Verslag vogelexcursie Zeeland 11 september 2016.
Met vier man vertrokken we ’s morgens
om zes uur.
Ruud Coenders, Martijn Verheijen,
Leugene Faasen en ondergetekende
hadden er zin in.
Van tevoren de website
www.waarneming.nl bekeken waar voor
ons interessante vogels zaten, besloten we
langs de N659 bij het Markiezaatsmeer te
beginnen. Hier zagen we bij aankomst
meteen een Zeearend opvliegen. Aan de
Oosterscheldekant van de dijk vlogen
enkele Grote Sterns en aan de kant van het Markiezaatsmeer hoorden we de Cetti’s Zanger en
zagenwe enkele Bruine Kiekendieven. Over de basaltkeien langs de dijk waren Steenlopers te
zien.
Vervolgens via Tholen naar de Krabbenkreek waar we de eerste Lepelaars van die dag zagen.
Naast verschillende Ganzen- en Eendensoorten waren er ook Kleine en Grote Zilverreigers en

verschillende soorten steltlopers te zien. Ook vloog hier nog een IJsvogel Langs.
Na een kop koffie Koffie verder langs het Grevelingenmeer waar naast de nodige steltlopers,
meeuwensoorten, eenden en Futen ook een Slechtvalk te zien was.
Veel Steltlopers waren er ook te zien tussen
Zierikzee en Burgh-Haamstede waar je
vanaf de dijk een mooi uitzicht hebt over de
zgn. inlagen.
Dit zijn vochtige stukken grond die tussen
de “echte” zeedijk en de reservedijk verder
landinwaarts liggen. Ze werden vroeger
gegraven op plekken waar men een
dijkdoorbraak vreesde. Tegenwoordig zijn
het natte moerasgebieden waar veel
steltlopers en kustvogels voedsel zoeken en
broeden.
Enkele soorten die we hier hebben waargenomen: Kluut, Scholekster, Tureluur, Goudplevier,
Kievit, Watersnip, Groenpootruiter en Wulp. Een eindje verder landinwaarts grote groepen
Lepelaars die zich daar verzamelen voor de trek.

Daarna verder langs de Oosterscheldekering naar het werkeiland Neeltje Jans. Hier zijn in het
haventje aan de Zeekant vaak Grijze Zeehonden te zien, die daar met mooi weer vaak liggen
te zonnen op de vlotten.
We hoopten daarna op de zeedijk bij Westkapelle nog op enkele Zee-eenden en/of een
Stormvogeltje die daar de dagen ervoor gemeld waren. Maar dat viel een beetje tegen, mede

ook door het tijdstip want het was inmiddels
al 17 uur.
Na nog wat gesnackt te hebben werd de
terugreis aanvaard.
Hier zagen we bij Breda op de A27 in de
middenberm op verschillende lantaarnpalen
nog enkele Ooievaars.
Toen we weer terug waren op het vertrekpunt
was het rond 20.00 uur en konden we
terugkijken op een geslaagde excursie met in
totaal 85 waargenomen vogelsoorten.
Theo Lommen
Foto’s: Grote Stern, Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Goudplevier, Brandgans, Grote
Mantelmeeuw en Grijze Zeehond.

