Excursie Arkemheen, 26 oktober 2017
Zoals verwacht stond er een koude, stevige wind op de Zeedijk bij het gemaal van Nijkerk. Ik was blij
dat ik handschoenen en een muts bij me had.
Polder Arkemheen, tussen Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg, maakt deel uit van het Nationaal
Landschap Arkemheen-Eemland en geniet bekendheid bij vogelaars.
Op de parkeerplaats dachten Johan en Els baardmannetjes te horen maar het bleken ringmussen te
zijn die van schrik uit de bosjes vlogen. Zes zilverreigers kwamen boven ons hoofd over. En een
torenvalkje hing biddend boven het gemaal. Een goed begin.
We wandelden over de dijk en keken over het randmeer met heel veel smienten met daartussen ook
een stuk of zes brilduikers. In het weiland er tegenover waren de baardmannen ook te horen maar
door de harde wind hadden ze zich in het riet verscholen.
Verkleumd pauzeerden we op de parkeerplaats met koffie en brood en ontdekten dat een roodborst
zich onder een van onze auto’s schuilhield.
Beschermd door de warmte van de auto, reden we met vier auto’s achter elkaar langs sloten en
weilanden en stopten als er wat speciaals te zien was. Zoals de vele goudplevieren en kemphanen.
Er is altijd één plek waar we tegen een dijkverhoging opklimmen en we hebben dan een prachtig
uitzicht over het water. Een drukte van belang met aalscholvers, smienten, een vrouwtje nonnetje en
pijlstaarten. Zie de lange waarnemingslijst (58) van Johan onder de collage.
We zochten de warmte weer op in restaurant De Berenkuil met uitzicht op de forellenvijver en onder
het genot van soep, koffie of warme chocolademelk bekeken we in het vogelboek verschillende
vogels en werden we onderwezen door Johan en Els/Kees.
Na nogmaals langs enkele sloten te zijn gereden en we o.a. een jonge slechtvalk, een smelleken en
brandganzen zagen, keerden we terug naar Zoetermeer.
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Fuut, Dodaars, Aalscholver, Grote zilverreiger, Lepelaar, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Canadese
gans, Nijlgans, Grauwe gans, Kolgans, Brandgans, Bergeend, Smient, Wilde eend, Krakeend,
Slobeend, Pijlstaart, Tafeleend, Kuifeend, Nonnetje, Brilduiker, Sperwer, Buizerd, Torenvalk,
Smelleken, Slechtvalk, Fazant, Waterral, Meerkoet, Kemphaan, Goudplevier, Kievit, Wulp,
Watersnip, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Grote mantelmeeuw, Kleine mantelmeeuw,
Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Veldleeuwerik, Graspieper, Roodborst, Merel, Kramsvogel,
Koperwiek, Baardman

