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’Ganzen en vette Kip’

Marianne Willems

Via Roosendaal, waar de eerste koffiestop werd gehouden en enke-

le mensen even wat boodschappen deden, reden we naar het Mar-

kiezaatmeer. Dit meer is een afgesloten deel van de Ooster-

schelde en bestaat uit water, schorren en slikken; het wordt

in de toekomst een zoetwaterbekken met uitgestrekte rietvel-

den. In de trektijd is het een rust- en fourageergebied voor

steltlopers uit de Oosterschelde.

Het nabijgelegen Yersekse Moer, waar we stilhielden vanwege

de kans cm hier ganzen
te zien, is een fraai stukje oorspron-

kelijk Zeeuws landschap en bestaat uit laaggelegenpoelgron-

den met grillige kavels die sterk in hoogte verschillen.

Er liet zich hier een Velduil zien, evenals een groep van zo'n

duizend Kol- en Rotganzen.

Aan het einde van deze geslaagde dag werden we ontvangen in

een "herberg" in Oudelande, alwaar we onthaald werden op een

rijke vier-gangen maaltijd die zich tot laat in de avond voort-

zette. De beheerster zal gedacht hebben; een vogelwerkgroep zal

ik iets toepasselijks geven, dus het hoofdgerecht bestond uit

kip!

De volgende morgen gingen we na een feestelijk ontbijt en royaal

samengesteld lunchpakket op de wieken. Via de Zwaakse Weel,

een voormalige kreek, reden we door een afwisselend polderland-

schap richting Veerse meer.

Het Veerse meer, waar we voornamelijk de Middelplaten bezochten,

werd in 1961 afgesloten. Het water is hier brak.

Doordat 's winters het waterpeil laag wordt gehouden (70 cm

beneden NAP), vallen er uitgebreide slikplaten droog.

Tijdens hoogwater in de Oosterschelde kunnen hier veel stelt-

lopers overtijen.

Vanaf de Veerse Gat-dam zaten we alras op de, sinds november

toegankelijke, Oosterscheldedam en werden daar geconfronteerd

Nadat de Zeelandexcursie al drie jaar geen doorgang had gevon-

den i.v.m. extreme winters, gingen 14 VWG-leden, aangemoedigd

door de zachte winter, toch weer eens ganzen kijken.

We vertrokken op 9 januari, vergezeld van typisch Hollandse

weersomstandigheden als windkracht 7 en motregen.
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met de eerste in olie "badende" Zeekoeten, die ook later op de

Brouwersdam de stemming in mineur brachten.

Wij wensten de Roemeense kapitein van het olielozende schip een

soortgelijk bad. Ook Middelste Zaagbekken, Eidereendenen Zwarte

Zeeeenden lagen er hulpeloos bij.

Hoewel deze excursie onder de noemer "Ganzenexcursie" te boek

staat, was er van gigantische groepen ganzen geen sprake.

De zachte winter speelt hierbij een belangrijke rol. Toch ging-

en de nekken van ons en een groep ganzen omhoog, toen we meenden

temidden van een groep van tweeduizend brandganzen een sneeuw-

gans (blauwe vorm) te zien. Na rijp beraad hielden we het op een

kruising van een sneeuwgans met een andere soort.

Van het plan om bij de Brouwersdam een wandeling over het strand

en door het duin te maken, kwam door tijdsgebrek niets meer.

Ctndat het heel gezellig was, waren we al snel door onze dag heen,

en ging ieder, nadat we 's middags in Zierikzee gezamenlijk nog

iets gedronken hadden, zijns weegs.

Er
mag van een welgeslaagde excursie worden gesproken.

Hiervoor wil ik namens alle deelnemers de excursieleiders Jan

Suurmond en Peter de Jong bedanken, en vooral ook Cor de

Groot, die ons tipte over mogelijk goede ganzen-pleisterplaatsen

Marianne Willens, VLietsorgstr. 3, 2012 JB Haarlem.

”Vette Kip”,

reeds gecon-

sumeerd.


