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N A T U U R  I N  E N  O M  W E S T Z A A N  -  F R E D  E E R E N B E R G

De smient is een echte  
wintergast
Het is maart, veel smienten zijn in oktober, november al gearriveerd. 
Het zijn wintergasten bij uitstek. De ganzen en andere wintergasten van 
onze bodem lijkt het niet te deren: duizenden smienten laten luidkeels 
van zich horen. Smienten vertrekken zo een beetje in de periode februa-
ri, maart, april naar het hoge, koude noorden om daar hun jongen voort 
te brengen. Daar stikt het dan van de insecten voor de jonge kuikens. 
Het legsel bestaat uit zes tot negen roomkleurige eieren, die door het 
wijfje gedurende 24 dagen worden bebroed. 

Smienten (Mareca penelope) zijn 
zogeheten grondeleenden, net als 
bijvoorbeeld onze wilde eenden 
en slobeenden. Ze foerageren door 
zowel oppervlakkig ‘te happen’ in het 
water als half-duikend. Ze kantelen 
hierbij het lijf, steken dit half onder 
water en houden alleen ‘het kontje’ 
boven het water. Een grappig gezicht! 
Smienten hebben een relatief korte, 
grijze snavel. Vrouwtjes zijn minder 
getekend dan mannetjes en zijn gro-
tendeels bruin. Mannetjes hebben 
een kenmerkende kastanjebruine  
kop met een roomgele streep op het 
voorhoofd. Hun borst is roze-achtig, 
de flanken grijsblauw met een witte 

dijvlek. De onderbuik is wit, de staart-
dekveren zijn zwart. In de vlucht val-
len bij het mannetje de grote witte 
vleugelvelden op. Bij het vrouwtje 
zijn de blauwgrijze snavel en de witte 
buik de opvallendste kenmerken. De 
lengte van een smient is 75 tot 86 cm. 
Het geluid van de mannetjes is een 
hoog kenmerkend ‘piiew piiew’ en 
van vrouwtjes ‘rarr’. De kenmerkende 
roep heeft ze de bijnaam ‘fluiteend’ 
gegeven. ‘s Nachts kun je de kenmer-
kende roep van overvliegende exem-
plaren horen. 

Smienten verblijven in de zomer in 
Noord-Scandinavië en Siberië. Heel 

zelden broeden ze ook in Nederland. 
In het najaar gaan de smienten in gro-
ten getale naar het zuiden en zijn dan 
te vinden op plassen en poldersloten 
bij ons in de Zaanstreek. Hun dieet 
bestaat voor bijna 100 procent uit 
plantaardig voedsel: gras, bladeren, 
zaden, wortels van planten en algen. 
Het vrouwtje eet in het broedseizoen 
in het noorden als aanvulling op haar 
dieet ook wel muggen, zodat ze in 
goede conditie blijft. Op kwelders 
langs onze kust leven ze vooral van 

zeegras en zeekraal. Veel smienten 
rusten overdag op grotere waterop-
pervlaktes, en vliegen in de scheme-
ring naar weilanden in de buurt om er 
naar voedsel te zoeken. 

Smienten zijn het liefst bij schoon, 
zoet water met een rijke oever en 
waterbegroeiing. Ideaal zijn de wet-
lands in onze omgeving, door de fan-
tastische open vegetatie alhier. Het is 
een wat schuwe vogel, maar wel heel 
mooi. 

Boven: Zwam aan onze bekende kastanje-
boom op kruising Kerkbuurt-Raadhuisstraat. 
Het begin van het einde? 
Onder: De grote bruine parasolzwam, zeer 
groot van afmeting.

Een smietenpaar. Links het mannetje. Foto Gerda Bekker-Visser.

Eindelijk weer reuring

Op 8 februari was het dan zover: de 
eerste bingo in 2022 en wat had-
den de mensen er weer zin in. 

De activiteitencommissie heeft 
besloten om de dinsdagmiddag van 
vier keer per maand terug te brengen 
naar twee per maand. Er heeft name-
lijk een enorme verschuiving plaats 
gevonden in de twee coronajaren. 
Er zijn maar liefst 40 nieuwe bewo-
ners in het complex. De commissie 
wil eerst even afwachten of er nog 
genoeg animo voor de dinsdagmid-
dag is.

Het koffieuurtje op de dinsdagoch-
tend/donderdagochtend is ook weer 
begonnen. Zo ook het wijkrestau-
rant en het sjoelen en klaverjassen. 
Als De Wessaner eind maart uitkomt, 
dan hebben we op de dinsdagmid-
dag weer een gezellige muziekmid-
dag mogen beleven. René Eshuijs en 
Ester zijn deze keer de sfeer makers en 
reken maar dat er weer volop wordt 
genoten van hun optreden.

April is een maand vol gezelligheid 
en daar kom ik in de volgende Wes-
saner op terug. Het kan niet genoeg 
gemeld worden, maar nogmaals, alle 
activiteiten zijn voor alle Westzaners. 
Dus waar u ook woont in het dorp, u 
bent van harte welkom.
Voor de sjoelmiddag zoeken we met 
spoed een vrijwilliger om op de vrij-
dagmiddag twee uurtjes te helpen. 
Mocht u een paar uurtjes over heb-
ben, dan zou dat geweldig zijn.

Samen Zomeren 
Wat zal dat een cadeautje zijn om 
Samen Zomeren het weer te mogen 
organiseren. Het staat voor 30 augus-
tus op de agenda, dus duimen maar 
dat alles normaal blijft en dit feestje 
mag doorgaan! 

Het jaarlijkse uitje is te kort dag. Toch 
proberen wij als vrijwilligers wat 
te bedenken. Zodra daar meer van 
bekend is, staat het op het prikbord.

Marion Bruins

Activiteiten Lambert Melisz

Hopelijk wordt het weer als vanouds een volle zaal. Zie de foto van vorig jaar, toen het eventjes mocht van Rutte.


