Ledenexcursie Amsterdamse Waterleiding Duinen, 26 maart 2011.
Helaas waren de ruitenwissers nodig toen wij met 22 man (!!) naar de Amsterdamse Waterleiding
Duinen reden via de N206, afslag Vogelenzang. Wij parkeerden de auto’s bij de ingang van restaurant
“De Oase”. Er zijn verschillende ingangen tot het park. De automaat voor de dagkaarten bleek defect
en wij wandelden vrolijk het park in.
Binnen 5 minuten lopen hadden we onze eerste hit te pakken: op nog geen 200 meter afstand zat
een prachtige buizerd op een lage tak in alle rust om zich heen te kijken. Geen bomen of struikgewas
tussen hem en de 22 toeschouwers; hij moet ons gezien hebben, maar hij bleef zitten. Door de regen
lukte het helaas niet om foto’s te maken en we wandelden door, richting naaldbos met een
(aangelegde) kraakheldere sloot ertussen.
Een prachtig stuk natuur waar we door de bomen hier en daar damherten zagen staan of liggen. Bij
het watervalletje hoopten we stiekem op een waterspreeuw die daar gesignaleerd was; dat zou wel
heel erg boffen zijn geweest.
Ondanks het miezerige weer werden de eerste vogels al gehoord en gezien. Voor de complete lijst,
bijgehouden door Johan, zie onderaan dit verslag. 3 rietgorzen foeragerend op de grond waren wel
bijzonder. Johan wist te vertellen dat het alleen de mannen zijn die nu binnenvliegen, de vrouwtjes
komen wat later.
Bij de tweede koffie/broodjespauze zagen we minstens tien damherten achter elkaar over een hek
springen om aan de andere kant van het pad wederom via een hek het struikgewas in te duiken.

We kwamen op een punt waar we Leon en Wendy, beiden niet goed ter been, achterlieten omdat wij
op zoek gingen naar de krooneenden die het voorloopteam vorige week had ontdekt. Daarvoor
moesten we op avontuurlijke wijze het duin op en af, langs scherpe takken, riet, smalle paden en
gaten in de grond, om bovenop het duin een waanzinnig uitzicht te krijgen over het water met
gelukkig de beloofde krooneenden. Maar ook een prachtig uitzicht over het landschap in de verte
met parende buizerds in de lucht. Winfried maakte wat foto’s van ons daar bovenop de top.
Raymond vond een schedeltje van een egel met als bewijs wat stekeltjes eromheen.

De terugweg was ook nog niet zo makkelijk, zeker met een telescoop op je rug, langs al die
laaghangende takken. Beneden kwamen we weer bij water uit waar o.a. ook krooneenden, een
brilduiker, kuifeenden, een tafeleend en wintertalingen te zien waren.
Nu kwamen we op het punt waar het excursieteam vorige week een vos had gezien die gewend is
aan mensen en heel dichtbij komt. Hij was niet in de buurt maar we hoopten dat, als hij ons brood
zou ruiken en de hondenbrokjes die Els rondstrooide, tevoorschijn zou komen. Helaas gebeurde dat
niet, wél zag Raymond een appelvink en langs de slootkant ontdekte Winfried veel kokerlarven van
de waterjuffer. Bob nam wat wier mee om vervolgens met zijn camera onderwaterfoto’s te maken!
Zijn kinderen hadden hem verzekerd dat de camera waterproof is en zonder enige vrees hield hij het
mooie cameraatje in het heldere water.
Het werd tijd om het laatste stuk terug te lopen door het bos. Dit keer zagen we putters, tussen de
bomen herten met grote geweien en er werd nog een geraamte gevonden van een damhert.
We hadden er weer een uur of zeven slenteren op zitten, met drie keer een pauze onderweg. Rond
twaalf uur was het gelukkig droog geworden en we eindigden in het restaurant voor warme en
lekkere happen voordat we terugreden. Hier werden we weer herenigd met Leon en Wendy die via
de gewone weg waren gelopen.
Fanny Fekkes
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Fuut, Dodaars,Aalscholver,Blauwe reiger,Ooievaar (onderweg),Knobbelzwaan,

Canadese Gans,Nijlgans,Grauwe Gans,Bergeend (onderweg),Smient (onderweg),
Wild Eend,Krakeend,Wintertaling,Tafeleend,Krooneend,Kuifeend,
Carolina- eend,(onderweg),Mandarijneend (onderweg),Brilduiker
Sperwer,Buizerd,Fazant (onderweg),Meerkoet,Waterhoen
,Scholekster (onderweg),Goudplevier,Kievit (onderweg),Houtsnip,Kokmeeuw
Stormmeeuw (onderweg),Zilvermeeuw,Kleine mantelmeeuw ,Houtduif,Turkse Tortel,Grote bonte
specht,Boomleeuwerik,Witte kwikstaart,Heggenmus,Winterkoning
Roodborst,Roodborsttapuit,Merel,Zanglijster,Tjiftjaf,Fitis,Goudhaan,Staartmees
Glanskop,Pimpelmees,Koolmees,Boomkruiper,Boomklever,Spreeuw,Gaai,Ekster,Kauw,
Zwarte Kraai,Vink ,Groenling,Sijs,Putter,Goudvink,Rietgors
Johan Idema

