Fietsexcursie Hazerswoude-Dorp, 27 augustus 2011.
Om acht uur vertrokken we met veertien man op de fiets vanaf Paviljoen Aa-zicht naar de boerderij
van Nico en Margreet Kaptein in Hazerswoude-Dorp. Onze eerste stop was bij de Noordhovense Plas,
waar het weer bijzonder druk was met vogels op de eilandjes en waarbij de watersnippen op de
meeste belangstelling mochten rekenen. Tegen half tien arriveerden we bij de boerderij, waar we
hartelijk ontvangen werden en op het grote terras goed verzorgd werden met koffie en koek. We
keken uit op enorme hoogspannningsmasten, waar hele rijen spreeuwen op zaten. Boerenzwaluwen
vlogen af en aan de stallen in. Het wemelde daar van de vliegen, waardoor ze daar gemakkelijk aan
hun kostje konden komen.
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Na de koffie togen we met Nico het weiland in. Buurjongetje Jurre spurtte ons vrolijk toeterend
voorbij in een mini-quad, met in de aanhanger een hele vracht mollenklemmen en stokken. Deze
jongeman van hooguit een jaar of elf bleek dagelijks te vinden te zijn op de boerderij en helpt dan
altijd actief mee, met duidelijk veel plezier. Al snel zagen we twee bruine kiekendieven, een juveniel,
donkerbruin met een eigele kop en een volwassen kiekendief. In de ruim twee uur die we in het
weiland doorbrachten, hebben we heel wat roofvogels gezien zoals buizerds, bruine kiekendieven en
torenvalken, veelal jagend op spreeuwen en kieviten. Eén torenvalk joeg zelfs op grote
zilvermeeuwen, waarschijnlijk een jong dat aan het oefenen was.
We passeerden een hoogspanningsmast waarin een slechtvalk zijn nest had gehad. Er hingen sinds
kort als experiment stroken plastic aan de elektriciteitsdraden. Deze waren aangebracht met behulp
van een helikopter, om te voorkomen dat vogels zich kapot vliegen tegen de draden, want dat

gebeurde nogal veel, zei Nico. Hij vertelde geregeld dode spreeuwen en kieviten te vinden in de
buurt van de masten, maar zei helaas nog niet zoveel resultaat te bemerken van de plastic stroken.
We passeerden bruggetjes, klauterden over hekjes, kwamen ondertussen de mollenklemmen en
stokken van Jurre tegen in de vele molshopen en werden o.a. getrakteerd op vier ooievaars en
overvliegende grote zilverreigers. Een gele kwikstaart liet zich prachtig zien en fotograferen op een
paaltje; iedereen kwam aan zijn trekken. Zelfs het weer zat mee! De weersverwachting voor deze dag
was ronduit slecht, maar de “sluizen” gingen gelukkig pas open ná onze wandeling. Nico gaf ons in de
stal nog uitleg over de werking van de melkrobot. Echt leuk om te zien hoe dat werkt!
Toen de bui wat minder werd, zijn we weer op de fiets gestapt richting Zoetermeer. Toen ik nog even
om keek, zag ik dat er een bordje stond met de tekst dat dit bedrijf meewerkt aan het beschermen
van weidevogelnesten. Kijk, het wás al een fantastische ochtend, maar hier word ik dan nog éxtra
vrolijk van!
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