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Verslag van de Koninginnedagexcursie op 30 april j.l.
1e bedrijf.
Op dinsdag 30 april vertrokken er zoals gewoonlijk een aantal auto's vanuit
Noordwijk in de richting van de Flevopolders. Bij de steenhopen (voor alle
vogelaars een bekend punt) zagen we Toppereenden, een Kleine karekiet, een
Tapuit twee Heggemussen, een Blauwborst en de eerste Gierzwaluwen.
Verderop langs de Oostvaardersdijk werden nog Brilduikers en een paar Nonnetjes gezien.
Bij kilometerpaaltje 20.1 werd het een chaos doordat bijna niemand wist of
hij de Zwartkopmeeuw, die daar altijd op dezelfde plaats zit, nu wel of niet
zag. Toen iedereen hem dan had gezien, barstte de discussies los over het zwart
dat niet ver genoeg over zijn kop door zou lopen. De één zei dat de boeken
fout waren en de ander zei dat de vogel fout was

Zwartkopmeeuw
(volwassen in zomerkleed)

Kokmeeuw
(volwassen in zomerkleed)

Maar toen we allemaal nog eens goed keken, bleek dat alles klopte. Hierna gingen
we naar de waarnemershut. Er werden Snorren gehoord en Blauwborstjes gezien.
Bij Willem I nuttigden we koffie met appelgebak; we verlieten de Oostvaardersplassen en gingen en weg naar de Kievitslanden.
2e bedrijf.
In de Kievitslanden liepen veel Grutto's. Op een gegeven moment vlogen er drie
roofvogels over de weg. Het bleken een mannetje Bruine Kiekendief, een Wespendief en nog een onduidelijke soort te zijn. In het Veluwemeer werden veel zeilboten en een speedboot (snelheidsbootje in goed Nederlands) waargenomen. Aan
de andere kant van de weg liepen veel Tureluurs en Grutto's.
3e bedrijf
Na de Kievitslanden zijn we richting Putten gereden, naar het Landgoed Oldenaller.
Landgoed Oldenaller ligt tussen Putten en Nijkerk op de overgang van het vlakke
polderland naar de Veluwe. Het uit 1655 daterende kasteel is omgeven door oud
loofbos. De daaromheen liggende heideveldjes en cultuurlandjes zijn omzoomd
door zware houtwallen en boscomplexen. Het is een zeer afwisselend landschap.
Al gauw nadat we er aangekomen waren, hoorden we de Grote Bonte Specht en de
Groene Specht. Ook zagen de meeste deelnemers de eerste Boomvalk van het jaar.
Langs het paadje fladderden 2 Zwartkopjes (volgens Frank Takken waren het
Zwartkopmezen, hoewel ze tot de Grasmussen behoren).
Later riep een niet nader te vermelden persoon, dat hij een IJsvogel in de
boom zag zitten, maar dit bleek bij nader inzien een Boomklever. Hein Verkade
maakte nog een foto van een dood nestjong van een Blauwe Reiger.
Arnoud v.d.Meulen attendeerde ons op de Bosanemoontjes, de Boterbloemen en
nog zo iets langs het pad. En zo kwamen we weer bij de auto's terug en kon
de terugreis naar Noordwijk aanvaard worden.
Arnold Meijer

