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Door de slechte weersomstandigheden werd de eerste vogelexcursie van dit jaar
naar de Amsterdamse Waterleidingduinen helaas afgelast.
Ook voor deze ganzenexcursie naar Arkemheen op 23 februari werd een koude
oostenwind voorspeld, maar dat hield de 13 vogelaars
niet tegen om dik ingepakt de kou te trotseren.
Het eerste traject werd afgelegd, lekker warm in de auto, langs de weilanden en
sloten op zoek naar verschillende soorten ganzen. Soms weinig te zien, dan weer
groepen die vaak ver weg zaten. Bij de eerste stop, waarbij we een dijk beklommen
en meteen in een harde wind kou stonden te kleumen , werden we getrakteerd op
nonnetjes, brilduiker en zaagbekken. Weer terug in de auto's besloten we om een
pauze in te lassen in de Berenkuil, een horeca gelegenheid waar in de bijgelegen
vijver vaak viswedstrijden worden gehouden. Bij binnenkomst zaten er al veel vissers
hun doosjes met aas (maden) in orde te maken.
Wij gingen rond de kolenkachel zitten om wat te drinken met of zonder appeltaart en
in de tussentijd wat bij te praten. Natuurlijk niet te lang, want we kwamen voor de
ganzen. Met de auto's reden we langs veel weilanden waar voornamelijk grauwe,
kol- en brandganzen te zien waren. Als verrassing was er ook een Toendrarietgans
te zien. Hier en daar een buizerd op een paal. Onderweg naar het gemaal zagen we
een groep wulpen, kieviten en spreeuwen zitten en een grote zilverreiger die vrij laag
overvloog.
Bij het Gemaal van Arkemheen maakten we een wandeling op de dijk met uitkijk over
water waarvan stukken bevroren waren. Dit keer niet veel watervogels, alhoewel we
hier ook nonnetjes, smienten en een brilduiker zagen. We wandelden nog naar een
schuur die wat lager stond en konden over het weiland een enorm lint aan
brandganzen zien zitten. We hoorden van andere vogelaars dat ze een bezoek
hadden gebracht bij het bezoekerscentrum, maar helaas, toen wij arriveerden was
het gesloten. In de tussentijd was het rond half 1 geworden en besloten we nogmaals
naar de Berenkuil te gaan om op te warmen en wat te eten of drinken voordat we
terug zouden rijden.

Het was een gezellige excursie, ook al was het erg koud. Hopelijk tot volgende
maand.
Waargenomen soorten:
aalscholver, bergeend, blauwe reiger, brandgans, brilduiker, buizerd, ekster, fuut,
grauwe gans, grote Canadese gans, grote zaagbek, grote zilverreiger, holenduif,
houtduif, huismus, kauw, kievit, knobbelzwaan, kolgans, koolmees, kokmeeuw,
krakeend, kuifeend, meerkoet, nijlgans, nonnetje, pimpelmees, smient, spreeuw,
stormmeeuw, toendrarietgans, waterhoen, wintertaling, wilde eend, wulp,
zilvermeeuw, zwarte kraai.

