Excursie Waterberging Noorderveld.
Cees Baart
De titel van het verslag laat zien dat we niet naar de “ondergelopen
bollenlandjes” zijn geweest. Dit jaar zijn deze er helaas in de omgeving van
Castricum niet. Maar gelukkig hebben we het Groene Boekje met hierin de
goede vogelgebieden achter de hand. Hierin staat als nr. 13
de
Waterberging Noorderveld + polder genoemd. Als we hier naar toe fietsen
kijken we onderweg natuurlijk ook naar vogels, want anders zouden we de
Merel, Ekster en Koolmees niet gezien en gehoord hebben.
In het open landschap op het fietspad van de Korendijk ziet Gijs zijn
roofvogels; de Buizerd en de Torenvalk. Julian neemt het boek erbij en
ontdekt dat het een man Torenvalk is. Leuk! We stellen hier onder andere
vast aan de hand van 3 doortrekkende Tapuiten, dat de vogeltrek volop
begonnen is. Het is een interessante plek waar we nu staan, want aan de
ene kant (noordelijk) zien we vooral weilanden met Wilde Eend,
Knobbelzwaan, Graspieper, Nijlgans en Kievit en aan de andere kant
(zuidelijk) zien we akkers met Kauwen in het stro. Beide plekken hebben zo
hun ‘eigen’ vogels. We fietsen door en hopen de Buizerd van dichtbij te
kunnen zien. Amber ziet deze jammer genoeg net wegvliegen. Wanneer we
bij een pas gemaaid weiland stoppen, zien we hier heel veel Kieviten, enkele
Blauwe Reigers, Stormmeeuwen, een Holenduif, een Kleine Mantelmeeuw,
Spreeuwen en Kokmeeuwen. Nog een klein stukje en dan zijn we bij de
Waterberging. De telescopen worden in stelling gebracht en Jop en Arthur
speuren het water af.
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Jop vertelt ons van de ‘witte spiegel’ van de Krakeend die hij ziet en verder
kunnen we hier op onze lijst bijschrijven Aalscholver, Zilvermeeuw,
Wintertaling, Slobeend, Smient, Pijlstaart, Brandgans, Meerkoet, Bonte
Strandloper, Kemphaan en Zwarte Kraai. Op de terugweg zegt Victor dat hij
het jammer vindt dat hij de Ooievaar nog niet gezien heeft. Hij heeft het
nauwelijks gezegd of Marian roept “Ooievaar!” Snel de telescopen
neergezet en warempel Victor krijgt zijn Ooievaar te zien. En daar blijft het
niet bij, want even verderop staat ook nog een Lepelaar en zien we een
Witte Kwikstaart van dichtbij. Wanneer we tenslotte ook de Huiszwaluw,
Boerenzwaluw, Houtduif, Grauwe Gans en Watersnip meetellen, komen we
op 38 soorten! Tussendoor heeft de ‘oud-jarige’ Wouter ons nog getrakteerd
en samen met al die vogels die we vandaag in beeld gekregen hebben en
het mooie weer, maakt dit deze excursie zeker tot een geslaagde.

