8 april 2017 - Oeverlanden Hollands Diep, Strijensas
Zaterdagmorgen 8 april om 06.30 uur verzamelden zich 13 vogelwerkgroepleden op de parkeerplaats bij de
Salamander. Het was nog maar net licht, een beetje fris en licht bewolkt. De vorige excursie naar de Malpie
hadden we door de weersomstandigheden moeten afgelasten en nu gaven de weersberichten aan dat de
mogelijkheid van grondmist aanwezig was. Vol goede moed gingen we op stap naar de Oeverlanden
Hollands Diep, een nieuw natuurgebied bij Strijensas.
In het aan Strijensas grenzende gebied "Oeverlanden Hollands Diep" werden tot 2005 nog aardappels en
bieten verbouwd. Maar sinds 2006 behoren de Sasseplaat, Zeehondenplaat, Albert-, Pieters en
Leendertspolder (voormalige ALP-polder), Hoogezandse Gorzen en Oosterse Bekade Gorzen tot het
Deltanatuurgebied.
Oeverlanden Hollands Diep was één van de eerste schakels in het grootschalig herstel van de oevers tussen
de Biesbosch en de Haringvlietsluizen. Oeverlanden Hollands Diep staat in open verbinding met het
Hollands Diep. Net als zijn grote broer de Biesbosch, is ook het gebied Oeverlanden Hollands Diep een
zoetwatergetijdegebied. De Oeverlanden strekken zich uit in het zuidoosten van Zuid-Holland, van
Numansdorp tot Strijensas. Hier vind je ongerepte natuur, met verruigde rietlanden, open water, geulen en
kreken, buitendijkse natuur en wilgenbossen en met eb en vloed dus, wat zeldzaam is op zoet water.
Heel bijzonder aan de Oeverlanden Hollands Diep zijn de doorgeschoten grienden: vochtige akkers waar
wilgen worden verbouwd. Tot halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw werd er volop griendhout
geoogst. Na 1965 bleek de teelt niet meer rendabel en verwilderden de grienden. Op de Esscheplaat staan
twee oude griendketen die herinneren aan de periode dat de grienden nog werden gehakt. De grienden zijn
na bijna vijftig jaar doorgeschoten tot opgaand wilgenbos met veel dood hout. Voor bosuilen, havik, grote
bonte spechten en boomklevers is het er goed toeven.
Aangekomen op de parkeerplaats bij het gebied was het zicht goed, licht bewolkt en een fris briesje.
Maar wat ons de eerste minuten overkwam was verbazend. Vlak voor ons in de rietkragen vloog een koppel
blauwe kiekendieven met nestmateriaal, een prachtig gezicht zo dichtbij. En de cetti's zanger floot het
hoogste lied maar liet zich niet zien, de blauwborst daarentegen liet zijn gezang horen en vloog af en toe op
uit het riet zodat we hem goed konden zien. We hebben hier ruim tien minuten staan genieten van de vele
vogelsoorten, in volgorde van opkomst; winterkoning, wilde eend, fazant, fitis, nijlgans, rietzanger,
houtduif, grauwe gans, tjiftjaf, kleine karekiet en koolmees.
We zijn uiteindelijk toch maar
op pad gegaan, al hadden
sommige van ons hier wel
hun stoeltje willen weg zetten
en genieten van al het moois.
Aan deze zijde van de
Sasseplaat zagen we o.a. de
blauwe reiger en de grote
zilverreiger overvliegen,
hoorden we de groene specht
en zagen we de grote bonte
specht, merel, spreeuw,

zwartkop, vink en meerkoet. Plotseling het geratel van de snor of was het nu toch de sprinkhaanzanger.
Thieu en Kees vergeleken de geluiden via de app op hun telefoon en beide heren hadden gelijk, het was de
sprinkhaanzanger. In de verte werd ook de koekoek gehoord, voor velen van ons de eerste dit jaar.
Intussen aangekomen bij het eerste bruggetje, we zijn dan al ruim een half uur op pad en hebben net 500
meter gelopen, zagen we aan de overzijde bevervraatsporen. In dit gedeelte van de ALP-polder zagen we
aalscholver, lepelaar en baltsende futen, wintertaling, kuifeend, smient, krakeend en slobeend. allen in grote
getale aanwezig.

In het nu volgend half uur liepen we naar de uitkijktoren van waar we een mooi uitzicht hadden over het
gebied. Op de wateren rondom ons heen zagen we; kokmeeuwen, zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen,
grutto's, knobbelzwaan, grote Canadese ganzen, dodaars, kluten, tureluurs, scholeksters, kieviten, vloog een
witte kwikstaart op, zagen we onze eerste boerenzwaluwen dit jaar, maar ook de graspieper was aanwezig.

Het bleef genieten en als je met de scoop nog eens goed het gebied nakeek zag je nog meerdere soorten
voorbij komen zoals in dit geval met de pijlstaarten. Onderweg naar de pauzeplaats hoorden we nog de
boomkruiper en de heggenmus. Aangekomen bij de pauzeplaats met de toepasselijke naam bij de stenen zitelementen;"Boter, Kaas en Eieren", namen we even de tijd voor een bakske en een bammetje.
Het was intussen al half tien en we hadden een afstand afgelegd van ongeveer twee kilometer, een
vogelaarsgemiddelde van 1 km/uur, maar wat hebben we al veel soorten gezien.
Nadat we van een koffiepauze van een half uurtje genoten hadden, intussen liet het zonnetje zich ook al
goed zien, trokken we weer verder en zagen we langs de Esscheplaat nog een boomklever, kluut en tureluur.
Aan de noordkant van de plaat van het land van Essche zag Kees nog een paar watervogels die we niet goed
konden thuisbrengen. Na een aantal soorten uitgesloten te hebben kwamen we toch uit op een tweetal
vrouwelijke kemphanen. In de steile oeverwand van het water zagen we vele oeverzwaluwen de holen in en
uit vliegen. Aangekomen aan de overkant liepen we via het fietspad in een uurtje terug naar de
parkeerplaats. Onderweg nog de volgende waarnemingen; torenvalk, ekster, cetti's zanger, rietgors, buizerd,
putters, fazant, graspiepers, kauw, stormmeeuw, watersnip opvliegend en nog een tjiftjaf. Op het gras langs
de fietspad liepen ook nog vele schapen, we telden 40 lammeren bij 36 ouderdieren.

Op de parkeerplaats aangekomen besloten we bij restaurant "de Batterij" aan de jachthaven van Strijensas
nog een kopje koffie met appelgebak en slagroom te nemen en zo deze mooie excursie af te sluiten.
Als we de totalen bekijken denk ik dat we een record aantal waarnemingen hebben deze morgen met 62
waargenomen vogelsoorten.
Eenieder dank voor de gezelligheid en voor zijn of haar inbreng, tot de volgende.
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