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Datum van de excursie: 4 mei 2016 
  Bezochte gebied: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek 
  Team: Flevo Birdwatching, Rien Jans 

 Vroege ochtend: Het Langeveen op landgoed Den Treek…. 
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En late ochtend/middag: Aan de Delta Schuitenbeek 
 Op vier mei houden we twee excursies op een ochtend in twee totaal verschillende gebieden. Voor beide geldt dat de zon er vandaag uitbundig schijnt. We beginnen om 07.00 uur op Landgoed Den Treek-Henschoten aan de zuidzijde van Amersfoort. Daar vind je droge gemengde bossen op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug en heidegebiedjes met actief stuivend zand: zogenoemde uitblazingslaagtes, die al dan niet zijn opgevuld met heide, zand of veen. Een zeer gevarieerd gebied. Enkele uren later vertrekken we naar de noordzijde van Amersfoort, waar aan het Wolderwijd de Schuitenbeek vanaf de Veluwe het randmeer instroomt. Daar is een lange strekdam aangebracht, waar de Schuitenbeek wordt doorgeleid en het water van de nitraat- en fosfaatrijke beek kan worden gefilterd door riet, wat de kwaliteit van het randmeerwater ten goede komt. Punt is hier echter dat de Delta niet geheel is gevuld met riet, zoals ooit de bedoeling was, maar slechts gedeeltelijk. Daardoor is er een extra plas ontstaan waar de moeras- en watervogels dankbaar gebruik van maken. We tellen vandaag zo’n 70 soorten  
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In de bossen en op de heide van Den Treek treffen we soorten die daar echt thuis horen, zoals roodborsttapuit, boompiepers en diverse soorten mezen. Bij een oude boerderij huizen zeker twee paartjes gekraagde roodstaart; toch wel een bijzondere soort, die graag gebruik maakt van oude schuurtjes en rommelige hoekjes. Op de ringheuvels met zandverstuivingen ook soorten die daar horen: boompiepers, boomleeuwerik en iets verderop galmt ineens de zwarte specht tamelijk dichtbij. En ja, even later laat hij zich uitgebreid bekijken aan alle kanten van een boom. Het lijkt erop alsof hij ons niet heeft gezien. Hij vliegt wel weer verder, maar op verschillende plaatsen horen we later nog zijn contactroep, zang en vluchtroep; een magisch beest. Na een korte pauze verplaatsen we ons rond 10.30 uur naar de noordzijde van Amersfoort, waar de Delta Schuitenbeek een totaal ander biotoop laat zien: polder! Hier vertonen zich allerlei soorten watervogels, weidevogels en riet- en moerasvogels. Visdiefjes patrouilleren hier talrijk boven het water van de Delta. In het riet horen en zien we soorten als rietzanger, kleine karekiet en rietgors. De blauwborst zien we helaas niet vandaag. Op de plasdrassige weilanden zien we welgeteld één kemphaan, wat een beetje tegenvalt, en veel grutto’s, broedend en met jongen, en dito kieviten. De grauwe ganzen hebben creches gevormd met enorme hoeveelheden jongen die ook op het water te vinden zijn, evenals grote groepen brandganzen die helemaal niet meer naar Spitsbergen gaan, evenmin als de tafeleenden die lekker hier in Nederland blijven. Bijzondere soorten zijn hier de koekoek, die we dit jaar voor het eerst horen en ook heeeel even te zien krijgen, en een paapje, dat rechtop om zich heen staat te kijken in een weiland: super voorjaar! 
 
 
 
 
 Waargenomen soorten, tijd van eerste waarneming en locatie. 
 

tijd soort gebied 
 boompieper  
 kuifmees  
 Zwarte mees  
 pimpelmees  
 koolmees  
 boompieper  
 roodborsttapuit  
 boomleeuwerik  
 Zwarte specht  
 Grote bonte specht  
 paapje  
 boomklever   
 boomkruiper  
 Gekraagde roodstaart  
 boerenzwaluw  
 gierzwaluw  
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 huiszwaluw  
 buizerd  
 houtduif  
 holenduif   
 Witte kwikstaart  
 winterkoning  
 merel  
 vink  
 zanglijster  

 Zwarte kraai  
 Putter   
 kneu  
 gaai  
 ekster  
 zwartkop  
 fitis  
 tjiftjaf  
 spreeuw  
 huismus  
 Grauwe gans  
 brandgans  
 wintertaling  
 fuut  
 Blauwe reiger  
 Wilde eend  
 krakeend  
 tafeleend  
 ooievaar  
 knobbelzwaan  
 bergeend  
 slobeend  
 kuifeend  
 waterhoen  
 Meerkoet   
 scholekster  
 kievit  
 kemphaan  



 

 Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door:  
 

 bontbekplevier  
 grutto  
 tureluur  
 kokmeeuw  
 stormmeeuw  
 zilvermeeuw  
 visdief  
 regenwulp  
 aalscholver  
 Kuifeend   
 Koekoek  
 Kleine karekiet  
 rietgors  
 rietzanger  
 roodborst  
 grasmus  
 Turkse tortel  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Opmerkelijk:  paapje, koekoek, zwarte specht en regenwulp Weer:  15 graden, onbewolkt tot licht bewolkt, windkracht 2 Bft, NNO  


