
 

Excursion executed for 
Flevo Birdwatching by: 

 
 

Datum: 8 Augustus, 2016  

  
Bezochte 

gebieden: 

Groene Jonker Nieuwe Natuur,   

Nieuwkoop Wetland Ook nieuwe Natuur. Excursie van 13.30 tot 17.30. 

  
Begeleiding: Robert de Groot  

   

 

Weer: Pas op de terugweg wat druppels regen. Verder mooie, Hollandse wolkenpartijen. Wind uit 

W, 3 Beaufort. Temperatuur tot rond 20°C 

 

Opmerkelijk: Enorme aantallen Kemphaan en Kemphen 

 

Nederlandse Naam English name  Scientific name 

Fuut Great Crested Grebe Podiceps cristatus 

Aalscholver Great Cormorant Phalacrocorax carbo 

Kleine zilverreiger Little Egret Egretta garzetta 

Grote zilverreiger Great Egret Casmerodius albus 

Blauwe reiger Grey Heron Ardea cinerea 

Lepelaar (Eurasian) Spoonbill Platalea leucorodia 

Knobbelzwaan Mute Swan Cygnus olor 

Grauwe gans Greylag Goose Anser anser 

Grote Canadese gans Greater Canada Goose Branta canadensis 

Bergeend (Common) Shelduck Tadorna tadorna 

Nijlgans Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus 

Wilde eend Mallard Anas platyrhynchos 

Krakeend Gadwall Anas strepera 

Slobeend (Northern) Shoveler Anas clypeata 

Wintertaling (Common) Teal Anas crecca 

Zomertaling Garganey Anas querquedula 

Tafeleend (Common) Pochard Aythya ferina 

Buizerd (Common) Buzzard Buteo buteo 

Torenvalk (Common) Kestrel Falco tinnunculus 

Fazant (Common) Pheasant Phasianus colchicus 

Waterral Water Rail Rallus aquaticus 

Waterhoen Moorhen Gallinula chloropus 

Meerkoet (Common) Coot Fulica atra 

Scholekster Oystercatcher Haematopus ostralegus 

Bontbekplevier Great ringed Plover Charadrius hiaticula 

Kievit Northern Lapwing Vanellus vanellus 

Bonte strandloper Dunlin Calidris alpina 

Kleine strandloper Little Stint Calidris minuta 

Kemphaan Ruff Philomachus pugnax 

Wulp Eurasian Curlew Numenius arquata 

Grutto Black-tailed Godwit Limosa limosa 

Tureluur (Common) Redshank Tringa totanus 

Oeverloper (Common) Sandpiper Actitis hypoleucos 
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Watersnip (Common) Snipe Gallinago gallinago 

Kokmeeuw Black headed Gull Chroicocephalus ridibundus 

Zilvermeeuw Herring Gull Larus argentatus 

Kleine mantelmeeuw Lesser Black-backed Gull Larus fuscus 

Visdief (Common) Tern Sterna hirundo 

Houtduif Wood Pigeon Columba palumbus 

Holenduif Stock Dove Columba oenas 

Turkse tortel Collared Dove Streptopelia decaocto 

Gierzwaluw (Common) Swift Apus apus 

Oeverzwaluw Sand Martin Riparia riparia 

Boerenzwaluw Barn Swallow Hirundo rustica 

Huiszwaluw House Martin Delichon urbica 

Witte kwikstaart White Wagtail Motacilla alba 

Merel Blackbird Turdus merula 

Spreeuw (Common) Starling Sturnus vulgaris 

Ekster Magpie Pica pica  

Kauw (Eurasian)Jackdaw Corvus monedula 

Zwarte kraai Carrion Crow Corvus corone 

.. .. ..  

51 0 51  
Soorten waargenomen  / 

Species observed 
(H) = Alleen gehoord /                   

Heard only Total  
 

 

Onderweg naar de Groene Jonker zien we Turkse Tortel en Torenvalk als opmerkelijke soorten. 

Wilde Eend, Zwarte Kraai, Kokmeeuw zijn eigenlijk standaard soorten, die op bijna elke excursie 

verschijnen.  

 

Groene Jonker: Een nieuw wetland, dat nu ongeveer zeven jaar bestaat.  De GGM’s zijn nu weg. Die 

grote gele machines hebben een enigszins geaccidenteerd terrein achtergelaten waarin het 

waterpeil varieert met de seizoenen. Er stond nu nog redelijk wat water in, maar er waren toch ook 

al weer veel modderbanken vrij dicht begroeid. Dan wordt het zicht er op wat moeilijker, en kunnen 

dieren zich verstoppen. De soorten waar het dan mee begint zijn Wilde Eend, Krakeend, Aalscholver 

omdat ze op het water zitten en zwemmen. Wanneer Lepelaar vliegt kan je die ook niet missen, er 

waren zelfs een tweetal grote groepen met ieder 20 tot 30 Lepelaars. Vooral de enorme hoeveelheid 

Kemphaan en -hen vielen op. Nog steeds een verwarrende diversiteit in kleden, er werd al geruid 

naar winterkleed, maar toch ook veel kleurcombinaties. Oeverloper, Bontbekplevier, Witte 

Kwikstaart, Kleine Strandloper en Tureluur hielpen mee de modderbanken te onderzoeken op iets 

eetbaars. Veel Zwaluwen, alle drie de echte zwaluwen: Boeren-, Huis- en Oeverzwaluw. En daar 

draaide ook nog een tweetal Gierzwaluw tussen door. Een fors aantal vogel-enthousiasten hield de 

wacht bij een poel. Daar liepen meerdere Waterrallen, maar de hoofdattractie, Kleinst Waterhoen, 

was en werd daar ook gezien. We waren alleen niet op het juiste moment present, jammer.  

 

Alle mogelijkheden voor nog een lid van de Rallidae doorzocht, maar het lukte niet goed. Slechts 

Meerkoet en Waterhoen. 2 Watersnippen kwamen een paar keer over. De karakteristieke manier 

waarop ze de lange snavel houden was op zich voldoende, we hebben er ook meer gezien, op de 

grond, duidelijk lange snavel en geel-romige strepen over de rug. Daarna, terug bij de auto, iets 

gedronken. En toen weer verder. 

 

Nieuwkoop Ruygheborg, een nieuw plas dras gebied, pas ongeveer drie jaar oud: We hebben nog 

tijd over en bekijken ook hier nog even hoe het er voor staat. Je moet er, zeker in het weekend, 

goed uitkijken voor de fietsers: De, vaak corpulente, wielrenners knijpen ongaarne in de ho-ijzers, 
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en de elektrisch aangedreven zilver-grijzen sparen ook hun accu’s. Niet remmen, want het daarna 

benodigde versnellen vreet accu’s. Goed aan de rand van het fietspad gaan staan helpt een beetje, 

maar echt ontspannen kan hier niet. Het gebied is behoorlijk dichtgegroeid, zeker vergeleken met 

het voorjaar. Riet, Zegge en Russen. De belangrijkste waarneming was die van een Buizerd en weer 

een groep Lepelaars. Een Bruine Kiekendief is even in beeld, maar helaas niet in de kijkers van de 

deelnemers. Die mag niet op de lijst. Op de terugweg zien we nog een Fazant, een haan. Na het 

verbod op het uitzetten van vogels ten behoeve van de jacht zijn de aantallen toch wel fors 

teruggelopen; het begint een beetje een bijzonderheid te worden. 

 

Websites met recente informatie: 

Algemeen, doorzoekbaar op gebied, soort, tijdvak: www.waarneming.nl 

Meer gericht op zeldzame vogels (soms zoogdieren): https://www.dutchbirding.nl/  

Flevo Birdwatching, van jullie excursie: http://www.birdsnetherlands.nl/  

Rafiki Birdwatching, jullie gids (binnenkort in Spanje): http://rafiki-birdwatching.eu/   

http://www.waarneming.nl/
https://www.dutchbirding.nl/
http://www.birdsnetherlands.nl/
http://rafiki-birdwatching.eu/
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Locatie van Groene Jonker en Ruygheborg Wetland bij Nieuwkoop. Amsterdam ligt net voorbij de 

bovenrand van de kaart.  

 


