35. KNOBBELZWAAN (Cýgnus ólor).
Mute swan, Höckerschwan, Cygne muet.
Volwassen kleed: Zie afbeelding. Kop en hals hebben een gele schijn.
Ondersnavel zwart, evenals de onbevederde kinhuid en teugels. Pooten
zwart.
Jeugdkleed: In het eerste jaar bruingrijs. Snavel en pooten grijs. In het
volgende jaar komen de witte veeren door, en in het derde jaar zijn de
vogels volwassen.
Broedgegevens: Broedvogels van Zuid-Skandinavië, Denemarken, Oostpruisen, de Donaulanden, Midden- en Zuid-Rusland. Verder in Azië.
Nadere bijzonderheden: Vrij zeldzame wintergast, voornamelijk in open
water. De tamme zwanen, die in vijvers e. d. gehouden worden, vertoonen
geen verschil met deze soort. Vrij dikwijls worden verwilderde tamme
exemplaren waargenomen. Een goed verschilpunt met beide andere zwanen is de roode snavel met de zwarte knobbel. Bovendien zwemt de vogel
meestal met gebogen hals.

[...] My assistant, Harald, and I began our walk through het
Twiske about 400 metres from where we were supposed to start if
we had wanted to do the walk conceptually waterproof and follow
the former Luyendijk (idle-dike). When we arrived close to the
desired starting point, the old beginning of the dike, it turned
out to be unreachable unless we, one, had a boat and, two, wanted to cross a railroad-track. So I lit my first cigarette of the
day and we started to follow the former Luyendijk. The Luyendijk
was built in 1589 to separate the cultivated bog-lands that formally made up het Twiske. As soon as it was completed, the newly
built dike was, practically speaking, considered to be useless.
However, after large-scale agriculture had ceased to exist, and
the area had become a wilderness, the dike did make crossing het
Twiske simpler for people.[...]

223. BOERENZWALUW (Hirúndo r. rústica).
Swallow, Rauchschalbe, Hirondelle de cheminée.
Volksnamen: Zwaalf(je).
Volwassen kleed: Zie afbeelding. Keel en voorhoofd roestrood. Staart diep ingesneden, met zeer lange, spitse buitenste staartpennen. Onderzijde vuilwit.
Jeugdkleed: Gelijkt op volwassen kleed; bovendeel meer bruinachtig, onderzijde
rossig. Buitenste staartpennen korter.
Broedgegevens: Half-Mei tot eind-Augustus. 3-6 eieren, wit, met roodbruine en
grijze vlekjes en stipjes. Broedduur ± 14 dagen. Doorgaans twee broedsels per
jaar. Broedvogel in Europa, West-azië, Noordwest Afrika.
Nadere bijzonderheden: De meest algemeene zwaluw, die door ons geheele
land broedt. Bouwt zijn nest van klei, doorweven met gras en strootjes, onder
bruggen, op zolders, in fabrieken en schoollokalen, onder overstekende daklijsten, doch altijd daar, waar de bodem van het nest steund op een balk of iets
dergelijks. Zeer soepele vlucht : jaagt met zwenkende bewegingen in de lucht o
insecten, en is door zijn sierlijke vorm en gedragingen met geen andere soort te
verwarren. Verschilt van de Huiszwaluw door het ontbreken van een witte stuit,
door de langere staartpennen (in het volwassen kleed), door de witte vlekjes bij
de staartzoom en door het roestrood aan keel en voorhoofd. Zomervogel : komt
in eerste week April en vertrekt in September en October (sommige eerder, sommige ook later). Tegen de najaarstrek verzamelen zij zich in groote koppels op
de telefoondraden, e.d., ook in riet. Zingt een kwetterend liedje en roept: “wietewíét”.

[...] This wilderness, ironically, was a result of the fact that
the swamp had been cultivated in the Grote Ontginning (Great Cultivation) of the thirteenth-century. Due to the ontginning, and
the constant drainage of water out of the area, the process of inklinking (soil compaction) was set in motion. This drainage caused
low water levels and the swampland—land that is made up out of
decayed plant material—dried and became more compact. As a result
of the inklinking, farmers were no longer able to grow any food
on their land and started to harvest the land itself and sell it
as peat (the main energy source in medieval Europe after most of
the woodlands were felled for fuel or timber). [...]

223. VLAAMSCHE GAAI (Gárrulus glandárius subsp.).
Jay, Eichelhäher, Geai.
Volksnamen: Eikelaakster, Marrekol, Meerkol, Spaansche Ekster, Krijtekster, Houtekster, Marklooper, Wâlekster.
Volwassen kleed: Zie afbeelding.
Jeugdkleed: Ongeveer als volwassen kleed.
Broedgegevens: Eind-April tot eind-Juni. Meest 5-7 grijs-geelachtige groene eieren met grijsbruine vlekjes. Broedduur Garr. gl. rufitérgum en Garr.
gl. glandárius. Eerstgenoemde broed in Engeland en Schotland, de andere in
geheel overig Europa, behalve et zuiden.
Nadere bijzonderheden: Vrij algemeene broedvogel in boschachtige streken. Nestelt veelal in jong hout, maar ook wel in hoogere boomen. Het nest
is van binnen een gepleisterde, stevige nap. Gedurende de wintermaanden
en in ‘t voorjaar vaak in kleine troepjes. Alleseter. Rooft, evenals de vorige
soorten, in de broedtijd veel jonge vogels en eieren en word daardoor sterk
vervolgd. Verdelgt ook veel schadelijke insecten. “Wantrouwend” en “slim”.
Vliegt als de ekster. Maakt in vlucht een bonte indruk. Opvallend is de witte stuit, scherp afstekend tegen de zwarte staart. Alarmroep: een gerekte
schorre schreeuw: “schrèk”, “schrèk”. Bootst ook allerlei andere vogels in
roep of gezang na. In najaar en winter heeft hier soms trek plaats van Garr.
gl. glandárius: deze heeft de bovenzijde minder rood (meer grijsachtig).

[...] When the farmers had harvested most of the land above the
water, the people in het Twiske and other areas started to harvest the inferior peat from under the water, extracting it out of
deep holes in the canals and then drying it on the remaining land
before it was sold. A result of this kind of peat-extraction was
that the only remaining strips of land were often swept away in
storms, causing certain bodies of water to grow at a hazardous
rate. Some villages, like Jacobswoude, disappeared completely and
large cities, such as Haarlem, Leiden and Amsterdam were under
serious threat because of these growing marginal seas. To stop
this water, the first regional political bodies were formed under
the name Waterschappen (Water Boards). [...]

111. MEERKOET (Fúlica a. atra).
Coot, Blässhuhn (of Schwarzes Wasserhuhn), Foulque marcroule.
Volksnamen: Koet, Markol, Poep, Swarte Bles-ein, Witte Bleskop.
Volwassen kleed: Zie afbeelding. De teen zijn gelobd.
Jeugdkleed: Bovenzijde vaalbruin. Kin, keel, borst en buik vuilwit.
Broedgegevens: April (soms vroeger) tot eind Juli. 6-12 eieren, die veel
gelijken op die van de waterhoen; de ondergrond is echter grijzer, terwijl
ze met meer zwarte stipjes en streepjes bezet zijn. Bovendien zijn ze iets
grooter. Broedduur ± 3 weken. Nest als van Waterhoen. Broed in Europa,
Azië, Noord-Afrika.
Nadere bijzonderheden: Broedt op dezelfde plaatsen als het Waterhoen.
Doorgaans echter meer op grootere plassen met open water (vooral zoet).
Is in de broeitijd zeer schuw. Talrijke wintervogel in groote koppels,
zoowel op binnenwateren als op zee (rivier- en havenmondingen), het
laatste vooral bij vorst. Zoekt, in tegenstelling met het Waterhoen, zijn
voedsel meer in het water. Duikt dan naar de bodem en komt “veerkrachtig” (als een dobber) weer boven. Korte, plompe, zwarte vogel met witte
bles en snavel. Vliegt met veel gespat van pooten en vleugels van het water
op. Roep keffend, soms als van ketsende steentjes.

[...] The asphalt follows the former Luyendijk perfectly and on
the way we passed two cattle-stops. Cattle-stops, in the Netherlands, were formerly called Duivelsroosters and were used to keep
pigs from entering the graveyards that surrounded the village
church and digging in and around the graves. The cattle-stops that
we passed are probably for the Highland cattle that walk around
in the area. The cigarettes I took with me burned much faster outdoors than I had anticipated and after five minutes I was already
smoking my next one. After the second cattle-stop, the route took
us off the path and we walked into a little shrubbery.[...]

196. HOUTDUIF (Colúmba p. palúmbus).
Wood-Pigeon, Ringeltaube, Pigeon ramier
Volksnamen: Koolduif, Woudduif, Houtkropper, Schor, Spechte, Hôfdou.
Volwassen kleed: Zie afbeelding; Nek met paarse en groene glans en twee witte
vlekken. Spiegel en vleugelboeg tot aan het polsgewricht wit.
Jeugdkleed: Ongeveer als volwassen kleed, nek zonder glanzen en zonder witte
vlekken.
Broedgegevens: April (soms vroeger) tot eind-September, ook nog wel in October. In de regel 2 glanzend-witte doorschijnende eieren. Broedduur ± 16 dagen.
Twee, soms drie broedsels per jaar. Broedvogel in van geheel Europa, oostelijk
tot Perzië.
Nadere bijzonderheden: Het geheele jaar door zeer talrijk, vooral in het najaar,
wanneer noordelijke vogels doortrekken. Overwinteren ook vaak in groote troepen. Broed algemeen in bosschen en parken : de laatste jaren algemeener in de
steden, in boomen, tusschen klimop, zelf muurgaten en goten, op de Waddeneilanden ook op de grond. De vogels in de steden zoeken op straat vlak voor onze
voeten hun voedsel, terwijl ze daar buiten, luid vleugelkleppend, reeds op groote
afstand opvliegen. Gelijkt door de lange staart in de vlucht op een afstand wel
wat op een Torenvalk. De voor de vleugelboeg uitstekende kop en hals, en ook
een gedeelte van de borst, sluiten verwarring uit. In de vlucht valt een breede,
witte dwarsband over de vleugel op. De baltsvlucht is rijzend en dalend. Roept
een droomerig, eenige malen herhaald: “Roe-koe-koe, koe-oe”, met tot slot een
kort : “oe”. Zie ook volgende soort.

[...] In the dense bush we got stuck once or twice within only a
few metres, and when we finally got out on the other side we crossed
some marshland and both agreed that it was wise to have brought
our wellingtons. After the marshes, the Luyendijk took us back to
the concrete road again where a family looked at us with frightened expressions as we emerged out of the reeds. We greeted them
and continued our walk into a parking lot where we got confused
over our exact location on the map since the roads in the area
tend to be deliberately chaotic to hide the fact that the park is
artificially made. [...]

47. WILDE EEND (Ánas pl. platyrhýncha).
Mallard, Stockente (of Märzente), Canard sauvage.
Volksnamen: Blokeend, Kooier, Ringeend, Spiegeleend, (mannetje) Eark.
Prachtkleed: Mannetje zie afbeelding. Achterrug, stuit en bovenstaartdekveeren zwart, de staartpennen met witte uiteinden. Onderzijde grijs.
Spiegel blauw, groen en paars glanzend, met witte voor- en achterrand.
Zomerkleed ongeveer als vrouwtje, de kropstreek echter meer bruin en de
snavel vuilgeel. Vrouwtje zie afbeelding. Spiegel als mannetje.
Jeugdkleed: Ongeveer als mannetje.
Broedgegevens: Eind-Februari tot Juni. Gewoonlijk 7-13 eieren, Blauwgroenachtig wit. Broedduur ± 26 dagen. Het vrouwtje broedt en verzorgd
de jongen alleen. Het met dons gevoerde nest ligt gewoonlijk op de grond,
doch ook in struiken en holle boomen, en een enkele maal in een oud
kraaiennest e.d. Broedvogel van Europa, Noord- en Midden-Azië, NoordAmerika.
Nadere bijzonderheden: Talrijke broed- en trekvogel. De witte halsring is
een duidelijk kenmerk van het mannetje in het prachtkleed. Door kruising
met tamme eend komt echter afwijking in groote en tekening voor. Snelle
vleugelslag, echter minder snel dan de volgende soorten. In de vlucht zijn
bij beide sexen duidelijk de witte spiegelzoomen zichtbaar. Het vrouwtje
heeft een lichte wenkbrauwstreep, en daaronder een dun donker streepje
door het oog.

[...] After we had found ourselves on the map, we continued our
walk and crossed a camping-site and, behind it, a water-themed
playground where a man was walking his Doberman pinscher. The Doberman breed was invented by the German tax-collector Karl Friedrich Louis Dobermann in 1890 to protect him from his clients. The
Doberman breed is probably a combination of seven other breeds of
dog but little is known about the process of creation, although
the dog is nowadays troubled by early mortality because of inbreeding. [...]

5. FUUT (Pódiceps cr. cristátus).
Great crested Grebe, Grosser Haubentaucher, Grèbe huppé
Volksnamen: Pronkvogel, Groote Aalduiker, Loem, Zandreiger, Keizer,
Satijnduiker, Kroonduiker.
Volwassen kleed: Zie afbeelding. De onderkant is vuilwit, glanzend. Witte
vleugelspiegel, bij zwemmende vogel meestal niet zichtbaar.
Jeugdkleed: Ongeveer als winterkleed, hals met donkergrijze strepen.
Donsjongen zijn grijsbruin, overlangs wit gestreept.
Broedgegevens: Half-April tot begin Augustus. 3-5 eieren, groenachtig
wit, later vuil-lichtbruin. Broedduur ± 4 weken. Europa, Azië, NoordAfrika.
Nadere bijzonderheden: Vrij algemene broedvogel van uitgestrekte waterplassen, waar veel riet staat. Bij voorkeur in zoet soms brak water. Het
drijvende nest word gebouwd van halfvergane waterplanten en ligt meestal aan de waterzijde tusschen het riet verborgen. Duikt dikwijls en gaat in
broedtijd zelden op de vleugels. Dekt bij het verlaten van het nest de eieren toe en neemt de jongen vaak op de rug. Roep: ‘kroar”. In prachtkleed
zijn halskraag en kuif karakteristiek. In vlucht : lange gestrekte hals en
vleugels naar achteren, met witte dwarsbanden. Winterkleed verschilt van
de volgende soort door de witte wenkbrauwstreep, en zuiver witte keel en
hals. (zie ook Nadere bijz. van no. 4)

[...] The walk continued by following the Stootersplas, a ninetyhectare lake formed by the extraction of sand in the 1970s. During
this period 12,000,000 cubic-metres of sand was extracted from
this location to create the Coentunnel, a tunnel built to meet the
growing demand for a fast connection with Amsterdam by car and,
nowadays, it connects the northern part of the province NoordHolland with Amsterdam.
Previously, the only other connection
was the Hempont ferry that could only process 5,200 cars each day
(1959). The Coentunnel was opened on the 21st of June, 1966 by
Queen Juliana and today approximately 108,000 cars go through the
tunnel each day. The remaining sand from the Stootersplas was
used to build the A8 motorway or Coentunnelweg, connecting the
tunnel to the remaining motorway network.[...]

18. AALSCHOLVER (Phalacrócorax cárbo sinénsis).
Gemeiner Kormoran, Cormoran.
Volksnamen: Waterraaf, Schollevaar, Rotgans, Ielgoes, Botkol, Bakenbreker.
Volwassen kleed: Zie afbeelding.
Winterkleed: Valer en zonder wit aan kop en dijen.
Jeugdkleed: Bovendeel grijsachtig bruinzwart; onderzijde vuilwit met
bruingrijze vlekken. Niet groenglanzend.
Broedgegevens: Februari⎯Maart tot laat in de zomer. 3-5 eieren, bleekgroen met witte kalklaag, die later vuilgeel wordt. Broedduur ± 4 weken.
Midden- en Zuid-Europa, Midden- en Oost-Azië.
Nadere bijzonderheden: Broeden in groote getale bijeen, in verscheidene
groote en kleine kolonies. Belangrijke zijn o.a. de eendenkooi te Wanneperveen (Natuurmonument) en die uit Lekkerkerk. Groote takkennesten in de boomen. Door de uitwerpselen der vogels sterven de boomen,
waarin zij nestelen, af, zoodat zij noodgedwongen ook wel eens op andere
plaatsen, zelfs op de grond, gaan broeden. Groote zwarte vogel. In het
vliegbeeld zijn het lange staartgedeelte en de gestrekte hals kenmerkend;
de vleugels liggen iets achter het midden. Zwemmen met schuin-opwaarts
gerichte snavel. Kunnen uitstekend duiken en geruime tijd onder water
blijven bij het achtervolgen van hun prooi. Staan zich dikwijls met uitgespreide vleugels en staart de veeren te drogen. (zie ook beide volgende
soorten).

[...] After the extraction of sand, a thirty-metre deep lake was
formed. In the 1980s this lake and the surrounding area was given
a recreational function, called Recreatieschap Het Twiske, with
the lake being the main attraction to facilitate swimming, diving,
sailing, fishing and public nudism. The latter was a relatively
new phenomenon in the Netherlands, its legal status having been
achieved only after years of lobbying by the Naturisten Federatie
Nederland. [...]

174. KAPMEEUW (Lárus r. ridibúndus).
Black-headed Gull, Lachmöwe, Goéland rieur (of Mouette rieuse)
Volksnamen: Kokmeeuw, Vischmeeuw, Lachmeeuw, Zwart-kopmeeuw, Kob.
Prachtkleed: Zie afbeelding (bovenaan)
Winterkleed: Kop wit met een donker vlekje vóór, en een groote achter het oog.
Overigens als prachtkleed.
Jeugdkleed: Zie afbeelding (onderaan). Hoe ouder de vogel wordt, des te meer
verdwijnt het bruin; doch altijd een donkere staartrand en ‘s zomers nooit donkere kop.
Broedgegevens: Eind-April tot eind-Juli. Doorgaans 3 eieren zeer verschillend
van kleur, van blauw tot zandkleurig, min of meer bruinachtig gevlekt en gestreept. Broedduur zeer verschillend, gewoonlijk ruim 3 weken. Gematigd Europa en Azië, van de Färöer, Zuid-Skandinavië en Noord-Rusland zuidelijk tot
de Middellandsche Zee en oostelijk tot Kamsjatka.
Nadere bijzonderheden: Plaatselijk talrijke broedvogel in groote en kleine kolonies tusschen het riet, op slecht weiland en ook wel in droge duinpannen. Het
gehele jaar door talrijke meeuw, langs de kust en in het binnenland, Duidelijk
kleiner en vooral bewegelijker dan de hiervóór genoemde meeuwen. Felroode
pooten en snavel, in het prachtkleed een donkere kop. Karakteristiek in elk kleed
is de breede witte baan aan de bovenzijde van de vleugelboeg, vooral tegen een
grauwe achtergrond goed zichtbaar. Jongen hebben deze baan donker-gevlekt.
Over de achterrand van de vleugel loopt een zwarte band. Zie voor onderzijde
vleugels ook de afbeelding.

[...] With these newly assigned functions, infrastructure needed
to be built and the whole Twiske redesigned. In this new design,
a visitors-centre, yacht-basin, educational farm, playgrounds,
catering and beaches were included, along with De Blauwe Poort,
a water-playground constructed mainly from concrete, intended to
let children play and learn hydraulic engineering at the same
time. Today the concrete structure is filled with sand instead of
water after algal growth was established last year. [...]

78. BUIZERD (Búteo b. Búteo).
Common Buzzard, Mäusebussard, Buse.
Volksnamen: Haneschop, Muizenvalk, Muizerd, Blotsert, Mûzefanger.
Volwassen kleed: Zie afbeelding; Er bestaat, evenals bij de vorige soort, een lichte en een donkere vorm. Het veerenkleed loopt bij de verschillende exemplaren
nogal uiteen.
Jeugdkleed: Ongeveer als volwassen kleed. Aan de onderzijde echter lengtestrepen, in plaats van dwarsstrepen.
Broedgegevens: Begin-April tot in Mei. 2-4 witte eieren met roodbruine vlekjes.
Broedduur ± 30 dagen. Na ongeveer 5 weken zijn de jongen vliegvlug. Broedt
voornamelijk in gematigd Europa.
Nadere bijzonderheden: H.t.l. zeldzame broedvogel. Voornamelijk in het oosten van ons land. Vroeger algemeener, ook in ‘t Westen. Vrij algemeene wintervogel in wisselend aantal. Vliegt en zoekt zijn voedsel op dezelfde manier als de
vorige soort. Laat, vooral in de buurt van zijn nest, een miauwend geluid hooren.
Het vliegbeeld is slanker dan van de Ruigpootbuizerd (zie aldaar). Een goed kenmerk is de onderzijde der vleugels, die aan de voorkant vanaf de basis tot aan
het polsgewricht donker zijn (bij de vorige soort alleen de donkere vlek). Staart
met duidelijke smalle dwarsbanden en een breede eindzoom. Van de lichte vorm
is de staart met de vele dwars, banden een goed kenmerk (Ruigpootbuizerd alleen de donkere eindzoom onmiddellijk opvallend). Rust op hekken of palen in
tegenstelling tot de vorige soort.

[...] Next to these entertainment-oriented features, an attempt
was made to bring back the original landscape in some parts of
Recreatieschap Het Twiske. We continued to follow the route of
the former Luyendijk that follows the Stootersplas. By this time
I started to feel sick, having smoked half of the twenty-eight
cigarettes my friend Jesse had rolled for me the night before. The
wind was increasing in strength too, especially next to the lake,
causing the cigarettes to burn up even more rapidly. We walked
over a few bridges connecting a dam-like structure that protects
a little beach to our left from big waves. [...]

NIJLGANS (Alopochen aegyptiaca).
(not mentioned)

[...] On the dam we passed some children trying to convince their
mother to get them a Riet-sigaar (Reed-cigar) from the Grote
lisdodde (common cattail) that grows on the shores of the lake.
Later, we found a bench to sit down, pull up socks and check our
route for a moment. Looking at the map we realised that we needed to walk straight into the reed-land behind us that measured
approximatly 90 by 130 metres. Upon entering the reeds we walked
straight into about forty-centimetres of water and were not sure
if Harald’s wellingtons were going to be high enough to keep his
feet dry; to test the terrain, I went ahead and after a few metres
it was dry enough to walk easily. [...]

36. GRAUWE GANS (Ánser ánser).
Grey Lag-Goose, Graugans, Oie cendrée.
Volksnamen: Wilde Gans, Schierling, Skiere Goes, Greate Wytgat.
Volwassen kleed: Zie afbeelding. Vleugeldekveeren blauwgrijs.
Jeugdkleed: Valer en donkerder, zonder blauwgrijs op de vleugels en geen
donkere vlekken aan de onderzijde. Snavel vleeskleurig.
Broedgegevens: Broedvogel van Noord- en Oost Europa. Zuidelijk tot aan
de Donau, en in de Dobroedsja. In Engeland op de Hebriden en verder in
heel Noord- en Midden-Azië, terwijl deze soort van 1819 tot ± 1904 in
Friesland broedde. Doorgaans 4-6, soms echter tot 12 witte eieren, volkomen gelijkend die van de tamme gans.
Nadere bijzonderheden: H.t.l. een der meest voorkomende ganzen.
Herfsttrek vanaf begin-September. Terugtrek van eind-Maart tot eindApril. Enkele overzomeren hier. De grootste van alle ganzen. Vliegbeeld
met duidelijk zichtbare lichte vleugelboeg. Karakteristiek is de zeer dikke
oranje snavel.

[...] The reeds were about two-metres high and waved around vigorously with the wind that was getting stronger due to approaching bad weather. The deeper we walked into the reed-land the higher the reeds seemed to grow until we were unable to look around
us anymore. When we had walked about eighty-metres, we decided to
turn right so that we could follow the Luyendijk correctly and,
after walking to the right for about twenty-metres the tops of
trees appeared, indicating that we were on the right track. Suddenly I stepped into a canal we hadn’t seen. I sank into the water
up to my waist but managed to save the book and binoculars. [...]

226. SPREEUW (Stúrnus v. vulgáris).
Starling, Star, Etourneau.
Volksnamen: Protter, Panlijster, Spra, Spraan, Spru, Sprotter, Sproon, Staer, Starling; jongen: Kale Kadotter, Protsek.
Prachtkleed: Zie afbeelding. (vormt zich door afslijting van winterkleed).
Winterkleed: Alle veeren met bruine randen en lichte vlekjes aan de punten; bij
de mannetjes puntiger dan bij de vrouwtjes.
Jeugdkleed: Valer dan winterkleed, keelstreek grijswit.
Broedgegevens: Half-April tot in Juli. 4-6 lichtblauwe eieren. Broedduur ± 14
dagen. Eén soms twee broedsels per jaar. Broedvogel van Europa (niet of minder
in het zuiden).
Nadere bijzonderheden: Zeer algemeene vogel. Nestelt voornamelijk onder
dakpannen (Panlijster), in alle mogelijke gaten en holen, klimop e.d. Stand en
trekvogel. Na de broedtijd, doch ook al gedurende de periode, dat de jongen
gevoerd worden, trekken ze tegen zonsondergang naar de gemeenschappelijke
slaapplaatsen in boschjes en rietvelden : dan vormen zich de z.g. spreeuwenwolken (troepen van 1000-en spreeuwen). Een algemeen bekende, altijd opgewekte
vogel, die verassend nauwkeurig allerlei geluiden nabootst. Alleen de langgerekte fluittonen (van hoog naar laag en van laag naar hoog) en het kwetteren,
waarbij ze met hangende vleugels “de maat slaan”, zijn niet nagebootst. Zoekt
vooral in de broedtijd in het veld zeer bedrijvig (met schommelende gang) schadelijke insecten en larven, die hij bij massa’s verdelgt.

[...] When both of us realised what had happened, Harald pulled me
out of the water and mud. It immediately proved to be impossible
to continue walking towards the trees and, with this in mind, we
decided to turn right again and walk back towards the road. As
we walked, my wellingtons made sloshing sounds because of all the
water and plants trapped inside. The wind was no longer on our
backs and the reeds lashed in our faces and put out the cigarette
I had in my mouth. We couldn’t see anything anymore and soon I
fell into another canal. This time I was getting too tired and
Harald helped me to get out of the vacuum around my legs created
by the mud and peat. [...]

48. KRAKEEND (Ánas strépera).
Gadwall, Schnatterente (of Mittelente), Chipeau bryant.
Volksnamen: Krak, Krust, Roepereend, Grieteend, Kraakeend, Grypfugel.
Prachtkleed: Mannetje zie afbeelding. Onderzijde grijswit. Vleugels grijs, met
van voor naar achter een bruine en een zwarte vlek voor de witte spiegel. Naast
deze spiegel , van het lichaam af gerekend, een blauwezwarte vlek. Het geheele
vederkleed vertoont veel vlekken en streepjes. Stuit, onder- en bovenstaartdekveeren zwart. Zomerkleed gelijkt op vrouwtje, echter iets donkerder, vooral aan
de bovenzijde. Het zwart aan stuit en staart ontbreekt. Vrouwtje zie afbeelding.
Vleugelteekening als bij vrouwtje, echter minder bruin en naast de spiegel geen
zwart, maar grijs.
Jeugdkleed: Ongeveer als vrouwtje.
Broedgegevens: Zeldzame broedvogel in ons land : slechts in enkele moerassige
streken van Zuid-Holland en Friesland, vroeger ook op Schouwen. Broedt in de
gematigde streken van het Noordelijk halfrond.
Nadere bijzonderheden: Donkere, bruingrijze vogel met gevlekt en gestreept
(bij vrouwtje iets contrastrijker dan bij mannetje) veerenkleed, waarvan de
witte vleugelspiegel onmiddellijk opvalt, zowel gedrende het vliegen als in rust.
Ongeveer zoo groot als Wilde Eend, echter fijner en slanker. Het mannetje in
prachtkleed onderscheid zich van het vrouwtje van de vorige soort door de witte
spiegel en de zwarte staartstreek, het vrouwtje door de witte spiegel en het hoogere voorhoofd ; bovendien loopt boven de donkere oogstreep geen lichte wenkbrauw. Voorjaarstrek vanaf Februari, herfsttrek eind-Augustus tot December.

[...] We were getting a little desperate to find the route back
but it soon appeared that we were only six-metres from the road
where we came from—the first thing we saw when we came out of the
reeds was the bench we had started our hike from. At the bench, I
emptied my wellingtons and dried my socks as best I could, before
we continued walking, following a slightly altered route along a
bridle path that followed the Luyendijk. At the end of the bridle
path we walked into a landscape that looked like regular agricultural land, including a field of dairy-cows. This landscape is
the result of another attempt to alter the wild landscape of het
Twiske that, in 1941, transformed it into cultivated land. [...]

259. FLUITER (Phyllósopus s. sibilátrix).
Wood-Warbler, Waldlaubsänger, Pouillot siffleur.
Volksnamen: Bosksjongen.
Volwassen kleed: Zie afbeelding.
Jeugdkleed: Iets valer dan volwassen kleed.
Broedgegevens: Mei tot in Juli. 5-7 vuilwitte eieren, met roodbruine
vlekjes en stipjes. Broedduur ± 13 dagen. Broedvogel van Europa van ter
hoogte van Finland tot ter hoogte van de Alpen.
Nadere bijzonderheden: Vrij algemeene broedvogel van loofhout en gemende bosschen (liefst eikel en beuken), ‘t minst talrijk in de noordelijke
en westelijke provincies van ons land. Een echt boschvogeltje, iets grooter
dan de Fitis, met kanariegele keel, wangen en borst, vrij groene bovenzijde (met gele veerranden op de vleugels) en bijna witte buik (duidelijk
gescheiden van het geel aan de borst). ‘t Nest ligt goed verscholen op de
grond en lijkt veel op dat van de Fitis, het is echter meer van plantaardig
materiaal gemaakt en nooit met veertjes, zooals bij deze. ‘t Liedje begint
krachtig en eindigt met een triller, ongeveer zoo : “tjip-tjip-tjip-tjip-tjirrrrrrrr....” Zingt vliegend en “in rust”, in ‘t laatste geval met trillende vleugeltjes. Laat ook een nachtegaalachtig “tu”,”tu” hooren. Komt meest in de
tweede helft van April en vertrekt in Augustus, terwijl de trek voortduurt
tot in September.

[...] The project was part of the relief-work projects that were
run by the Netherlands government and were aimed at getting the
unemployed useful work during the great recession. The government
of the time ignored protests by conservationists to preserve this
landscape as a nature reserve, creating a setback for organisation Natuurmonumenten (Natural Monuments) who had bought the land
in 1937 to prevent it from becoming a landfill. Natuurmonumenten
was the crowning achievement of Jac. P. Thijsen, a primary-school
teacher, field-biologist and conservationist who had started the
organisation in 1905 with his friend Eli Heimans to save another
area, Naardermeer, from also becoming a landfill.
Amongst the
friends of Jac. P. Thijsen was the most promising bird photographer of his generation Nol Binsbergen, who had actively protested
against the cultivation of het Twiske. Cultivation of the southern
part of het Twiske began in 1941. When it was completed in 1956
it was discovered that the earth was too salty for agricultural
purposes and the project to cultivate the northern part was abandoned and the area left untouched, taking the name De Rimboe (The
Jungle) from locals. [...]

110. WATERHOEN (Gallínula chl. chlóropus).
Moor-hen, Grünfüssiges Teichhuhn, Poule d’eau.
Volksnamen: Waterhen, Riethen, Waterkip, Roode Bleskop.
Volwassen kleed: Zie afbeelding. Onderzijde donker leikleurig.
Jeugdkleed: Over ‘t geheel vaal. De boevenzijde bruinachtig, de onderzijde grijs
met een vuilwitte keel en buik. Snavel en voorhoofdplaat donkergroen. Donsjongen zijn zwart, met een roode kale plek aan de kop.
Broedgegevens: April tot eind-Juli, soms nog in Augustus. 6-14 bleek-bruingele
eieren met bruinroode en blauwgrijze stipjes en vlekjes. 2 of 3 broedsels per jaar.
Broedduur ± 3 weken. Broedvogel van Europa, West-Azië, Noord-Afrika.
Nadere bijzonderheden: Algemeene broedvogel in ons land langs oevers en
slooten, vijvers en (minder algemeen) beken, soms ook in planten of boomen,
die aan het water staan. Het stevige, komvormige nest bestaat uit plantendeelen
(bijna altijd riet) en is dikwijls “overdekt” met door elkaar gevlochten stengels
en bladeren van de buiten het nest groeiende planten. Donkere vogel, waarvan
slechts op korte afstand de roode voorhoofdplaat en snavel opvallen, en die op
grootere afstand is te herkennen aan de witgestreepte flanken en het wit-zwartwitte staartje, dat hij vooral onder het zwemmen, maar ook onder het loopen,
voortdurend op en neer wipt. Roept o.a. een luid, kort agbeten ; “kruk”. Zwemt
schokkend, met knikkende kop en wippende staart. Vrij talrijke doortrekker
vanaf eind-Juli, vooral in September en October, ook bij invallende koude. Terugtrek eind-Februari tot eind-April. Vele overwinteren.

[...] When we left the dairy-cows, one of the keepers of the Recreatieschap Het Twiske stopped his blue-green car and started
talking to us while rolling a cigarette. He made jokes about the
bottoms of ducks, since we were trying to identify one from behind, and the people who participated in the marathon that was
happening in Amsterdam. We didn’t know how to reply and the situation became awkward, he got in his car and drove away and we
were left do the last part of the walk. Harald and I now wanted
to do this quickly as I was getting cold because of the wet clothes. Following the smaller lake in the park across from a few
small artificial islands that looked like golf courses and were
connected by wooden bridges, we approached the windmill that is
called Twiskemolen. The Twiskemolen was actually originally from
Barsingerhorn, about thirty-nine kilometres up north, and was
rebuilt here in 1972. Next to the windmill is the last remaining
original part of the Luyendijk that is now inhabited by goats.
We continued to follow the Luyendijk until we reached the sluice
that marks the end of the dike, where I could finally smoke my last
cigarette of the day. [...]

Sjoerd van Leeuwen, 2010
Thanks to Marnie and Harald

