Wie een kuil graaft…vindt een zoete inval
Op 21 april bezochten wij met een selecte groep van 14 leden Lage Vuursche. Wij begonnen in de
“Kuil van Drakensteyn”. Inderdaad nabij het woonkasteel uit 1640 van onze voormalige Koningin.
Die liet zich niet zien, maar in de omgeving stuitten wij wel op een metershoog hekwerk met
beveiligingscamera’s om haar woonstee af te schermen van toeristen en gepeupel zoals wij. Gelukkig
bleek er in de omgeving meer dan genoeg te zien en vooral te horen. Wij liepen vanaf de
parkeerplaats naar het pluismeer, genoemd naar de Veenpluis die hier kennelijk veelvuldig
voorkomt. Waarschijnlijk zal er in het seizoen wel de nodige pluis op het water drijven. Dat was nu
niet het geval. Vanuit de vogelhut zagen wij de gebruikelijke watervogels. Veel meer te zien en te
horen was er in het bos waar wij met de Stulproute doorheen liepen. Denk aan boompieper,
gekraagde roodstaart en grote bonte specht. Deze laatste liet zich ondersteboven hangend aan een
tak goed zien.
Na een korte stop in de leuke uitspanning “Buiten de Kuil”, liepen wij nog de kasteeltuin-route. Dat
wil zeggen, de route buiten en langs het hekwerk van Drakensteyn. Je kon er wel wat bijgebouwen
en akkers zien. Behalve een getekende ‘krooneend’ op een bordje viel er niet veel waar te nemen.
Opvallend was dat op deze warme dag er nauwelijks vliegende vogels te zien waren, een enkele
buizerd daargelaten. Kennelijk hadden de vogels het net als wij wat te warm. Hieronder met dank
aan Johan Idema de waarnemingen.
Leon van den Berg

Waargenomen soorten
Dodaars, Blauwe reiger, Canadese gans, Grauwe gans, Wilde eend, Kuifeend, Buizerd, Meerkoet,
Houtduif, Turkse tortel, Grote bonte specht, Boompieper, Witte Kwikstaart, Heggenmus,
Winterkoning, Roodborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Merel, Zanglijster,
Tjiftjaf, Fitis , Zwartkop, Tuinfluiter, Matkop, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper,
Boomklever, Spreeuw, Gaai, Ekster, Vink, Putter, Kneu

Totaal 35 soorten

