
Verslag excursie Isabellagriend 5 januari 2020  
 
Als eerste excursie van 2020 gaan wij een rondje lopen over Isabellagriend bij Herten. 
Het is een landtong tussen de Lus van Linne en de Oolderplas. We komen met 19 mensen bij 
elkaar bij de Schuur in Herten. Net voordat wij willen starten om half acht trok er een grote 
aantal kauwen over. We denken toch wel zo’n 750 stuks. Het is een voedseltrek, dat wil 
zeggen dat de vogels van de slaapplaats naar hun foerageer plekken gaan. Dus qua aantal 

vogels zitten we al goed. Ook de huismussen 
zitten volop in de omliggende heggen en 
enkele holenduiven vliegen over. We lopen 
door de straatjes richting Molengriend. Daar 
er hier volop gebouwd wordt, zijn er weinig 
vogels te zien. Het steenuiltje bij de kast in de 
boomgaard laat het ook af weten. Op de dijk 
langs de Maas kijken we over de grindgaten. 
Op het Gerelingsplas vliegen zo’n 100 kieviten 
op om even later weer op het strandje te 
landen. Overal op de weilanden en in het 
water zijn grote hoeveelheden ganzen 
aanwezig. De overhand hebben toch wel de 

kolganzen, gevolgd door de grauwe. Op de paaltjes langs het weiland zitten twee buizerds te 
loeren op hun kans een muisje te kunnen verschalken. Als we door het poortje gaan zit links 
een winterkoninkje te ratelen. Over de 
Oolderplas uitkijkend, zien we al snel een 
koppeltje grote zaagbekken en iets 
verderop nog enkele baltsende 
brilduikers.  
Een groepje putters wordt door ons 
opgejaagd, gevolgd door enkele kneuen. 
Op de punt van de landtong zien we op de 
Maas twee zwarte zwanen 
ronddobberen. Op het land zelf valt het 
wat tegen. Wel vliegen er nog enkele 

kramsvogels over. Op het plasje midden 
op Isabellagriend zien we zowaar een 
bever overzwemmen. Dat maak je ook niet elke dag mee. Een ijsvogel scheert over het 
water. Op de terugweg vallen een paar geelgorzen op. Ook twee rietgorzen vluchten langs 
de Maas weg. Alvorens we over de dijk weer terug willen lopen zien we, dat het aantal 
zaagbekken en brilduikers zijn uitgebreid. Langs de kant smienten en kuifeenden.  Hier 
neemt ook onze jongste (8 jaar) liefhebber afscheid, moe maar wel voldaan. Je kunt niet 
jong genoeg beginnen om van de prachtige natuur en vogels te genieten. 
Op de schrijflijst staan toch nog 50 soorten genoteerd.  
 
Meinse van der Velde 
 
  

Baltsende brilduikers  

Kievit  


