Ledenexcursie Strijensas, 22 oktober
Zaterdag 22 oktober, herfst, maar prachtig fris zonnig weer om de wandeling door
Oeverlanden Hollands Diep (Strijensas) te maken. En ook nog 15 vogelaars die zich
aangemeld hadden. Enkelen waren hier nog niet geweest en waren blij verrast.
Van de parkeerplaats bij de jachthaven naar de ingang van het gebied passeerden
we het eeuwenoude ophaalbrugje met het sluisje. Als eerste flitste de ijsvogel voorbij.
Gestoord door ons op zijn favoriete plekje, want ook op de terugweg smeerde hij
hem meteen toen we, dit keer voorzichtig, langskwamen.
De oren en kennis van Els, Kees, Johan en Marja in het bijzonder leverden ons dat al
snel veel vogelsoorten op zonder dat we ze zagen. Kramsvogels en koperwieken
vlogen in groten getale over onze hoofden. De Cetti’s zanger liet zich vaak en helder
horen. En de verschillende waterpartijen waren rijk gevuld met allerhande
watervogels waar we vaak en lang stil stonden te genieten.
Bij het “kasteel” werd de eerste koffiepauze gehouden en werd er bijgekletst met
degenen die elkaar lange tijd niet hadden gezien. We wilden verder door een gebied
met veel struiken naar het trekpontje. Er werden wat mannen op afgestuurd om te
zien of het pad erg modderig was en al vlug bleek jammer genoeg dat het geen doen
was. We besloten de weg gewoon terug te lopen en sloegen bij het beginpunt nog
een wandelpad in dat uitkwam bij het fietspad.
Toen we drie uur later weer bij de jachthaven waren hadden we trek gekregen in iets
warms. Dat was lang niet gebeurd. De VWZ-leden reden op eigen gelegenheid in
vier auto’s weer terug naar Zoetermeer.
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Waarnemingen 60 soorten:
aalscholver, bergeend, blauwe reiger, boomkruiper, bruine kiekendief, buizerd, Canadese gans, cetti’s
zanger, ekster, fuut, gaai, goudplevier, graspieper, grauwe gans, groene specht, groenling, grote
bonte specht, grote mantelmeeuw, grote zilverreiger, havik, holenduif, houtduif, huismus, kauw, kievit,
kokmeeuw, kolgans, koolmees, koperwiek, krakeend, kramsvogel, kuifeend, meerkoet, merel,
middelste zaagbek, nijlgans, pimpelmees, putter, pijlstaart, roodborst, slobeend, smient, spreeuw,
staartmees, tjiftjaf, Turkse tortel, veldleeuwerik, vink, waterhoen, waterral, watersnip, wilde eend,
winterkoning, wintertaling, witte kwikstaart, wulp, ijsvogel, zilvermeeuw, zwarte kraai, zwartkop.

