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Vogels spotten in de Blauwe Kamer
ALY VAN EIJK

De zanglijster kondigde dit jaar luid en duidelijk aan dat de 

winter vertrokken was. 's Morgens om half vijf tetterde hij 

iedereen wakker om zo lang mogelijk van de dag te genieten. 

De merels beginnen altijd als 
eerste, daarna de roodborstjes 
en de heggenmussen. Het klei-
ne winterkoninkje laat zich ook 
niet onbetuigd. De pimpels en 
koolmezen, samen met de vin-
ken doen met het tuinorkest 
mee. Er zijn mensen die daar 
niet zo vroeg van gediend zijn. 
Ze mopperen dat het bij mij in 
de tuin altijd zo'n herrie is! 
Oké, er zijn ook honden en tor-
tels- en  houtduiven, die het 
een en ander te vertellen heb-
ben. 

Er wordt wat afgemopperd in 
dit land. Met de herfst: al dat 
blad, wat een troep! Met 
sneeuw en ijs: wat een rommel, 
voor mij hoeft dat allemaal 
niet, ik zal blij zijn als het 
voorjaar wordt! En is het ein-
delijk zo ver dan zijn de vogels 
weer de boosdoeners, zeker als 
de bouwers van de vele nesten 
overal plukken mos deponeren 
en takjes en strootjes. De haren 
van mijn honden, die ik in de 
buxusbollen stop, worden 
eveneens in de buurt verspreid.

Regelmatig ga ik even vogels 
spotten in de Blauwe Kamer 
aan de voet van de Grebbeberg 
bij Rhenen. Het gebied is van 
het Utrechts Landschap en er 
zijn vaak tochten onder leiding 
van een gids. Er is een prachti-
ge vogelhut, waar je uitzicht 
hebt over de rustgebieden. 

Je ziet dan een geul, aan de 
overkant is het de provincie 
Utrecht en aan de kant van de 
hut is het Gelderland. De vis-
arend mocht ik er ook een 
keertje aanschouwen. Er is een 
lepelaarkolonie, er zijn zilver-
reigers, blauwe reigers en aal-
scholvers, die in de verre om-
geving overal gaan vissen en

tegen de avond terugkeren 
naar hun honk. Een kolonie 
grauwe ganzen en de kwartel-
koning zie je er, maar ook 
rietzangers, gorzen, graspie-
pers, visdiefjes en tureluurs. En 
de futen met jonkies op de rug. 
In de afgelopen jaren zijn er  
zelfs flamingo's, kraanvogels 
en strandlopers gesignaleerd. 

Op weg naar de vogelhut, glib-
berend over de klei, zie je re-
gelmatig sporen van de bever. 
Ze verraden zichzelf door hun 
karakteristieke  tandensporen 
op afgekloven wilgen. Ze zitten 
in het rustgebied vlak bij de 
voet van de Grebbeberg. Daar 
heeft ook het ijsvogeltje zijn 
nest. Hij heeft met behulp van 
zijn snavel en poten een gang 
in de wal aan het water gegra-
ven. Soms is de gang een meter 
lang. Het nest is bedekt met 
visgraten, schubben en braak-
ballen, die dienen als onder-
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Een vleermuisdeskundige telde 
op een zomer zo'n zeven soor-
ten.  De rugstreeppadden en de 
bruine kikkers, die samen met 
de groene kikkers hun kwaak-
concerten geven hebben daar 
ook het paradijs gevonden, al 
zijn ze natuurlijk regelmatig 
een hapklare brok voor de rei-
gers en de ooievaars die daar in 
de omtrek hun domicilie heb-
ben. Bij veel boerderijen en 
woningen zijn nesten geplaatst 
die bevolkt worden door vaste 
bewoners. En dan heb ik het 
nog niet eens over alle insecten 
gehad, maar er komt ook een 
zomereditie. 

De sleedoorn heeft ook daar 
zijn witte sluiers over zich heen 
getrokken, daarna verschijnt 
het tere groen, de eenstijlige 
meidoorn doet het net anders-
om. Er staan daar ook de peter-
selievlier en de amandelwilg en 
langs het water vlak bij de vo-
gelhut bloeien de trotse zwa-
nenbloemen samen met de 
moerasvergeet-mij-nietjes en 
de geurende munt. Een eindje 
verderop staat de Canadapopu-
lier, ook wel zwarte populier 
genoemd. De paarden schuren 
zich na de wintertijd altijd te-
gen de stammen om hun win-
tervacht er af te krijgen.  

Wanneer je daar over het zo-
merdijkje loopt, vlak langs de 
Rijn met uitzicht op het pontje 
naar Opheusden, met in de 
verte kerktorentjes en bloesem-
bomen, de bijen die gonzen, 
dan denk ik 'Holland wat ben 
je toch mooi'. Iets verderop, 
kom je bij het rustgebied waar 

laag voor de eieren. Het zware 
karwei wordt alleen door het 
mannetje gedaan en hij is er 
soms een dikke week mee be-
zig. Vanaf half april, worden er 
zeven eieren gelegd. Een twee-
de en derde legsel kan in de 
loop van het jaar volgen. De 
broedperiode duurt van negen-
tien tot twee en twintig dagen. 
Na iedere voeding, duikt de 
oudervogel onmiddellijk het 
water in om zijn snavel en 
verenpak te reinigen. Want 
terwijl de jongen opgroeien, 
raken de broedruimte en de 
gang vol met vloeibare uit-
werpselen en restanten van 
prooien, die ter plekke wegrot-
ten. De jongen blijven eenen-
twintig tot zesentwintig dagen 
in het nest. 

Er is een mooie wandelroute 
over het terrein, waar ook nog 
een deel staat van de oude 
ringoven en de schoorsteen van 
de oude  steenfabriek. Die werd 
in 1975 gesloten. Nu zoeken de 
konikspaarden er bij extreme 
koude en hittegolven regelma-
tig beschutting. Samen met de 
galloways houden ze het ter-
rein kort. Tegenwoordig kun-
nen ze met hoog water ook de 
Grebbeberg op, dus kom je daar 
in het bos ook de koeien-
vlaaien en de paardenmest te-
gen. De franjestaart en de 
grootoorvleermuis gebruiken de 
ringoven als winterverblijf. 
Andere soorten huizen op zol-
ders en in holle bomen, onder 
dakpannen en spouwmuren. 

het niet is toegestaan om ver-
der te wandelen. Het waard-
manshuisje staat op een terpje, 
veilig voor hoog water. 
De Cuneratoren van Rhenen 
torent hoog achter de Grebbe-
berg vandaan, ervoor het ra-
zende verkeer van de Rijnbrug. 
Je hoort er niets van, alleen het 
klotsende water tegen de krib-
ben als er een boot is gepas-
seerd.  

De gele lissen overal tussen-
door en de paardenbloemen die 
je overal tegenkomt kleuren 
samen met de vele soorten bo-
terbloemen alles prachtig geel. 
Het is een paradijsje op zich. Er 
is een bezoekerscentrum met 
folders en voorlichting, een 
prima betaalbaar restaurantje 
en alles is gratis te bezoeken. 
Een verrekijker is wel aan te 
bevelen. Kijk en geniet.

Galloways Hapklare brok

Waardmanshuisje

Vogelhut

ijsvogel

’het is een 

paradijsje 

op zich’


	Page 1

