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Nico kondigde aan dat we die ochtend een flink eind stevig moesten wandelen, want 
de Zwanenplas zat nog dichtgevroren en om alle soorten op te kunnen sporen 
moesten we een stuk omlopen naar het kanaal met open water. Maar het werd een 
prachtige wandeling. We werden via de goede paden geleid door Nico en Janine: 
opstellen ‘in rijen van 6’ voor de telescoop en af en toe stilte. Met z’n allen lukte ook 
dat zelfs !
Bij het verzamelpunt had iedereen meteen al de kijker in de aanslag, omdat er twee 
vuurgoudhaantjes in het struweel ‘rondsprongen’. Voor sommigen hun eerste Vuur-
goudhaantje ooit ...

Mooie excursie door prachtige duinen

In de Fitis van eind 2016 werd voor zaterdag 28 januari 2017 de ‘winterexcursie 

met mooie waarnemingen in de AW-duinen’ aangekondigd. Ik wil dit verslagje graag  

beginnen met een compliment voor Nico en Janine Rensen, die de excursie orga-

niseerden, want er was sprake van een ‘overweldigende belangstelling’! Minstens  

40-45 geïnteresseerden ! Bijna meer ‘soorten’ dan de vogelsoorten van die dag zoge-

zegd (en 2 telescopen...).

Liefst 45 deelnemers aan winterwandeling

Een compacte groep excursiegangers concentreert zich op een IJsvogel, die rustig bleef zitten. 
Foto: Janine Rensen
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Mooie excursie door prachtige duinen
Liefst 45 deelnemers aan winterwandeling

Lopend richting duinen zagen we tussen de Merels op de grond talrijke Koperwie-
ken en in het water langs het Eiland van Rolvers drie vrouwtjes Grote Zaagbek en 
een Grote Gele Kwikstaart. Verderop zwom een paartje Brilduiker, maar in een 
berkenboompje links liet zich eerst een IJsvogel heel mooi en lang observeren en 
bewonderen.

Een mooi begin van deze heerlijke tocht door het stille duingebied met af en toe een 
Buizerd, Grote Bonte Specht en de altijd heen en weer trekkende Aalscholvers. Via 
het Zwarteveld naar het Schusterkanaal lopend en speurend naar een eventuele 
Klapekster zagen we een Roerdomp naar een rietplas vliegen. Een poosje hebben we 
nog gekeken of we hem konden ontwaren, maar de vogel had zich verschanst in het 
riet. Wel hoorden we even later het altijd weer indrukwekkende, prachtige geluid 
van overvliegende Knobbelzwanen. Als je naar ze kijkt is ’t net of je een eindje mee-
vliegt ...
Het Schusterkanaal afkijkend naar het zuiden zagen we in de verte onder andere 
Wilde Zwanen, Krooneenden, Brilduikers en Tafeleenden. Dichterbij gelopen zagen 
we de beginnende balts van de Brilduikers, de groene kop en zwarte strepen op hun 
helderwitte lijf bij de mannetjes en de gele vlek op de punt van de snavel bij de 
grijsbruine vrouwtjes en het mooie geluid als ze wegvliegen.
De altijd weer bijzondere Krooneenden met de vosrode kruinveren van de woerden, 
zwarte borst en grote rode snavel, die hij houdt, als hij in mei-oktober meer lijkt op 
het vrouwtje, die ook van dichtbij te bewonderen waren met hun bruine kap en 
wittig gezicht. Héél mooi !
Via de bevroren Zwanenplas, het af en toe krassen van de Kraaien door de stilte, 
klonken de Koolmezen rondom ons alsof ze de lente al in de bol hadden. In de  
’waterdellen’ werden we weer verrast door een IJsvogel, die zich gedroeg als een 
Roodborstje door steeds naar een volgend struikje te vliegen, maar toen toch dook 
naar een visje !

Wat een prachtig gebied om van te genieten hebben we toch binnen handbereik !!

■ Francoise de Ruijter


