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In de vroege zondagochtend zijn we met 2 auto’s richting de provincie Zeeland vertrokken 

voor onze “vogelspot” excursie. Onderweg spotten we op verschillende plekken een buizerd 

die langs de snelweg op een hogere plek of “uitkijkpost” speurt naar prooi. 

Als eerste zijn we naar het nationaal park Oosterschelde gegaan. Bij kijkplek “Rammegors” 

hebben we o.a. krakeenden, wintertalingen, bergeenden en pijlstaarten gezien, ook hoorden 

we daar het karakteristieke geluid van de wulp. In de nabijgelegen weilanden foerageerden 

er de nodige grauwe- en rotganzen, en terwijl we naar de kijkscherm ‘Stinkgat’ wandelen 

kwamen deze ook in grote getale overvliegen in hun mooie V-vormige vlucht. 

Vervolgens zijn we naar ‘De slikken van de Heen’ gereden en hebben daar een wandeling 

door het gebied gemaakt naar een uitkijktoren. Onderweg kwamen we een paar rode 

geuzen (kruising van Nederlandse brandrode runderen en Franse saler runderen) en 

hebben een paar reeën gezien. 

Wat ons opviel, was, dat in het gebied, buiten de kool-, pimpel- en staartmezen weinig 

andere soorten vogels zoals o.a. de koperwiek konden worden gezien. Wel hebben we een 

mooie paddenstoel namelijk de rode kelkzwam gezien.  

In he nabijgelegen kanaal zagen we wel een aantal futen, meerkoeten en jawel ook 

middelste zaagbekken. Langs het kanaal lagen oude takken en afgesneden riet en 

daartussen zagen we een winterkoning. Ondertussen, bij de auto’s teruggekomen, was het 

tijd voor de zelf meegenomen koffie met koek. Daar waren we wel aan toe. 

Via de Krammerak sluizen zijn we naar de haven van Battenoord gereden om daar de 

kolonie flamingo’s te zien.  

We hebben daar zo ongeveer 80 exemplaren geteld. Onderweg naar Battenoord hebben we 

nog een tussenstop gemaakt waarbij we kieviten, en met de telescoop een aantal brilduikers 

hebben gespot. Helaas op weg naar Stellendam, is bij een van de auto’s een spiegel 

kapotgereden door een veel te hard rijdende tegenligger.  

Bij het Haringvliet heb je een vogelkijkhut in de vorm van een nest genaamd 

‘Vogelobservatorium TIJ’ en daar zag je o.a. de nodige smienten, wintertalingen, ganzen en 

de grote zaagbek. 

Vandaar uit zijn we naar “de Noordzeestranden” gereden. Daar hebben we o.a. de zwarte 

zee-eend, eidereend, grote- en middelste zaagbek, steenloper, paarse strandloper ook onze 

vogel van het 2023 gezien namelijk de scholekster. 

Als afsluiting hebben we bij de Grevelingen nog even koffie en warme chocomel gedronken 

met als kers op de taart (vanwege Oostenrijkse week in het restaurant) muziek van een live 

blaasorkest. Ondanks de domper onderweg toch een leuke dag gehad. 

 

Vogelsoorten gezien: pijlstaart  bergeend  torenvalk 

     Wintertaling  scholekster  middelste zaagbek 

     Rotgans  winterkoning  grote zaagbek 

     Grauwe gans kuifeend  zwarte zee-eend 

     Krakeend  brilduiker  slobeend 



     Wilde eend  wulp   watersnip 

     Koolmees  vink   meerkoet 

     Buizerd             groene specht kwikstaart 

     Tureluur  smient   kievit 

     Flamingo  fazant   blauwe reiger 

     Aalscholver  zilverreiger  paarse strandloper 

     Steenloper  eidereend  waterhoen 

     Kauw   kokmeeuw  zilvermeeuw 

     Spreeuw  merel   tafeleend  
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