Verslag excursie Westerpark
Op zaterdag 10 september verzamelden we om 10.00 uur bij het Westpunt voor de
publieksexcursie. Bob de Lange hield als oudgediende en kenner bij uitstek van dit fraaie
park een inleiding ten overstaan van ongeveer 15 deelnemers. Het Westerpark werd in de
jaren zeventig aangelegd en is een volwassen park geworden met eilandjes en waterpartijen
die door het hele park slingeren. De hooilanden vallen in het voorjaar op door de vele
margrieten en later ook pastinaak en berenklauw. In de lager gelegen natte delen zijn in het
voorjaar o.a. rietorchis en grote ratelaar te vinden. In het najaar is het er een feest voor de
vogels omdat er veel besdragende struiken zijn aangeplant. De zomer is de tijd voor vlinders
en libellen en nog vele andere insecten die op hun beurt weer vogels aantrekken waaronder
de boomvalk.
We liepen eerst in de richting van de Bowling en een buizerd kwam laag aanvliegen en nam
plaats op een horizontale tak. We bogen af in westelijke richting, dicht langs het water. Een
enkele grauwe gans en een familie nijlgans had een weidegebied voor zich alleen en in het
water zwom een fuut. Een kiekendief veroorzaakte verwarring; ik zag het hele beest niet
helaas, maar de kans op een blauwe kiek om deze tijd is erg klein. Hoogst waarschijnlijk
moet het een man bruine kiek zijn geweest die zich kort liet zien boven het noordelijke deel
van het park. Even later moest ik teruglopen want Robert had een ijsvogel gespot, een
prestatie op zich om die stilzittend in het vizier te krijgen. De meeste deelnemers zagen de
ijsvogel korte tijd later weg vliegen boven het water, een prachtwaarneming.
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We bogen af richting Schapenweide om de kans te vergroten op een groene specht. Voordat
we de Schapenweide hadden bereikt werd onze aandacht getrokken door een grote bonte
specht, halsbandparkiet en even later een laag vliegende sperwer die op de huid werd

gezeten door een ekster. Bij de schapenweide vloog op korte afstand een groene specht op
die snel weer ging zitten. Een tweede specht kwam in het vizier en zelfs nog een derde.
Verderop zaten er zelfs nog 2, een complete familie dus met in totaal 5 groene spechten en
dat zie je niet snel bij elkaar! Nu ik er over nadenk blijkt dat we een complete 8 hebben
gelopen. Het bovenste deel van de 8 ging langs het vogeleiland waar de grauwe ganzen nu
waren verdwenen en een groepje krakeenden rond het eiland zwom. In een wat straffer
tempo liepen we terug om niet teveel uit te lopen en bereikten om 12.00 uur het Westpunt.
Winfried
Soortenlijst:
Fuut, aalscholver, grauwe gans, nijlgans, krakeend, meerkoet, waterhoen, groene specht (5),
grote bonte specht, bruine kiekendief, sperwer,buizerd, zwartkop,roodborst, tjiftjaf,
pimpelmees, koolmees, staartmees, vink, merel, zanglijster, ijsvogel,holenduif,
houtduif,winterkoning, gaai, ekster,kokmeeuw,kauw,staartmees

