade. Als je op de paden wilt rijden - zo min mogelijk natuurlijk - vraag dan aan Loek
Ent of hij het paaltje wil laten kantelen. Zijn contactgegevens zijn te vinden in de vitrine.
Verder wordt op de parkeerplaats nog wel eens een grote bult zand gelegd. Daar hebben we
graag een zeil onder liggen zodat het grind niet geheel verdwijnt. Neem contact met ons op, dan
kunnen we het op de best mogelijke manier regelen.

Bijeenkomst bestuur-commissies (februari 2013)
We hadden een interessante bijeenkomst met 17 mensen uit verschillende commissies en het
bestuur. Het was geen vergadering en we hebben veel verschillende dingen goed met elkaar
doorgesproken. Aan de orde kwam:
 De verzorging van het park: er was een gedeeld gevoel dat er meer tuinen zijn dan een jaar geleden
waar het onderhoud achterop raakt. Dat kan veel oorzaken hebben en bij elke oorzaak zijn andere
oplossingen te bedenken. De schouwcommissie constateert het, het bestuur stuurt brieven, maar
daarmee is het probleem meestal nog niet opgelost. We zaten allemaal te denken in de richting van:
‘Help elkaar op een of andere manier, zeker als je in hetzelfde "straatje" een tuin hebt.’
 Asbest: zolang je er niet aan zit komen er geen gevaarlijke vezels los. Ondanks dat is het beter als we
al het asbest proberen kwijt te raken. Dat is een hele klus. Denk aan daken vervangen, inpakken,
afvoeren, vergunningen, wat al niet meer. Het verzoek aan het bestuur was om acties te bedenken.
De stand van zaken nu (juni 2013) is dat het bestuur een paar mensen zoekt die een asbestverwijderplan-met-draaiboek gaan maken. Het is een te grote vraag om als bestuur erbij te nemen. Dus:
vrijwilligers gevraagd!
 Bloemrijke bermen en gezonde fruitbomen, dat bijt elkaar. Fruitbomen vragen compost, van
compost wordt de grond te rijk, daardoor willen veel bloemen niet groeien en krijgen we saaie en
minder natuurrijke bermen. Of de karakteristieke fruitbomen worden ziek. Een dilemma. Inmiddels
hebben we het beleid dat vlak onder de fruitbomen compost is aangebracht, maar in de ruimtes
tussen de bomen niet.
 De planning van de werkdagen: de werkdagen in juni en september zijn vlak na het maaien van de
bermen gepland. Zo kunnen we gezamenlijk het gras naar de composthoop afvoeren.
 Communicatie: er is een grote behoefte aan meer verslag van en communicatie over wat er in de
bestuursvergaderingen wordt besproken en afgesproken. Een concreet voorstel was dat het bestuur
regelmatig een mail stuurt (aan alle leden) over belangrijke punten. Inmiddels kunnen we
constateren dat het bestuur dit er niet zomaar even bij kan doen. Het lukt vaak niet omdat
bestuursleden drukke levens hebben. Misschien wordt het makkelijker als we iets blog-achtigs
maken op een nog te ontwikkelen leden-deel van de website. Dat ledendeel is er nog niet. Aangezien
ook wij in de zomer graag zoveel mogelijk van onze vrije tijd op onze tuin willen zijn kan het nog even
duren. Hopelijk biedt deze nieuwsbrief wat inzicht.
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Henk Rienties op de TV, Loek Ent en Yvonne Goester in de krant!
Koningin Máxima heeft op vrijdag 6 juni het Thomashuis in Houten geopend: de plek waar ook
het RTV Utrecht-programma Onze Tuin wordt opgenomen. Met de ceremonie werd het 10jarig bestaan gevierd van deze kleinschalige manier van wonen voor volwassenen met een
verstandelijke beperking.
In het kader van dit TV-programma wordt er elke keer een kijkersvraag beantwoord over tuinieren. Op 16 mei was er een kijkersvraag vanuit De Driehoek, gesteld door Henk Rienties: ‘Is
het in het Nederlandse klimaat wel mogelijk tomaten buiten te telen (dus buiten een kas)?’ Als
je de vraag en het antwoord wil zien, volg/open dan deze link en kijk van de 12:20e tot de
14:30e minuut:
http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/onze-tuin/20130516-0711/

Redactie & communicatie
De nieuwsbrief verschijnt nog steeds onregelmatig en dit jaar denken we dat we hoogstens
drie nieuwsbrieven kunnen maken. Dat betekent dat aankondigingen van sommige activiteiten, cursussen en dergelijke alleen in de vitrine of het prikbord te vinden zijn. En natuurlijk kijkt
niet iedereen daar elke keer naar.
Met het nieuwe uiterlijk van de nieuwsbrief is al besloten om deze alleen per e-mail te verspreiden. Zwart-wit kopieën liggen in de folderkast (helaas nog niet waterdicht).
Willen diegenen die geen digitale nieuwsbrief gekregen hebben, maar wel een emailadres hebben dat adres doorgeven? secretariaat@driehoektuin.nl
Het bestuur vindt dat de communicatie met de tuinders sneller en beter kan. Daarom
zullen aankondigingen van activiteiten en bestuursmededelingen per e-mail gestuurd
worden. De bedoeling is ook de website meer te gaan gebruiken bijvoorbeeld met
een deel alleen voor leden. Hier kan het bestuur, de stippencommissie en elke andere commissie een blog maken en interne informatie doorgeven en oproepen doen.
Ook nu al is er de mogelijkheid van een rubriek ‘vraag en aanbod’, waar men tuinzaken en dergelijke kan aanbieden, zodat spullen niet meer op de parkeerplaats gezet
worden. Kortom tal van mogelijkheden. Maar daarvoor hebben wij wel jullie medewerking nodig.
De nieuwsbrief wordt nu samengesteld door het bestuur, maar een echte redacteur
die stukjes vraagt en verzamelt, de deadline in de gaten houdt en het proces begeleidt ontbreekt nog steeds. Er zijn wel twee mensen die de eindredactie en de layout doen: Eva en Eveline. Maar wie o wie neemt de redactie uit de handen van het
bestuur?
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Groen moet je doen - dag
door Yvonne Goester

De Driehoek heeft weer meegedaan met de ‘Groen moet je doen’-dag op zondag 9 juni.
Dat is een activiteit die door de wijk georganiseerd wordt op veel groene plekken in Noordoost.
Met behulp van Yvon Twigt, Annemiek Kop, Lideke van Oosterum, Rob Peters, Rinus en Leni
Sommeijer, Joost van Wijk, Barbara Poldervaart en veel enthousiaste tuinders was er weer een
plantjes- en stekjeskraam, producten en thee uit eigen tuin, info over compost, honing en
zonnebloemen. Tevens waren er ook leuke kinderworkshops om stekjes en zaadjes in
zelfgemaakte bakjes te zetten. Aan het eind van de middag werden ook wandelingen begeleid om
het bijenhotel te bekijken en te horen hoe bijen leven en wat zij doen in onze tuinen. Het weer zat
mee en er zijn behoorlijk wat mensen uit de buurt langs geweest.
De organisatoren van de GMJD-dag hadden gevraagd de opbrengst
te bestemmen voor het Prinses Maxima Centrum voor
kinderoncologie.
De Driehoek heeft 130 Euro kunnen overmaken aan dat goede doel.
Hartelijk dank dus aan iedereen die meegeholpen heeft de dag tot
een succes te maken.

Branden hoofdpaden
Ter ondersteuning van onze eigen noeste arbeid aan de paden, worden de hoofdpaden tot en met
oktober 2013 vier keer met hete lucht behandeld om het onkruid verwijderen. Daarvoor hebben
we het bedrijf Agterberg ingeschakeld. Vorig jaar lukte het ons niet om de hoofdpaden goed te
onderhouden, vandaar dat we nu een onderhoudscontract hebben afgesloten.
Er zijn veel tuinders die de hoofdpaden goed onderhouden: heel fijn! Wellicht, als het ons lukt om
dit jaar de zijpaden zelf goed onkruidvrij en netjes te houden, kunnen we de hoofdpaden in 2014
weer in eigen beheer nemen.

Parkeren en rijden
Iedereen weet het en doet het altijd: parkeren met de neus van de auto naar de tuinen. Zo komen
de uitlaatgassen niet in de tuin van je collega. Maar bezoekers weten dat misschien niet. Wil
iedereen dat aan bezoek met een auto even uitleggen? De tuinders aan de parkeerplaats zijn er
dankbaar voor.
De toerit binnen het hek is niet breed en elkaar passeren kan lastig zijn. Een vriendelijk verzoek
om hiermee zo veel mogelijk rekening te houden en zo min mogelijk de heggen te raken. Dat
laatste geldt natuurlijk ook voor de bedrijfsauto’s die soms op het park moeten zijn, maar dat
geven wij altijd door.
Als je op de paden wilt rijden - zo min mogelijk natuurlijk - vraag dan aan Loek Ent of hij het
paaltje wil laten kantelen. Zijn contactgegevens zijn te vinden in de vitrine.
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Tweedehands spullen
De parkeerplaats is geen plek voor spullen die u niet meer kunt of wilt gebruiken, ook
al zijn ze nog zo goed. Op de website is een plek, het Prikbord, om uw spullen aan te
bieden aan andere leden. Dus kijk daar regelmatig of er iets genoemd is dat u kunt
gebruiken! Stuur een mail aan webredactie@driehoektuin.nl met uw berichtje.

Werkdag: fijn om te weten wat je moet doen!
Wat we op de werkdag hebben gedaan is met groot succes kennis delen.
Er zijn nu minstens 4 mensen die precies weten wat er op een werkdag gebeuren
moet als ‘de paden gedaan’ moeten worden. Flap uit de sloot halen en de mooie
planten juist laten staan? Ook daar is nu ook een groepje deskundigen voor. En er zijn
3 mensen die weten hoe Japanse Duizendknoop aangepakt moet worden (zie ook het
stuk van Elmy hierover).
Geweldig vinden we dit. Voor de organisatoren van de werkdagen wordt het nu makkelijker, ze hoeven niet meer overal uitleg over te geven want er zijn meer mensen
die weten wat en hoe 't gedaan moet worden.

Het wc-team
Op de vorige werkdag is gevraagd om vrijwilligers die één keer per week de wc's willen schoonmaken. Daar is een geweldige groep uit voortgekomen. Vindt u ook dat de
wc's goed schoon zijn tegenwoordig? We hebben de vrijwilligers op de werkdag van
22 juni een applaus gegeven.
Het zou prettig zijn om een paar mensen op een reservelijst te hebben, die we kunnen benaderen als iemand van het vaste team niet kan. Mogen we u noteren?

Gevarieerde heggen van 75 cm hoog
Vroeger, toen het park werd ingericht, zijn langs alle tuinen heggen aangeplant van
liguster. Her en der zien we nu andere struiken verschijnen: goed voor de variatie en
voor allerlei dieren die we graag op het park zien. Voor een uitstraling van eenheid is
het wel belangrijk is dat de hoogte bij alle tuinen zo'n 75 cm is en dat de heg niet
over het pad uitsteekt.

Beurs Groene Passie
Op 22, 23 en 24 november 2013 wordt weer de Beurs voor Ecologisch Tuinieren,
Groene Passie, gehouden in Apeldoorn. De AVVN is mede-organisator. Tegen die tijd
geven wij u meer informatie, maar nu is er al de aankondiging van een symposium op
23 november om 13.00 uur in de Americahal in Apeldoorn. Wie geïnteresseerd is kan
zich opgeven bij het bestuur via de email. De Driehoek kan met maximaal 4 personen
deelnemen.
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EU-besluit zaden
De Europese Commissie heeft onlangs gestemd over het voorstel over de herziening van de zaaien pootgoedwetgeving. De EU-woordvoerder namens de Commissie heeft de AVVN laten weten
dat de particuliere sector, volkstuinders en hobbytuinders, niet onder de wetgeving gaan vallen.
Zij kunnen onderling zaad blijven uitwisselen, plantaardig materiaal blijven aankopen en zaaizaad
in kleine hoeveelheden blijven verkopen.
De AVVN en velen met hen vreesden dat de nieuwe wetgeving een toenemende en versnelde
privatisering van collectief zaai- en pootgoed mogelijk zou maken door een beperkt aantal
marktspelers, met namen als Monsanto, Dow, BASF en Bayer – allemaal actief in de chemische
industrie - en dat daarmee lokale, oude en zeldzame gewassen en producenten van biologisch
zaaigoed zouden verdwijnen. Deze laatste omdat zij de zeer hoge registratiekosten niet kunnen
betalen. De invloed van genoemde multinationals blijft natuurlijk wel een punt van zorg.

Nieuwe bijenhouders op de Driehoek
Door Henk Rienties
Een paar tuinders hebben het verzoek ingediend om bijen te mogen houden op hun tuin. Als
bestuur dragen we de bijen een warm hart toe, maar wij vinden dat bijen niet midden op het
tuincomplex gehouden kunnen worden, en alleen goed verscholen aan de randen. Daarom zijn
we in onderhandeling gegaan met de betrokken tuinders en hebben we naar een andere
oplossing gezocht. De Slappendeldijk (de dijk tussen ons tuincomplex en het spoor, niet gebruikte
grond van de gemeente, bereikbaar via het afgesloten bruggetje) leek ons een uitgelezen plek
(rustig, afgesloten) om bijenkorven te plaatsen. Inmiddels hebben de 2 tuinders er nu een
bijenvolk geplaatst. We hopen dat we op deze manier een nog gastvrijer complex kunnen zijn
voor de bijen

De Japanse Duizendknoop – PAS OP!!!
Door Elmy Onstenk, Bestuurslid, Hoofd Knoop, tuin 18
Vele tuinders weten inmiddels van de intrede van de Japanse Duizendknoop op ons park (met
name achteraan langs het Koolmeespad en op een aantal tuinen in het midden van het park)
Voor informatie over de Japanse Duizendknoop en bestrijding verwijs ik naar de volgende sites:
http://www.probos.nl/home/pdf/Rapport_InvasieveUitheemsePlantensoorten.pdf (vanaf pag 37)
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Themas/Soortenbescherming/Overlast_schade/Fiche
BestrijdingJDK2012.pdf
Bestrijding: Trek hem zo vaak en zo compleet mogelijk uit. Verpak de delen in een plastic zak en
laat ze totaal verrotten voordat u ze composteert. Anders bestaat de kans dat hij de composthoop
of -bak overleeft en vrolijk over uw tuin of het complex wordt verspreid. Een alternatieve
bestrijding kunt u zien op YouTube: Japanse Knotweed Destroyer.
De conclusie mag zijn dat de Japanse Duizendknoop woekert en extreem lastig te bestrijden is.
Tijdens de laatste werkdag hebben wij ‘de knoop’ aangepakt. Na het afknippen zijn de
scheuten/takken met een kwastje aangetipt met Roundup, omdat dit het enige middel is wat de
groei enigszins kan vertragen of tegenhouden.
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Het is belangrijk om uw tuin te controleren op Japanse Duizendknoop. Mocht u de plant zien,
meldt dit dan op de website van De Driehoek. Zo kunnen wij het overzicht houden van de plekken
waar de Japanse Duizendknoop de kop opsteekt. U kunt bij mij, als ‘Hoofd Knoop’, de Roundup
lenen en onmiddellijk beginnen met het aanstippen van nieuwe scheuten. Ook bij Loes Egbers
plaatsvervangend ‘Hoofd Knoop’, tuin 22, kunt u een potje Roundup lenen.
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), leuk in bloemstukjes. Eetbaar. Medicinaal.
Toch wil je hem echt niet in je tuin!
Japanse duizendknoop is het louche neefje van de bruidssluier (die in de jaren 70 zo populaire
klimmer die hele schuren omhult). Hij weet niet van ophouden. Kijk maar eens hoe hij zich heeft
uitgebreid aan de noordkant van het verzorgingstehuis Tuindorp-Oost. Door de adviseur voor
groen beheer werd de stippencommissie erop geattendeerd. De Driehoek heeft de plaag gemeld
aan de gemeente, die vorig jaar is begonnen te maaien.
De Japanse duizendknoop groeit in voedzame vochtige grond en voelt zich dus prima thuis op
De Driehoek. Achter de composthoop en in een aantal heggen heeft hij een plek veroverd. Het
is inmiddels een vaste klus geworden op werkdagen om hem te bestrijden. Mogelijk staat hij
ook bij u in de tuin. De misère is te vergelijken met bamboe: groeit overal onder en doorheen.

Japanse Duizendknoop

Het verschil met de reuzenbalsemien: dit zijn ook grote, welig tierende planten, maar
deze zijn eenjarig. Ze zaaien zich flink uit, maar als je ze uittrekt, ben je er in één keer
vanaf!

Reuzenbalsemien
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Groeien als kool
door Claar van den Biggelaar, tuin 31
‘Het groeit als kool’. Als je deze uitdrukking gebruikt verbaas je je o ver de enorme groeikracht en
de grote snelheid waarmee iets groeit. Iedereen begrijpt ook gelijk dat het nog beter groeit dan je
had verwacht en dat jouw hulp helemaal niet nodig is.
Voor de groentetelers onder ons zou dit een hele herkenbare vergelijking moeten zijn. Kolen telen
gaat vanzelf, je hoeft er zo goed als niets aan te doen, want kolen groeien uit zichzelf in snel tempo
op. Je hebt er zo goed als geen omkijken naar.
Maar inmiddels teel ik achttien jaar kool en kan ik uit ervaring zeggen dat kool voor mij een van de
moeilijkste gewassen is. Het telen van mooie, gezonde kool is voor mij allerminst vanzelfsprekend.
Sinds twee jaar lukt het me om in de herfst mooie rode en witte kolen te oogsten.
Ik begin in maart met het maken van perspotjes. In ieder gaatje komen drie hele kleine ronde
zaadjes. Na twee weken komen de eerste kiemplantjes boven. Direct na het opkomen haal ik er
twee weg en laat ik de beste staan. Die kiemplantjes ruiken al onmiskenbaar naar kool. Ik doe dit
thuis zodat ik de groei goed in de gaten kan houden. Tot zover heb ik meestal geen problemen. Die
komen zodra ik ze begin april in de volle grond zet. Ik weet nog goed hoe vol verwachting ik in mijn
eerste jaar mijn eerste koolplantjes in de grond zette. Mijn verbazing was groot toen ik de volgende
keer zes kale stokjes in een verder nog helemaal leeg bed zag. Er was niets meer van de jonge
koolplantjes over. De houtduiven hadden het op de verse jonge koolblaadjes gemunt en waren me
dankbaar voor zoveel naïviteit. Ik voelde me letterlijk ’ontgroend’. Een net erover en dit zou me
niet weer gebeuren.
Een van de jaren daarop zag ik dat een aantal van mijn kolen er van buiten goed uitzag maar dat het
hart van de plant er raar gedraaid uitzag. Geduld leverde niets op het werd alleen maar erger en
het leek erop dat deze kolen geen krop meer konden vormen. De koolgalmug was door de mazen
van het net gevlogen en had haar eitjes in het hart van de jonge koolplantjes gelegd. Deze larven
voeden zich met het sap van jonge koolbladeren en wat is dan een betere plek dan het hart? Ze
veroorzaken ‘draaihartigheid’ wat in de praktijk betekent dat het hart van de kool wegrot. Bij
verdere nalezing in mijn handboek voor ‘ecologisch tuinieren’ bleek dat de planten door deze
aantasting waardeloos zijn geworden. Beschermd tegen de duiven waren de gaten van het net
geen enkel obstakel voor de koolgalmug.
Soms heb ik de ijdele hoop dat het wellicht het volgende jaar niet gebeurt. Zo ook die keer. Zolang
ik mijn net niet verving bleef ik in meer of mindere mate last houden van draaihartigheid, meer
plantjes zetten zodat ik er genoeg voor mezelf overhield is een aantal jaar mijn oplossing geweest.
Een behoorlijk aantal planten ontwikkelde zich goed. Totdat ik op een keer drie van de zes kolen
helemaal slap zag hangen. Ik heb ze water gegeven in de hoop dat ze het weer zouden gaan doen.
Maar de volgende keer hing ook de stengel er helemaal slap bij.
Er bleek nog een ander insect te profiteren van de grote mazen in mijn net;
de koolvlieg. Deze legt haar eitjes op de wortel van de jonge kool en de
larven vreten de hele wortel aan. Met als gevolg dat de plant slap gaat
hangen en snel daarna afsterft.

8

NIEUWSBRIEF ZOMER 2013
Op vakantie in België kwam ik in een tuincentrum vliesdoek op de rol tegen. Ik heb daar toen
tien meter van gekocht en het jaar daarop over het hele koolbed gespannen. Dit jaar zou er
geen insect meer door mijn net kunnen vliegen.
Toch bleek het telen van mijn kolen nog steeds niet vanzelf te gaan. Mijn vliesdoek hielp
weliswaar heel goed tegen vraat van insecten maar hield vraat vanuit de grond niet tegen. Als
laatste heb ik aantasting door knolvoet leren herkennen. Knolvoet is de benaming voor de
schade die een bepaalde schimmel die in de grond leeft veroorzaakt aan de wortel van kolen.
Omdat het zich onder de grond afspeelt zie je er vaak niets van, behalve dat de koolplant zich
niet goed ontwikkelt. Soms zie je als de wortel bloot komt te liggen dat er dikke sponsachtige
knollen op de wortel zitten die er voor zorgen dat de wortel wegrot. In mijn handboek staat
over deze schimmel ‘het komt te paard, maar het gaat te voet weg’. Vruchtwisseling is belangrijk in het voorkomen van knolvoet, maar voor mij niet afdoende. Ik bleef er last van houden.
Totdat ik in een door Rinus georganiseerde bijeenkomst over biologisch tuinieren hoorde dat
deze schimmel alleen in de bovenste 10 cm van de grond kan leven. Vanaf dat moment ben ik
grote plastic bloempotten gaan verzamelen, met een diepte van tenminste 10 cm. Daar knip ik
de onderkant uit. In april graaf ik een gat daar zet ik de pot in, en die vul ik vervolgens met een
mengsel van compost van de grote hoop, oude, verteerde paardenmest van het lachende
paard, die ¾ jaar gelegen heeft, en kalkkorrels. Ik laat de pot net iets boven de grond uitsteken
zodat de schone aarde niet in contact komt met mijn eigen ‘besmette grond’. Hiermee blijk ik
de schimmel te slim af te zijn, want ik heb geen last meer van knolvoet!
Dit voorjaar las ik dat je bij Ikea voor vier euro twee vitrages kunt kopen van ieder drie bij drie
meter en met een maaswijdte die overeenkomt met echt insectengaas. Nu ik zoveel werk had
geleverd voor het goed opkweken van mijn kolen wilde ik ze ook graag zien groeien en dat
gaat niet met vliesdoek.
Sinds dit voorjaar staan mijn kolen onder twee Lill-vitrage- gordijnen van Ikea, en kan ik mijn
kolen zien groeien als…… kool!

Waarneming
Rita: ‘Ik zag om 17.50 uur een bont zandoogje op mijn tuin en kreeg 'm nog goed
voor mijn camera, ook toen hij ging zitten op de Hosta.
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Vogelexcursie naar de Flevopolder
Zaterdag 8 juni 2013
De vogelexcursie was met het mooie weer en door het grote aantal waargenomen soorten weer
een groot succes. Dankzij de enorme kennis van Luc de Bruijn zagen we soorten die je als leek
meestal ontgaan. Luc hoort de ijsvogel van ver, en daarna kun je hem niet meer missen. Zo
konden wij ook horen dat de bosrietzanger achterelkaar een reeks van andere soorten nazingt.
Achtereenvolgens bezochten we de ‘Grote Praambult’ met uitzicht over de grote
Oostvaardersvlakte, ‘Kleine Praambult’ en vogelkijkhut ‘De Zeearend’. Onze meegebrachte lunch
nuttigden we bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer aan de Knardijk (dit informatiepunt
wordt helemaal opnieuw en in prachtige vorm opgetrokken).
Het uitzicht vanaf de Grote Praambult was prachtig met de heldere lucht (wel fris). Veel
edelherten en Heckrunderen, maar weinig Konikpaarden hier.
We hebben weer een groot aantal vogelsoorten gezien en heel wat die voor de meeste
deelnemers bijzonder waren. Om te beginnen zagen we op het nest van de zeearend twee
arenden, niet duidelijk of het een adult met een jong betrof òf twee al forse jongen. Erg mooi en
heel duidelijk zagen we: grasmus, gekraagde roodstaart, blauwborst, wespendief, ijsvogel, bruine
kiekendief, bosrietzanger, bontbekplevier, krakeend.
Zoals gebruikelijk zagen we ook weer, maar weliswaar kort, een vos rondsjouwen over de vlakte en
schildpadden en karpers in de plas bij het bezoekerscentrum. De volledige lijst met soorten (enkele soorten
alleen op geluid waargenomen, maar dan wel door meerdere deelnemers):
Aalscholver
bergeend
blauwborst
blauwe reiger
boerenzwaluw
bontbekplevier
bosrietzanger
bruine kiekendief
buizerd
Canadese gans
dodaars
ekster
fitis
fuut
gaai
gekraagde roodstaart
gierzwaluw
grasmus
grauwe gans

grauwe vliegenvanger
groenling
grote bonte specht
houtduif
huiszwaluw
ijsvogel
kauw
kievit
kleine karekiet
knobbelzwaan
koekoek
kokmeeuw
krakeend
kuifeend
meerkoet
merel
nijlgans
oeverzwaluw
ooievaar

aalscholver
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pimpelmees
putter
raaf
rietzangerroerdomp
slobeend
spreeuw
tjiftjaf
tuinfluiter
vink
waterhoen
wespendief
wilde eend
winterkoning
witte kwikstaart
zeearend
grote zilverreiger
zwarte kraai
zwartkop

