Vogelexcursie Amsterdamse Waterleiding Duinen, 23 januari
Voorafgaand aan de eerste excursie van dit jaar hadden we enkele dagen van matige vorst
en zelfs de mogelijkheid tot een schaatsmarathon, gevolgd door dagen van regen. Maar op
zaterdag 23 januari werd het een schitterende dag, weinig wind en overwegend zon. Wat
boften we toen we rond half 10 in Vogelenzang bij de ingang van de Amsterdamse
Waterleiding Duinen onze kaartjes kochten. En dat kaartjes kopen bij de automaat duurde
een poosje want er hadden zich 21 vogelaars opgegeven. Twee daarvan waren introducés
maar toch een recordaantal.
De excursiecommissie had gekozen voor de blauwe route van iets minder dan 7 km, een
van de kortste routes die gelopen kan worden. Deze route leidde ons eerst naar de
Oranjekom, het bezoekerscentrum dat toen nog gesloten was, maar de plas (in de vorm van
een kom) erachter verraste ons met veel watervogels: de aalscholvers met gespreide
vleugels in de bomen en onder andere dodaars, tafeleenden en wintertaling dobberend in
het water.
Het bleek dat deze route merendeels door licht heuvelachtig bosgebied meanderde. Altijd
leuk om daar goudhaantjes te zien. Het zonlicht door de bemoste bomen zag er soms
sprookjesachtig uit (als je er oog voor hebt) maar het aantal vogels was gering. Dat werd
wel iets gecompenseerd door de vele herten die zich overal lieten zien. Voor de fotografen
een reden om nog wat langer te blijven staan. Gelukkig kwamen we toch wel waterpartijen
tegen waar we koffiepauzes inlasten en het water afspeurden. Ook hier helaas niet al te veel
te zien maar we werden wel erg enthousiast om meerdere zaagbekken te zien. Zelfs in de
lucht is maar één buizerd en één torenvalkje ontdekt.
Bij het monument, opgericht voor de Britse piloten die hier in 1945 zijn neergestort, werd de
groene specht goed gehoord maar hij liet zich niet zien en toen zijn “lach” telkens verder
weg klonk, zijn we doorgelopen. Ook al hebben we weinig vogels en te weinig water gezien,
de wandeling was heerlijk relaxed en terugkomend bij het bezoekerscentrum konden we in
de zon op de picknickbanken uitrusten en een sanitaire stop maken of binnen in het
bezoekerscentrum rondkijken.
Fanny Fekkes

Wil Fraikin heeft het scoren van de soorten bijgehouden. Bedankt!
Waarnemingen: 27 soorten
aalscholver, blauwe reiger, boomklever, boomkruiper, buizerd, dodaars, gaai, goudhaantje, groene specht,
grote bonte specht, grote zaagbek, houtduif, keep, kramsvogel, kuifeend, meerkoet, meeuw (soort onbekend),
merel, pimpelmees, roodborst, smient, staartmees, tafeleend, torenvalk, vink, wilde eend, wintertaling.
En veel herten!

