Stadsvogels kijken
Met zijn tweetjes één belangstellende bewoonster rondleiden is wel heel apart. Blijkbaar is de
publieksexcursie van Vogelwerkgroep Zoetermeer op de vaste tweede zaterdag van de maand nog
lang geen vastgeroest begrip en is een aankondiging in de plaatselijke pers nog wel een tijdje nodig.
Het kan ook zijn dat stadsbewoners meer belangstelling hebben voor vogels in de parken, plassen of
andere buitengebieden of voelen ze enige weerstand tegen het vroege uur. Voor onze enige gast,
geen onbekende van de werkgroep, spelen deze aspecten geen rol. Zij vindt alle vogels leuk of het nu
in het park, langs de plas of tussen de huizen is.
‘Luisteren’ is het motto en er valt veel te horen. De lente is losgebarsten, het broedseizoen is
duidelijk aangebroken. In de groene hoekjes achter de tuinen klinkt een kakofonie aan lentegeluiden.
Door de openheid van de bomen laten een aantal soorten zich verrassend goed zien. Twee tjiftjafs op
ooghoogte trekken zich van onze aanwezigheid niets aan. Ze hebben enkel oog voor elkaar en hun
fladderende onrustige baltsgedrag leidt tot een paring vlak voor ons neus. De heggenmus zingt dat
het een lieve lust is en laat zich goed door de telescoop bekijken. De winterkoning, de zwartkop, de
merel, ze passeren allemaal de revue. Zelfs de boomkruiper laat zich zien.
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Broedende meerkoeten, nestelende houtduiven en twee zwarte kraaiennesten niet ver van elkaar
met een parend stelletje erop. Er wordt hard gewerkt aan nageslacht. Ook al zijn een aantal soorten
nog niet terug uit hun wintergebieden; er valt genoeg te zien en te horen. De stad is betrekkelijk
rustig en met rust om je heen en drie paar ogen is het goed ‘vogelen’, hoewel we het zonder
huismussen moeten doen. Winfried heeft van te voren al verklapt dat in deze wijk de huismus
verdwenen is, helaas.
Jos en Marja
Gezien: Winterkoning, heggenmus, koolmees, pimpelmees, staartmees, groenling, zwartkop, tjiftjaf,
merel, turkse tortel, houtduif, ekster, gaai, kauw, zwarte kraai, meerkoet, waterhoen, wilde eend,
kuifeend, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw, aalscholver en halsbandparkiet.
Gehoord: roodborst, zanglijster en vink.

