Excursieverslag Amerongse Bovenpolder
Wat een prachtig weer vandaag. Met 16 leden vanaf de Burgwal in Amerongen voor een
wandeling door een deel van de Amerongse Bovenpolder. Deze uiterwaard is in het kader van
het project Noordoever Nederrijn geleidelijk omgevormd tot natuurreservaat.
Vanaf de parkeerplaats liepen we meteen richting het uitkijkplatform met zicht op een groot
moeras wat deels gevoed wordt door grondwater. Om in de Bovenpolder de variatie in flora
en fauna te vergroten is dit moeras aangelegd. Dankzij een uitgekiend peilbeheer zijn hier
slikkige oevers, waterriet en platen ontstaan. Tijdens de vogeltrek is het er een drukte van
belang met vele soorten steltlopers en eenden. Op het kale eilandje dat zichtbaar is vanaf de
uitkijktoren zagen we nu o.a. bergeenden, canadese ganzen, smienten, wintertaling en
krakeend. Utrechts Landschap werkt aan het verbeteren van dit moeras als broedgebied voor
watersnip en porseleinhoen. Naar rechtskijkend was kasteel Amerongen en het dorp te zien.
Onder het platform loopt een pad parallel aan het meer en hoorden we verschillende vogels in
de hoge bomen om ons heen. Er lag een enorme boom, waarschijnlijk geveld bij een van de
laatste stormen.
Aan het eind van het pad bogen we linksaf en pauzeerden aan de picknicktafels van het
Pannenkoekenhuis wat nog gesloten was. We staken de weg over om een deel van het
Amerongse Bos te bewandelen. In het bos scoorden we het geluid van de groene specht en
grote bonte specht, een kuifmees die op de grond scharrelde en tot onze vreugde een
appelvink in een top van een boom.
In vroegere tijden werd in dit gebied tabak verbouwd en kwamen we langs verschillende
voormalige tabaksschuren. Het bezoekerscentrum van dit natuurgebied is in een van de
schuren gehuisvest. Helaas was het nog gesloten.
Terug bij het uitkijkplatform liepen we nu onderlangs richting Kasteel Amerongen wat een
leuke wandeling opleverde (onderdeel van een klompenpadroute) met heggemus en een
tweede appelvink.
Kasteel Amerongen (eigenlijk ’t Huys van Amerongen) staat er al vanaf de 13de eeuw en is in
1977 door de laatste kleinkinderen van Graaf Aldenburg Bentinck aan de Stichting Kasteel
van Amerongen overgedragen. Gelukkig met een horeca voor de sanitaire stop en heerlijk in
de zon op het terras met iets te drinken en veel appeltaart. Bij vertrek waren we getuige van
een klepperend en parend echtpaar ooievaar op de schoorsteen van het kasteel.
Voor de terugweg namen we het pad om het kasteel heen en kwamen onverwachts nog een
plasdras tegen met o.a grutto, lepelaar, kievit en grote zilverreiger.
Mijn stappenteller gaf rond de 12.000 stappen aan wat gelijk staat aan een 9 km wandeling.
Met dank aan Els en Kees voor het bijhouden van de waarnemingen. Zij reden met de camper
meteen door voor een vakantie in Duitsland, op zoek naar de grote trappen en kraanvogels.
fanny

Het werden 52 soorten:
Knobbelzwaan, Grauwe gans, Grote canadese gans, wilde eend, Krakeend, Smient,
Wintertaling, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Grote zilverreiger, Blauwe reiger,
Ooievaar, Lepelaar, Buizerd, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Tureluur ,Grutto, Kokmeeuw,
Houtduif, Holenduif, Turkse tortel, Groene specht, Grote bonte specht, Heggemus, Roodborst,
Zanglijster, Koperwiek, Merel, Tjiftjaf , Goudhaan, Winterkoning , Koolmees, Pimpelmees ,
Kuifmees, Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, Ekster, Gaai, Kauw , Zwarte kraai,
Spreeuw , Huismus, Vink, Groenling, Appelvink, Witte kwikstaart

