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STIJBOSAVOND.
J.P. Strijbos weer in Noordwijk op 30 okt. a.s.
Met genoegen kunnen we meedelen dat we Strijbos
weer bereid hebben gevonden een lezing met films
te houden.
Dit zal zijn op 30 oktober a.s. in "De Rank".
Evenals vorig jaar zal de avond samen met "Vogellust" worden georganiseerd.
Het onderwerp van de avond zullen de Waddeneilanden
zijn.
Gezien het feit dat onze wadden nogal in het nieuws
zijn en niet op een al te geruststellende wijze,
(dammenplannen e.d.) lijkt dit een bijzonder mooi
onderwerp.
Houd deze avond alvast vrij!!!
EXCURSIEVERSLAG SCHOUWEN 9 - 10 SEPTEMBER.
Op 9 en 10 september werd een vogelexcursie gehouden naar Schouwen. Er waren zeven deelnemers, die
om 9.45 uur in Noordwijk startten.
Via Maastunnel - Hellegatsplein en Grevelingendam
werd Serooskerke bereikt waar werd overnacht.
Onderweg werd zowel op het Hellegatsplein als op
de Grevelingendam herhaaldelijk gestopt voor waarnemingen.
Het Hellegatsplein bracht de eerste kluten, die
overigens op beide dagen bij tientallen over geheel
Schouwen werden waargenomen.
Hier werden ook de enige roofvogels van de excursie waargenomen n.l. een boomvalk en een mannetje
bruine kiekendief.
Aan de noordzijde van de dam door het Haringvliet
werden honderden eenden waargenomen met de wilde
eend veruit in de meerderheid.
Wintertaling en slobeenden konden als zodanig worden vastgesteld. Zeer veel bergeenden en een onverwachte waarneming van twee grauwe ganzen, die op
de slikken vertoefden. Enkele aalscholvers en blauwe reigers werden waargenomen.
Op 10 september werd gereden van Serooskerke via
Renesse naar Brouwershaven.
In de binnendijkse zilte plassen langs de weg kon-
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den we de daar verblijvende steltlopers van dichtbij vanuit de auto waarnemen: watersnip; kemphaan; kluut, zwarte ruiter; rosse grutto, bonte
strandloper; bontbekplevier; strandplevier en
een enkele lepelaar.
De roep van de zwarte ruiter werd zo vaak gehoord,
dat deze nu goed bekend is bij elk der deelnemers.
Opvallend waren de grote aantallen zwaluwen, zowel boeren- als huiszwaluwen. Enkele gierzwaluwen werden nog waargenomen.
Van de trek der kleine zangers viel niet zo veel
te bespeuren, ofschoon de rietzanger veelvuldig
werd waargenomen.
Ook kon van dichtbij een mannetje bonte vliegenvanger worden bewonderd.
In de werkhaven bij het Brouwerhavensegat vielen zeven dwergsterns op, tezamen met enkele
visdiefjes en grote sterns.
Goudplevieren waren rijk vertegenwoordigd op een
stuk bouwland bij Brouwershaven waar ongeveer
400 vogels konden worden geteld, tezamen met enkele kieviten en honderden scholeksters.
In een grote binnendijkse plas in de omgeving
van Bruinisse bevonden zich enkele duizenden eenden. Terug in Noordwijk op 10/9 om ca 15.30 uur.
Door onbekendheid ter plaatse werden de Schouwense inlagen niet bereikt, helaas. Maar dit blijft
staan voor een volgende keer. We kunnen terugzien
op een geslaagde excursie, waarbij een woord van
dank aan Baalbergen, die zijn auto hiervoor belangeloos afstond, wel op zijn plaats is.
J.D.
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