
- 10 – 
 

ANTIVRIES 

Afgelopen najaar werd tijdens een waarnemingsvergadering het plan voorgeteld 
om tussen kerst en nieuwjaar een ganzenexcursie te houden. Als data werden 29-30 
december vastgesteld. We wilden heen door de Flevopolder naar Meppel, waar we zouden 
gaan chinezen en van daaruit naar de boerderij van de heer Baalbergen om te over-  
nachten. De volgende dag was het plan om door het Lauwerszeegebied of door de zuid  
westhoek van Friesland te rijden en dan over de afsluitdijk weer terug naar huis. 

Zo gezegd zo gedaan. Op 29 december vetrokken we 's morgens met 3 auto's vanaf 
het Lindenplein naar de Flevo. We hadden afgesproken om bij de eerste uitwijkplaats 
op elkaar te wachten. 

Toen we daar allemaal aangekomen waren, gingen we verder. We reden de afslag naar 
de Knardijk voorbij, want we wilden eerst in Lelystadhaven een kop koffie drinken. 
Op de weg daarheen zagen we een groep Sneeuwgorzen. Vooraan in het grasveld zagen 
we een bordje met "Vogelringstation" staan. Toen we even verder keken, viel ons oog 
op een armoedig kooitje dat gemaakt was van een paar plankjes en een paar stukken 
gaas. Later bleek dat er ook nog Sneeuwgorzen in zaten. 

Na de koffie zijn we over de Knardijk verder gereden en afgeslagen naar de Toren-  
valkweg. In de grote hopen stro die langs de weg stonden, zagen we echter geen Veld-  
uilen. Later zagen we nog wel wat Ganzen en Zwanen. 

We lieten de Flevo achter ons liggen en gingen naar Kampen. Daar zijn we met de 
pont overgevaren en naar de Mastenbroekpolder gereden. We gingen een landweggetje in 
maar even later bleek dat we verkeerd zaten want het weggetje liep dood. Nadat we 
gekeerd en achteruit het heuveltje opgereden waren, gingen we verder. We sloegen  
daarna het volgende weggetje in en nu zaten we goed. Hier zagen we nog wat kleine 
groepjes ganzen en ook nog een Velduil. Toen we daar uitgekeken waren gingen we nog 
even bij de Wieden kijken. 

Het werd echter zo langzamerhand etenstijd dus gingen we naar Meppel, waar we vlak 
bij de chinees konden parkeren. Bij de Chinees was nog plaats genoeg om te zitten. De 
ober gaf ons een paar menukaarten en even later zwommen de haaievinnen al door de 
soep. Nadat iedereen genoeg gegeten had, werd er afgerekend en gingen we op weg naar 
het boerderijtje. 

Toen we daar aangekomen waren, werden de deuren geopend en konden we naar binnen. 
Snel werd de open haard aangemaakt, want het was erg koud binnen. Toen die eenmaal 
brandde werd er koffie gezet en later werd er nog een borreltje gedronken. Het boer-  
derijtje werd intussen door een paar mensen eens helemaal bekeken. Er stond ook nog 
een biljart en daar werd ook veel gebruik van gemaakt. 

Het werd om een uur of half elf tijd om naar bed te gaan, maar eerst moest nog  
besproken worden waar iedereen ging slapen. Er waren vier eenpersoonsbedden, twee  
tweepersoonsbedden en twee bedsteden en nadat die verdeeld waren, ging iedereen  
slapen. 

Toen we 's morgens wakker schrokken van een wekker, was het pas half zeven. Een 
paar man waren er toch al uitgegaan. Nadat iedereen gegeten had, werd alles opgeruimd. 
De tassen werden in de auto's gezet en de deuren van het boerderijtje op slot gedaan. 
Twee wagens startten er direct en we wachtten allemaal nog op de heer Baalbergen. Tot 
onze grote verbazing startte ook deze auto. We stapten allemaal in en reden weg. 
Er was besloten om naar het Lauwerszeegebied te gaan. Tot nu toe ging alles goed, maar 
opeens ging de auto van de heer Baalbergen raar doen. Op aandringen van de heer Cramer 
werd er toch maar gestopt. Toen de voorklep opengedaan was, bleek er een V—snaar kapot 
te zijn en de radiateur zal vol ijs. Er bleek geen antivries in te zitten en het had 
die nacht 11o gevroren. De auto werd toen naar een garage in Ruinen gesleept. Daar 
werd de radiateur ontdooid en er werd een nieuwe V—snaar ingezet. 

We wisten niet of de reparatie lang zou duren, daarom werd besloten dat de twee 
andere auto's met inzittenden alleen naar de Lauwerszee zouden gaan. 
Toen we op de plaats van bestemming aangekomen waren, gingen we eerst even bij de 
sluizen kijken. Van daar gingen we naar de haven waar we nog een Roodhalsfuut en veel 
Dodaarsjes zagen. Daarna gingen we naar een café een kop "snert" eten. Toen we de 
"snert" voorgeschoteld kregen, leek het wel of de erwten er alleen door gevlogen waren. 
Na een kop koffie gedronken te hebben, gingen we verder. 
We zijn toen dwars door het Lauwerszeegebied gereden. Daar zagen we nog een paar 
kleine koppeltjes ganzen. Bij Dokkumernieuwenzijlen had onze chauffeur geen zin meer 
om verder te gaan en daarom zijn we naar huis gegaan. Om ongeveer 17.30 uur kwam 
Noordwijk weer in zicht en een geslaagde excursie was weer ten einde. 
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Enkele waarnemingen 

Kuifduiker  
Canadese gans  
Brandgans  
Rietgans  
Rotgans 
Kolgans  
Wilde zwaan 
Kleine zwaan 
Krakeend  
Smient 
Pijlstaart  
Toppereend  
IJseend 
Brilduiker  
Nonnetje  
Geelgors 

 

Middelste zaagbek (in de haven bij Lauwersoog) 
Grote zaagbek 
Ruigpootbuizerd 
Bruine kiekendief 
Blauwe kiekendief 
Kemphaan 
Rosse grutto 
Kluut 
Velduil 
Boomleeuwerik 
Kramsvogel 
Sneeuwgors 
Frater 
Roek 
Witgatje 
Grote lijster 

 
P.S. Tot slot werd er ook nog een Huismus waargenomen. 
 

Cor van Duijn 
                       -------------- 
 
 

Boomkruiper 
Fitis 
Fuut 

INVENTARISATIE VAN HET ZUID-HOLLANDS LANDSCHAP in 1976 
                 2 
               11 
                1 

Rietzanger 
Pimpelmees 
Roodborst 

               1 
zie nestkastverslag 
               9 

Geelgors                 1 Spotvogel   1 
Glanskopmees                 1 Spreeuw     ca. 25 
Groenling                 1 Tjiftjaf   6 
Grote bonte specht     1 Tortelduif   4 
Heggemus                 3 Tuinfluiter   7 
Houtduif            ca. 10 Turkse tortel   1 
Huismus                 5 Vink   1 
Kauw            ca. 25 Vlaamse gaai   2 
Kleine bonte specht     1 Waterhoen   1 
Koolmees zie nestkastverslag Wilde eend   6 
Merel                 5 Winterkoning  12 
Meerkoet                 2 Zanglijster   5 
Nachtegaal                 2 Zwarte kraai   1 
Ransuil                 1 Zwartkop   2 
 
Opmerkingen: 
Putter: We hebben een groep waargenomen bij de tankval. Deze hebben niet gebroed maar 

  waren op doortrek. 

Rietgors: Deze hebben we wel gehoord maar we weten niet of hij daar gebroed heeft.  

Groene specht: Wel gehoord en zal waarschijnlijk ook wel gebroed hebben. 

Bosuil: Deze is op de Gooweg doodgereden. 

Koekoek: Is wel gehoord maar we weten niet of die "gebroed" heeft. 

We hebben ook regelmatig vleermuizen gezien, maar we weten niet welke soorten het 
geweest zijn. 
 

Rob Alkemade 

Cor van Duijn 
 
 
 
 
 
 




