Excursie Quackjeswater/Stellendam 26 mei 2018
Een prachtige dag om naar het Quackjeswater te gaan op het Zuid-Hollandse eiland Voorne
Putten. Hoedje of petje op en veel water mee voor onderweg op deze warme dag.
Voor vertrek werd door de chauffeurs eerst afgestemd hoe het beste gereden kon worden
i.v.m. de afsluiting van de A4 en de Keteltunnel.
Het Quackjeswater dateert al uit de 17de eeuw. Nu is het eiland in het duinmeer domicilie
van de lepelaars en aalscholvers die er een broedkolonie hebben. Ook broedt de kleine
zilverreiger tussen de lepelaars. Het aantal wordt steeds minder en zagen we zo ook niet.
Na 20 meter door het bos gewandeld te hebben werd de grote bonte specht gezien.
Hangend voor zijn nestholte om de jongen te voeren. We wachtten op zijn terugkomst maar
dat duurde toch te lang.
Het sprookjesachtige oerbos er omheen is prachtig met veel vogelgeluiden, w.o. de
zwartkop en tjiftjaf en gele lissen in en langs de moerasachtige plasjes.
We hielden de eerste koffiepauze op het uitkijkpunt tegenover het eiland. Er heerste grote
bedrijvigheid van af- en aanvliegende lepelaars en aalscholvers maar ook nijlganzen, slob- en
bergeenden, dodaars en de geoorde fuut zwommen rond het eiland.
Tijdens de wandeling door het bos werd ook geregeld stilgestaan voor plantjes, struikjes,
vlindertjes etc.
Het goed ontwikkelde oor van Els ving twee keer de zang van de wielewaal op! Op weg naar
de 2de pauze in het duingebied was de Cetti’s zanger goed te horen en werd ook de
boomleeuwerik gehoord (en misschien ook wel gezien) . Op de terugweg gingen we nog eens
kijken op het uitkijkpunt.
Voor de 50 waargenomen soorten (dank Els voor het bijhouden) zie hieronder.

Knobbelzwaan, grauwe gans, nijlgans, wilde eend, krakeend, slobeend, kuifeend, middelste
zaagbek, geoorde fuut, dodaars, fuut, aalscholver, blauwe reiger, ooievaar, lepelaar, buizerd,
scholekster, kokmeeuw, zilvermeeuw, visdief, houtduif, koekoek, gierzwaluw, grote bonte

specht, boomleeuwerik, boerenzwaluw, witte kwikstaart, roodborst, nachtegaal,
roodborsttapuit, zanglijster, merel, zwartkop, grasmus, Cetti's zanger, fluiter, tjiftjaf, fitis,
winterkoning, koolmees, pimpelmees, boomklever, ekster, gaai, kauw, zwarte kraai,
wielewaal, vink, groenling.
Ook dank aan Hennie Cuper voor zijn foto’s van insecten.

Omdat we vrij vroeg terug waren op de parkeerplaats werd voorgesteld om nog een kijkje op
de dijk van Stellendam te nemen en een horeca/sanitaire stop te maken bij het visrestaurant bij
de haven om een bakje kibbeling te snoepen.
Op de dam werd de nachtegaal gehoord en reden we vanaf de haven terug naar Zoetermeer.
Fanny

