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Verslag excursie Egelshoek van 8 januari

Wout Verkuylen

We gingen het kanaal volgen over de Huydecoopersweg overgaand in een begaanbare

dijk met halverwege de Eendekooi, dan de Dwarsdijk waaraan links een Vogelpark
door Lori Klein Slimbridge gedoopt, een bewoonde wipwatermolen en dan rechts de

Stille Plas.

Je kan dit gebied dus ook bereiken langs Nieuw-Loosdrecht, porseleinmuseum-kasteel

Sijpestein en Muyeveld.
Onze tocht ging door een wijds veenlandschap van lage weiden, plassen, rietkragen

en elzenbosjes waarin reeen zich schuilhouden. Zo wijds dat je de kerktorens zag

van Utrecht, Hilversum en Loosdrecht.

Waarnemingen op de heenweg: Wintertalingen, hun fluitend geluid niet echt hoorbaar.

-Brilduikers, niet echt gezien maar Adri vertelde dat die driehoeksmosselen eten

en dat je het kunt horen als ze die vermalen in hun maagjes.
-Een Sperwer, boeiend gezicht zoals hij achter ons langs vloog en laag over een

bosje dook.

-De Eendekooi met een verhaal hoe die werkt.

-Een Bosuil, die beschutting had gezocht onder de afdekplaat van een gemetseld

schoorsteentje.
-Twee overvliegende Grote Zaagbekken, de visetende eenden die boterbuiken worden

genoemd.
-Een vlucht Kolganzen, herkend aan de zwarte plekjes op de buik, want het weer

werd steeds natter en donkerder op die zondagochtend.

Voor het vliegveld Hilversum verzamelden zich 19 opgewekte vogelvrienden, Fred

hoorde meteen al Ringmussen en Kneuen. Een Roek herkenden we aan zijn vlucht als

een Kouwtje.
Tussen de boerderijen van de Egelshoek vertelde Adri Vermeulen zijn eerste verha-

len. Hij wees op de grote groepen Meerkoeten en Waterhoenen die in deze omgeving
overwinteren. Hij vertelde ook over de ligging van dit gebied: Het Tienhovenskanaal

komt van de Zwarte Berg en buigt zich langs de Egelshoek naar Tienhoven.
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-En toen een vlucht Rietganzen;"Want die roepen niet zo".

Onvergetelijk zijn de gevleugelde uitspraken; "Van hieraf wordt de dijk alleen

maar beter" en "Nu zijn we toch nat".

Onder dit groot leiderschap bereikten we het keerpunt. Na de verwarmende aanblik

van kringelende rook uit de wipmolen en met regen en wind op de rug voelden we ons

behaaglijk en genoten van de terugtocht.

Want we herkenden nog een groep Veldleeuwerikken aan hun vlucht, zagen een groep

van wel 60 Sijzen in een elzenbosje, en verspreid in het veld Stormmeeuw Holen-

duif en Bonte kraai. Ook een prachtig grote Buizerd, maar de bijna witte Buizerd,

die in de buurt van het vliegveld zit, liet zich niet zien.

Een fijne excursie. Allemaal tot ziens.


