
Vaarexcursie Wormer- en Jisperveld, zondag 29 mei 2016 
 
 Arthur en Victor Schillemans samen met hun moeder Claudia 
 
Ter afsluiting van het seizoen werd dit jaar (ons eerste jaar bij de 
Vogelwerkgroep) deze vaarexcursie georganiseerd o.l.v. Cees Baart en 
Henk Levering. Het was van tevoren nog wel spannend, want de 
weersvoorspellingen gaven in het land hoosbuien en onweer af. Gisteren 
was het zelfs nog code oranje in Limburg en mailde Cees ons nog om vooral 
regenkleding mee te brengen. Voor vertrek hebben we daarom nog even de 
buien radar gecheckt en de weergoden zouden ons toch goed gezind zijn. 
Inderdaad werd het een stralende ochtend. Wij hadden er veel zin in en we 
hebben er zonder spijt ons jaarlijkse voetbaltoernooi op onze club voor laten 
schieten. 
 
Om ca. 9:45 uur vertrokken we in optocht met 5 auto's vanaf station 
Castricum richting de Poelboerderij in Wormer, alwaar een platte boot met 
schipper klaar zou liggen. Daar aangekomen deelde Cees nog verrekijkers 
uit voor degene die er geen bij zich hadden. De Poelboerderij is een 
bezoekerscentrum waar onder meer informatie te verkrijgen is en waar 
excursies worden georganiseerd naar het daarbij gelegen unieke grote 
veenweidegebied het Wormer- en Jisperveld. We waren ruim op tijd, dus we 
konden van nog even spelen met de waterspeelplaats, bestaande uit allerlei 
zelf te bedienen sluizen en pompen. Ook werd ons getipt vooral even binnen 
te komen kijken naar de live camera beelden van een hoog nest met 
torenvalken op het hetzelfde terrein. Daar gekomen, hebben we nog snel 
verder een kijkje genomen in het bezoekerscentrum, er waren o.a. ook 
aquaria te zien en een tafel met eieren van diverse vogels. Wij komen er 
zeker nog eens terug.  
 
Even later was schipper Willem gearriveerd. Ook de vrijwilligers, vogelaar 
Michiel en zijn vriendin en fervent natuurliefhebster Inge, gingen met ons 
mee. Zij zouden de excursie leiden en ons wijzen op alles wat we zeker 
moesten zien. We stapten op een grote platte boot met twee lange banken 
aan weerszijde en met genoeg plaats voor iedereen. De opdracht was dat 
we eerst zelf moesten proberen alle vogels te traceren en te herkennen. 
Maar al gauw zagen we zoveel vogels voorbijkomen, dat Michiel en Inge 
enthousiast om beurten en soms tegelijkertijd zo veel mogelijk over de 
vogels en dit unieke natuurgebied begonnen te vertellen. 
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Als een van de eerste vogels zagen we een Fuut met zijn mooie kuif, een 
Meerkoet en een Aalscholver. Ook de eersten Kieviten scheerden over ons 
heen en, heel herkenbaar aan hun staart en vrolijke gekwetter, Zwaluwen, 
de Boerenzwaluw en de Gierzwaluw. Even later voerden we langs een van 
de honderden eilandjes en werden we achtervolgd door een Visdief, een 
soort Stern. We zagen ook vele soorten Meeuwen voorbijvliegen, de 
Kokmeeuw, de Zilvermeeuw, de Kleine en de Grote Mantelmeeuw. Plots 
dachten we ook een Buizerd te zien, maar onze vogelaar beweerde dat het 
toch een Bruine Kiekendief moest zijn, want deze vliegen net iets lager en 
zien er iets anders uit. Later is er toch ook nog een Buizerd in een flits 
waargenomen.  
 
Het gras op de vele eilandjes was inmiddels aardig gegroeid, zodat het soms 
best lastig was om alle gespotte vogels te zien. Het was bijna een sport om 
het allemaal bij te houden. Zo zagen we heel herkenbaar aan zijn rode 
snavel een Scholekster in het gras. Nabij de waterkant spotten we kleine 
Rietzangers en Graspiepers. Ook hoorden we een Grutto in de verte 
aankomen met zijn kenmerkende geluid. Want hij roept steeds grutoooo 



grutoooo of oooogrut oooogrut, volgens Inge. We zagen ook nog een Zwarte 
Kraai die door Kieviten en Grutto’s werd aangevallen. 
We hebben onderweg heel veel Ganzen gezien. Nijlganzen met hun mooie 
bruinrode kleuren, de Canadese Ganzen en Brandganzen met hun mooie 
zwart witte kop en later in een mooie ganzenpas ook Grauwe Ganzen. Een 
Nijlgans heet trouwens wel een gans, maar blijkt volgens Inge tot de 
eendensoorten te horen. Ook opvallend is dat Zwanen in dit gebied 
hoegenaamd niet voorkomen, volgens Michiel, zij leven liever dichter bij de 
stad. We hebben er dan ook geen een gezien. Wel hebben we, maar in 
mindere grote getale, eenden gezien, de Krakeend (omdat hij krak roept), 
de Wilde Eend, de Tafeleend, de Slobeend en de 'Soepeend'. 
 
Op een gegeven moment werd onze schuit naast een eilandje met veel 
begroeiing en bomen stilgelegd. Zo konden we goed alle vogelgeluiden 
waarnemen en proberen of we ze uit elkaar konden houden en herkennen. 
Cees probeerde ons daarbij goed te helpen, door de geluiden na te doen, 
maar dat herkennen is best moeilijk. We hebben onder meer gehoord een 
Bosrietzanger, Kleine Karekiet, Winterkoning, Fitis, Groenling, Spotvogel en 
Merels.  

  
 Foto: Cees Baart 



Inge nam daar tevens de gelegenheid om ons te leren hoe je van een 
blaadje riet een leuk klein bootje kunt vouwen en Cees trakteerde ons 
allemaal op een lekkere dropsleutel. Terwijl we daar pauzeerden kwam er 
een boer nabij. Hij racete zijn platte boot een eilandje op aan de andere kant, 
sprong eruit, leegde een emmer voer en vertrok weer. Zijn koeien die op dit 
landje graasden hadden dit snel door en kwamen rap op hun traktatie af. 
Dat was een heel grappig gezicht.  
 
Toen we later weer verder voeren zagen we op een paal een grote Zwarte 
Kraai zitten. Ook werden er nog Eksters, Fazanten en een Tureluur 
waargenomen. We hebben naast deze vogels ook nog een paar Haasjes 
ontdekt. Vossen schijnen er ook voor te komen, maar die hebben we helaas 
niet gezien. Verderop, op een soort drijvende houden afbakening, zat een 
hele grote groep Kokmeeuwen met grote en kleine jongen. 
 

  
Foto Henk Levering. Foto: Henk Levering 

 
  



Toen we dichterbij kwamen was het een geluid van jewelste en vlogen ze 
allemaal een stukje omhoog. Ook aan de overkant zagen we weer zo'n grote 
groep Meeuwen met jongen en daarachter zwommen nog een paar Futen 
met twee jonkies, waarvan er een net op de rug van zijn pa of ma klom. 
 
In totaal hebben we met elkaar 45 soorten vogels gezien en/of gehoord, dus 
deze excursie was een groot succes. Alles kan weer genoteerd worden in 
het vogelboekjes. We zijn alleen nog vergeten te noemen de 
Halsbandparkiet, de Rietgors, Fazant en de Blauwe Reiger, maar deze 
hebben wij zelf helaas niet waargenomen. 
 
Tot volgend seizoen en allemaal bedankt voor deze leuke excursie! 


