LEDENEXCURSIE GANZEN IN ZEELAND 21 FEBRUARI 2015
De weersverwachtingen waren niet goed. Dus op alles voorbereid vertrokken we met
acht personen in twee auto’s richting Zeeland. De eerste stop was de haven van
Stellendam.
In de haven spotte Els tussen de boten een middelste zaagbek, een duikeend met
een ruige kuif. De eerste van de vele zaagbekken die we die dag zouden
waarnemen. Kuifeendjes en de eerste zeehond lieten zich zien. Zo, die waren al vast
binnen. De volgende stop was de dijk van de Kwade Hoek. Er stonden al wat
vogelaars boven op de dijk. Het uitzicht was adembenemend; laag water, prachtige
luchten en zelfs de zon liet het niet afweten. En natuurlijk waarvoor we gekomen
waren: veel vogels. Een klein minpuntje: Wat was het koud! Na tien minuten hielden
we het voor gezien. We gingen op weg naar de volgende bestemming, de Koude
Hoek. Onderweg een groepje herten en de eerste weilanden vol ganzen. Brandjes
volgens Els en een paar zwarte Rotganzen. Kees ging stapvoets rijden. De Brandjes
waren daar niet zo van gediend, keerden massaal hun kont naar ons toe en
waggelden van ons weg. Volgens Els was een auto vroeger een prima schuilhut op
wielen. Maar doordat er zo jacht op de ganzen gemaakt wordt wegens overlast, zijn
de ganzen op hun hoede.
We vervolgen onze weg. Een
Wulp en even later een vlucht
Wulpen. Prachtig die kromme
snavels. Een zwerm geelgorsjes,
roofvogels. Het begon me al een
beetje te duizelen; dit onthoud ik
nooit! De Koude Hoek deed zijn
naam eer aan. Een vogelscherm met van die kijkgaten. De lijst met waarnemingen
groeit gestaag. De dames waren ondertussen toe aan een sanitaire stop. We reden
het schilderachtige stadje in met de naam Goedereede. Schitterend, alsof de tijd er
heeft stil gestaan. Maar we hadden pech ondanks de goede reden waarom we het
stadje aandeden. De plaatselijke horeca ging niet voor 12 uur open. Gelukkig kennen
Kees en Els het gebied goed. Al vlug zaten we
aan koffie met appelgebak. Na de koffie stond
de Brouwersdam op het programma. Geweldig,
ik kan niet alles opnoemen maar Els houdt alles
bij: Eidereend, Nonnetje, Roodkeelduiker…..
daarvoor werden de telescopen uitgezet en
vogelgidsen erop nageslagen. Aan het eind van
de dam twee zeehonden.
Het volgende gebied waar we heen gaan is
Plan Tureluur. Als ik het goed begrepen heb, is
dat boerenland dat aan de natuur terug gegeven is en nu een waar vogelparadijs is
geworden. De Lepelaar is er weer. We hebben er
acht gespot, plus goudplevieren, bergeenden en
kieviten. Wilma die volgens mij arendsogen heeft
ziet ineens, tussen twee bergeenden, een
roofvogel zitten. De auto’s stoppen, de telescopen
weer opgesteld. Els vermoedt dat het een
Smelleken is, de kleinste van de valken familie. De
ervaren vogelaars onder ons raken opgewonden.

Ik begrijp dat je dit vogeltje nou niet iedere dag tegen komt. Het blijkt inderdaad een
Smelleken.
We rijden verder; we zijn wel toe aan iets warms. Naast ons stopt een auto met het
vriendelijke echtpaar dat we al eerder hadden ontmoet en ook uit Zoetermeer
afkomstig is. Ze wezen ons op een albino scholekster. Hij zag er inderdaad vreemd
uit; een scholekster met witte stippen. Els hielp ons uit de droom. Het was geen
albino maar een gewone Scholekster met vitaminegebrek. Op datzelfde moment hing
aan de rechter kant van de auto een biddend Torenvalkje vlak voor het raam, echt
super! We duiken een eettent in die bekend staat om zijn heerlijke vissoep. Het
uitzicht was wederom schitterend aan het water met zicht op de Zeeland brug . Ik
dacht dat de tocht nu ten einde was maar Els opperde het idee om nog even op zoek
te gaan naar de Velduil. Die werd jammer genoeg niet gespot. Maar we “scoorden”
een patrijzen paartje, kleine fazanten, vele hazen en een aantal herten. Ze lagen
gewoon te luieren tegen de dijk. Tegen zessen reden we weer richting Zoetermeer
waar we om 7.10 uur weer de parkeerplaats op reden van Meerzicht. Wat een
geweldige en leerzame dag. Kees en Els bedankt!
Riet Kraanen
Waarnemingen 66 soorten (Els Luijkx):
Aalscholver, bergeend, blauwe reiger, brandgans, buizerd, dodaars, drieteenstrandloper, eider, ekster,
fazant, fuut, graspieper, grauwe gans, grote bonte specht, grote Canadese gans, grote mantelmeeuw,
grote zaagbek, grote zilverreiger, grutto, heggenmus, holenduif, houtduif, huismus, kauw, kemphaan,
kievit, kleine zilverreiger, kluut, knobbelzwaan, kokmeeuw, kolgans, koolmees, krakeend, kuifeend,
lepelaar, meerkoet, merel, middelste zaagbek, nijlgans, nonnetje, paarse strandloper, pijlstaart,
pimpelmees, ringmus, roodborst, roodborsttapuit, roodkeelduiker, rotgans, scholekster, slechtvalk,
slobeend, smelleken, smient, spreeuw, steenloper, tafeleend, torenvalk, tureluur, Turkse tortel, vink,
waterhoen, wilde eend, winterkoning, wintertaling, wulp, zwarte zee-eend,

