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Een blauwe ruimte met

graszanger en terekruiter

Gooise vogelaars krijgen onder een diep azuurblauwe hemel een aangename

verrassing. Een verslag van de excursie naar Noord-Holland op 27 juli 2003.

Simon Visser

Maar de grote verrassing moest

nog komen. Plotseling werd na-

melijk een terekruiter dicht bij de

vloedlijn gezien. Die grote
blauwe ruimte en die ene

terekruiter, daarvoor sta je graag

vroeg op! Er waren ook enkele

locale vogelaars aanwezig. De

terek-observatiewerd door hen

onmiddellijk met geschatte

coördinaten en al op het net ge-

zet!

Daarna bezochten we op Wie-

ringen ook nog het Normerven.

Niet veel bijzondere soorten

maar wel heelveel vogels. Een

groot hoogpolig tapijt van schol-

eksters. Sommigen van ons za-

gen bij vertrek nog de bruine

kiekendief.

De tweede fase van de excursie

was de Noordzeekusttussen Pet-

ten en Camperduin. Een onder

water staand bollenveld met veel

kleinemantelmeeuwenmet hun

tulpengele poten. We speurden

enige tijd naar een vermeendwit-

gatje dat uiteindelijk een oever-

loper werd. Een bollenveldonder

water gezet ziet er beter uit dan

droogstaande velden, met al die

Het begon al een beetje licht te

worden toen we om zes uur ‘s

morgens vertrokken van de par-

keerplaats bij NS-station Bus-

sum-Zuid. De eerste bestemming

was de Wadden en een stuk

schorrenkust bij deVisserijhaven
van den Oever. Het was bekend

dat in derietvelden een gras-

zanger (alias waaierstaartriet-

zanger) was gesignaleerd. Tot

ieders verrassing was hetéén van

de eerste soorten die we er za-

gen. Het vogeltje stak zo nu en

dan zijn kop of staart uit het riet

en produceerde kenmerkende

geluiden. Enkele gelukkigen za-

gen hem beter. Van een fraaie

zangvlucht kwam het helaas niet.

De hardewind en het late tijdstip
in het seizoen zal daarwel de

oorzaak van zijn geweest. Maar

er was gelukkig nog

veel meer moois te

zien. Enkele lepel-

aars, veel berg-

eendenen aalschol-

vers, maarte weinig

eidereenden.Wel

waren er heelveel

grutto’s, tureluurs en

wulpen te zienen

ook rosse grutto’s,

bontestrandlopers

en enkele kanoetst-

randlopers. Ook

veel visdiefjes en

zwarte sterns. Ver-

derenkele

bontbekplevieren,

oeverlopers, steen-

lopers en een klein

aantal goud- en zilverplevieren.

Ondertussen waren deregenvla-

gen die ons aanvankelijk wat hin-

derden voorlopig verdwenen en

de zon kwam soms door. Daarbij
een grote blauwe ruimte schep-

pend met allerlei kleurnuances

van diep azuur blauw, pastel-

blauw, een blauwgroene zweem

en veel blauwgrijs. Je zou wel de

hele dag willen blijven kijken.

Terekruiter, zomer- en winterkleed Tekening:Arthur Singer
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schreeuwendekleuren van bloei-

endebloembollen.

De Putten bij Camperduin is altijd

goed voor veel moois. Een dut-

tendelepelaar en een verdwaal-

de rotgans. Veel bergeenden,

kluten, visdiefjes. Verder ook en-

kele noordsesterns en een

groep grote sterns. Of datniet

genoegwas zagen we er nog

een dwergstern, die poseerde

tussen al die andere sterns om

ons goed het verschil in grootte

en snavelkleurte demonstreren.

We waren hem dankbaarvoor

deze educatieve pose. Mooi wa-

ren een regenwulp, een kneu in

een distel, enkele oeverlopers en

een torenvalk, die wij terecht bid-

dendaanschouwden.

Natuurlijk zagenwij gedurende

de hele excursie ook veel zilver-

en kokmeeuwen in alle leeftijds-
fasen. Een geweldige excursie

geleidt door het duo ‘B & W’,

met name: Bertus en Wim. Nota

bene: Volledigheid van andere

excursieverslagen is geen garan-

tie voor de volledigheid van dit

verslag.


