Excursie naar Botshol
De winter wil maar niet echt op gang komen, maar dat weerhoudt ons niet
om op pad te gaan. Op zaterdag 22 februari organiseren we weer een
excursie. Deze keer gaan we naar Botshol. Daar valt een hoop te zien en
te beleven. Dit mag je gewoon niet missen. Het wordt een prachtige
wandeling van 13 km en duurt ca. 3 ½ uur om het natuurgebied Botshol.
De route loopt langs het riviertje De Winkel, over voormalige kerkepaden
en rustige plattelandswegen. We beginnen de wandeling op de
parkeerplaats van het natuurgebied De Waverhoek, het eerste
natuurontwikkelingsproject in De Venen. We hopen daar de eerste leuke
vogelwaarnemingen te doen. Verderop op de plas van Botshol kunnen we
Krooneenden en Brilduikers verwachten.

Botshol maakt onderdeel uit van de Vechtplassen. Het is een
prachtig natuurgebied met grote plassen, smalle slootjes, rietland
en moerasbos. In het landschap herken je de petgaten en legakkers
die gevormd zijn door het afgraven van veen. Door intensieve
‘vervening’ zijn grote plassen ontstaan, de Grote Weije en de Kleine
Weije. In het heldere water komen veel zeldzame waterplanten
voor. Botshol staat bekend om de vele water- en moerasvogels. In
de winter zie je allerlei overwinteraars zoals ganzen- en
eendensoorten

Botshol neemt in de West-Nederlandse veenplassen een geheel eigen
plaats in doordat het watersysteem afwijkt van andere veenplassen in
deze regio. Dat komt omdat Botshol veel water verliest aan de
diepgelegen droogmakerij Groot Mijdrecht die aan de westkant aan
Botshol grenst. Om de verliezen te compenseren wordt water ingelaten uit
de Oude Waver. De cirkel is daarmee rond want dit inlaatwater komt voor
een deel weer uit diezelfde droogmakerij. Het watermilieu in Botshol kan
worden getypeerd als licht brak, helder, kalkhoudend tot kalkrijk water.
De voedselrijkdom van het water is laag. Kranswieren zijn gebonden aan
dit watermilieu. Dit type wateren is zeldzaam in ons land.

Datum: zaterdag 22 februari
Tijd: Vertrek : 8:00 uur bij de rustende boer (supermarkt) aan de
Driestammenweg.
Terug: ca.: 13:00 uur
Ook kinderen zijn van harte welkom (jonger dan 12 jaar onder
begeleiding).
Meenemen: - regenkleding (afhankelijk van de weersverwachting)
- waterdichte wandelschoenen of laarzen;
- een verrekijker en vogelboek als je die hebt;
- brood en drinken voor onderweg
Opgave bij Gerard van Zuijlen via email:
gerard.van.zuylen@natuurgroepkockengen.nl
Graag vermelden of je eventueel een auto ter beschikking hebt.
In deze tijd van het jaar kan het gebeuren dat, vanwege heel slecht weer,
de excursie moet worden afgeblazen. Als dat zo is, dan krijgen jullie daar
vrijdagavond 21 februari bericht van. Maar we gaan voor mooi weer.

