
 

Datum: 17 augustus 2018 

Gebied: Naardermeer 

Gids: Pim 

 Rond de klok van kwart voor 9 ontmoette ik Ronnie & Agnes langs de Verlengde fortlaan te Naarden. 

Het was uitstekend vogelweer, na wat regen afgelopen nacht waren er brede opklaringen en bovenal 

er was nauwelijks wind.  

 

Deze deelnemers uit Raalte waren wel benieuwd wat het oudste natuurmonument allemaal te 

bieden heeft wat betreft vogels en ander natuurschoon. 

Het Naardermeer is de afgelopen eeuwen al vaak bedreigd geweest in zijn voorbestaan. Rond 1623 

werd het meer drooggelegd, maar vervolgens weer onder water gezet om Amsterdam te 

beschermen tegen de oprukkende Spanjaarden. In 1883 werd een nieuwe poging ondernomen om 

het gebied droog te malen. Ditmaal werden drie molens ingezet, maar de capaciteit was te gering om 

het werk af te ronden. Eén molen is nog steeds bewaard gebleven, namelijk molen de Onrust. Rond 

1883 werd de Machine, een stoomgemaal, gebouwd om het Naardermeer droog te krijgen. De 

kosten liepen enorm op en ook dit project werd stopgezet. Rond 1900 wilde de Gemeente 

Amsterdam het meer droog gaan leggen zodat het kon dienen als vuilstortplaats. Eli Heimans en 

Jac.P.Thijsse richten in 1905 de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten op en in 1906 werd 

het Naardermeer gekocht voor 155.0000 gulden. En nog waren de bedreigingen niet voorbij. Op 

steenworp afstand liggen snelwegen en spoorlijnen. Door uitbreidingen hiervan kwam het gebied 

verder onder druk te staan, maar het hield dapper stand. Tot op de dag van vandaag! 



We betraden het gebied door een klaphekje en keken uit op een bosrand met aangrenzende 

weilanden. Dit bleek een zeer vogelrijk stuk te zijn. In korte tijd zagen we Gekraagde roodstaart, 

Grauwe vliegenvanger en een familie Roodborsttapuit. Een Havik vloog langs en later bleken er in het 

bosperceel twee exemplaren aanwezig. 

 

Roodborsttapuit (juveniel) – Naardermeer. 

We liepen vervolgens een stuk over een plankenpad door het moerasbos, ook wel broekbos 

genoemt. Hier hoorden we algemene vogels zoals de Winterkoning, Tjiftjaf en Merel. Toen we het 

bos verlieten wandelden we over drassige weilanden aan een bosrand. 

Boven het gebied legio Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen, maar we zagen ook nog een zestal late 

Gierzwaluwen. Vanuit het bos hoorden we korte roepjes, ietwat melancholiek. Het waren meerdere 

Goudvinken die zich helaas niet lieten zien. 

We hadden al enkele Blauwe reigers zien overvliegen, maar zagen dan eindelijk een fraaie 

Purperreiger overvliegen. Een tweede exemplaar vloog later mee. De Purperreiger is een stuk slanker 

en donkerder dan de Blauwe reiger. Onder goede lichtomstandigheden kun je zijn kleurenpracht 

goed zien. In de vlucht zie je bij de purperreiger zijn ver uitstekende poten, hoewel ik dit zelf een 

lastig kenmerk vindt. 

Purperreigers broeden in het Naardermeer, ze broeden op eilanden waar ze veilig zijn voor de vos. Ze 

overwinteren in West-Afrika ten zuiden van de Sahara. Ze broeden in een kolonie en Nederland 

vormt de Noord-Westelijke grens voor deze soort. 

In het Naardermeer broeden zo’n zeventig paar Purperreiger, landelijk zijn dat er circa vierhonderd. 

Door problemen in de Sahel, mede de droogte, halveerde het aantal in Nederland. De laatste jaren 

gaat het weer iets beter. 

 



 

Purperreiger – Naardermeer. 

Wederom over een plankenpad kwamen we uit bij Vogelkijkhut De Wijde blik. Het Naardermeer is 

niet alleen beroemd om zijn vogelpopulatie, maar ook de veelal zeldzame flora, we zagen het 

beschermde Ronde zonnedauw. Boven de plas vlogen jagende Visdiefjes. De contactroep van de 

Kleine karekiet was veelvuldig te horen en we hoorden aan de bosrand de Kleine bonte specht 

roepen. De eenden waren voor het grootste deel Tafeleenden en Kuifeenden. 

                                                



 



 

De Wijde Blik – Naardermeer. 

Vervolgens liepen we naar de Bovenmeent. Een Sperwer liet zich slechts enkele seconden zien, maar 

we konden langer genieten van de jagende Boomvalken. 

Bij het vogelkijkscherm zagen we diverse Wintertalingen en Slobeenden. Uit het rietmoeras hoorden 

we het roepje van de Waterral. Een Grote zilverreiger stond midden op de plas. 

Ondanks de langdurige droogte stond het water hier relatief hoog, we misten door het ontbreken 

van slik de nodige steltlopers. 

Wel zagen we circa vijftien Lepelaars en vlogen er groepen Kieviten over. 

 

 



 

 

 

Agnes ontdekte een fraaie tapuit waarvan de trek onlangs van start is gegaan. Boven de akkers in de 

nabijheid van een groep koeien zagen we de nodige Gele kwikstaarten, later ook diverse Witte 

kwikstaarten.  

Met enig speurwerk ontdekten we nog een aantal Purperreigers in de polderslootjes met rijke 

vegetatie.  

 

Tapuit – Naardermeer. 

We liepen buitenom terug naar de Verlengde Fortlaan. Op een akker wandelden nog een tweetal 

Ooievaars. 

We reden nog even naar een ander deel van het Naardermeer, namelijk nabij De Machine, een oud 

stoomgemaal. In de tuin zagen we Annie Mostert, een levenskrachtige dame van 93 jaar oud. Ze 

woont al 71 jaar langs het Naardermeer en is dus inmiddels zelf een monument te noemen! 

Hier keken we uit over het Groote Meer. We zagen een grote groep Knobbelzwanen en tussen de 

vele Krakeenden, Tafeleenden en Kuifeenden zaten ook minstens zes Krooneenden in eclipskleed. Op 

grote afstand ontdekten we onze laatste Purperreiger van deze ochtendexcursie. Op grote afstand 

vloog een vrouwtype Bruine kiekendief over. 

We zagen en hoorden tijdens de excursie de volgende 67 vogelsoorten: 

Grauwe gans, Nijlgans, Knobbelzwaan, Slobeend, Krakeend, Wilde eend, Wintertaling, Krooneend, 

Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Ooievaar, Lepelaar, Blauwe reiger, Purperreiger, Grote 

zilverreiger, Aalscholver, Sperwer, Havik, Buizerd, Boomvalk, Bruine kiekendief, Waterral, 

Waterhoen, Meerkoet, Kievit, Witgat, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Visdief, Houtduif, Turkse 

tortel, Gierzwaluw, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Gaai, Ekster, Zwarte kraai, Matkop, 



Pimpelmees, Koolmees, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Tjiftjaf, Kleine karekiet, Zwartkop, Grasmus, 

Winterkoning, Boomklever, Spreeuw, Merel, Zanglijster, Grauwe vliegenvanger, Roodborst, 

Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Tapuit, Huismus, Gele kwikstaart, Witte kwikstaart, 

Graspieper, Vink, Goudvink, Kneu, Putter en Rietgors. 

 

Het Groote Meer – Naardermeer. 

Ik hoop dat jullie het een leuke ochtend vonden. 

Met vriendelijke groet, 

Pim 

 

 

 

 


