
6 mei 2017:  Big Day per fiets in de gemeente Houten 
  
Het is begin maart als het idee op de lokale app-groep voor bij komt: een Big Day per fiets in de 
gemeente Houten. Al jaren staat dit plan hoog op mijn verlanglijstje  maar het is er helaas nooit van 
gekomen. Ik meld me dus snel aan en voeg me bij Herman Bouman, Bram Rijksen en Julian Bosch. 
Het past naadloos in de Big Year die we dit jaar in de gemeente Houten zijn begonnen. Daarbij tellen 
alleen vogels binnen de officiële gemeentegrenzen, per saldo een oppervlakte van 59 km2, mee. 
  
De voorbereiding 
Door een Big Day heeft het hele voorjaar "richting", of noem het een extra dimensie. In plaats van 
simpelweg soorten te scoren of te "werken aan de jaarlijst", staat de vraag centraal waar welke 
soorten zitten. Daarbij tellen alle soorten even hard mee, wat het zo aardig maakt. In de weken 
voorafgaand aan de grote dag bezoeken we systematisch zo veel mogelijk gebieden. Daardoor 
stuiten we ook op een aantal onontdekte hoekjes van onze gemeente: een verwilderde boomgaard 
met een Cetti’s Zanger, een populierenbosje met Appelvinken en ga zo maar door. 
Het aardige van de gemeente Houten is dat een aantal vrij gewone soorten zeer schaars zijn. Zo is er 
maar één vast territorium van Boomklever (landgoed Wickenburgh), één plek voor Glanskop (Fort bij 
't Hemeltje) en komt de Patrijs nog maar op één locatie voor (Steenwaard), wat dan weer niet zo 
aardig is. Die Glanskop is trouwens een leuk verhaal: hij zit al jaren op hetzelfde beboste fort aan de 
uiterste noordgrens van de gemeente. De standvogel is vanuit de bossen bij Amelisweerd een keer 
afgedaald naar het fort maar is zuidelijker niet te vinden. Tijdens de voorbereiding horen we de vogel 
ook 's avonds nog roepen en zingen. Echte wintergasten als Wintertaling, Wulp en Smient verdienen 
in de voorbereiding ook extra aandacht. Want ook al struikel je er in de winter over, in mei zijn ze 
plotseling verdwenen. Waar zit dan dat ene exemplaar dat mogelijk nog is blijven hangen?  
Als datum prikken we 6 mei, de enige goede datum dat iedereen kan. Voor een Big Day is het wat 
aan de vroege kant, soorten als Spotvogel en Bosrietzanger zijn immers in de meeste gevallen nog 
niet terug. Aan de andere kant:  met wat geluk kunnen we wel een aantal extra doortrekkers 
ontdekken ter compensatie. We vergaderen twee avonden lang over de optimale route en stellen de 
starttijd vast op 03.00u.  
  
IJselijk gekrijs 
Om 02.45 is iedereen op de afgesproken plek. Het is helder, ongeveer 6 graden Celsius en er waait 
een zacht briesje uit ZO; ideale omstandigheden! We vertrekken naar landgoed Wickenburgh vlak 
buiten de rondweg van Houten en horen een Wilde Eend (1) luid kwakend overvliegen, de eerste 
soort is binnen. We stoppen bij een bosje in de buurt van Wickenburgh en horen in de verte een 
Steenuil (2) roepen, de Ransuil die hier eerder nog zat, laat het afweten. Iets verderop noteren we 
een roepende Scholekster (3), Meerkoet (4), Grote Canadese Gans (5), en Blauwe Reiger (6), maar 
geen Bosuil. Snel fietsen we verder naar de Kaaidijk voor de tweede Ransuilpoging. In een weiland 
roept een Kievit (7). We lopen voorzichtig naar de boom waar een vogel zou moeten zitten. Niets. 
We wachten een tijdje. Opeens zien we iets vliegen in het licht van de halve maan. Snel de zaklamp 
er op: vliegende Ransuil (8) in vol ornaat! Tevreden keren we terug naar de fietsen. Wat was die 
Ransuil mooi! Dan klinkt opeens een ijselijk gekrijs naast ons. Kerkuil (9)! roepen we in koor. Die 
hadden we hier niet verwacht, een flinke meevaller. We vervolgen onze tocht naar de uiterwaarden 
van de Lek voor de Waterral. Onderweg komen door het gehucht Molenbuurt, waar - net als tijdens 
de voorbereiding - een vrouwtje Bosuil (10) roept. Het is 03u50 en we hebben alle uilen al binnen!  
  
Prrrr prrrr 
Even later komen we aan bij de Honswijkerwaarden. Het is nog steeds donker, maar de maan geeft 
genoeg licht om de plas te zien liggen. De Rietgors (11) en Rietzanger (12) zijn volop aan het zingen 
in het riet. Ook de Cetti's zanger (13) aan de overkant is te horen, evenals een roepende Grauwe 
Gans (14). Helaas geen Waterral. Een tweede poging bij de Ossenwaard levert ook niets op: de 
Waterral hebben we schromelijk onderschat! Omdat we flink voor lopen op schema gaan we alvast 



naar het Verdronken Bos voor meer pogingen. Onderweg zien we een Ooievaar (15) op zijn nestpaal 
zitten en horen we jonge Bosuilen roepen. We fietsen voorbij het Verdronken Bos en proberen her 
en der de Waterral te horen, maar zonder succes. Wel horen we Kleine Karekiet (16), Blauwborst 
(17), Tureluur (18) en vliegt er zelfs een roepende Oeverloper (19) over. Het is 04u50, nog steeds 
donker en vrijwel stil als de eerste Merel (20) zich aandient. We besluiten om terug te gaan naar het 
Verdronken Bos voor het ochtendconcert. Opeens horen we een luid en merkwaardig knerpend prrrr 
prrrr, alsof iemand met een nagel over een kam rast. Zomertaling (21)! Op deze soort hadden we 
niet gerekend en zeker niet hier! De eerste bonus is binnen. We parkeren de fietsen en zien in het 
duister de dikke witte wenkbrauw zwemmen, naast een Kuifeend (22). Het is 05u00 en in de 
schemering gaat de ene na de andere vogel los: Zanglijster (23), Waterhoen (24), Tuinfluiter (25), 
Grasmus (26), Winterkoning (27), Zwartkop (28), en Koekoek (29).  Om half zes lopen we naar de 
plek waar een Gekraagde Roodstaart moet zitten. Daar zien we een schim razendsnel rond een stam 
naar beneden draaien: Boommarter! Dat is nog eens een verrassing. Helaas heeft niet iedereen de 
marter goed gezien, maar dat maakt de waarneming er niet minder fraai op. Ondertussen laten 
Tjiftjaf (30), Fitis (31), Gekraagde Roodstaart (32), Roodborst (33), Zwarte Kraai (34), Boomkruiper 
(35), Pimpelmees (36) en Koolmees (37) zich horen. De laatste doelsoort in dit gebied is de Dodaars, 
waarvan we geen goede backup locatie hebben. We blijven dus nog even rondhangen, noteren een 
overvliegende Brandgans (38), en wachten nog een kwartier totdat eindelijk het bevrijdende 
gehinnik uit het moerasstruweel opklinkt: Dodaars (39). Een high five volgt en we pakken de boel in.  
 

 
Man Zomertaling in de ochtendscherming. Foto: Julian Bosch 

  
Geritsel 
Onderweg naar het Waalse Bos fietsen we door een boomgaard, waar diverse soorten zich laten 
horen in de omliggende appelbomen: Vink (40), Putter (41), Spreeuw (42), Holenduif (43), Houtduif 
(44), en Groenling (45). Plotseling wordt er geroepen: een Boomvalk (46) vliegt op! De vogel wordt 
tevreden genoteerd. Het is inmiddels 06u00 als twee vroege Gierzwaluwen (47) ons verwelkomen 
boven het Waalse Bos. We komen hier voor de Appelvink, maar die laat zich horen noch zien. Wel 
vliegen er twee Boerenzwaluwen (48) over. Opeens horen we een hoge ijle fluittoon: Grauwe 
Vliegenvanger (49)! Door het koude voorjaar was deze soort nog niet eerder gezien dit jaar dus we 
zijn blij dat ze net op tijd binnen zijn. Het zijn er zelfs drie bij elkaar. Via de Honswijkerwaarden - met 
Kolgans (50) - fietsen we over de Lekdijk naar de uiterste westgrens van de gemeente. Daar ligt een 
plasje met misschien nog een Wintertaling. Op de dijk horen we een ijl hees piepje: Boompieper 
(51)! De vogel vliegt pal over ons heen. We kijken vanaf de dijk uit over het Waalse Bos en horen 
stevig geritsel in de boomkruinen. Een Havik (52) heeft het aan de stok met een Boommarter! De 
tweede van de dag! Na dit bizarre tafereel fietsen we verder en rapen we veel soorten op: Kneu (53), 
Groene Specht (54), Staartmees (55), Fuut (56), Gaai (57), Witte Kwikstaart (58), Huismus (59), 
Kauw (60), Heggenmus (61), Huiszwaluw (62), Kleine Mantelmeeuw (63), Turkse Tortel (64), 



Graspieper (65), Buizerd (66), Krakeend (67) en Aalscholver (68). Niet veel later richten we de 
telescoop op het westelijk plasje waar we wel een Kleine Plevier (69) zien, maar geen Wintertaling. 
Ondertussen vliegt een Bruine Kiekendief (70) over en is het tijd (07u00) voor de eerste 
boterhammen. Op hetzelfde moment, laat een Grote Lijster (71) zich horen in de verte. Een langs 
vliegende meeuw determineren we als 3e kj Geelpootmeeuw (72). Altijd fijn om te hebben.  
 
Zwart 
We gaan terug naar de Ossenwaard voor hopelijk wat leuke steltjes. Die zitten er helaas niet, wel 
zien we Zilvermeeuw (73), Tapuit (74), Knobbelzwaan (75), Oeverzwaluw (76) en Torenvalk (77). 
Door naar de Honswijkerwaard voor kwikstaarten. Tussen de Witte Kwikken valt direct een donker 
exemplaar op. We maken meerdere foto's en zien daarop de grijze flanken (type 2), een donkergrijze 
mantel met enkele zwarte vlekjes, en zwarte stuit tot aan de tertials. Genoeg bewijs om er een 
vrouw Rouwkwikstaart (78) van te maken. Verderop scharrelen ook enkele Gele Kwikstaarten (79) 
rond, maar zonder Noordse of Engelse er tussen. Verder noteren we Kokmeeuw (80), 
Roodborsttapuit (81) en een roepende Groenpootruiter (82). We lopen iets verderop het gebied in 
voor de IJsvogel. Deze laat zich niet zien, wel dobbert er een Bergeend (83). Een onopvallende reiger 
die op ruime afstand langs flapt blijkt in de kijker een Purperreiger (84) te zijn! Heel fijn, want dit 
scheelt veel zoek- en speurwerk bij de Steenwaard, waar een schuwe vogel in het riet zou moeten 
zitten. We pakken de fietsen en gaan verder over de Lekdijk richting oost. Onderweg zien we Ekster 
(85), Visdief (86) en Sperwer (87). Bij een pitrusveldje stappen we af om te kijken of we een 
Watersnip kunnen ontdekken. Een app-je van telpost De Horde bij Lopik gooit echter roet in dit plan: 
er zijn twee Lachsterns naar ons onderweg! We weten niet hoe snel we met de scoops door het 
weiland bij de Lek moeten komen! Met kloppend hart speuren we de rivier af en zien in de verte 
enkele dansende vogels aankomen. Het blijken drie Zwarte Sterns (88). Iets minder bijzonder, maar 
toch zeer fraai en bovendien +1, en daar gaat het vandaag om. Ondertussen vliegen er gele 
kwikstaarten over, waar tussen ook enkele Noordse Kwikstaarten (89). We geven de Lachsterns op 
en vervolgen onze route. Deze onvoorziene tussenstop kostte veel tijd, maar leverde ook wat op en 
we lopen nog op schema.  
  

 
Vrouw Rouwkwikstaart in de Honswijkerwaard. Foto: Julian Bosch. 

 
Koffie 
Bij Fort Honswijk is het tijd voor een koffiepauze, terwijl we ondertussen de Lek afspeuren voor 
steltjes. Het is rustig en er passeert niets, op een Slechtvalk (90) na. Plotseling is er consternatie, er 
zou een Waterral gehoord zijn uit een plasje naast het Fort. Snel ruimen we de koffiespullen op en 
wachten bij het plasje. Na een paar minuten volgt het overduidelijke speenvarkengeluid van de 
Waterral (91). Een fijne opsteker. We fietsen verder over de Lekdijk richting de Steenwaard. Boven 
de Houtense polder roept een eenzame Grutto (92). Na enige tijd stoppen we om een groep ganzen 



uit te kammen. Als het goed is zit er een Toendrarietgans (93) tussen, en ja hoor, hij zit er nog. We 
komen aan bij de Steenwaard op de plek waar de laatste Patrijzen van Houten zitten. We speuren 
alles drie keer af, zonder succes. Als schrale troost vliegt er een Wulp (94) over en strijkt een 
Ringmus (95) neer op een paaltje. We lopen de Steenwaard in om even over de plas te kijken: geen 
bijzonderheden. Wel zit er een IJsvogel (96) op een tak boven een naastgelegen slootje. Fijn, want dit 
was de laatste zekere plek. Ook zien we in het riet van Steenwaard nog net het witte verenpak van 
een Grote Zilverreiger (97), een leuke soort voor de meimaand. 
 

 
Toendrarietgans samen met Grauwe Ganzen bij de Lek. Foto: Herman Bouman 

  
Draai  
We passeren de spoorlijn iets na twaalven 
(precies op schema) en komen aan bij 
Steenwaard oost. We twijfelen even of we de 
Steenwaard nog achterom in willen voor de 
Veldleeuwerik - die kan namelijk ook goed in de 
Buitenwaard – maar houden toch vast aan ons 
plan. We lopen het gebied in en luisteren: geen 
Veldleeuwerik. We struinen wat rond en 
scannen de omgeving af, je weet immers maar 
nooit. Plotseling zit er in een braamstruik op 
zo’n tweehonderd meter afstand een vogel met 
een lichte buik. Door de enorme afstand is er 
eigenlijk niks van te maken. Dan draait de vogel 
zijn kop opzij en is de kenmerkende donkere 
kopstreep van een Draaihals (98) te zien. We 
kunnen de vogel enige tijd fraai bekijken, ook 
van iets dichterbij, maar al snel verdwijnt de 
specht in een dicht struweel. Wel horen we nog 
een Braamsluiper (99) ratelen. Bovendien 
moeten we weer verder.  
 
 
 

Draaihals (afbeelding en ontwerp: Jeroen Steenbergen 
die dit maakte n.a.v. de vogel in de Steenwaard) 



Domper 
Terwijl we teruglopen zien we een grote groep Regenwulpen (100) cirkelen in het hoge hemels 
blauw. Ook daar hadden we niet op gerekend. We stampen met flinke tegenwind naar de 
Buitenwaard voor de laatste kans op Veldleeuwerik. Enkele minuten moeten we gespannen 
afwachten totdat we slechts een paar seconden lang het vrolijke lied van de Veldleeuwerik (101) 
horen. We gaan terug en besluiten om de route te veranderen: niet terug via 't Goy, maar via de 
Lekdijk met de wind in de rug. "Bijvoorbeeld voor een Visarend of Pontische meeuw", oppert Bram 
Rijksen. Dit blijken profetische woorden. Nog geen tien minuten later treffen we een biddende 
Visarend (102) boven de Lek die daarna Houten in zwenkt. We fietsen verder en zien een Paapje 
(103) op een paaltje langs de weg. De rest van de terugweg 
levert nog een tweede Visarend (loeihoog) en diverse 
Boomvalken op, maar geen nieuwe soorten. Uiteraard 
moeten we langs Wickenburgh voor de enige Boomklever van 
Houten. We posten langs de weg en mogen zelfs even het 
terrein op van de eigenaar. Helaas zonder succes. We 
incasseren deze domper zonder mokken en ploffen rond half 
vier neer op het inmiddels befaamde dakterras van Bram 
Rijksen (123 soorten binnen een jaar). We noteren een langs 
flapperende Roek (104) en een overvliegende Grote Bonte 

Specht (105) en genieten van stoel en frituur.  
 
 
  
Finale 
Na deze heerlijke tussenstop vervolgen we om 18u de tocht naar het noorden van Houten. Omdat 
we nog een laatste eendenplek weten, het waterzuiveringsgebied ten westen van Houten, nemen we 
een omweg. Dit blijkt niet voor niks: een mannetje Slobeend (106) probeert zich in een rietkraag te 
verstoppen. Via een bedrijventerrein met Zwarte Roodstaart (107) komen we aan bij Fort bij 't 
Hemeltje. We fietsen er omheen zonder ook maar iets van een Glanskop te horen of te zien. We 
besluiten om uit elkaar te gaan en zo meer kans te maken om de vogel te ontdekken. Dit heeft na 
een half uur succes, via enkele aanwijzingen zien we allemaal een zwijgzame Glanskop (108) in de 
kruin van een eik. Dat was een pittige kluif! Het is inmiddels al half acht en we hebben nog maar 
anderhalf uur voor Nieuw Wulven waar Matkop, Appelvink en Sprinkhaanzanger nog zouden kunnen. 
Ter plaatse laat de Sprinkhaanzanger (109) zich inderdaad goed horen, maar daar is het dan ook mee 
gedaan. We installeren ons op een bankje met goed uitzicht (je weet maar nooit) en proosten op een 
prachtig eindresultaat. Een nieuw record voor de gemeente Houten is gevestigd! 
 

Visarend boven de Lek. Foto: Julian Bosch 



 

 

Epiloog 

Een goede voorbereiding is het halve werk, dat geldt zeker voor een Big Day. Dankzij een zorgvuldige 

aanloop wisten we goed waar de meeste lastige soorten zaten. Dat betaalde zich vooral uit in de vier 

uilen die we binnen een uur hadden. Daarnaast moet je ook een beetje geluk hebben, bijvoorbeeld 

met het weer en leuke doortrekkers. Ruimte voor verbetering is er uiteraard ook. We hebben zes 

standvogels gemist: Spotvogel, Bosrietzanger (beide komen later binnen), Appelvink, Goudvink, 

Matkop en Boomklever. Ook Watersnip, Wielewaal en overzomerende Smient en Wintertaling zijn 

met wat geluk mogelijk. En mocht Houten nog eens een goede plas-dras plek krijgen, dan kan het 

aantal zeker nog hoger. 
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Naast een goede voorbereiding is ook een goed team nodig. Niet alleen zien vier paar ogen meer dan 

één, maar ook is iedereen anders “afgesteld” met zijn eigen specialiteiten in de vorm van goede 

oren, goede ogen, dan wel goede camera. Ons team had in dit opzicht een mooie balans: Herman 

pakte met zijn camera alle langs vliegende soorten en ontdekte zo de Geelpootmeeuw, de Bruine 

Kiekendief, de hoog cirkelende Regenwulpen, overvliegende noordse Kwikken en beide Visarenden. 

Bram Rijksen ontdekte steeds meer dat z’n ogen achteruitgaan, maar wist dit aardig te compenseren 

door veel soorten wel op het gehoor te ontmaskeren, waaronder notoir lastige Big Day soorten als 

Grote Lijster en Staartmees. Julian hoorde als eerste de Waterral en overtuigde de rest van het team 

om hier werk van te maken. Ook was hij de enige die de reiger bleef volgen die we als blauwe 

hadden af geserveerd, maar die een Purperreiger bleek te zijn. Ten slotte wist hij de lastige Glanskop 

te ontdekken op het Fort. En ondergetekende deed vooral veel speurwerk met de scoop en kon op 
die manier een Draaihals aanwijzen. Kortom, een leuke dag en voor herhaling waard! 

 

 

Van links naar rechts: Julian Bosch, Bram Rijksen, Herman Bouman, Bram Borkent 

Bram Borkent 


