LEDENEXCURSIE VLAARDINGSE RIETPUTTEN, 26 september 2015
We verzamelden bij Ank van der Burg in Meerzicht voor het maandelijkse excursieuitje van de Vogelwerkgroep Zoetermeer.
Op het progamma stond de Vlaardingse Rietputten.
Ik had geen flauw idee wat ik kon verwachten van de “Vlaardingse Rietputten”, maar
het was prachtig weer dus de dag kon sowieso al niet meer stuk. Het natuur gebied
ligt ingeklemd tussen de Maassluissedijk en het spoor ten westen van Rotterdam
vlakbij Vlaardingen.
We parkeerden de auto’s bij Café Restaurant ’t Oeverbos, waar je trouwens heerlijk
op een terrasje kunt genieten van het mooie uitzicht op de Nieuwe Waterweg.
Aan de overkant van de weg was de ingang van de Rietputten. De Rietputten lijkt wel
een soort doolhof van paden met aan beide zijden riet met prachtige pluimen.
Wilma zei me dat de kans groot was op het waarnemen van baardmannetjes. Ik
spitste mijn oren; dié had ik nog nooit voor de lens gehad. Nou, ze had niet teveel
gezegd, het stikt er letterlijk van de baardmannetjes. Er leven en broeden ongeveer
23 paartjes in de Rietputten.

Die hebben zich bijna allemaal laten zien. Soms vlogen er een tiental tegelijk over.
Ze maken het geluid als van een tingelende fietsbel. Wát een prachtig vogeltje, met
zijn bakkebaardjes.
Ik heb me laten vertellen dat ze hun maag aanpassen aan het seizoen. ‘s Zomers
eten ze insecten en in de winter verandert de maagspier, dan eten ze zaden uit de
rietpluimen. Misschien een leuk idee om in de winter eens terug te gaan naar dit
natuurgebied. Ik vind het geweldig!

Onder ons waren een aantal vogelaars die het klappen van de zweep wel kennen.
Haarscherp horen en herkennen ze de soorten. Links en rechts hoorde ik “paapje” en
“waterral” zeggen; te veel om op te noemen.
In totaal zijn 58 soorten waar genomen. Steeds viel ook de naam Cetti’s zanger, dat
schijnt ook een zeldzaam exemplaar te zijn, maar die liet zich, dacht ik, niet zien.
Nou ja, ik heb hem niet gezien. De ijsvogel zat op een hek langs het spoor en vloog
ook over het water. Overal spinnenwebben langs het pad, schitterend in de zon.
Echt een uniek stukje natuur waar zeer zeldzame vogels voorkomen. En dat stukje
uniek natuurgebied dreigt verloren te gaan door de aanleg van de Blankenburg
tunnel dwars door de Rietputten. Onderzoek heeft uitgewezen dat volledige
ondertunneling van de weg mogelijk is. Er loopt een campagne (Red de Rietputten).
Misschien even massaal “ liken”?
Maar goed, ik drijf af van het onder werp vogelen. Vele roofvogels zwermden boven
het gebied, zoals sperwers, buizerd en boomvalk. Johan ziet en herkent ze al, als ik
nog echt niets waarneem. Ik verbaas me telkens weer over “wit puntje”; “rood
staartje”.
Ik zie alleen wat vliegen. Aan alles komt een eind. We liepen weer terug naar de
parkeerplaats, regelrecht naar het zonnige terras van Café Restaurant ’t Oeverbos
voor een kopje koffie, een taartje of een lekker kopje soep. Nog even nagenieten in
het zonnetje.
Om 13.30u reden we weer de parkeerplaats op van Winkelcentrum Meerzicht. Ik
vond het een geslaagde excursie. Denk dat iedereen hier wel mee eens is.
Bedankt Kees, Els, Fanny en Wilma voor deze geslaagde dag!

Riet Kranen, verslag en foto`s.

Waarnemingen excursie Vlaardingen : De Rietputten
(Riet Kranen en Johan Idema)
Nederlandse naam
aalscholver
baardman
blauwe reiger
boerenzwaluw
boomkruiper
boomvalk
brandgans
buizerd
cetti'szanger
ekster
fazant
fuut
gaai
gierzwaluw
graspieper
grauwe gans

English name
great cormorant
bearded tit
grey heron
barn swallow
short-toed treecreeper
hobby
barnacle goose
common buzzard
cetti's warbler
magpie
common pheasant
great crested grebe
eurasian jay
common swift
meadow pipit
greylag goose

Wetenschappelijke/Scientificname
Phalacrocorax carbo
Panurus biarmicus
Ardea cinerea
Hirundo rustica
Certhia brachydactyla
Falco subbuteo
Branta leucopsis
Buteo buteo
Cettia cetti
Pica pica
Phasianus colchicus
Podiceps cristatus
Garrulus glandarius
Apus apus
Anthus pratensis
Anser anser

groenling
grote bonte specht
grote canadese gans
halsbandparkiet
heggenmus
houtduif
ijsvogel
kauw
kievit
kleine mantelmeeuw
knobbelzwaan
kokmeeuw
koolmees
krakeend
meerkoet
merel
nijlgans
ooievaar
paapje
pimpelmees
putter
rietgors
roodborst
roodborsttapuit
slechtvalk
slobeend
smient
sperwer
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
torenvalk
waterhoen
waterral
watersnip
wilde eend
winterkoning
wintertaling
zanglijster
zilvermeeuw
zwarte kraai
zwartkop

greenfinch
greater spotted
woodpecker
canada goose
rose-ringed parakeet
Dunnock
wood pigeon
common kingfisher
eurasian jackdaw
northern lapwing
lesser black-backed gull
mute swan
black-headed gull
great tit
gadwall
common coot
blackbird
egyptian goose
white stork
whinchat
blue tit
goldfinch
reed bunting
robin
common stonechat
peregrine falcon
northern shoveler
eurasian wigeon
eurasian sparrowhawk
common starling
long-tailed tit
chiffchaff
common kestrel
moorhen
water rail
common snipe
mallard
wren
common teal
song trush
herring gull
carrion crow
blackcap

Chloris chloris
Dendrocopos major
Branta canadensis
Psittacula krameri
Prunella modularis
Columba palumbus
Alcedo atthis
Corvus monedula
Vanellus vanellus
Larus fuscus
Cygnus olor
Croicocephalus ridibundus
Parus major
Anas strepera
Fulica atra
Turdus merula
Alopochen aegyptiacus
Ciconia ciconia
Saxicola rubetra
Cyanistes caeruleus
Carduelis carduelis
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Saxicola rubicola
Falco peregrinus
Anas clypeata
Anas penelope
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Aegithalos caudatus
Phylloscopus collybita
Falco tinnunculus
Gallinula chloropus
Rallus aquaticus
Gallinago gallinago
Anas platyrhynchos
Troglodytes troglodytes
Anas crecca
Turdus philomelos
Larus argentatus
Corvus corone
Sylvia atricapilla
number of species 58

