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In plaats van een ganzentocht naar Friesland?

Het zicht bedroeg ongeveer 500 m. Volgens onze berekening waren de ganzen

nog niet terug naar het noordén waar ze door vorst en sneeuw van de voor-

gaande weken verdreven waren.De temperatuur was nog om het vriespunt, maar

Ter orientatie voor een ganzentocht in de toekomst zijn Cor de Groot, de

heer en mevr. Bloem en nog enige leden van de Vogelwerkgroep op 7 febr. j.l.

naar West Brabant en Schouwen Duiveland geweest.

Er werd die zaterdagmorgen om 7 uur gestart. Ons eerste doel, de Moerdijk,

was per auto snel bereikt. De eerste groep van 200 Kolganzen stond al vóór

Lage Zwaluwe. Het weer was rustig en de vorst, dachten we toen, net voorbij.
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het leek ons het eind van de winter.

We zagen overal groepjes Velöleeuwerikken, Kieviten en roepende Wulpen.

Toen al eeh heel mooie waarneming; een groep van 175 Kleine Zwanen! Heel

voorzichtig stopten we. We durfden eerst niet uit de wagens maar al gauw

bleek dat de zwanen niet schuw waren. Cor haalde voorzichtig fotomateriaal

tevoorschijn. De afstand tot de vogels was zo,n 60 m. maar voor ons toonden

ze geen belangstelling. Soms, tijdens het grazen, was het alsof ze een onder-

onsje hadden en stonden ze klapv.dekend tegenover elkaar te tetteren. De gele

snaveltekening was heel goed zichtbaar. Daar Cor graag een paar gestrekte

halzen op zijn dia wilde floot hij even, maar zonder resultaat» Het geheel

was een 'machtig schouwspel waarvan we maar moeilijk weg konden komen. Sr

was ook zo veel te zien. Een grote groep Smienten zeilde fluitend -omlaag,

een Buizerd vloog van een paaltje op, Graspiepers en Kieviten liepen te foe-

rageren en wat verderop scharrelde een koppel Patrijzen over de velden.

Niet voel verder zagen we honderden Kleine Pietganzen waarbij waarschijnlijk

enige Groze Pietganzen. Hier stonden ook weer veel Smienten en verder een

enkele Tatersnip, Wintertalingen, Bonte Kraaien en Roeken en overal groepjes

Veldleeuwerikken en een verdwaalde'Kramsvogel.

Langs de dijk van de Biesbos werd riet gesneden. Het was hier mooi, maar

door de werkzaamheden waren hier niet veel vogels. Nu zoeken naar een goed

plekje om er te eten, liefst broodjes "met gans". Dit lukte ons aardig. He

zagen tijdens onze lunch Kol- en Grauwe Ganzen.

In de richting van Noord Schans, vóór Klundert, vonden we weer een groep van

50 Kleine Zwanen. Voor Willemstad werd het hoge geluid van een grote vlucht

Kolganzen gehoord. Hier zagen we ook de eerste Krakeend, Tafeleenden, veel

piepers en leeuwerikkentrek.

Richting Fijnaart ontdekten we Kleine Rietganzen op een stoppelveld van

winterrogge. Bij de Dintcl werden Brilduikers, Tafeleenden en Smienten gezien.

Hier trok een dichte vlucht kleine vogels do"aandacht. Dichterbij gekomen

bleken dit Fraters te zijn. Het werd nu tijd dat de fam. Bloem huiswaarts

moest.
"

rij gingen met de heer Daan mee en overnachtten in Steenbergen om

zondagmorgen tegen 8.50 uur weer te vertrekken. De hotellier had ons verteld

dat er sinds de koude een invasie van Fielewalen in het dorp was! Iedere

morgen kwamen ze op de stoep voor het hotel om te worden gevoerd. Hij wist

zeker dat het 'ielewalen waren en wij dachten wat zouden die Koperwieken

vereerd zijn als zij hun plaatselijke benaming zouden horeni

Het -zeerboricht meldde dichte mist, behalve in Zveden, maar voorlopig viel
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het wol mee. Ons reisdoel was vorder Sint Philipsland, Schouwen Duivelend.

Onze eerste stop was voor een vlucht van 150 Holenduiven die op een stop-

pelveld neerstreek. De duiven vlogen in dichte formatie op zoals^ Spreeuwen

dit kunnen en streken als óén geheel weer neer. Ook hoorden we hier de eerste

Veldleeuwerik zingen. Van over de dijk kwam een Blauwe Kiekendief en hoor-

den we.veel Dotganzen. De= dag was goed Begonnen!

Bij gen kreekje _aangekomen zagen we Kuif-, Wilde, Slobeenden, Pijlstaarten,

Smienten, ulpen, Bonte Strandlopers, Steenlopers, Zilverplevieren en een

Tureluur in het water. Ook vloog er een Tqerdomp op die wat verder in het

riet neerstreek. Bij Anna Jacoba gingen we met de pont over naar Zijpe en

van daar naar Bruinisse haven. Hier lagen o.a. Brilduikers, Wonnetjes,

Middelste Zaagbokken, enige Futen, Dodaarsjes en twee Geoorde Futen plus

wat Kuif eenden, en de eex'ste Grote. Mantelmeeuw van die dag. Om wat dichter-

bij de Wonnetjes te komen zijn we blikkend achter de dijk langs gegaan,

maar bij het eerste de beste hoofd dat voor de eenden zichtbaar werd ging

alles op.de wjeken, doch ze kwamen weer terug..

Na in de lut/te een \jarm bakje gefabriceerd te hebben ging het richting

Sirjanslnnd vaar zo'n 200 kleine fdetganzen niet vat_ Kol ganzen stonden.

Even verder een vlucht Praters. Voorbij het mooie dorp Zonnemaire v;erd het

zicht slechter. Bij Osse langs de weg stonden ruim 2000 Brandganzen en een

paar Kolganzen in de nabijheid van een boerderij met zeker nog een 400

Smienten en enkele Goudplevieren. Dit alles zo dicht aan de.weg dat we

aanvankelijk in de auto bleven. Toen er-bij do boerderij
n

een tafellaken

werd uitgeschud vlogen maar. een paar ganzen op die ook weer terugkwamen.

Nu durfden vaj de auto uit om de benen te strekken.

De tocht ging verder via Scharendijk naar Westerschouwen, T
waar niet veel te

zien was. Voor Zierikzoe nogmaals Kolganzen, Wulpen, Kluten en een Oever-

pieper. Het zicht werd slechter en de tijd drong om huiswaarts te keren.

De laatste ganzen zagen we nog langs de snelweg in de- Hoekse Waard.

Zo heb ik in grote trekken onze belevenissen verteld van een zeer geslaag-

de tocht, in de hoop deze eens m.et een grote groep leden te herhalen.

movr. A. Antonisse

Vo Raephorststraat 28

Overvocn.


