
Arkemheen Schuitenbeek 

 
Zo 25 – 10 – 201  8.00 – 13.00u  Doorn 
 
Temp: +15°C   Wind ~0 à 1 Bft NW    Bew: 0 → ¼  Zonnig en helder 
 
 
Soortenlijst 
 
dodaars fuut aalscholver gr zilverreiger bl. reiger knobbelzwaan 
kleine zwaan kolgans gr. Gans canad. Gans brandgans nijlgans  
bergeend smient krakeend wintertaling w. eend pijlstaar 
slobeend tafeleend kuifeend brilduiker buizerd torenvalk 
fazant waterhoen meerkoet scholekster goudplevier kievit 
kemphaan watersnip wulp witgatje kokmeeuw stormmeeuw 
zilvermeeuw houtduif holenduif ijsvogel veldleeuwerik graspieper  
witte kwikstaart winterkoning heggemus roodborst roodborsttapuit merel 
kramsvogel koperwiek koolmees boomkruiper gaai ekster 
kauw zwarte kraai spreeuw huismus ringmus groenling 
staartmees 
 
Na drie vrolijke bijstellingen van het weerbericht in de drie voorafgaande dagen was onze eerste stop 
inderdaad een zonovergoten uitzicht op kieviten, kolganzen, grauwe ganzen, wulpen, kemphanen en 
goudplevieren langs de Berecamperweg. Wolken waren er alleen als het aan de grond onveilig werd. 
Altijd weer spectaculair als enorme vluchten de lucht ingaan en de afzonderlijke individuen kort op elkaar 
navigeren.  
Bij het wegrijden naar de volgende stop trok een linietje van 14 kleine zwanen zuidwaarts langs de 
Nuldernauwdijk. Onze eerstelingen deze winter.  
Bij het gemaal was onze hoofdbezigheid speuren naar de ijsvogel. Dat leverde enkele roodborsttapuiten op, 
die jacht maakten op muggen, tussen de opwarmende pitruspollen, op hun beurt weer gadegeslagen door 
een torenvalk op een hekje. Een koortje kwebbelende ringmussen en één solozingende man waren een 
aangename entourage van dit geheel. Aan de andere kant van het gemaal, op het Nijkerkernauw, was het 
eerste vijftal brilduikers een verwijzing naar de komende winter. 
De afnemende daglengte werd ook gemeld via het gefluit van hetgroeiende leger smienten. Op het 
Nuldernauw, maar ook elders konden we onderdelen van de vloot bekijken. Wat meer moeite kostte het om 
een enkele witgat te ontdekken. De zandbank  van de Schuitenbeekmonding werd gemarkeerd door één 
volwassen kleine zwaan omgeven door onder andere pijlstaarten, kuifeenden een enkele slobeend en 
natuurlijk smienten.  
Ook hier weer bij vertrek een linietje kleine zwanen op tasthoogte overkomend. Het zingen van de vleugels 
werd overstemd door de melodieuze contactroep van deze atleten. 
Die vocale geldingsdrang kwamen we ook tegen bij de 45 kleine zwanen (vijf juvenielen) aan het begin van 
de Schuitenbeek-delta. Daar ging een en ander ook nog gepaard met vleugelgeklapper en watergespetter. 
Bij de wandeling van zo’n tien minuten naar de kijkhut werden we telkens weer verrast door een ijsvogel. Of 
het er drie waren of slechts één is ons niet duidelijk geworden, maar elke excursiedeelnemer heeft hem 
gezien en dat is  wel een anders. 
Met de welluidende zwanenroep en het opgewonden gekakel van een verstoord waterhoen in het 
achterhoofd sloten we een fraaie herfstmorgen af. 
 
Sjef ten Berge 
Doorn 25 10 2015  
  
 


