Ledenexcursie Wormer- en Jisperveld
Het Wormer- en Jisperveld is het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West Europa. Lang,
lang geleden is het veenmoeras ontgonnen voor de landbouw, wat tot gevolg heeft gehad dat het
land is ingeklonken en het gebied nu een tot twee meter onder zeeniveau ligt. Het ontstane
natuurgebied kenmerkt zich nu door met water omringende weilanden.
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Bij de aankondiging naar dit gebied met een vaartocht en wandeling, stroomden in no time de
aanmeldingen binnen. Jammer dat we vogelaars hebben moeten teleurstellen want de fluisterboot
kan maar een bepaald aantal personen meenemen. Je moest wel vroeg op want om 07.45 uur reden
we al uit Zoetermeer weg.
De lange rij met auto's werd bij de parkeerplaats van de Poelboerderij even opgehouden omdat het
hek nog gesloten was. De motoren waren nog maar net afgezet en de deuren geopend, of de tjiftjaf
was al te horen.
In de boerderij werden we ontvangen door de gids en schipper van de open boot. In het kort werd
het ontstaan van het gebied en de route uitgelegd. Had het excursieteam een week geleden nog
regen en kou "doorstaan", vandaag was het een prachtige dag met strakblauwe hemel en er stond
weinig wind. Toch kregen we dekens mee en lagen er kussens om het ons zo comfortabel mogelijk te
maken.
Voor het instappen werd op de voormalige KPN toren in de buurt de vaste bewoner aangewezen:
een slechtvalk die daar een nestkast heeft en ook te zien was.
We begonnen netjes zittend met een dekentje over de knieën maar al vlug was er zoveel om ons
heen te zien dat je vanzelf ging staan. We voeren van breed open water naar smalle gedeelten met
riet aan beide zijden en kleine houten molentjes, die in deze streek bekend zijn, om het land te
draineren. Helaas worden de houten molentjes tegenwoordig vervangen door modernere
materialen. Wij zijn altijd al onder de indruk van Johan´s kennis en goede oren, maar ook de gids
keek goedkeurend, zeker toen Johan ons de blauwborst wees in het riet. Er waren o.a. kuifeenden,

grauwe- en brandganzen, tureluurs en veel grutto´s te zien en in de lucht buizerds en torenvalken
Het aantal, door Johan bijgehouden, vogelsoorten zal onder aan het verslag te lezen zijn.
Halverwege werd bij een eilandje met veel hoge bomen de boot stilgelegd om even een rustmoment
in de bouwen. Daar was onder andere een rietgors te zien en te horen. Een onverwachte stop kregen
we bij een trilveeneiland om even de benen strekken en het trilveen persoonlijk onder onze voeten
te voelen. Jammer dat het eiland door onverlaten wordt gebruikt, want er waren lege blikjes
achtergelaten en de overblijfselen van een kampvuur. De schipper nam de blikjes mee en wij
maakten een korte wandeling door het riet. Op bepaalde plekken kon je echt wel meetrillen, zo
veerde het mee onder onze voetstappen.
Ook liet de gids een grote hoop afgesneden riet zien wat als woonplek voor bv. een ringslang zou
kunnen dienen. Omdat de groep groot was, hoor je niet alles maar ik heb begrepen dat Els een vies
verhaal vertelde over een ringslang die ze eens oppakte en die uit verdediging zijn stinkende
uitwerpselen op haar hand achterliet waarvan de geur blijkbaar heel lang blijft hangen, waarop Kees
antwoordde dat hij het nu nog wel eens ruikt! ;-)
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We stapten weer aan boord en voeren langzaam terug naar de aanlegsteiger. Hier namen we
afscheid van de gids en schipper en maakten ons op voor een wandeling van drie km in het zelfde
gebied.
Eerst een minuut of vijf over de weg en langs villa´s, die uitkeken op het water aan de ene kant en
weilanden aan de andere, maar daarna via hekken en gebaande paden. Nu konden we de
weidevogels beter zien door de telescopen. Bij een enorme oppotboerderij werd nog even bij de
kerkuil kast gekeken die in de koeienstal hing. Helaas hebben we de kerkuil niet kunnen zien. Hier
bleven we ook een poosje om over het drassige gebied te kijken waar veel grutto´s bij elkaar stonden
en waar we vier lepelaars in de verte zagen. Iets verderop kwam een discussie op gang bij het zien
van een vreemd ijzeren hekwerk met een soort koepel met gat erbovenop. De mannen gaven
verschillende opties, maar wat voor functie het nu echt heeft, daar ben ik nog niet achter. We

passeerden op het laatst nog een grote vijver met kuifeenden, tafeleend, smienten, wintertaling en
een slobeend.
Toen we rond half drie terug waren bij de boerderij, gingen enkelen meteen terug en anderen bleven
nog wat drinken en napraten. Mede door het mooie weer vond men het een zeer geslaagde excursie,
wat ook al bleek toen in het weekend via de mail aan de vogelwerkgroep fotocollages werden
rondgestuurd.
Fanny Fekkes
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Waarnemingen:
Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Lepelaar,Blauwe Reiger, Knobbelzwaan,Canadese Gans Nijlgans,
Grauwe Gans, Kolgans,Brandgans,
Bergeend, Smient, Wild Eend, Krakeend, Slobeend,Pijlstaart, Wintertaling,Tafeleend, Kuifeend,
Bruine Kiekendief, Sperwer, Havik, Buizerd,Torenvalk, Slechtvalk, Fazant, Meerkoet, Waterhoen,
Scholekster, Tureluur, Groenpootruiter, Grutto, Kievit, Wulp, Watersnip, Bokje, Kokmeeuw,
Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Houtduif, Turkse Tortel, Grote Bonte Specht,
Veldleeuwerik, Graspieper,
Witte Kwikstaart,Heggenmus, Winterkoning, Roodborst.
Johan Idema

