
 

 

                                                                                                               
 
                 
 
 

Verslag steltlopers excursie VWG 19-4-2015 
 
Onder "leiding" van Martijn de Jong vertrokken we met 11 deelnemers totaal in 3 auto's om 8 uur vanaf de 
parkeerplaats van Golfclub Zegersloot voor een mooi dagje "vogelen". Met kijkers, koffie en broodjes achterin 
en een ontluikend zonnetje bovenop gingen we eerst richting "De Groene Jonker". 
Na onderweg een mooie Buizerd gespot te hebben die voor ons keurig in een boom poseerde werden we al direct 
verrast door een mooie Blauwborst die ons, door met enige regelmaat bovenin het riet te gaan zitten, de 
gelegenheid gaf om zich te laten bekijken. Een bijna "on-Nederlands" vogeltje, zo mooi. 
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Vanuit het riet snorde ons de Snor tegemoet die ook prachtig op de foto gezet werd. 
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Tot de meer aparte waarnemingen mochten we ook de geoorde Fuut rekenen. Stefan had het op zich genomen 
om alle waarnemingen te noteren en kwam bijna papier te kort! Alhoewel de steltlopers het wat af lieten weten 
zagen we ook de lepelaar. 
Rond een uur of 11 door naar de Waverhoek bij de Vinkeveense Plassen. 
Al snel werd duidelijk waar de "Jonkerse" steltlopers gebleven waren want hier werden we getrakteerd op een 
overdaad aan moois. Op de parkeerplaats werd zelfs nog een "Bartho Braatmannetje" gespot dus mochten we 
gerust spreken van "Goede Tijden". Zeker omdat de zon inmiddels ook volop begon te schijnen. 
Rond de klok van 13.00 reden we door naar Het Landje van Geijssel  bij Ouder Amstel. Een leuk landje met 
vogelhut. Vooral de Kemphaan (ook het mannetje!) was goed vertegenwoordigd. Na een uurtje hebben we nog 
even gekeken of er elders nog moois te zien was maar behoudens een overstekend verkeersbord bleek dit niet het 
geval. Tijd dus om huiswaarts te keren met een keur aan waarnemingen. 
Hieronder de lijst, met dank aan Stefan. 
 
Al met al een perfecte en gezellige dag ! 



 

 

 

Tellijst vogelwerkgroep excursie 19 april 2015  naar De Groene Jonker, Waverhoek,  
 

Botshol en  Het Landje van Geijssel  
 

1   wilde eend,   26  wulp,    51  zwarte kraai, 
2   grauwe gans,   27  blauwe reiger,   52  gaai,  
3   snor,   28  lepelaar,    53  kleine plevier, 
4   kievit,    29  nijlgans,    54  goudplevier,  
5   blauwborst,   30  grutto,    55  grote mantelmeeuw,  
6   rietzanger,  31  spreeuw,    56  Indische gans, 
7   rietgors,    32  fitis,    57  bosruiter, 
8   knobbelzwaan,   33  aalscholver,   58  sperwer, 
9   bruine kiekendief,  34  kluut,     59  regenwulp, 
10 tafeleend,   35  ekster,     60  houtduif, 
11 smient,    36  kauw,     61  turkse tortel, 
12 waterhoen,   37  visdief,    62  koolmees, 
13 Canadese gans,  38  scholekster,   63  huismus, 
14 tureluur,    39  bonte strandloper,   64  merel, 
15 kuifeend,    40  groenpootruiter,   65  winterkoning,  
16 kokmeeuw,  41  bontbekplevier,    66  torenvalk, 
17 bergeend,   42  witgatje,    67  buizerd, 
18 krakeend,   43  zwarte ruiter,   68   
19 geoorde fuut,  44  krombekstrandloper,  69  
20 fuut,    45  witte kwikstaart,   70  
21 buizerd,    46  kemphaan,   71  
22 pijlstaart,   47  wintertaling,   72  
23 zwartkopmeeuw,  48  meerkoet,   73  
24 slobeend,   49  huiszwaluw,   75   dagpauwoog, 
25 kleine mantelmeeuw, 50  boerenzwaluw,   75   haas, 
  
    
 
 


