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VERSLAG VWG-EXCURSIE HONDSBOSSCHE ZEEWERING 21 OKTOBER 
Paul Bouwman 

De weersvoorspelling voor deze dag klopte aardig: aan de kust harde tot 
stormachtige wind, af en toe een bui maar later opklaringen met kans op 
een zonnetje. Op de Hondsbossche Zeewering werden door ons dan ook de 
nodige zeevogels verwacht. Jammer genoeg moesten we het doen met een Grote 
Jager, een groep Rotganzen, enkele Zwarte Zeeëenden en een Grauwe Pijlstorm
vogel. Na een bak koffie liepen we richting De Putten: een ~antal plassen 
die gegraven werden tijdens herstelwerkzaamheden aan de dijk, gekenmerkt door 
slikken met hier en daar wat riet. Hier konden we Kluut, Zilverplevier, 
Bontbekplevier, Bergeend, Rosse Grutto, Bonte en Kleine Strandloper, Ture
luur en Watersnip observeren. Langs de zeewering werden door Willem nog 
twee Strandleeuweriken gezien, Aan het eind van De Putten liepen we de dijk 
over naar het 11asfaltstrand11

, De striemende regen en harde wind belemmerden 
ons hier een blik door de kijker te werpen, de weinige blikken leverden niets 
op, Via de dijkliepen we weer naar de auto's waarna we vertrok~en richting 
Den Oever om een kijkie te nemen bij de Stevinsluizen. 

Onderweg deden we nog een parkeerplaats aan waar zich twee Strandleeuw
eriken bevonden. Terwijl de gehoornde beestjes op ,de gevoelige plaat werden 
vastgelegd vloog er een Raaf langs. Ook de Stevinsluizen leverden nog leuke 
dingen op. Ongeveer honderd Dwergmeeuwen in winterkleed (gedeelteliik juve
nielen), een juveniele Roodhalsfuut, een juveniele Middelste Jager, vele 
Visdieven en wat Zwarte Sterns in winterkleed. Na nog wat bosjes te hebben 
uitgekamd zonder resultaat besloten we wat warmere oorden op te zoeken, 
Tenslotte keken we nog even bij het Wieringer Wad maar ook daar viel niets 
te bespeuren. Zo begon de terugreis na een gezonde en leuke vogeldag. 

VERSLAG VWG-EXCURSIE IJMUIDEN 1 DECEMBER J.J,M. Andriese 

Slechts vijf vogelaars stonden om 9 uur op deze dag gereed om naar IJmuiden 
te vertrekken, Vier jonge knapen en schrijver dezes, die nq niet bepaald piep 
genoemd kan worden. Onbegrijpelijk dat maar vijf mensen op de~e mooie zonnige 
zaterdagmorgen aanwezig waren. Temperaturen die voor de tijd van het jaar ver 
boven normaal lagen en een pittige zuidoosten wind. Ideale omstandigheden 
dus om pierwaarts te trekken. 

We persten ons in de auto en konden ons na een half uur weer naar buiten 
werken. Zoals 's morgens vroeg al was gebleken, toen ik vanuit mijn warme 
bed reeds diverse malen Grauwe Ganzen had horen overkomen, was dit aan de 
kust ook het geval. Later op de dag waren hier ook Kolganzen bij. Toen we op 
het puntje van de pier stonden werden er ook nog Brandganzen gezien. Nog 
opvallender waren de groepen Kieviten, soms met Goudplevieren, die zich zuid
waarts spoedden. We zagen ze tot ver in de middag doortrekke~. 

Aan het begin van de pier ontwaarden we al gauw een vrouwtje Middelste 
Zaagbek, In de duintjes hoorden we Sneeuwgorzen en misschien ook een IJsgors. 
Uiteraard lagen langs de hele pier, meest in de luwte, flinke aantallen 
Eidereenden, vrijwel allen in eclipskleed. Sommigen waren tot pp heel korte 
afstand te benaderen. De meeuwen, die meestal in grote getale aan de linker
kant van de pier op het strand staan, stonden nu te ver weg o~ er iets van 
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te brouwen. Wel liepen er wat Scholeksters, Steenlopers en Drieteen
strandlopers. Verderop kwamen we ook af en toe een Zeekoet tegen en vlak 
langs de kant zaten IJseenden. Drieteenmeeuwen. werden ook geregeld gezien, 
vooral achter schepen. Ook Roodkeelduikers waren van de partij, in totaal 
hebben we er ongeveer 10 gezien. Aan het eind van de pier vloog een Alk 
en wat verder op zee ontwaarden we ook nog Dwergmeeuwen. In deze tijd van 
het jaar zijn de Steenlopers en Paarse Strandlopers die op de basaltblok
ken druk voedselzoeken en golven ontwijken, een normaal verschijnsel te 
noemen. Aan het eind van de pier zat ook nog een Merel vrouwtje, onbe
grijpelijk wat zo'n beest daar nou zoekt, Er werden maar weinig Oeverpiepers 
gezien. Een paar Bonte Kraaien kwamen overvliegen. 

Na nog een tijdje aan het eind van de pier gezeten te hebben, liepen 
we terug om de Sneeuwgorzen nog eens te bekijken, Die konden we echter wel 
vergeten want een motorcrosser was ons voor geweest. Wel stootte een voge
laar zowaar nog een Houtsnip op tussen de basaltblokken vandaan. 
Vervolgens gingen we naar de haven, Daar was in de voorgaande weken een 
Rosse Franjepoot gesignaleerd. Die werd echter niet teruggevonden. Ook keken 
we uit naar burgemeesters, maar tevergeefs. Wel nog wat Eidereenden en een 
Roodkeelduiker en vele Futen. ,VQldaan over een voortreffelijke dag keerden 
we om 4 uur huiswaarts. 

VERSLAG VWG-EXOURSIE FLEVOPOLDERS 22 DECEMBER Peter Scholten 

Om kwart over negen vertrokken we met twee auto's en 7 deelnemers van het 
Amstelstation richting Flevo. Hoewel we alte. weersvoorspellingen tegen hadden 
bleef het de hele dag droog en liet het zonnetje zich af en toe ook nog zien. 
We begonnen de excursie toepasselijk bij de Vogelweg, waar twee weken terug 
nog massa's ganzen zaten. Jammer genoeg waren de akkers geploegd en de gan
zen vertrokken, alleen de ree~n passeerden onze kijkers nog veelvuldig. Wel 
werden er verscheidene Buizerds waargenomen, waarvan sommige zeer licht 
waren, waardoor ze in eerste instantiP. no8al Pens voor Ruigpootbuizerd WPr
den aan6ezien. Deze werden later alsnog gezien. Ganzen konden echter alleen 
vliegend bekeken worden. De Slechtvalk die Jan Joost die dag zo dolgraag op 
zijn lijstje wou zetten bleef een onbevestigde waarneming. Daarentegen zagen 
we wel enkele Blauwe Kiekendieven (3 vrouw, 1 man). Bonte Kraaien waren tal
rijk aanwezig. 

Verder getrokken, kriskras door de polders, kwamen we nog een groep van 
ongeveer 100 Wilde Zwanen tegen ("wat zijn dat toch voor rare witte plastic 
dingen op die akker") en later nog een groep van 15. Bij de Kievitslanden 
aangekomen zagen we eindeliik ganzen aan de grond. Het waren duizenden I( ol-
8anzen met daar tussen groepjes Brandganzen. I~dereen ging op zoek n~ar rte 
laatst nog wiargennmen Dwerggans maar het bll:'ek onbegonnen werk, De oogri.ng 
van dezP gans is op een afstand haast niet zirhthaar en z'n kleinere gestal
te v~lt ook niet op tussen al rlie Kollen. DP beste manier om hem te ontdekken 
is zijn afwijkende gedrag. De Dwerggans blijkt de eigenschap te hebben om soms 
ineens een wandelingetje te maken tussen al die andere ganzen door. 

Op weg naar rle Knardijk zagen we vele Buizerds, in totaal wel 70
1n 30 PX. 

Op de Knardijk zagen we een Baardmannetje en in het Surfwater vele Kuif- en 
Tafeleenden. Daart11ssen zwommen nog twee Pijlstaarten en enkele Nonnetjes. 


