
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

Door de stormachtige wind en de zeer onzekere weersverwachtingen voor deze dag, werd na veel overweging
besloten de tocht naar de pier van IJmuiden af te gelasten. Als alternatief werd een dagtocht gemaakt naar

de Hondbossche zeewering en aanliggende polders bij Petten. Door het stralende weer en de aardig
getemperde wind , werd het alsnog een mooie en succesvolle excursiedag.
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De Hondsbossche zeewering wordt gekenmerkt door een lange rij strekdammen die haaks op de dijk een heel
eind de zee in steken. Met de telescoop worden deze goed afgezocht en zien we onder andere Paarse
strandloper en Drieteenstrandloper. Aan de horizon zijn vissende Jan van Genten te zien en vliegen er

regelmatig Roodkeelduikers langs. Enkele duikers laten zich een eindje achter de branding ook even ter plaatse
zien.



Na enige tijd turen over zee rijden we met de auto door de polders tussen Petten en Camperduin. Hier zijn in
de afgelopen week meerdere Dwergganzen gezien, maar tussen de vele ganzen die op enige afstand van de weg
zitten worden deze niet gevonden. Wel laat een Slechtvalk zich prachtig bekijken als deze voor enige onrust

zorgt onder de ganzen, Kieviten en Wulpen in de polders, en vervolgens plaatsneemt op een hek.



Na de middag volgen we de kustlijn richting het noorden om ten westen van Den Helder het strand bij
Huisduinen op te zoeken. Langs de oever zien we een groep Kanoeten en op het strand ontdekken we een groep

van zeker 25 Sneeuwgorzen die zich, ondanks de vele wandelaars, prachtig laten bekijken. De vogels komen
zelfs tot zo’n 10-15 meter afstand foerageren. Tenslotte bezoeken we in een park in Den Helder een Kleine
burgemeester, die hier al weken onafgebroken aanwezig is in een groep meeuwen. Ook deze vogel is tot op

korte afstand zeer fraai te bekijken. Een mooie afsluiting van deze excursiedag (foto’s: Benno van den Hoek
©).



Deelnemers excursie (3); Henk Schuur, Rob Compaijen & Benno van den Hoek .




