Stamg ast van de Kabbelaarsban k
Rien Sluys
Op 28 december vond weer de zo langzamerhand
traditionele ganzenexcursie plaats. 's Morgens
acht uur stond het vertrek gepland vanaf het Jan
Verwey Natuurcentrum. Het was koud, maar het
beloofde een prachtige dag te worden.
Na enig krabwerk en wat improviseren, de auto
deur van Willem Baalbergen wilde wel open, maar
niet meer dicht, zodat een stuk touw tijdelijk uit
komst moest bieden, gingen 18 personen in 5
auto's op weg.
De eerste stop in Stellendam leverde een aantal
mooie waarnemingen op. Ver weg werd er een
Slechtvalk op een paal ontdekt, die zich ook nog
vliegend liet bewonderen. Langs de waterlijn lie
pen verschillende soorten steltlopers, waarbij voor
al de kleur van de Kieviten, grijs op de rug
vanwege de rijp, onwezenlijk overkwam. Tussen
de vele soorten eenden werden ook Nonnetjes ont
dekt.
Na wat te zijn opgewarmd, met een hete kop koffie
in de auto, werd koers gezet naar de Scheelhoek.
Op deze plek kun je er bijna zeker van zijn dat er
zich ganzen bevinden. Ook dit keer werden we op
ons wenken bediend. Er liep een grote groep
Brandganzen te grazen en al snel werd er in die
groep een Sneeuwgans ontdekt. De ontdekking
van een Roodhalsgans zorgde voor een lichte pa
niek. "Waar? Wie heeft hem in de kijker? Hij zit
midden in het beeld. Ik zie niets. Ja ik geloof dat ik
'm heb. Kan niet want hij is nu niet zichtbaar. • Uit
het voorgaande blijkt wel, dat, ondanks dat de ver
schillen tussen de Brandgans en Roodhalsgans
heel duidelijk zijn, het in de praktijk behoorlijk lastig
is om een Roodhalsgans tussen de Brandganzen
te ontdekken. Uiteindelijk heeft iedereen dit prachti
ge beest waargenomen.
Voordat we aan de koffie gingen in Goedereede
bezochten we wat poldertjes in de omgeving, waar
een aantal Kolganzen werd waargenomen. Binnen
de kortste keren waren we 3 auto's uit de colonne
kwijtgeraakt, maar de aantrekkingskracht van een
warm café met koffie en appeltaart zorgde, na enig
bijsturen, voor een complete hergroepering.
Na dit 'gezelligheids-oponthoud' werd koers gezet
naar de Brouwersdam, maar niet eerder dan dat
de voorzitter door een plaatselijke verslaggever uit
gebreid werd geïnterviewd over naar ik meen onze
ornithologische escapades. Het was de man niet
geheel duidelijk wat we met kijkers om de nek in
de kroeg te zoeken hadden. De zeekant van de
Brouwersdam leverde niet de IJseenden op waar
op gehoopt werd en ook de Roodhalsfuten lieten
het afweten. Wel werden er drie Roodkeelduikers
waargenomen, duidelijk minder dan voorgaande ja
ren.
Diverse soorten steltlopers, zoals Kanoet, Paarse
Strandloper, Steenloper, Goud- en Zilverplevier,
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Bonte Strandloper en Steenloper waren prachtig te
zien. Evenals een grqep Rotganzen die op de dam
hun kostje opscharrelden tussen wier en algen.
Aan de binnenzijde van de Brouwersdam, nabij de
Kabbelaarsbank, konden we de Grote Burgemees
ter van heel dichtbij bekijken, zo dichtbij dat enke
len hem letterlijk over het hoofd zagen. Deze vogel
is daar inmiddels al voor het 12e jaar aanwezig.
Vervolgens werd op Schouwen-Duiveland in wei
en akkerland, via allerlei polderwaggeljes gezocht
naar ganzen en wel speciaal Rietganzen, die, zij
het in geen grote aantallen, gevonden werden. Tij
dens deze zoekactie werden ook Sperwer en Blau
we Kiekendief waargenomen.

Roodhalsgans

In een werkhaven nabij Duikhuisjes werd tever
geefs gezocht naar de Kleine Zilverreiger die daar
een week eerder nog gesignaleerd was. Wel wer
den hier prachtige manneljes Brilduiker waargeno
men. De laatste plek die werd bezocht waren de
Ouwerkerkse Inlagen, waar o.a Zwarte Ruiters,
Wintertalingen, Slobeenden en verrassenderwijs 5
Kluten werden gesignaleerd. Dit bracht het totaal
aantal waargenomen soorten op 75. Na een korte
stop bij de Grevelingendam, waar zich op een plas
zeer veel Smienten bevonden, werd koers gezet
naar het Noordwijkse. Het was zoals ons door de
weerman voorspeld was, een koude, maar prach
tig zonnige dag geworden.

