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Ondanks de herkenningscursus naar de Groenzoom en de bezichtiging van de slechtvalken op de
stadhuistoren reden we met 4 auto’s op zaterdag 25 mei onderweg de regen tegemoet.
Op de parkeerplaats werden er paraplu’s uitgedeeld, petjes opgezet en goedkope poncho’s
aangetrokken.
Gedurende de wandeling naar het
Observatorium Tij klonk er genoeg vogelzang
om iedereen in de stemming te brengen. Allen
bewonderden de constructie van het prachtig
houten ei met verschillende kijkgaten en een
open plafond. De er tegenaan gebouwde
oeverzwaluwwand lag er stilletjes bij. Er waren
wel wat kritische noten over de ligging en de
tocht door de openingen.
Door 2 telescopen was er door de
regendruppels heen nog genoeg in de verte te
zien. Parende nijlganzen vlak voor ons, veel bergeenden, krakeenden en zwanen. Om 10 uur was het
droog en reden we voor een wandeling (4 km) een tikkie terug naar de ingang van het natuurgebied
de Scheelhoek.
Een prachtige wandeling op gemaaid gras; hier en
daar glooiend met fantastisch vergezichten. Op
het hoogste punt (met bank) werd de kiekendief
zwevend en zittend op een grote struik gezien. De
koekoek liet zich geregeld horen. Eindelijk eens
een gemakkelijk herkenbaar geluid voor de
minder goede vogelaars.
Het fluitenkruid, de berenklauw, wilde duinroos
en vele andere planten, struiken en bomen
groeien door elkaar heen en geven het een
fantastische omgeving.
Halverwege de wandeling doken we vogelhut ’t Kiekgat in. Een lange hut die er al sinds 1988 staat.
Helaas geen krooneend of zwevende kiekendieven (bij het voorlopen) maar genoeg om 20 minuten
van andere watervogels in het water te genieten.

De terugweg via een
ander mooi pad en reden
we nog even terug naar
de parkeerplaats waar we
buiten op het terras van
horeca Loef aan het
Haringvliet nog lang
bleven zitten nagenieten.
Van daar konden we zien
dat er een paar van de
sluizen open gezet waren.
Het is fijn te horen dat
een nieuw gebied zo goed
bevallen is vandaag door
de leden. Met de
deskundige hulp van Els,
Kees en Johan kwamen we aan het eind van de middag tot 61 soorten.
Foto’s van Greet, Kees, Fanny en Hans
Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Lepelaar, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Canadese Gans,
Nijlgans,Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend,
Middelste Zaagbek, Bruine Kiekendief, Sperwer, Buizerd, Boomvalk, Meerkoet, Waterhoen, Kluut,
Scholekster,Oeverloper, Tureluur, Kievit, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine
Mantelmeeuw,Visdief,Grote Stern, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Koekoek, Gierzwaluw, Grote
Bonte Specht,Boerenzwaluw, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Winterkoning,Roodborst, Nachtegaal,
Zwarte Roodstaart,Merel, Zanglijster, Snor, Rietzanger, Cetti’s Zanger, Kleine Karekiet, Tjiftjaf, Fitis,
Grasmus, Zwartkop, Tuinfluiter, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Spreeuw, Gaai, Ekster, Kauw,
Zwarte Kraai, Vink, Groenling,Kneu, Rietgors, Halsbandparkiet

