
 

Datum: 20 april 2018 

Excursie Naardermeer (middag) 

Deelnemers: Karin en Tom 

Gids: Pim 

 

Deze tropische aprilmiddag startte rond 13.20 langs de Verlengde Fortlaan te Muiden. Een Bonte 

vliegenvanger zat in de woonwijk uit volle borst te zingen en had duidelijk interesse voor een 

nestkast dat aan de muur van een huis was bevestigd. 

Het was inmiddels ruim vijfentwintig graden, maar er waren nog steeds genoeg vogels actief. Het 

ging meteen goed van start met een paartje Goudvink dat zich fantastisch liet bekijken langs het pad 

door moerasbos. Verder hier vele Zwartkoppen, Tjiftjaffen en Fitissen. Ook zagen we kortstondig een 

Grote bonte specht die in licht golvende vlucht wegvloog. 

Het Naardermeer is het oudste beschermde Natuurmonument van Nederland. De vrienden Eli 

Heimans en Jac.P.Thijsse hebben bij de oprichting van Natuurmonumenten in 1905 het gebied 

aangekocht voor 160.000 gulden. De stad Amsterdam was namelijk van plan zijn afval in het meer te 

dumpen. Ook recentelijk is het gebied in zijn voortbestaan bedreigd, maar heeft dit gevaar kunnen 

afwenden. 



 

 

Goudvink (vrouw boven en man onder) – Naardermeer. 

Toen we het moerasbos uitkwamen zagen we een man Roodborsttapuit. Tussen de Grauwe ganzen 

zat een enkele Brandgans. 

We liepen over de weilanden richting vogelkijkhut “De wijde blik”. Onderweg verschillende 

Rietgorzen en Rietzangers. 



 



Langs het plankenpad groeide een vleesetend plantje: ronde zonnendauw. Een vliegje dat hierop 

gaat zitten blijft vastplakken en zal langzaam verteerd worden door de plant. 

 

Ronde zonnedauw – Naardermeer. 

Vanuit de hut keken we uit over de plas. Op het water Nijlgans, Grote Canadese gans en Grauwe 

gans. Uit het rietveld hoorden we Rietzangers, Rietgorzen en de Snor. 

We betraden het vogelrijke gebied: De Bovenmeent. Hier zagen we bij een vogelkijkscherm 

Slobeenden en een enkele Kluut. Ook hoorden we legio Sprinkhaanzangers. 

Een tweede purperreiger wist zich goed te verstoppen, maar niet goed genoeg! 

 

Purperreiger – Naardermeer. 



Bij een plasdras gedeelte zwom een man Zomertaling. We zagen ook een Blauwborst, maar duidelijk 

was dat deze vogels siësta houden tijdens heel warm weer. 

 

Purperreiger – Naardermeer.  

Later zagen we nog een tweetal Torenvalken. 

Aangekomen bij de auto besloten we nog even naar “De Machine” te rijden, een oud gemaal, om 

over de Grote Plas te kijken. Hier slechts een grote groep Kuifeenden, jagende visdiefjes en een 

enkele Tafeleend. 

We zagen en hoorden vandaag de volgende 56 vogelsoorten: 

Knobbelzwaan, Grauwe gans, Brandgans, Grote Canadese gans, Nijlgans, Bergeend, Zomertaling, 

Slobeend, Krakeend, Wilde eend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Purperreiger, Grote 

zilverreiger, Aalscholver, Buizerd, Torenvalk, Waterhoen, Meerkoet, Kluut, Kievit, Kokmeeuw, Kleine 

mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Houtduif, Grote bonte specht, Gaai, Ekster, Zwarte kraai, 

Koolmees, Boerenzwaluw, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Sprinkhaanzanger, Snor, Zwartkop, Winterkoning, 

Spreeuw, Merel, Roodborst, Blauwborst, Bonte vliegenvanger, Roodborsttapuit, Huismus, Witte 

kwikstaart, Graspieper, Boompieper, Vink, Goudvink, Groenling, Putter en Rietgors. 

Ik hoop dat jullie het een leuke middag vonden en mogelijk tot een andere keer. 

Met vriendelijke groet, 



Pim 

 


