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VERSLAG VWG -EXCURSIE HO~DSBOSSE, DE PUTTEN E~ ::WA>!E:IWATER 14-11-1982. 

MENNO HUIZINGA 

Nadat Ineke met ferme hand uit bed gehaald was door onze voorzitter werd snel naar 
de Putten gereden. Het was nog koud . De handschoenen werden aangetrokken; Willem had 
zelfs een geheel eigen houten k~rftruktietje op één poot om aan rillen te ontkomen. 
Het kwam ons in de Putten op Klaten, Zilverplevieren, Watersnippen, Wintertalingen 
en een Rosse Grutto te staan, maar ook op een Dwergmeeuw en een Waterpieper. Langs de 
Hondsbosse zeewering ammuseerden enige Steenlopers en een Paarse Strandloper zich en 
vloog een groepje van ongeveer 15 sneeuwgorzen langs. Verder werden er veel Dwerg
meeuwen , een Zwarte Zeeèend en een Eidereend en enkele Jan van Genten en Drieteen
meeuwen gezien. Tijdens de k.offie•werden we lekker gemaakt met een Rosse Franjepoot 
in de Putten en Grote Kruisbekken in de duinen bij Schoorl. veertien kijkers spied
den hierna de Putten af. De Rosse Franjepoot had zich vlak langs de weg verstopt en 
liet zich langdurig van nabij bewonderen. 

De zon begon te schijnen. Het Zwanewater dat er verlaten bij scheen te liggen werd 
opgeschrikt door een Sperwer. Tussen de gewone eendjes vlogen ook 2 Krakeenden en 
een Pijlstaart op. In de verte vloog een Blauwe Kiekendief (o of juv.}. 
De laatste etappe was het naaldbos bij Schoorl. Tussen het sie-sie van de Goudhaantjes 
en tzie-zi van de overvliegende Sijzen werden we geacht te luisteren naar de gewone -
hoge kiep-kiep-kiep - Kruisbek en naar de Grote - lage kiep-kiep-kiep - Kruisbek. 
Beide geluiden werden enige malen gehoord (vlak voor het opvliegen). Ze verdomden het 
echter om aan denne- of sparreappels te gaan hangen of te gaan zitten knagen. 
Een laatste blik werd geworpen op de skiérs op de kunstskibaan, die geen weet leken 
te hebben van deze vogels. Deze excursie telde 14 deelnemers (3 ~• 7 ö en , 4 in tien
erkleedl. 


