
Net als twee jaar geleden op 8 oktober 2016 (zie ons verslag in Veerkracht 2017-1 op onze 
webstek www.vwgboz.nl) besloten we opnieuw een excursie te houden op de Molenplaat, die 
ook toegankelijk was voor niet-leden. Helaas hadden een 6-tal leden zich afgemeld, wegens 
ziekte of andere verplichtingen. Ook Jan als organisator van de wandeling, lag met 39°C 
koorts op bed. Zijn taak werd overgenomen door Hidde.

Om 09.00 uur verzamelden zich aan de slagboom op de Noordlandseweg een 8 tal leden 
en 3 niet-leden. Hidde, Lucie, Sjaan, Mija, Sarah-Jane, Walter, Marike en Ria. Ben en Jan 
(twee vogelliefhebbers) en Beatrix (IVN). Hidde geeft uitleg wat we verwachten kunnen 
tijdens de wandeling en stelt dat door de zeer harde wind, de kans erg groot is, dat de 
meeste vogels zich gedrukt zullen houden.
We zien bij het startpunt al Bergeenden, Kuifeenden, Wilde Eenden en Meerkoeten. Dan 

starten we de tocht via het eerste stukje fietspad om dan rechtsaf 
te slaan over het  graspad. Alvorens dat in te slaan, zien we aan 
onze linkerhand op het water een Blauwe Reiger op een paal 
zitten, op het water een Fuut en een Aalscholver. 

Een groep Slobeenden geeft Hidde de gelegenheid 
een korte toelichting te geven over de muggenlarvenpopulatie. 
Slobeenden met hun spatelvormige snavel slobberen kroos en 
waterdiertjes op, zoals ook muggenlarven. 

We zien op de weilanden wel Grote Canadese Ganzen, maar 
niet de spectaculaire grote groepen die je daar meestal aantreft. 
Een Blauwe Kiekendief scheert door de lucht, maar 
krijgt extra snelheid door de harde wind en is al snel 
uit beeld.
Sjaan hoopt op de Klapekster, maar die laat zich niet zien. 
Wel een Graspieper, waarop Hidde vertelt dat het nest van de
Graspieper populair is bij de Koekoek. 
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Een Koekoek specialiseert zich op één bepaalde vogelsoort of –familie. 
Zo zijn er Heggenmus-koekoeken, of Gekraagde Roodstaart-koekoeken 
en dus ook Graspieper-koekoeken. Ze speuren van grote hoogtes de om-
geving af naar de nesten en leggen dan hun eieren in het nest, die vaak 
ook nog qua kleur overeenkomen met de eieren van de pleegvogel.

De harde wind zorgt er voor dat petjes afwaaien en je alle spullen goed 
vast moet houden. We besluiten dan ook de koffiepauze niet op de hoek 
boven aan de dijk te houden, maar iets naar beneden te lopen langs het 
water. Zelfs hier moeten we nog achter de koffiebekertjes aan rennen en 
waait de koffie bijna uit de bekers. Annelies, hoewel er zelf niet bij, had 
een Beppetaart gemaakt, die we bij de koffie nuttigen en bonbons kwa-
men ook nog tevoorschijn. Op het water grote groepen Kuifeenden en 
enkele Middelste Zaagbekken.

Daarna wandelen we langs de verharde weg weer terug naar de slagboom 
en zien daar tot slot ook nog Nonnetjes. Er vliegt een groep Kokmeeuwen 
rond, maar door Hidde leren we dat meeuwen herkennen toch een vak 
apart is, want er vliegt ook een Stormmeeuw tussen.
Rond 11.00 uur waren we weer terug bij de auto’s en keerde iedereen 
weer huiswaarts.
Zagen we bij de vorige excursie 58 soorten, nu bleef het beperkt tot 29 
soorten. Het slechte weer heeft hierbij zeker een rol gespeeld.

De score
• Bergeend
• Kuifeend
• Wilde Eend
• Meerkoet
• Blauwe Reiger
• Fuut
• Aalscholver
• Slobeend
• Grote Canadese Gans
• Zwarte Kraai
• Wulp
• Blauwe Kiekendief
• Wintertaling
• Tafeleend
• Graspieper
• Buizerd
• Middelste Zaagbek
• Zilvermeeuw
• Kokmeeuw
• Stormmeeuw
• Grauwe Gans
• Kievit
• Spreeuw
• Krakeend
• Grote Zaagbek
• Kauw
• Ekster
• Nonnetje
• Knobbelzwaan

met dank aan Marike, 
die de soortenlijst bijhield
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