Verslag ledenexcursie Landje van Geijsel, 29 februari

Dagen lang regen, storm en hoge temperaturen. Wat
te doen? Afzeggen, gokken, gewoon gaan? Er was al
een afmelding en ook bij de excursiecommissie
kwamen twijfels. Maar met de techniek van
tegenwoordig hielden we ons vast aan de
voorspelling van de Buienradar dat het bij het Landje
van Geijsel tot 12 uur droog zou blijven. De
afmelding werd weer ingetrokken en reden we met
4 auto’s naar Ouderkerk aan de Amstel.
En het was niet alleen droog, we kregen zelfs een
blauwe lucht met zon en een stevige wind.
Het Landje van Geijsel is beroemd om zijn plasdras gebied en dient als rustplaats voor de watervogels
die naar hun broedgebieden onderweg zijn. Hier komen ze ook om op te vetten. In het voorjaar
wordt het stuk land onder water gezet. Ik vermoed dat het dit jaar niet echt nodig is geweest.
De vrouwelijke boswachter van het Zuidhollands Landschap verzekerde me dat de vogelschuur open
zou zijn. Die dient voor educatie en beschutting van bezoekers. Vanaf boven (trap) krijg je een mooi
uitzicht over het ondergelopen land. We waren niet alleen. Altijd genoeg vogelaars en fotografen
aanwezig.
En terecht, want er stonden zeker
1000 grutto’s, pijlstaarten, wulp,
smienten, slobeenden, scholekster,
etc. Er was meer dan genoeg te
ontdekken en met wat moeite de
watersnip. Een ervaren vogelaar
vertelde dat er veel IJslandse grutto’s
tussen zaten.
Toen plots alle grutto’s de lucht
ingingen en rondjes vlogen, gaf dat
een schitterend gezicht.
We wandelden ook nog naar de
Ouderkerkerplas. Bij het vogelscherm
waren overwegend smienten op het
deinende water te zien. 2 Bergeenden
op het droge en op de terugweg een grote zilverreiger en een krakeend.
Op de weg terug naar Zoetermeer werd het bewolkt en bij thuiskomst kwamen de eerste druppels.
De Buienrader had gelijk gehad.

Er waren 30 waarnemingen;
Koolmees, winterkoning, kraai, kauw, spreeuw, grauwe gans, nijlgans, waterhoen, meerkoet,
(ijslandse) grutto, pijlstaart, kopmeeuw, smient, witte kwikstaart, tureluur, knobbelzwanen,
watersnip, wulp, wintertaling, krakeend, fuut, grote zilverreiger, blauwe reiger, aalscholver, wilde
eend, bergeend, torenvalk, kievit, slobeend, scholekster
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