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Waar vind ik die vogels?

Door A.K.J. Mulder

In de Scheveningse haven en het Verversings-
kanaal zijn bij vorst altijd allerlei eendensoorten

te vinden. Zodra het flink vriest: kuifeenden,
toppereenden, tafeleenden, brilduikers, grote en

middelste zaagbek.
De Beer en omgeving. Hoewel onherstelbaar

verminkt is er toch veel te beleven. Het zuid-

strand aan de oude Brielse Maasmond zit altijd
vol bergeenden,smienten, pijlstaarten en talingen,
terwijl er verder nog wulpen, bonte strand-

lopecs, bontbekplevieren en scholeksters te vin-

den zijn. Op weg van Rozenburg naar De Beer

passeren we de nieuw gegraven havenbekkens.

Deze staan gedeeltelijk onder water, waardoor

we prachtig in de gelegenheid zijn daar de stelt-

lopers gade te slaan. Vooral in augustus/sep-
tember, wanneer de trek op zijn hoogtepunt is,

is het daar een eldorado voor de waarnemer.

Een goede piaats om de steltlopers en eenden

te zien is ook de strandboulevard
op

üost-

voorne, waar bij hoog water de vogels op de

hogere slikgedeelten vlak bij de dijk komen.

Aan de binnenzijde van de dam, op de Brielse

Maas zelf zijn 's winters ook altijd brilduikers

en andere eenden te vinden en meestal
L
enkele

kleine zwanen.

En dan de
ganzen. Soms tot einde april zelfs

kan men ze zien, maar men zal er wat voor

over moeten hebben. Goede plaatsen zijn: Moer-

dijk en Willemstad en omgeving. De ganzen,

in de herfst grauwe, later riet-, kol- en brand-

ganzen slapen op de platen in het Hollands

Diep en verspreiden zich 's morgens over de

weilanden in de omgeving om daar te grazen.
Als men bij het aanbreken van de dag bij Moer-

dijk of Willemstad is, kan men ze horen en

zien aankomen. Het is dan de kunst te ontdekken

waar ze neerstrijken en ze zo dicht mogelijk te

naderen. Eén tip: een staande menselijke figuur
in het vlakke veld of

op
de dijk is voor de

meeste vogels en zeker voor ganzen het meest

afschrikwekkende wat er bestaat. Dus óf op de

buik in het gras óf als men zo gelukkig is een

auto te bezitten, in de auto blijven.
Interessant zijn ook de kunstmatige duinmeertjes

bij Meyendel, in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen, het vogelmeertje in de Kennemerduinen

bij Bloemendaal en het infiltratiegebied bij Cas-
tricum. Hier zijn 's winters altijd eenden en

steltlopers te zien. Vanaf de omringende duin-

toppen heeft men een prachtige observatiepost
om alles wat daar rond zwemt en waadt gade te

slaan.

Wij hebben hier slechts een greep gedaan uit

de vele mogelijkheden om 's winters in het

westen van het land de overwinterende eenden,

ganzen en steltlopers gade te slaan. Dat de over-

bekende Knardijk in deze opsomming ontbreekt

is geen gebrek aan waardering. We nemen ech-

ter aan, dat iedereen wel weet dat daar altijd
wat te beleven is.

Graag ontvingen wij van onze lezers verdere

opgaven van goede waarnemingsplaatsen in de

andere delen van het land.

Controleur Vogelwet 1936

Van de Staatssecretaris van O.K. en W. ont-

vingen wij op 20 september j.l. de volgende
mededeling:
De heer N. Verburg, wonende Kanaalstraat
47 hs. te Amsterdam, is

op zijn verzoek met

ingang van heden ontheven van zijn funktie van

controleur-Vogelwet 1936, onder dankzegging
voor de door hem in deze funktie bewezen dien-

sten.

Hoewel wij er van overtuigd zijn, dat één van

de plezierigste belevenissen van onze buitensport

de onverwachte ontmoeting is met één voor ons

nieuwe soort, willen wij toch enkele tips voor

excursies
geven. De bedoeling is algemeen toe-

gankelijke terreinen te vermelden, waar een

ieder, zonder de vogels te verjagen, hen met

de kijker kan waarnemen.

Strand Hoek van Holland
—

Terheide. Loop eens

eerst de noorderpier bij Hoek van Holland
op,

liefst bij laag water, dan kunt u tot het einde

toe lopen. Let
op

de waarschuwingsborden en

de gladheid. De hele winter door zijn er paarse

strandlopers en steenlopers te vinden, die tussen

de stenen hun kostje opscharrelen. In zee bij of

tussen de pieren zwemt wel een eidereend, rood-

keelduiker of middelste zaagbek. De golfbrekers
langs het strand tussen Hoek van Holland en

Terheide herbergen ook altijd veel vogels. Bijna
alle meeuwensoorten, scholeksters en wulpen

zijn er haast altijd te vinden. Tussen de golf-
brekers azen de drieteenstrandlopers, soms ver-

gezeld van bontbekplevieren en bonte strand-

lopers.


