Excursie Kennemerduinen, 21 oktober 2013

De dag ervoor nog dikke mist, maar zaterdag 21 oktober was het gelukkig weer
helder. Een goede dag om naar de Kennemerduinen te gaan met 17 vogelaars. Dit
keer niet alleen een lange wandeling door de duinen, maar was het doel een
ronde langs het vogelmeer.
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Het was duidelijk, dat langzaamaan de herfst zijn intrede heeft gedaan. De bomen
en struiken verkleuren en was het die ochtend nog vrij fris. Er waren bijna geen
wandelaars te zien, wel wielrenners en joggers. Corrie, die nu in Bentveld woont,
was op de fiets gekomen en besloten we eerst een kijkje achter het vogelscherm
te nemen. Mede door de trek waren er al genoeg vogelgeluiden te horen en riep
Johan de bijbehorende vogelsoorten meteen op. (zie waarnemingslijst onder het
verslag). Ver weg, maar prachtig te zien door de telescoop, zat een buizerd met
veel wit op de borst, te genieten op een kale boom. Ook kwam een
indrukwekkende zwerm spreeuwen langs, die met golven over het duinlandschap
zwierden.
Bij het vogelscherm werd al meteen de eerste koffiepauze ingelast en werd er
bijgepraat. Dit keer waren de vrouwen in de meerderheid wat soms de decibellen
door de rustige duinen omhoog deed schieten! Een vogelhut, gelegen op een vlot,

aan het meer, gaf een mooi uitzicht over het water. Dodaars en visetende futen
waren van dichtbij te zien en een kolonie aalscholvers zat gezellig poetsend, in
de doorkomende zon, op dode takken in het water. Na een wat lastige klim tegen
het duin op - als je te lui was om via het gewone pad naar boven te lopen - kreeg
je een fantastisch uitzicht over het vogelmeer en de hele omgeving. Er waren veel
mooie duinplanten te zien: vuurdoorn vol met gele bessen, blauw
slangenkruid, cyclaamrode kardinaalsmuts. Bij de trappen honingzwammen en
zwavelkoppen (geloof ik!). En natuurlijk, afgezien van de aalscholvers,
wintertalingen, kuifeenden en verschillende meeuwen.
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Halverwege de wandeling rond het meer, sloegen we af, om in het bos te kijken of
we kruisbekken zouden kunnen vinden. Op de waarnemingslijst staat hij vermeld,
maar die heb ik duidelijk gemist. Wel werd een echte "escargot", een franse slak,
gezien. Die was blijkbaar al een tijdje op weg om de pan te ontlopen! En na wat
getuur naar een kramsvogel, werd de achterkant van een reetje (het woord zegt
het al) in het struikgewas gezien. Een tweede koffie- en boterhampauze werd
gehouden vlak langs het water waar staartmezen en zwartkoppen heen en weer
vlogen.
Toen ik verwachtte dat we op weg gingen naar de parkeerplaats, nam Kees weer
een klimmend pad naar een uitkijkpunt en wij volgden allemaal. Zeker de moeite
waard (om op adem te komen) en wederom een mooi uitzicht richting de zee te

krijgen. Terug op de parkeerplaats werd besloten nog wat bij het strandpaviljoen
te drinken. In de tussentijd was het heel druk in de duinen en op het strand
geworden. Veel honden (met begeleiders) die nu weer op het strand mochten en
ook het terras zat vol met bezoekers die genoten van de herfstzon.
Achterin de auto had ik moeite met mijn ogen open te houden en zei Wil
moederlijk dat ik best een dutje mocht doen. Een geslaagde excursie en hoop ik
jullie op 16 november weer te zien bij de volgende excursie naar de
Berkenwoudse driehoek.
Fanny Fekkes
Waarnemingen:
fuut, dodaars, aalscholver, grote zilverreiger, blauwe reiger, knobbelzwaan,
nijlgans, Canadese gans, grauwe gans, bergeend, wild eend, krakeend,
wintertaling, tafeleend, kuifeend, zwarte zee-eend, grote zee-eend, sperwer,
havik, buizerd, waterral, meerkoet, kievit, wulp, watersnip, kokmeeuw,
stormmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, kleine mantelmeeuw, holenduif,
houtduif, Turkse tortel, grote bonte specht, veldleeuwerik, boomleeuwerik,
boerenzwaluw, graspieper, gele kwikstaart, roodborst, merel, kramsvogel,
zanglijster, koperwiek, grote lijster, tjiftjaf, zwartkop, staartmees, pimpelmees,
koolmees.

