
18 

 

de haven fantastisch. Weer buiten konden in de 

haven met de zon in de rug heel goed Dodaarzen, 

Eidereenden en Zaagbekken worden 

waargenomen.  

Vooral de Middelste Zaagbekken sprongen eruit 

door kleur en verschijning. Voor een enkeling 

betrof het opnieuw een eerste waarneming van 

deze soort, maar niet voor iedereen. Zo vertelde 

Katwijker Kees Schonenberg dat hij in de barre 

winter van ’62-’63 in de tijd dat vogelasiels nog 

niet bestonden bijna 2 maanden een mannetje 

Middelste Zaagbek door middel van gefileerde 

schol in een grote doos in leven hield. Geen 

geringe op- en uitgaaf, maar wel met als resultaat 

dat dit nog altijd zijn lievelingsvogel is.  

De dijk richting schor was in deze harde wind voor 

de diehards en leverde behalve diverse strandlopers 

een grote groep Kepen en een Bonte Kraai op. 

Op weg naar huis werden bij de haven van de 

Oude Zeug nog diverse Nonnetjes, enkele Grote 

Zaagbekken en in de verte over het IJsselmeer 

grote groepen Toppers gezien. En hoewel 

geconstateerd moest worden dat de Wilde Zwanen 

en de Rietganzen inmiddels al weer vertrokken 

waren, was hiermee toch een mooi einde gekomen 

aan deze fraaie winterexcursie.  

 

  

Zaterdag 17-4-2004 Weidevogel excursie. 
  
 

Mariska de Graaff  

 

Om 10.00 uur verzamelen en met +/- 15 jongens 

en meisjes gingen we richting Polder Hoogeweg. 

Bij het eerste bruggetje zagen we al van heel 

dichtbij een Fuut en een Meerkoet op hun nest 

zitten. Zij zaten nog geen meter van elkaar 

vandaan.  

Er is daar water genoeg. Volgens een van de 

jongens, vinden ze dat gewoon gezellig. Robert 

ging een pad op tussen de bollenvelden 

door in de hoop daar de kieviten goed te kunnen 

zien. En in het veld op een paal stond een 

Aalscholver te drogen met zijn vleugels wijd, 

lekker in het zonnetje. Dat heeft iedereen goed 

kunnen zien.  

Weer een stuk verder hoopt Nel dat we toch ook 

nog een Veldleeuwerik zouden zien. 

Zij had het nog niet gezegd of daar was hij al, 

wij hebben hem goed horen fluiten en  

heel hoog zien vliegen zo hoog dat hij niet meer 

was te zien. 

Robert vroeg of wij even een nest van een 

Kievit wilde maken. 

Nou dat is dus niet meer dan een paar strootjes 

op elkaar dan een paar eitjes erop en klaar is 

Kees (de Kievit). 

  

In het water bij de uitkijktoren zat een Meerkoet te 

broeden toen zij van het nest ging konden wij goed 

de eieren zien. Er liepen daar ook nog: Nijlganzen, 

zwanen, ganzen, futen, waterhoentjes.  

Op de terugweg nog gestopt om naar een Buizerd 

te kijken. 

We waren op 12 uur weer bij het Jan Verwey 

Centrum. 

  

Ik heb erg genoten van deze morgen en ga zeker 

nogmaals mee. 

  




