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Eerste excursie 2021 naar het Kristalbad tussen
Enschede en Hengelo

Zaterdag 16 januari is er in de loop van de dag sneeuw voorspeld voor onze
regio zo op het eind van de middag. Aanvang van de excursie was om 10 uur.
Dat er kou in de lucht hing, was goed te merken. Het was vrieskoud, en alle 6
deelnemers hadden zich dan ook winters gekleed. Toch waren er nog 4 diehards
met de fiets gekomen, er is wat moed voor nodig, maar echt wel lekker in de
vroege frisse ochtend. Voorzitter Wim, relatief dichtbij wonend, was met de
auto, vanwege het vele KNNV foldermateriaal, dat hij voor de liefhebbers had
meegenomen. Om mensen te interesseren voor de natuur.

Iedereen was benieuwd wat het Kristalbad ons deze ochtend zou brengen.
Sommigen komen hier vaker en weten dus wel wat we ongeveer kunnen ver-
wachten. Het leuke is natuurlijk steeds dat je nooit weet wat je op dit specifieke
moment aantreft. Ondanks deze focus, wezen we elkaar er wel op, dat het virus
ons eens te meer in de greep (om niet te zeggen wurggreep) heeft, zeker nu de
Engelse variant voet aan de grond begint te krijgen. We moeten geconcentreerd
blijven en vooral dus voldoende afstand bewaren van elkaar. Even wandelen
naar het ‘bad’ en dan meteen de verrekijkers in de aanslag. Een deel van de
groep beklimt de uitkijktoren. De helft bleef aan de grond.

“Daar in de rietkraag 2 bergeenden, of niet?”, “waar zie je die precies. Ik
zie ze niet”, “daar achter de groep grauw ganzen, ongeveer in het midden”,
“oh, ja, daar”. “Welke kleinere eenden zijn dat, daar vooraan”. “Dat zijn
wintertalingen, oa herkenbaar aan een mooi geel plekje op hun vleugels”. De
communicatie in onze relatief kleine groep schiet razendsnel heen en weer, ook
van boven naar beneden en vice versa. Iedereen is bevlogen om in vogeltermen te
blijven. Mooi is dat, al zijn er best verschillen in hoe er bijv. gereageerd wordt,
wanneer zich plotseling een onverwachte waarneming aandient. “He daar, een
gele kwikstaart, wacht even, er zit er nog een”, “waar zie je die”, klinkt het
uit meerdere monden. Ze zaten op een steenachtige, wat donkere ondergrond,
waardoor ze fraai uit de verf kwamen, zodra je ze in het vizier had gekregen.
Voor mij was het de eerste keer, dat ik deze vogeltjes zag en voel direct een
soort blije verbazing.
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Welke watervogels hebben we gezien: meerkoeten, grauwe ganzen, berg-
eenden, wintertalingen, enkele dodaars (hadden enkelen ook nog nooit gezien),
krakeenden, overvliegende knobbelzwanen (3, wat een bijzonder mooi geluid,
dat overvliegen), tafeleenden (wat een onverwachte en snelle duikers zijn dat
toch), kuifeenden, 2 brandganzen (verdwaalde exemplaren?), wilde eenden (na-
tuurlijk), een enkele waterhoen, één of ander hybride of parkgans, iemand zag
ook een (witte) soepgans, deze aanduiding belooft niet veel goeds, lijkt mij.
Verder nog een paar futen, aalscholvers.

Om het spannend te maken, merkte Wim Bakker op de terugweg naar de
auto (hij moest wat eerder weg), een waterral op. Dit meldde hij later op de
avond op de groepsapp, eerst werd aan een grap gedacht, maar hij had wel
degelijk bewijsmateriaal, t.w een geluidsopname. Wim vertelde, dat het dier
wellicht schrok van zijn hoest, waar door de ral zich liet horen. Bij inventarisaties
van deze soort zou men graag even in de handen klappen, waardoor de ral van
schrik begint te roepen, zoals alleen deze soort dat maar doet.

Welke niet-watervogels zagen we: merel, koolmees, pimpelmees, gaai en ek-
ster.

Om even voor 22 uur (ja, ja, de hele dag zijn we ermee bezig) krijgen we
van Cees het bericht dat we nog de zwarte kraai vergeten zijn. Klopt. Die
kraaien worden altijd vergeten, is een veelbetekenende reactie. Zo ongeveer na
elven in de ochtend beginnen we het met zijn allen toch wel aardig koud te
krijgen en lukt het niet meer zo goed om de camera te hanteren; het besluit is
dan gauw genomen, we stoppen ermee. Niet nadat we voor a.s. zaterdag een
vervolg excursie afspreken, die eigenlijk voor vandaag als tweede helft bedoeld
was. Dan gaan we naar het Vitens terrein, nu al zin in!

Tekst: Jan
Foto’s: Rebecca en Jan
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Figuur 1: Brandgans en twee bergeenden. Foto: Rebecca

Figuur 2: Fuut. Foto: Rebecca
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Figuur 3: Grauwe gans. Foto: Rebecca

Figuur 4: Grote gele kwikstaart. Foto: Rebecca
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Figuur 5: Krakeenden. Foto: Rebecca

Figuur 6: Kuifeend. Foto: Rebecca
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Figuur 7: Blauwe reiger met dodaarsjes en wilde eenden. Foto: Rebecca

Figuur 8: Tafeleend. Foto: Rebecca
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Figuur 9: Wintertalingen. Foto: Rebecca

Figuur 10: Kijker Jan. Foto: Rebecca

7



Figuur 11: Kijkers Wim en Cees bij het kijkscherm. Foto: Jan
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Figuur 12: Kijkers Wim en Kevin. Foto: Jan
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Figuur 13: Rebecca in actie! Foto: Jan
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