Wandelexcursie Vogelwerkgroep Zoetermeer in het Buytenpark
Datum : 21 september
Gidsen : Winfried van Meerendonk, Hanneke Hoogvliet
Begeleiding : Jane Strous en Hans Peters (ook verslag).

Op 21 september in de vroege ochtend verzamelden zich
17 belangstellenden bij de hoofdingang van SnowWorld
voor een wandeling in het Buytenpark. Het was nog wel
fris maar we liepen onder een stralend blauwe hemel het
park in even de graafmachines voorbij waar Winfried ons
wat meer over het Buytenpark vertelde. Het park ligt ten
noordwesten van Zoetermeer en het is aangelegd op puin
afkomstig van de stadsvernieuwing in Den Haag. Na de
voltooiing nam behalve de recreant, ook de natuur het in
bezit.
Het is een gebied met vele biotopen, droge soms
ruige
vegetaties,
warme
zuidhellingen,
waterpartijen, riet, enz. Hierdoor zien we hier heel
veel verschillende soorten vogels. Grazers zorgen
ervoor dat het gebied open blijft. De eerste jaren na
de aanleg bleef de vegetatie laag en droog van
soortsamenstelling. De bodem van de heuvels is
‘luchtig’. Door dit alles krijgt het Buytenpark een
eigen miniklimaat dat afwijkt van de omgeving. Leuk
om in deze periode te weten is dat doortrekkende
vogels zich
aangetrokken voelen door de
bodemsamenstelling van het park; ze gaan lager vliegen en komen hier een korte tijd aan de grond.
Bijzonder is ook het zogenaamde gruttolandje in het uiterst westelijke deel van het Buytenpark dat in
het voorjaar van 2017 is gerealiseerd als compensatie voor de uitbreiding van SnowWorld. Het is een
plasdrasgebied waar vooral trekvogels foerageren .
Met deze bagage gingen we op pad en het was een klim in etages.
Allereerst kwamen we op een mooi
uitzichtpunt die zicht gaf op dat gruttolandje
maar ook grote waterpartijen. Een luid
roepende groep Canadese ganzen trok vlak
over onze hoofden heen. Bijzonder was de
groep kneutjes die heen en weer vlogen voor
onze neus. In de verte kon met de telescoop
gekeken worden naar de grote zilverreiger,
krakeenden (te herkennen aan hun witte
spiegel) en in de lucht biddende torenvalken.
Ook steltlopers als het witgatje en een flinke
groep watersnippen konden bewonderd
worden.

Na deze tussenstop ging de klim verder naar onze trektelpost op het hoogste punt in het Buytenpark.
Die was die dag bemand door Marcel van der Tol (voorzitter Vogelwerkgroep) en die meldde ons dat
het een vrij rustige dag was. Alle tellingen worden verzameld op de site www.trektellen.nl . Wilt u
weten wat Marcel die dag allemaal geteld heeft : https://www.trektellen.nl/count/view/6/20190921
Wij konden op die plek genieten van al het moois dat in de omgeving te zien was. Zo zat er een buizerd
op een pas gemaaid grasland. Diezelfde buizerd zagen we later prachtig in de lucht tegen de wind
hangen. Verder zaten er groep ooievaars te scharrelen en werd er ook nog een torenvalk ontdekt.
En als je aan het klimmen bent, ga je ook weer
afdalen. Dat deden wij dus ook en we kwamen
uit vlakbij het gruttolandje en de
oeverzwaluwwand (die helaas vanwege de
begroeiing slecht zichtvaar was). Een punt
waar in de lente genoten kan worden van vele
steltlopers maar ook rietvogels als de
blauwborst. Verder is hier sinds kort in de
lente de Cetti’s zanger te horen (en soms te
zien).
Wij werden hier getrakteerd op 2 sperwers in
de lucht.
Na hier nog een tijdje genoten te hebben van
de omgeving en het mooie weer liepen we
weer langzaam terug naar SnowWorld. Onderweg kon nog even gekeken worden naar een kneu die
lekker in het zonnetje in de top van een boom zat.
Wij hebben met veel plezier met jullie gewandeld. In totaal hebben we 37 vogelsoorten gezien en/of
gehoord. Zie onderaan de pagina de waarnemingenlijst.
Hopelijk nog eens tot ziens.
Hans Peters
secretaris Vogelwerkgroep Zoetermeer’
www.vwgzoetermeer.nl
https://www.facebook.com/groups/VWG.Zoetermeer

Waarnemingen:
Bergeend, nijlgans, grauwe gans, wintertaling, watersnip, wtgatje, kneu, buizerd, ooievaar, kievit,
putter, spreeuw, torenvalk, kleine mantelmeeuw, kokmeeuw, boerenzwaluw, fuut, kuifeend,
sperwer, vink, gaai, tjiftjaf, ekster, koolmees, kraai, groenling, graspieper, fazant, wilde eend,
krakeend, Canadese gans, grote zilverreiger, meerkoet, blauwe reiger, aalscholver, Turkse tortel

