Ledenexcursie Oeverlanden Strijensas

31 augustus 2013

Een leuke opkomst op zaterdag 31 augustus voor de excursie naar de Oeverlanden bij het dorpje
Strijensas aan het Hollands Diep. De verzamelplek in Meerzicht had een hoog reunie gehalte, met
een enkel nieuw gezicht en iedereen begroetten elkaar hartelijk: hoe is het, lang niet gezien, hoe
gaat het, kus kus etc. Fijn om Wil weer in ons midden te hebben.
Met 16 vogelaars reden we naar het zuiden en werden we verrast door op een tolweg te komen,
waar zie je die nog in Nederland? Daarna werden de wegen smaller, de huisjes en boerderijen
knusser, de velden groener en eindigden we bij de jachthaven in Strijensas .
Vanaf de parkeerplaats was het nog even lopen via een een sluisje met hangbrug uit 1908 en
betraden we het natuurgebied Oeverlanden wat door Staatsbosbeheer onderhouden wordt.
Een prachtig open gebied met veel water, bruggen en heel veel planten, kruiden en bloemen in bloei.
Verschillende soorten zwaluwen maakten capriolen boven onze hoofden en prachtige schotse
hooglanders (runderen) lagen op ons wandelpad.

Foto`s Fanny
In het water ganzen, eenden, zilverreigers en op het slib o.a. oeverlopers maar ook veel jonge gele
kwikstaarten. Onze klapper van de dag waren wel de 2 casarca's (eenden) die Monique ontdekte.
We wandelden de 5 km route, maar er is ook een 8 km route die dan nog door bloemrijke paden en
stukken bos en een voetgangerspontje leidt. Die route zou nu te lang duren, dus wellicht voor een
volgend jaar.
Ook de roofvogels en kleinere vogels lieten zich op het laatste stuk zien. Onderaan staat de lange lijst
van waarnemingen die Johan heeft bijgehouden.
We startten met een bewolkte lucht en eindigden met zon bij het restaurant van de jachthaven. We
ploften wat vermoeid neer en dronken of aten nog wat voordat we rond 2 uur weer richting huis
reden. Dit gebied is echt een aanrader in deze tijd van het jaar.
Fanny Fekkes

1

Ledenexcursie Oeverlanden Strijensas

31 augustus 2013

Foto`s Kees Luijkx
Waarnemingen met dank aan Johan Idema;
Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Blauwe reiger,Knobbelzwaan,
Canadese Gans, Nijlgans, Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Casarca, Wild Eend, Krakeend,
Wintertaling, Kuifeend, Bruine Kiekendief, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Meerkoet, Kluut
Bontbekplevier, Bonte Strandloper, Oeverloper, Witgat, Tureluur, Groenpootruiter, Zwarte ruiter
Kemphaan, Goudplevier, Kievit,Watersnip, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief
Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart, Roodborsttapuit, Tapuit, Merel, Tjiftjaf, Pimpelmees, Koolmees, Spreeuw, Ekster
Kauw, Zwarte Kraai, Huismus, Groenling, Putter, Kneu
Totaal 61 soorten
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