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Al in de avonduren van 11 mei werd een avond- nachtwandeling gehouden. Daarbij werd naast
de bosuil ook een paartje houtsnip gezien en gehoord. Het geluid van beide vogels is fantastisch. Het
geluid van de bosuil wordt veel gebruikt in griezelfilms. Klikt u bij de houtsnip/herkenning eens door
naar zijn geluid: een soort gegrom, werkelijk prachtig.
De houtsnip is bekend om zijn langzame vlucht. Daarom is hij belangrijk voor de vliegtuigindustrie.
Hoe kan die vogel in de lucht blijven, als hij zo langzaam vliegt? Verder is opvallend dat hij zijn
snavel naar beneden gericht houdt in de vlucht. Dat doet denken aan de concorde.
12 Mei werd al om 05.30 uur gestart met de vroege wandeling. Gijs van Dorth, Paul en Corine
Baumann en Charlotte en Sander Terhorst gingen mee. Naast veel “gewoon spul” als de roodborst,
mezen, winterkoning, zwartkop, merel en zanglijster, vielen de vroege wielewaal, de geelgors en de
boompieper in de smaak. Het was een prachtige ochtend en de zonsopkomst was spectaculair. Het
doorkijkje van hole 2 naar hole 3 was fenomenaal. Behalve vogels waren ook hazen en een enkele
ree van de partij.
Om 08.00 uur waren we terug om te genieten van een heerlijk ontbijt van de Zellerij. Broodjes,
beleg, thee, koffie, vruchtensap, fruit en yoghurt, warme hapjes: in een woord geweldig! Gijs van
Dorth maakte van de gelegenheid gebruik om aan te geven, dat ze voornemens zijn een aantal
bloemenranden/velden aan te leggen, bijv. achter de green van hole 1. Voor het vlinder- en
bijenbestand zou dat geweldig zijn. En voor ons golfers levert dat mooie plaatjes op. Het idee sluit
heel goed aan bij het programma “Committed to Birds” van de NGF, waarbij naast vogels, ook
aandacht voor vlinders wordt gevraagd.
Na het ontbijt werd om 10.00 de ochtendwandeling gestart. Els Verkuyl, Ellen van Buiten, Hessel en
Carla Wijngaard waren nu van de partij. Samen hebben we opnieuw een mooie ronde gelopen. Om
golfers niet teveel te verstoren, werd nu meer over de paden gelopen. Op een later tijdstip hoor je
weer andere vogels. De spreeuwen en de vinken waren nu veel actiever. Zo samen konden we veel
geluiden wel herkennen, maar toch blijf je elke keer ook weer vogels horen, die je nog niet kent.
Terug voor de lunch van de Zellerij, hebben we alle vogels op flap gezet. Die heeft de rest van de
dag in de hal gestaan, zodat ieder die kwam, het resultaat kon zien. Daar stonden uiteindelijk 30
soorten op. Roodborst, houtsnip, vink, geelgors, tjiftjaf, fitis, houtduif, merel, zanglijster, heggemus,
winterkoning, boompieper, zwarte kraai, roek, buizerd, wielewaal, ekster, blauwe reiger, meerkoet,
wilde eend, zwartkop, grauwe gans, knobbelzwaan, (vlaamse) gaai, spreeuw, bosuil, staartmees,
koolmees, pimpelmees en witte kwikstaart.
Daar kunnen in het kader van de nationale vogelweek nog wel 10 soorten aan worden toegevoegd.
Dat maakt een mooie respectabele lijst, die kan worden doorgegeven voor de Nationale Vogeltelling!
Bedankt en tot volgend jaar!

