EEN KOSTELIJKE DAG MET DRIE JONKERS
Algemene ledenexcursie 2010

Frank Sidler

Een groeiend aantal watersporters keek met verbaasde blikken naar het meest op
rugzaktoeristen lijkende groepje dat op de zondagochtend van de 6e juni op het
terras van restaurant en jachthaven Tijsterman in Nieuwkoop het ene na het andere tafeltje aan elkaar schoof om zo ruimte te maken voor dampende koppen
met geurige koffie, allerlei smakelijke soorten thee en feestelijk opgediend maar
vooral voortreffelijk smakend gebak. De zon die even voor tienen nog onbarmhartig scheen op de strooien hoed van Frits Franssen, liet zich in het uur daarop in
een grijs-witte wattendeken hullen. Dat Meriam Mentink de zaken goed had voorbereid, bleek niet alleen uit de feestelijke ontvangst, maar ook uit het op tijd inschepen van deze met optisch geweld overladen lieden die ontvangen werden
door een drie man sterk team van Natuurmonumenten.
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Fluisterende jonker
Onze welbespraakte gids geselde onze nog maar net ontwaakte hersenen met
feiten uit de geschiedschrijving van Nieuwkoop. Een overvliegende havik smoorde
zijn verhaal. Vervening, petgaten, legakkers, bloeiende waterlelies, gele plomp en
daar ….. net op de punt van de tong van onze gids verscheen de eerste jonker.
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Jonker Johan de Bruyn van Buytewech rolde als Heer van de heerlijkheid van
Nieuwkoop onze dag binnen. Dat zelfs elektronische versterking nauwelijks het
gebrul van onze “FLUISTERboot” kon overstemmen, was de enige dissonant. Met
zoveel speurende ogen naar zoveel kanten gericht was er voor de vogels geen
ontsnappen aan. Onderdrukte aanwijzingen, juichkreetjes, wijzende vingers naar
een staartmees, een boomvalk, een purperreiger, een tureluur en ongeloof bij
degenen die ze niet zagen vliegen.

Bruine kiekendieven - Jan van der Greef

Het was een geweldige beleving om op zo’n mooie zomerse dag en met een groep
vol goedgeluimde mensen door de sloten en gaten van het Nieuwkoopse landschap te varen. Niet alleen een groot aantal vogels maar ook de plantenwereld
trok aan ons voorbij. Direct langs de kant zagen we wateraardbei, valeriaan en
gele plomp en midden op de akker, fier overeind, zwaaiend met zijn armen en een
tot purper aangelopen kop, de kale jonker, onze tweede jonker van de dag. Rietzanger, rietgors, kleine karekiet, fitis, tjiftjaf, meerkoet, merel, koekoek en nog
veel meer lieten zich zien en of horen. De meeste indruk maakten misschien wel
de bruine kiekendieven die een spectaculaire vlucht met allerlei perfect uitgevoerde buitelingen lieten zien.
Groene jonker
Langzaam maar zeker gleed ons bootje terug over de spiegelende plas naar Tijsterman. Geen zuchtje wind meer te bekennen. Boven ons groeiden de Hollandse
luchten van Ruijsdael. Vol goede moed zochten we onze vervoermiddelen op en
probeerden deze heelhuids uit het parkeervak te manoeuvreren. Ondanks de goede aanwijzingen die Meriam aan iedereen had toegestuurd, bleken er vele wegen
naar Rome te leiden. De met ons meegereisde gids liet ons kennismaken met de
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derde adellijke figuur van die dag: De Groene Jonker. Een geweldig mooi natuurontwikkelingsgebied bij Zevenhoven. Hoewel het al vier jaar bestaat, werd het
eerst vorig jaar alom beroemd vanwege zijn spectaculaire maar vooral ook zichtbare broedgevallen van porseleinhoen, klein en kleinst waterhoen. Die zagen we
nu niet, maar wel bontbek- en kleine plevier, gele en witte kwikstaart, bosruiter,
geoorde fuut, dodaars, blauwborst en ga maar door. Een enkele spat regen kon
de pret niet bederven.
Aan vogels hebben we gezien: aalscholver, bergeend, blauwborst, blauwe reiger,
boerenzwaluw, bontbekplevier, boomvalk, bosruiter, brandgans, bruine kiekendief,
buizerd, dodaars, ekster, fazant, fitis, fuut, gaai, gele kwikstaart, geoorde fuut,
gierzwaluw, grasmus, graspieper, grauwe gans, groenpootruiter, grote Canadese
gans, grutto, havik, houtduif, huismus, huiszwaluw, Indische gans, kievit, kleine
karekiet, kleine mantelmeeuw, kleine plevier, kleine zilverreiger, kluut, knobbelzwaan, koekoek, kokmeeuw, krakeend, kuifeend, lepelaar, meerkoet, merel, Nijlgans, purperreiger, putter, rietgors, rietzanger, roodborst, scholekster, slobeend,
smient, spreeuw, staartmees, tafeleend, tjiftjaf, torenvalk, tureluur, vink, visdief,
waterhoen, waterral, wilde eend, winterkoning, witte kwikstaart, wulp, zanglijster,
zilvermeeuw, zwarte kraai, zwarte stern en zwartkop.
Uit de plantenwereld werden genoteerd: gele lis, gele plomp, dotter, echte koekoeksbloem, grote ratelaar, moeraskartelblad, veenpluis, kleine egelskop, valeriaan, moeraswederik, wateraardbei, koningsvaren, moerasspirea, moerasvaren en
smeerwortel.
Wij kijken terug op een geweldig fijne dag met geweldig leuke mensen, een geweldig goede sfeer en een leuke lijst met waarnemingen.
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