Ledenexcursie Land van Altena, 25 maart 2017

In het dorpje Oudendijk kwamen op de parkeerplaats onder aan de dijk drie auto’s aan met vogelaars
uit Zoetermeer en een met drie leden van de Vogelwerkgroep Land van Altena. Er was nauwelijks
tijd elkaar te begroeten, want iedereen stond al te luisteren naar de tjiftjaf en de verrekijkers waren
op een roodborsttapuit gericht.
Het was prachtig zonnig weer, een kudde paarden kwam ook meteen op[ ons af. Ze wilden graag
geaaid worden en ze toonden veel interesse in de telescopen.
Het werd een leuke wandeling in een prachtige omgeving die gedeeltelijk langs de Merwede liep. De
mannen van de vogelwerkgroep Altena voerden ons langs een blauwe reigerkolonie waar in de
bomen werd gebroed.
Bij het haventje liet een ijsvogel zich in een flits zien. Bij het voorlopen waren er twee goed te
bewonderen geweest. Maar nu zwom er een zomertaling tussen de gebruikelijke watervogels.
We keken vanaf een afstand naar de bosuilenkast die door de vogelwerkgroep Altena in een boom is
opgehangen, maar er was niemand thuis . Wel klonk het gezang van de cetti’s zanger hard en
duidelijk vanuit de struiken.
Na deze prachtige wandeling reden we naar Fort Giessen voor een rust- en sanitaire stop. De
vogelwerkgroep Altena had gezorgd dat er een sleutel was om (bij slecht weer) binnen te zitten en
om gebruik te kunnen maken van de toiletten. Het in 1880 gebouwde Fort Giessen heeft deel
uitgemaakt van de Hollandse Waterlinie. Van binnen is het prachtig gerenoveerd. Wij zaten buiten
aan de picknickbank in de zon.
Een half uurtje later reden we door naar de Kornse Boezem, een natuurgebied met een grote plas.
Het wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Ook hier een mooie wandeling met o.a. de grote bonte
specht en dwarrelende vlinders, pinksterbloemen al in bloei en het geheel omlijst door de kreet van
een waterral.
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Dank aan Johan voor het bijhouden van de 62 waarnemingen:
Fuut, Dodaars, Aalscholver, Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Canadese gans
Nijlgans, Grauwe gans, Brandgans, Bergeend, Smient, Wilde eend, Krakeend, Wintertaling
Zomertaling, Kuifeend, Bruine kiekendief, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Fazant , Waterral,
Meerkoet, Waterhoen, Scholekster , Tureluur, Grutto, Kievit , Wulp, Kokmeeuw, Stormmeeuw,
Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, IJsvogel, Groene specht,
Grote bonte specht, Graspieper, Witte kwikstaart, Heggenmus, Winterkoning, Roodborsttapuit,
Merel, Cetti’s zanger, Tjiftjaf, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper, Spreeuw, Gaai,
Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Vink, Groenling , Putter, Kneu, Rietgors
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