
Zaterdag 3 augustus hebben wij, Landschap 

Noord-Holland en onze KNNV afdeling, de 

bekende kijkdag gehouden met het infobord als 

startplaats. Om 09:30 werd snel de PR 

aanhanger van het Landschap uitgestald en de 

eerste zes belangstellenden stopten abrupt om 

zich te laten voorlichten over het gebied.  

 

 

 

Helaas was er aan deze dag geen publiciteit gegeven door de media en dat konden wij wel merken. 

De meeste mensen die zich lieten voorlichten over dit gebied waren vakantiegangers uit het gehele 

land terwijl enkelen mensen uit onze regio ook hun belangstelling toonden. Het was mooi weer, niet 

te heet en de vogels lieten zich goed zien, vooral de soorten die wij niet vaak zien. De Waterrallen 

troffen wij aan op twee plekken in het gebied en de Porseleinhoenders kwamen goed naar voren. Bij 

de George Blok uitkijkheuvel bleef de ploeg spotters langdurig hangen vanwege deze bijzondere 

waarnemingen. Boswachter Roelf Hovinga gaf via de mobiele telefoon de stand van zaken door zodat 

wij ze konden optekenen op de soortenlijst. 

 

De bezoekers die de waterberging aandeden kwamen uit Wieringerwaard, Ede, Veenendaal, Rhenen, 

Amersfoort, Oosthuizen, Twisk, Hauwert en Bobeldijk. Roelf en ondergetekende danken een ieder 

die zich op deze dag verdienstelijk heeft gemaakt door hun steentje bij te dragen. Het aantal soorten 

is opgelopen van 58 vorig jaar tot 65 dit jaar. De gewone soorten lieten het veelal afweten zoals de 



Gierzwaluw die alweer op trek is om te 

overwinteren. Toen wij aan het einde van de 

dag de lijst bekeken zagen we dat de Zwarte 

Kraai twee maal werd vermeld maar gelukkig 

verscheen er nog een Canadese Gans zodat 

we toch wij de 65 soorten nog aantikten. Dit 

mooie resultaat is mede te danken aan het 

beheer van de waterberging van Twisk en 

het onderhoud ervan door de vrijwilligers 

van het Landschap zodat het gebied zo 

vogelvriendelijk mogelijk blijft.  

Douwe Greydanus. 

 

 

 

 


