Ledenexcursie ganzen in Zeeland, 18 februari 2012
Van -10 vorige week naar +7 graden Celsius op deze zaterdag bij de ganzenexcursie naar Zeeland. Dit
keer met drie auto's en de ganzenexcursie is een van weinige excursies die merendeel IN de auto
plaatsvindt dan erbuiten. Dat komt doordat we kriskras (wel een van te voren uitgezochte route)
langs weilanden, dijken, dammen en sloten rijden en pas uitstappen om de telescoop op te zetten als
er echt iets in de verte te zien is. Zo kunnen we een groot gebied doorkruisen waarbij we vandaag op
de Zuid Hollandse eilanden bij Stellendam begonnen, een dorp dat onder de gemeente Goedereede
valt.
Bij de haven werden de auto's geparkeerd en we zagen al vlug meerdere dodaars, kuifeenden,
krakeenden, aalscholvers en tureluurs ronddobberen. We klommen de dijk op, waar we meteen door
een koude, harde wind werden overvallen. De telescopen moesten goed vastgehouden worden! We
kregen daar echter een prachtig uitzicht over strand en vloedlijn en werden verrast door veel
foeragerende vogels. De scholeksters waren goed te horen en de tureluurs, wulpen, kopmeeuwen en
kluten waren zowel dichtbij als ver weg te zien.
De volgende stop was bij de Koudenhoek welke vandaag zeker zijn naam eer aandeed. Zelf heb ik het
maar kort bovenop de dijk uitgehouden; ik kon zelfs tegen de wind "aanleunen". De anderen bleven
ook niet lang weg en we maakten er meteen gebruik van om een koffiestop te houden in de auto.
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Vervolgens reden we naar de Brouwersdam waar we langzaam langs de rand reden en waar meer
dan genoeg te zien was op de deinende golven. Liepen er o.a. steenlopers, kanoeten en veel
scholeksters dicht bij elkaar op de basaltblokken onder ons, in het water was er veel vertier van o.a.
eidereenden, toppers, drieteenmeeuwen, middelste zaagbekken en kuifduikers. Zie onderaan het
verslag de complete vogelsoortenlijst. Vlak voordat we toch echt een sanitaire stop moesten maken,
kregen we nog even een glimp van een zeehond te zien (althans, daar houden we het op).
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De stop werd in "De Schelphoek" gehouden om, met hernieuwde energie, richting Plompe Toren te
rijden. Onderweg buizerds in het veld, torenvalkjes en grote groepen brandganzen. We arriveerden
bij het Nationaal Park Oosterschelde, ook wel Plan Tureluur genoemd. Hier was het wat stiller in de
plassen maar kregen we toch nonnetjes te zien.
Tegen die tijd was het half 4 geworden en besloten twee auto's op huis aan te gaan. Het
excursieteam en Jeanne wilden nog graag een visje eten bij "De Heerenkeet", aan de Oosterschelde
gelegen. We namen afscheid en hopen dat de drie "nieuwelingen" hun eerste dagexcursie als
plezierig hebben ervaren. Jane wordt bedankt voor het bijhouden van de 60 soorten en we hopen
elkaar weer bij een volgende excursie te zien.
Fanny Fekkes

Waarnemingen:
Scholekster, aalscholver, rosse grutto, grutto, krakeend, meerkoet, zwarte kraai, brandgans,
middelste Zaagbek, grote zaagbek, zilvermeeuw, nijlgans, turkse tortel, merel, pimpelmees,
Knobbelzwaan, slobeend, grote zee-eend, kuifduiker, drieteenmeeuw, rotgans, soepgans, wulp,
kleine mantelmeeuw, dodaars,
wilde eend, ekster, pijlstaart, blauwe kiekendief, bonte strandloper, fuut, bergeend, buizerd,
houtduif, spreeuw, torenvalk, kokmeeuw, steenloper, eidereend, kievit, ruigpootbuizerd, tafeleend,
brilduiker, grote mantelmeeuw, tureluur, zilverplevier, kluut, grauwe gans, blauwe reiger, kuifeend,
kauw, kolgans, holenduif, huismus, nonnetje, smient, stormmeeuw, kanoet , wintertaling, lepelaar,
kluut.
Jane Strous en Kees Luijkx

