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Verslag van de excursie langs de Gooimeerkust zondag 14 december 1975

We begonnen, zoals de traditie wil, met een interessante "Pierwandeling",
waar we op het Gooimeer Kleine Zwanen, Wilde Eenden, Bergeenden, Brilduik-

ers, Blauwe Reigers regelmatig konden observeren en later enige vliegenie

Nonnetjes, 2 overwinterende Aalscholvers én 2 -in hun winterjas gestoken-

yliegende Futen, iets wat je toch ook niet elke dag ziet!

Toen weer terug naar het vasteland, af en toe was het behoorlijk oppassen

geblazen want er lagen bp de pier van die verradelijk gladde "ijsbaantjes 11
,

In de volkstuintjes kregen we een groepje druk fouragerende Putters in het

’, nadat wij in de verte Grote Zaagbekken over het water zagen vliegen.
Hier konden wij onze Soortenlijst* ook uitbreiden met Merel, Heggemus, Ko-

perwiek, Spreeuw, Kok-, Storm- en juveniele Zilvermeeuwen, Graspieper, Wa-

terhoen, Ring- en Huismus, Zwarte- én Bonte Kraai, Vlaamse Gaai en Ekster

(al keken wij allen verlangend uit naar de 'Vinkebijter*, de Klapekster!)

De wandeltocht werd voortgezet in de richting "Magdaleen" langs de weiland-

jes en de rietkraag (beroemd door zijn groot aantal Kleine Karakieten!) van

het Gooimeer, Hier konden wij de kennismaking met Goudhaantjes, Pimpel-,
Kool- en Staartmezen hernieuwen,,,; van wat dieper uit het bos klonk het

nasale *pèèh, pèèh, péèh* van de Parus montanus...

Wat verder werden enige Goudvinken waargenomen en een Grote Lijster vloog

over het riet voorbij.(ln de vlucht van andere 'Lijsters* te onderscheiden

door de witte ondervleugels, al heeft de Kramsvogel dat ook, maar deze her-

kennen we wel aan het geluid!)

Staande op het "Hoge Punt"(de Aaltjesberg) hadden wij, ook vanwege het erg

nooie weer, een wijdse blik over het water waar enkele Brilduikers al ijve-

rig duikend, dankbaar gebruik naakten van het 'gewoel' van enige Kleine

Zwanen, terwijl een voorbij vliegende Grote Mantelneeuw enige malen zijn
lage en rauwe roep liet horen,,.

Wie dat die ochtend ook herhaalde malen deden, waren de 'tsjakkende l Dubbele

Lijsters, grote groepen 'babbelende' Kolganzen (op weg naar hun fourageer-
plaatsen) en trekkende Sijsjes.,, Het was (natuurlijk) Paul v,d. Poel die ons

attent maakte op een troepje Barnsijsjes! Het geluid, dat wij later in het

riet hoorden, herkenden wij bijna allen meteen als het vrolijke 'kerstbellet-

je' van de Baardmannetjes!!! Degenen die het water inliepen kregen nog
enkele

Baardmannetjes te zien,
n

Na een ronde om het kampeerterrein konden we/nabij een 'verse' spechte-smldse

bekijken net op de achtergrond een lachende Groene Specht, hoog in 'n Berk,

Het einde van deze Gooimeerkust-excursie kwam alweer in zicht; ook op de te-

rugweg zagen wij fourageervluchten van talloze ganzen, vnl. Kolganzen. Een

tiental Slobeenden scheerde
i, niet zo ver van de kust, laag over het water.,,

Een Torenvalk zat in een boom nog wat aan de stralende zon te wennen en in de

verte vloog een eenzame Buizerd over het riet, terwijl de Rietgors zich soms

liet horen, evenals een Veldleeuwerik, Fazant en een voorbijvliegende Wulp,
Met het nog waarnemen van ’n Watersnip (en z’n typische zig-zag vlucht), ju-
veniele Zilver- en adulte Stormmeeuw, besloten we deze ochtendwandeling, waar

we allen veel van hadden genoten !

Als regelmatige bezoeker van dit gebied en als ondergetekende,,..

Graag Tot Ziens !!! Rob

Om negen uur was er die ochtend een opvallende drukte bij het begin van de

havenpier in Huizen te bespeuren. Er had zich daar een groep gevormd

van wel zestien -met enig optiek omhangen- dauwtrappers, allen enthousiaste

"vogelaars",in de volksmond ook wel "pietjes-kijkers" genoemd.
Er waren naast veel bekende ook heel wat nieuwe gezichten (te bewonderen?).

Ja, wat er die ochtend nog meer was te bewonderen, was wel het schitteren-

de weer: énorm helder, géén zuchtje wind en een beetje fris, dus hèt weer

om eens fijn te wandelen!


