Verslag vogelwandeling door het Buytenpark 20 mei 2019
Rond 9 uur stond er een grote groep met 23 enthousiaste deelnemers bij de ingang van
Snowword te trappelen van ongeduld om het Buytenpark in te trekken.
Onze gids, Winfried van Meerendonk, nam de groep een stukje bij de ingang vandaan mee om het een en
ander te vertellen over het bijzondere park.
Het ligt ten noordwesten van Zoetermeer en het
is aangelegd op puin afkomstig van de stadsvernieuwing in Den Haag. Na de voltooiing nam behalve de recreant, ook de natuur het in bezit.
Het is een gebied met vele biotopen, droge vegetaties, warme zuidhellingen, waterpartijen,
riet, enz. Hierdoor zien we hier heel veel verschillende soorten vogels. Grazers zorgen ervoor
dat het gebied open blijft. De eerste jaren na de
aanleg bleef de vegetatie laag en droog van
soortsamenstelling. De bodem van de heuvels is ‘luchtig’.
Door dit alles krijgt het Buytenpark een eigen miniklimaat
dat afwijkt van de omgeving. Doortrekkende vogels voelen zich aangetrokken door de bodemtextuur van het
park, gaan lager vliegen en komen hier een korte tijd aan
de grond.
Bijzonder is ook het zogenaamde gruttolandje in het uiterst westelijke deel van het Buytenpark dat in het voorjaar van 2017 is gerealiseerd als compensatie voor de
uitbreiding van Snowworld. Het is een plasdrasgebied
waar vooral trekvogels foerageren. Met een op afstand
bediende pompinstallatie kan het waterpeil gereguleerd
worden. Broedende vogels op de slikplaten zijn kleine plevier, visdief, kievit en kluut. Bijzonder was de
waarneming hier van de steltkluut (die ook al eens hier gebroed heeft) en de poelruiter, een zeldzame trekvogel die hier niet broedt.
Ook een oeverzwaluwwand maakt deel uit van dit gebied.
Tijdens de uitleg van Winfried waren de eerste vogels,
waaronder de fitis, zwartkop en zanglijster al goed hoorbaar. Daarna trok de groep met gids en begeleiders het
park in. In het begin was het nog even uitkijken op het
brede pad voor de wielrenners maar al snel gingen we van
het grote pad af en via een klein pad naar een hoog gedeelte van het park.
Al klimmend hoorden we daar de rietzanger zijn deuntje
afdraaien. In eerste instantie nog moeilijk te ontdekken
maar even later zagen we hem bij een rietgebied omhoog
vliegen en als een parachute weer neerdalen. Toen we
daar stonden kwam ook eens een hele bijzondere vogel
voorbijvliegen, de koekoek. In vlucht te herkennen aan zijn
lang staart en het lichaam dat duidelijk wat boven de vleugels “hangt”.
In hetzelfde rietgebiedje konden we ook de rietgors ontdekken met zijn mooie zwarte kop.

Eenmaal boven kregen we een prachtig uitzicht voorgeschoteld over het gruttolandje en de daarachter
liggende weilanden. Wat ons daar vooral opviel was een licht snorrende geluid als een naaimachientje.
Het typische geluid van een sprinkhaanzanger, een vogeltje dat we niet veel horen
en al helemaal niet zien. Toch was er iemand die hem ontdekte en zo konden veel
anderen meestal voor het eerst dit mooie vogeltje zien. Na een tijdje op de hoogte
gestaan te hebben, daalde we langzaam af naar het gebied van het gruttolandje en
de oeverzwaluwwand. De oeverzwaluwen waren goed te zien en ook hoorden we
het gegier van de gierzwaluwen. Een vogel die dag en lang in de lucht zijn en zelfs
daar slapen. Ze komen alleen aan de grond als ze gaan nestelen en broeden. Hun
pootjes zijn omdat ze zo weinig op de grond hoeven te zijn onderontwikkeld. Terwijl
Winfried zijn verhaal vertelde over deze bijzondere vogel, scheerde en gierde er een
groepje vlak over onze hoofden heen alsof het was afgesproken.
Helaas waren we wat te laat in het seizoen voor de blauwborst die in het rietland bij
de oeverzwaluwwand voorkomt. Het is nu broedtijd voor ze en dan hoor of zie je ze
nauwelijks. Wie ze wil zien moet in april volgend jaar nog maar eens langskomen.
Wie wel goed te horen was, was de cetti’s zanger met zijn luide en explosieve zang.
Deze vogel heeft nogal een verborgen levenswijze. We hebben hem ook niet kunnen
ontdekken.
Vlak voordat we weer de weg terug wilden nemen, kwam een nogal witte buizerd ons nog even
opzoeken. We konden zijn prachtige cirkels in de
lucht bewonderen. Over roofvogels gesproken, iemand zag achter de rietlanden daar een slechtvalk
wegvliegen. Waarschijnlijk de slechtvalk die in de
stadhuistoren een nest met jongen heeft.
Vol indrukken wandelden we terug naar het startpunt
Snowworld. Iedereen kreeg nog een flyer mee van de
Vogelwerkgroep die deze wandeling organiseerde.
We hopen iedereen nog eens te zien !
Hieronder nog de bijna 50 vogelsoorten die we
gezien en gehoord hebben.
Tot slot een woord van dank voor Gerard van Herk voor de foto’s. Ook is een foto van ons lid Arno van Berge
Henegouwen gebruikt

Hans Peters
Vogelwerkgroep Zoetermeer.

Soortenlijst Vogelweek 18 mei 2019
Bergeend, Boerenzwaluw, Bontbekplevier, Buizerd, Cetti's Zanger, Canadese Gans, Ekster, Fazant, Fitis, Fuut,
Groenling, Grauwe Gans, Gierzwaluw, Grasmus, Heggenmus, Houtduif, Kauw, Kievit, Kleine Karekiet, Kleine
Plevier, Kluut, Kneu, Koekoek, Kokmeeuw, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Meerkoet, Merel, Nijlgans,
Oeverloper, Oeverzwaluw, Rietgors, Rietzanger, Scholekster, Slechtvalk, Slobeend, Spreeuw, Sprinkhaanzanger,
Tjiftjaf, Torenvalk, Tuinfluiter, Tureluur, Vink, Visdief, Wilde eend, Winterkoning, Zanglijster, Zwarte kraai,
Zwartkop.

