Ondanks vrieskou en oostenwind, trotseerden 19 leden de Zeeland excursie. Rond 9 uur
arriveerden we bij Battenoord, het kleine haventje aan het Grevelingenmeer. Dik ingepakt
met mutsen, handschoenen en sjaals liepen we een kilometertje langs de dijk naar de plek
waar de flamingo’s stonden. De zon scheen prachtig op hun roze veren. We telden we er 43.
Nadat iedereen door de telescopen had gekeken en er vele foto’s waren geschoten, keerden
we terug naar de parkeerplaats, om in de luwte van een korte koffiepauze te genieten,
De volgende stop was Plan Tureluur in Kerkwerve. In Restaurant de Heerenkeet was er
gelegenheid om een gratis sanitaire stop te maken waar dankbaar gebruik van werd
gemaakt. We beloofden later terug te komen om wat te gebruiken.
Er werd besloten niet te gaan wandelen ivm de ijzige wind, maar met auto’s achter elkaar
langs het gebied te rijden en geregeld te stoppen.
Gedeeltes van de plassen waren bevroren wat een mooi gezicht was. Er waren leden die dit
gebied nog nooit gezien hadden. Gelukkig waren er toch genoeg vogels: o.a. een enorme
groep kluten, kanoeten, slobeend, wulp, pijlstaart, wintertaling, zwarte zwaan, etc. We
stapten geregeld uit.
Els spotte een smelleken en Kees zette het bewijs net op tijd op de foto want toen we ons
allemaal verdrongen voor de telescoop had hij genoeg van al die aandacht (bij wijze van
spreken natuurlijk) en vloog weg. Voor onze auto vloog ook ineens een bokje op.
De Heerenkeet zat vol met bezoekers zodat we op 3 verschillende plekken in de zaak zaten.
De meesten namen soep en in de keuken was het zo’n drukte dat Leon vergeten werd. De
meesten waren al buiten toen hij nog aan het eten was.
Op weg naar de Brouwersdam werd bij de Plompe Toren een korte stop gemaakt want de
zwarte ruiter en lepelaars werden gezien.
De Brouwersdam is altijd een paradijs voor vogelaars. Ook hier reden we stukjes en stonden
geregeld stil en stapten uit. De zeehond heeft zich heel kort laten zien, maar er werd vooral
uitgekeken naar de zwarte zee-eend, grote en/of middelste zaagbek, eidereend, brilduiker,
kuifeend en kuifduiker. Ze waren er allemaal op deze koude dag wat veel enthousiasme
opleverde. Maar de tijd vorderde en Stellendam werd overgeslagen om op tijd weer terug te
zijn in Zoetermeer.
Zie hieronder de vele waarnemingen die Johan voor ons optekende. De deelnemers hebben
een topdag gehad.
Fanny

Roodkeelduiker, Fuut, Kuifduiker, Aalscholver, Grote zilverreiger, Lepelaar, Blauwe reiger,
Flamingo, Knobbelzwaan, Canadese gans, Nijlgans, Grauwe gans, Kolgans, Brandgans,
Rotgans. Bergeend, Smient, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Pijlstaart, Wintertaling,
Kuifeend, Middelste zaagbek, Grote zaagbek, Brilduiker, Zwarte zee-eend, Eidereend,
Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Smelleken, Fazant, Meerkoet, Kluut, Scholekster,
Drieteenstrandloper, Bonte strandloper, Steenloper, Paarse strandloper, Kanoet, Witgat,
Tureluur, Zwarte ruiter, Kievit, Wulp, Watersnip, Bokje, Kokmeeuw, Stormmeeuw,
Zilvermeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Graspieper, Heggenmus, Winterkoning,
Roodborst, Merel, Kramsvogel, Koolmees, Spreeuw, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Huismus,
Ringmus
Totaal 67 soorten

