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Excursieverslag
Zeeland 24 april

Terug naar de inlagen. Want voormij was het hoogtepunt van de dag een

vogel, die ik nog nooit gezien had en altijd wilde zien: de Groenpootruiter.
Eerst ontdekten wij er een stuk of vier in de verte, toen een groepje dich-

terbij en ten slotte één Groenpootruiter vlak voor ons neus! Je kon het

groen van zijn poten duidelijk zien. En er waren ook nogal wat Zwarte

Ruiters, een paar Kanoeten en eenbroedende Bontbekplevier. Te veel om

op te noemen.

Na de lunch hebben we nog even een leuk plekje bij de Krammersluizen

aangedaan een na een telefoontje "franjepoot gesignaleerd bij Herkingen"

togen we daarheen. En weer was het Frank, die helemaal achter in een

waterrijk gebied vol met prachtige Kluten de Rosse Franjepoot ontdekte

die tussen een Grutto en een Zwarte Ruiter nerveus zigzaggend rond-

zwom. Het was een buitengewoon geslaagde dag met een perfecte leiding.
Want het is best prettig als iemand op je eigen telescoop zo'n kleine fran-

jepoot tevoorschijn tovert. En Ben kende het gebied als geen ander.

Mijn kleinzoonvan tien jaar zou zeggen: "Dat moesten we nog maar eens

doen!"

J.M. Schwartz

Gewapend met regenkleding togen we op weg, want de voorspelling was

slecht. En wie schetst dan ook onze verbazing, dat we de hele dag stra-

lend weer hadden! Eerst gingen we naar de Brouwersdam, waar ik diep
onder de indruk raakte van de kennis van Frank Dijkstra. In een vrijwel

vogelloze grijze zee ontdekte hij heel ver weg twee zwarte puntjes: de

Zwarte Zee-eenden! En even later nog een Roodkeelduiker, die ik door

zijn telescoop wat beter zag.

Hierna passeerden we de dam en zochten we op Schouwen de vogelbou-

levard op. Het kopje koffie liet nog even op zich wachten, want het ca-

feetje was nog dicht. Maar we werden wel verwelkomd door een troep

Kneutjes die vlakbij ons in de bosjes zaten. Toen naar de inlagen, die nog

vol zaten met Rotganzen en Brandganzen en natuurlijk met Kluten,

Grutto’s, Wulpen, Lepelaars, alle soorten eenden en Tureluurs. Dat

mocht ook wel, want het ‘Plan Tureluur’ wordt hier gerealiseerd. Eens

waren hier landbouwgronden, die niet veel meer opbrachten. Sinds 2001

heeft men een groot gebiedafgegraven en in een moerasgebiedveranderd,

de oorspronkelijke situatie gevonden op oude kaarten. En het hoeft niet

vermeld te worden, dat daar nu duizenden vogels huizen.


