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Excursieverslagen

Nieuwkoopse Plassen per kano (23 april 1995)

Wieringen en Balgzand (20 augustus 1995)

Op zondag 20 augustus was het weer zover; de excursie naar

Wieringen en Balgzand om de slaaptrek van Zwarte Sterns te

bekijken. De route ging via Groet naar Petten bij de Hondsbo-

sche Zeewering waar de eerste stop bij 'de Putten' gemaakt

werd. Hier werden Grote Sterns, Steenlopers, Kemphanen, Oever-

lopers, Grutto's en Visdiefjes waargenomen. Vervolgens werd op

de geïnundeerde bollenlandjes gezocht naar vogelleven. Inun-

datie is een milieuvriendelijk alternatief voor chemische ont-

smetting van de grond. Door het land onder water te zetten,

worden in één keer diverse schimmels en onkruiden bestreden.

Op veel geïnundeerde percelen zijn grote hoeveelheden vogels

te zien die foerageren op de talrijk aanwezige muggen(larven)

en waterinsekten. De Kemphanen en Watersnippen waren hier de

meest voorkomende soorten. De Krombekstrandlopers, een schaars

voorkomende trekvogel, leken in het algemeen wat schuwer dan

Een geheel nieuwe uitdaging was het organiseren van een excur-

sie met Canadese kano’s op de Nieuwkoopse Plassen. De boten

werden in Nieuwkoop gehuurd met de bedoeling ’s morgens om 7

uur te vertrekken. Alle leken op het gebied van kanoën waren

zonder noemenswaardige problemen aan boord gekropen. De meer

ervaren peddelaars, die vooraf beweerden dat zo’n Canadees

vrijwel niet kan omslaan, gingen als laatsten aan boord. Als

je in het midden van de boot gaat staan en je rustig laat zak-

ken is er niets aan de hand. Maar als je niet in het midden

gaat staan
...

U kunt wel raden wat er gebeurde. Nadat deze

onfortuinlijke deelnemer zich in droge kleren had weten te

hijsen, gingen we op pad.
Een Snor liet zich luid en duidelijk horen in de rietkragen

naast de steigers, waar ook veel Rietzangers hun hoogste lied

zongen. Boven de weilanden cirkelde een Ooievaar in gezelschap

van een Buizerd en een Sperwer. Dit vochtige veengebied is ook

zeer aantrekkelijk voor weidevogels die dan ook in grote ge-

tale aanwezig waren. Tijdens een korte pauze was het wel even

schrikken toen een wit/zwarte roofvogel langs kwam. Sommige

deelnemers determineerden de vogel als Visarend, anderen waren

van mening dat het een lichte Buizerd betrof. Na 5 uur varen

op een zon overgoten en windstille ochtend, keerden 17 tevre-

den deelnemers weer huiswaarts. Een zeer geslaagde excursie

die in de toekomst zeker weer zal worden georganiseerd.
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de Bosruiters en Oeverlopers. Beide laatste soorten kwamen

soms tot op enkele meters van de auto's. Regenwulpen en Wulpen

waren, als gevolg van het tegenlicht, niet altijd even makke-

lijk uit elkaar te houden.

Bij Den Helder werden we aangenaam verrast door een Kleine

Zilverreiger die op de slikplaten bij de sluizen foerageerde.

Met z'n helder wit verenkleed en gele voeten een heuse tropi-

sche verrassing. Op het voormalige eiland Wieringen, bij het

plaatsje Vatrop, ontdekten we nog twee Kleine Zilverreigers.
Net achter de dijk lagen enkele poelen waar ze rondstapten en

zich tot op tien meter van de waarnemers durfden te begeven.

Hier vlogen ook twee mogelijke Lachsterns over, maar helaas

werden ze het niet duidelijk genoeg waargenomen om zekerheid

te hebben.

De visboer in Den Oever moest overuren draaien toen 19 uitge-

hongerde vogelaars het veel te kleine karretje binnenstormden.

Om half negen stond de hele club op de dijk bij Stroe. Hier

trokken vele duizenden Zwarte Sterns en enkele honderden Vis-

diefjes over onze hoofden en zorgden voor een indrukwekkende

afsluiting van een perfecte dag vogelen.

Pieter Thomas

Wulp of Regenwulp? Dit is in ieder geval een Wulp. Tekening:
Guido van Leeuwen.


