Excursie naar Quackjeswater op 22-06-2013
Het zag er die zaterdagochtend redelijk droog uit toen we ons verzamelden bij poelier Ank van der Burg.
( Daar zit al weer een tijd een andere eigenaar, maar hoe die heet, weet eigenlijk niemand.) We zouden
zoals gebruikelijk om 8.00 uur vertrekken, maar Ria en Derek ontbraken nog. Na een tijdje gewacht te
hebben, werd Kees gebeld dat de twee nog op het perron van de Randstadrails in het Dorp stonden; de
Randstadrails reed niet. Winfried en Hanneke hebben ze daar opgehaald en toen konden we met drie
auto’s en dertien personen koers zetten naar Quackjeswater bij Rockanje op het eiland Voorne.

Het is een groot duinmeer. Ten noorden van het meer is een elzenbroekbos (broek betekent “drassig
land”) met elzen en wilgen en ten oosten is er een droog eikenberkenbos. Het was de eerst plek in
Nederland waar de kleine zilverreiger ging broeden. In maart is er een zeearend gesignaleerd cirkelend
boven het gebied. Die hebben we helaas niet gezien.
Nu waren er op het eiland in het duinmeer een hele kolonie lepelaars en aalscholvers aan het broeden.
Vanaf een uitkijkpunt hadden we daar goed zicht op. Het was een leuk gezicht om te zien hoe de jonge
vogels gevoed werden. Daarbij viel op dat er ook jonge aalscholvers met een geheel zwarte borst gevoed
werden, terwijl de juvenielen een witte borst hebben. Dit leidde natuurlijk weer tot allerlei speculaties.
De juveniele lepelaars hebben nog een lichte snavel, weet ik nu.
Bij de verdere wandeling die we maakten kwam Hanneke nog gemeen ten val, gestruikeld over een
uitstekende wortel. We moesten tijdens de wandeling geregeld uitwijken voor hele slierten
stippelmotrupsen, die aan de takken van de bomen hingen. We hielden nog stop bij een meertje waar
gallowayrunderen graasden, ook met een paar kalfjes. Dit gaf een heel idyllisch beeld, zodat de
fotografen onder ons hun hart op konden halen.

Iets nuttigen deden we in een heel gezellige uitspanning met de naam “de Houten Paardjes”. Later
hoorde ik van iemand, die vroeger als kind daar altijd in de buurt op vakantie ging, dat ze daar ook altijd
wat gingen drinken en dat het dertig jaar geleden ook al precies dezelfde naam had. Ze hebben daar
heerlijke zelfgemaakte chocoladetaartjes en tomatensoep. Onthouden voor de volgende keer. Ze hielden
daar tamme bergeenden, zwartnekzwanen, kroon- en jufferkraanvogels. Wat wij in het wild allemaal
gezien hebben staat op de soortenlijst, die Els bijhield.
We hebben het niet droog kunnen houden. Het laatste half uurtje kregen we een flinke plensbui over
ons heen, waar niet voor te schuilen viel. Kletsnat kwamen we dan ook weer bij de auto’s aan. We
mochten gelukkig van de autobezitters met onze doorweekte kleren toch de auto in, waar ik ze heel
dankbaar voor ben. Ook dank ik de excursiecommissie voor weer een leerzame leuke en gezellige
excursie.
Jane .
Waarnemingen29 soorten:
aalscholver, blauwe reiger, boomkruiper, dodaars, fitis, fuut, gaai, gierzwaluw, grasmus, grauwe gans,
groenling, grote Canadese gans, knobbelzwaan, kokmeeuw, koolmees, kuifeend, lepelaar, merel,
nijlgans, pimpelmees, roodborst, scholekster, slobeend, tafeleend, tjiftjaf, Turkse tortel, vink, wilde
eend, winterkoning, zanglijster.

