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VERSLAG VWO-EXCURSIE MAASVLAKTE 2 SEPTEMBER Willem vd Waal 

Op 2 september 1984 konden slechts vijf VWG'ers in ~én auto gepropt op excur
sie naar de Maasvlakte. Er bleken meer deelnemers dan autoplaatsen te zijn 
zodat verschillende mensen moesten· worden teleurgesteld. Het vertrek vanaf 
het Stadionplein voltrok zich onder zonnige omstandigheden, maar voorbij Den 
Haag zat het dicht van de mist. De Maasvlakte zelf was somber en grauw. Er 
werd begonnen met het uitkammen van de bosjes bij de Westplaat. Dit leverde op: 
Tjiftjaf, Grasmus, Gekraagde Roodstaart, Tuinfluiter, drie Bonte Vliegenvangers 
en enkele Boompiepers. Op de Westplaat zelf liepen grote groepen waadvogels 
alsmede sterns, meeuwen en eenden in diverse pluimage. Dit alles ver weg en 
door de mistige omsmdigheden niet goed te determineren. Dan maar richting 
kleiputten. Die zaten vol met Tapuiten 1 Gele Kwikken en Graspiepers. En toen 
begon de zon door te breken en kwam een Visarend rustig overvliegen. Hij vloog 
richting Westplaat en veroorzaakte daar de nodige paniek. De Visarend zelf 
begon te vissen en eenmaal moe gevist ging hiJ zitten rusten op een paal. In
middels was het warm geworden en werd er besloten eens achter de centrale te 
gaan kijken. Daar zagen we een Zwarte Roodstaart en.in de haven achter de cen
trale zwom een Roodhalsfuut en ook een zonnende Harder, de potentiele prooi 
van de Visarend. Daarna richting vuurtoren om Morinellen te zoeken. Bij de 
vuurtoren liepen twee Kuifleeuweriken, Er zaten vijf Morinellen, die zeer mak 
waren en zich tot op ~én meter lieten benaderen, te dichtbij om foto's te nemen. 
Zittend tussen de Morinellen at ik een boterham. En ach, een experiment is 
nooit weg en daarom besloot ik m'n brood met ze te delen. Maar niks hoor, brood 
dat moesten ze niet. Misschien het beleg? Dat bestond uit kaas en dat gleed 
erin! Heerlijk smulden ze van de kaas. Nou was het geen gewone kaas hoor, het 
was pikant belegen goudse van Klaas van de Dappermarkt. Als aanvulling op _het 
Handbook kan ik dus melden: zij eten geen volkorenbrood maar wel kaas van Klaas. 

Morinelplevier Willem vd Wsal 

Na dit culinaire avontuur gingen we richting Waterweg om eventuele zeevogels 
te zien. Eerste zagen we nog een Geelpootmeeuw tussen een groep Zilver- en 
Kleine Mantelmeeuwen. Bij de ingang van de Waterweg foerageerden duizenden 
sterns met daartussen enkele jagers die door de grote afstand niet konden wor
den gedetermineerd. Wel vloog er een grote groep Zwarte Zeeëenden langs. 
Deze mooie zomerdag werd besloten met de stand van 57 soorten. 


