Verslag ledenexcursie Brouwersdam / Plan Tureluur
Een echte winterse dag, de 25ste januari, toen we voor
de eerste excursie van het jaar naar de Brouwersdam en
Plan Tureluur reden. Bij de Brouwersdam een
misverstandje als verzamelplaats met 5 auto’s. Maar
daarna ging het los want er was genoeg te zien. We
reden langzaam langs de dam en stapten uit als er iets
speciaals te zien was. En ook al was het ijskoud, voor o.a.
de kuifduiker, middelste zaagbekken, een groep
eidereenden en zwarte zee-eend hadden we het er graag
voor over om met wel 6 telescopen in de wind te staan.
Erg leuk waren de meeuwen die van hoog boven de
basaltblokken hun mosselen lieten vallen, in de hoop dat ze makkelijk te openen waren op de
grond. Bij de sluis kwam de zeehond ons ook nog even groeten.
Voordat we naar Plan Tureluur reden werd een plaspauze bij een strandtent ingelast. Eigenlijk voor 1
persoon, maar al vlug liepen de meesten in ganzenpas er achteraan.
Bij parkeerplaats van de Herenkeet
(restaurant bij Plan Tureluur) wilden de
meesten toch eerst iets warms drinken
voordat we gingen wandelen. We hadden
geluk dat we een half uur kregen want er
was gereserveerd voor een hele touringbus.
De erwtensoep die buiten aangeprijsd
werd, kregen we niet (Johan) en bleef het
bij appeltaart met/zonder slagroom.
Daarna weer de kou in. 2 auto’s reden mee,
de rest ging lopen. We kregen o.a kluten,
wintertaling, zwarte ruiter en nonnetje te
zien. (zie lijst hieronder)
2 zwarte zwanen vlogen als afscheid bij de parkeerplaats langs ons heen. De excursie was door de
koude wat korter dan verwacht. Voor de excursiecommissie is het fijn te horen en later te lezen dat
men het een geslaagde dag had gevonden. Er waren 2 nieuwe excursieleden bij. Johan wordt bedankt
voor 54 waarnemingen.

Fuut, Kuifduiker, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Blauwe Reiger,
Knobbelzwaan, Zwarte Zwaan, Grauwe Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Smient, Wild Eend,
Krakeend, Slobeend, Pijlstaart, Wintertaling, Kuifeend, Middelste Zaagbek, Nonnetje, scholekster,
Brilduiker, Zwarte Zee-eend, Eider, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Meerkoet, Waterhoen, Kluut,
Drieteenstrandloper, Steenloper, Tureluur, Zwarte Ruiter, Goudplevier, Zilverplevier, Kievit, Wulp,
Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Houtduif,
Graspieper, Witte Kwikstaart, Roodborst, Spreeuw, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, zwarte zwanen
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