Verslag excursie Linnerweerd/Osen 08-01-2017
Onze eerste excursie van het nieuwe jaar.
Gisteren was het overal veel te glad en te
gevaarlijk voor een excursie, dus ben ik
bang voor het weer vandaag. Het is volop
aan het dooien, 3 graden maar wel enorm
mistig. We gaan dan met maar acht
mensen precies om half negen van start
tegenover de kerk van Linne. We lopen het
pad op richting Osen over het
Weerdervoetpad. Links stijgen grote
hoeveelheden ganzen op om in de
omliggende weilanden te gaan grazen. Het
zijn diverse soorten zoals de grauwe gans,
kolgans, rietgans en zowaar een canadeze
gans. Maar het zicht is echt beperkt en pas
bij de boomgaarden zien wij enkele mezen
samen met vinken en merels. In de hoge
bomen bij het landgoed Ravenburg zitten
een groot aantal kramsvogels, duidelijk hoorbaar aan het typisch geluid, “Tsjak,
tsjak tsjak”. Het moeten er minstens een stuk of vijftig zijn. We lopen over het
bruggetje bij de vistrappen, waar een paar wilde eenden zich ophouden. Aan
de rechterkant van de waterkrachtcentrale zijn een paartje grote zaagbekken
aan het foerageren, maar zij slaan direct op
de vlucht als zij ons zien. We lopen over de
fietsbrug van de stuw, maar ook hier is er
weinig activiteit van de vogels te bekennen.
Naar onder lopend over de overloop van de
Maas zitten een groot aantal putters, die
zich tegoed doen aan de zaden van de
kaardebollen. Op het water zwemmen de
meerkoeten en kokmeeuwen. Over de
baggergaten kunnen wij niet kijken, daar
deze in zeer dicht mist gehuld zijn en
besluiten dan ook maar om niet verder te
lopen. Marleen trakteert ons op een
heerlijke knapkoek en na een kop koffie keren wij een stuk terug, om over de
brug van de vistrap rechts af te slaan langs de Maas op. Op de maas zijn er
ineens zes grote zaagbekken, drie man en drie vrouw. Een groepje van vier

dodaarsjes duiken onafgebroken naar etenswaar. Via de vlootbeek vervolgen
wij onze weg terug naar de auto’s. Ondertussen zit nog een eenzame
graspieper langs het water. Helaas hebben wij niet veel soorten (30) kunnen
noteren, maar voor de gezelligheid hoefden wij het zeker niet te laten.
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