Excursie zaterdag 19 mei 2012.
Wollebrand: natuurvriendelijke waterberging, een verrassend gebied.
Tot voor kort had ik nooit van Wollebrand gehoord, maar wat een verrassend
gebied. Wel was ik er ooit langsgereden, maar had het toen meer als recreatiegebied gezien. Vanaf Zoetermeer
ben je er met de auto al snel.
We troffen het met het weer en ook met de vogels. Het rook heerlijk fris,
mede doordat het geregend had. Je kon heerlijk genieten, lopend langs de plas. Af en toe wist je niet welke kant
je eerst op moest kijken: naar de parende kluten of de twee boomvalken op grote afstand, die door Johan
werden gespot. Helaas is de blauwborst door weinigen van ons gezien.
Wat liet de grutto zich ook mooi en langdurig zien! We vroegen ons af of er niet met hem iets aan de hand was,
want hoort hij niet op een nest te zitten of was hij ziek?
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Waterberging Wollebrand kan 225.000 m3 water bergen. Dit kan nodig zijn
in geval van hevige buien. Wanneer er weer ruimte is in de aanliggende kanalen, kan het water daarheen worden
weggepompt. Zo wordt de kans op wateroverlast in dit gebied ook kleiner. De waterberging Wollebrand is
natuurvriendelijk ingericht als een riet-biezenmoeras en biedt een natuurlijke leefomgeving aan vogels en andere
dieren.
De openheid van waterberging in combinatie met de ontwikkeling van rietgroei maakt waterberging Wollebrand
aantrekkelijk voor vogels zoals de kleine karekiet, de rietzanger, de blauwborst en de roerdomp.
Na afloop hebben we nog genoeglijk op het terras gezeten onder het genot van koffie, thee en appeltaart.
Ria.
Vogels die we gehoord en gezien hebben zijn:
Fuut, Aalscholver,Blauwe reiger,Knobbelzwaan,Canadese Gans,Nijlgans
Grauwe Gans,Bergeend,Wild Eend,Krakeend,Slobeend,Kuifeend,Bruine Kiekendief
Wespendief,Buizerd,Boomvalk,Fazant,Meerkoet,Waterhoen,Kluut,Scholekster
Oeverloper,Tureluur,Grutto,Kievit,Kokmeeuw,Zilvermeeuw,Kleine Mantelmeeuw
Visdief,Holenduif,Houtduif,Turkse Tortel,Gierzwaluw,Grote Bonte Specht,Boerenzwaluw,HuiszwaluwGele
Kwikstaart,Witte Kwikstaart,Heggenmus
Winterkoning,Blauwborst,Merel,Rietzanger,Kleine
Karekiet,Spotvogel,Tjiftjaf,Fitis,Grasmus,Zwartkop,Tuinfluiter,Pimpelmees
Koolmees,Spreeuw,Gaai,Ekster,Kauw,Zwarte Kraai,Huismus,Groenling,Putter,
Rietgors.
Totaal 61 soorten
Johan Idema

