Publieksexcursies nationale vogelweek
Zoals in krant en op radio en tv eerder werd aangekondigd, was het van 4 t/m 11 mei
dit jaar Nationale Vogelweek. De Vogelwerkgroep had zich aangemeld om mee te
werken aan activiteiten. Er werd gekozen voor publieksexcursies, die we elk jaar voor
onze Zoetermeerders houden. De aanmelding verliep via de website van
Vogelbescherming. Beide excursies waren met 18 personen volgeboekt.
We kunnen constateren dat het een succes is geweest. Op 4 mei was de Balij aan
de beurt en op 11 mei het Buytenpark. Helaas vielen de eerste druppels al vroeg in
de ochtend, maar op drie personen na, waren allen die zich hadden opgegeven,
gekomen. Zo vertrokken we met 24 natuurliefhebbers, waaronder enkele begeleiders
van de Vogelwerkgroep vanaf SnowWorld het gebied in.
Els hield een enthousiast welkomstwoord met uitleg over het ontstaan van het park
in de 70-er jaren en de hoeveelheid vogels die zich er al vlug thuis voelden en dat
het na al die jaren tot een uniek natuurgebied is geworden. Leon gaf nog extra
informatie over het belang van het opgerichte Kwaliteitsteam Buytenpark. De
wandeling in regen en wind gaf niet veel hoop, maar toch, na een wandeling van
twee uur dwars door het gebied konden we terugkijken op genoeg waarnemingen.
Die waren voor de meeste van de bezoekers nieuw. We bezochten ook de telpost
waar je een prachtig uitzicht hebt over de omgeving en waar een tapuit zorgde dat
we niet voor niets naar boven waren geklommen in dit weer.
Langs het water en in de luwte kregen we door de telescopen onder
andere bergeenden en grauwe ganzen met pullen, een oeverloper en witte
kwikstaart te zien en lieten in het wuivende riet zich toch enkele rietgorzen even
horen en zien.
Worstelend met paraplu, poncho's of regenbroeken leek het nare weer niemand te
deren en luisterden men aandachtig als de vogelaars uitgebreid uitleg gaven en hen
op geluiden en moeilijk te ontdekken vogels (onder)wezen. Voordat we allen uiteen
gingen, bedankte iedereen Els voor hun komst en hoopte dat ze enthousiast(er)
waren geworden om misschien wel lid te worden, de vogelherkenningscursus te
volgen of onze website eens te bezoeken. En zoals dat in Nederland vaak het geval
is, na de wandeling werd het droog!
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