Vogelexcursie Zeeland.
Op zaterdag 16 september zijn zeven leden van de vogelwerkgroep op “snoepreis” geweest
naar Zeeland. De gereden route werd van te voren gepland aan de hand van de getijden en
gemelde waarnemingen op www.waarneming.nl.
De hele week ging het over en weer in de vogelwerkgroep over het voorspelde weer. Het zou
de hele dag regenen. In Limburg zou het droog blijven. Er werden verschillende alternatieve
reisbestemmingen aangedragen maar het besluit werd genomen om toch maar naar Zeeland te
vertrekken.
’s Morgens om 06.00 uur vertrokken we vanaf de parkeerplaats bij V.d. Valk in Venlo.
Rond 08.15 uur waren we op de eerste locatie, nl op de zgn. Oesterdam langs de N 659 met
aan de ene kant zicht op de Oosterschelde en aan de andere kant het Markiezaatsmeer. Het
weer: zwaar bewolkt, maar vooral droog!!
Meteen zagen we o.a. Tureluurs, Groenpootruiter, Steenloper, Lepelaars, Wulp, Bergeend,

Kleine Zilverreiger, Visdief, juveniele Grote
Sterns en Kleine Mantelmeeuw.
Aan de andere kant van de dam enkele Paapjes in de struiken onder langs het water. Op het
water verschillende soorten eenden, Waaronder Kuifeend, Wilde Eend en Smient.
Vogels kijken maakt hongerig, dus werden de eerste boterhammen hier ook naar binnen
gewerkt.
De route ging verder via Tholen naar de Rammegors bij St Philipsland. Dit is een voormalig
slibdepot van Rijkswaterstaat, ontstaan tijdens de aanleg van het Scheldekanaal. Nu ingericht
als natuurgebied met slikken en schorren en weer onder invloed van het getij.
Ook hier een groep van 60 Lepelaars. Kleine Zilverreigers en Grote Zilverreigers. De Bruine

Kiekendief liet zich hier ook mooi bewonderen. Ruud Coenders, die wilde een stukje lopen,
had bij de waterinlaat ook nog een IJsvogel gezien en aan de ander kant van de weg op een
zanddepot zat een hele vlucht vooral juveniele Kneutjes.

De tijd vloog, het was inmiddels al na elven.
Gestopt bij een tankstation voor een bakkie leut zagen we nog een grote groep Canadese
ganzen met o.a. Grauwe Ganzen, Nijlganzen en een Indische Gans. Nog steeds niet de
voorspelde regen… Af en toe een beetje miezerig.
Verder richting Zierikzee, waar tussen Zierikzee en Burgh Haamstede in een paar leuke
gebieden liggen waar bij vloed veel vogels zitten. Net voorbij Zierikzee riep Ruud vanaf de
achterbank: STOOOOOOPPPP!!!. Hij had tijdens de rit een grote roofvogel op een paal zien
zitten. Langs de kant en terug over het fietspad. Bleek een Buizerd te zijn met opgezette veren
die een beetje wilde opdrogen.
We wilden weer verder, kwam er een auto aan die op het eerste gezicht van Rijkswaterstaat of
provincie of zoiets leek. Fout! Was de Handhaving. Resultaat bekeuring wegens het niet
gebruiken van de rijbaan, c.q. het fietspad…..
Tijdens het gesprek van de chauffeur met de handhavers zagen de ander inzittenden een witte
gans met zwarte vleugelpunten invliegen op de plassen/weilanden langs de weg. Bleek nadat
we een mooie uitzichtheuvel hadden gevonden om een Sneeuwgans te gaan. Tussen de

Brandganzen zat ook nog een zogenaamd
Hybride Gans. Volgens de deskundige van waarneming.nl een kruising tussen
Bandgans/Keizergans.
Op waarneming.nl stond al enkele dagen een juveniele Grauwe Franjepoot gemeld in de
Westensschouwense Inlaag bij Burgh Haamstede. Dit is een vogel uit die broedt op de

toendra, poelen en natte wilgenbroeken op
berghellingen boven de boomgrens in vooral IJsland, Noorwegen en Zweden. Een trekt in het
najaar richting Arabische Zee. Na enig zoeken werd de vogel gevonden tussen enkele
Tureluurs. Verder zagen we hier nog een Zwarte Ruiter en een vlucht Goudplevieren. In de
struiken tegen de dijk aan zag Ruud een vogel zitten die op het eerste gezicht een beetje op
een Steenuil leek. Alleen zijn staart was een beetje te lang en die was gebandeerd. Bleek een
juveniele Smelleken te zijn.
Zoals al eerder gezegd in dit verslag vloog de tijd. Het was inmiddels al tegen drieën en we
wilden eigenlijk nog naar Westkapelle naar de Zeedijk, waar veel zeevogels gemeld werden.

Dit mede door het stomachtige weer van de afgelopen week.
Toch nog ff langs Neeltje Jans waar we nog een Slechtvalk met prooi meepikten. Ook zagen
we nog enkele Grijze Zeehonden die daar aan de zeezijde in de vluchthaven van de
Oosterscheldekering meestal op de vlonders liggen te rusten. Hier zagen we ook nog een

derdejaars Grote Mantelmeeuw. Grote
meeuwensoorten zoals deze, en ook de
Zilvermeeuw bijvoorbeeld zijn pas na hun derde levensjaar geslachtsrijp..
Verder naar Westkapelle. Op zee zagen we hier vanaf de telpost op Zeedijk o.a.: Jan van
Gent, Visdief, Zwarte Stern, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw en ook hier

weer een Grijze Zeehond die moeite had om
een grote vis naar binnen te werken die hij-zij daar zojuist gevangen had.
Aan de andere kant van de dijk bij de telpost in de plassen en natte weilanden zagen we nog

meer Zwarte Sterns, Kluten, Tureluurs en
Bonte Strandlopers.
Na vijven werd besloten om nog ergens de

innerlijke mens te gaan versterken en daarna de terugreis te aanvaarden. De teller stond op 85
waargenomen soorten.
Met de regen was het zeer meegevallen, op wat miezerregen en een enkele regenbui na.
Zo zie je maar weer dat je af en toe toch moet gokken en je niet te veel moet laten leiden door
Buienradar en of ander Apps..
Rond achten waren we weer in het Limburgse land en iedereen was het er mee eens dat de
dag geslaagd was.
Deelnemers aan deze excursie: Ruud Coenders, Jos Geurts, Harrie van Heijster, Ron Keijers,
Theo Lommen, Henny Martens en Martijn Verheijen.
Foto´s Henny Martens: Kleine Zilverreigers, Paapje, Lepelaars, Sneeuwgans, Hybride
Brandgans x Keizergans, Grauwe Franjepoot, Zwarte Ruiter, Jan van Gent en Wulp.
Theo Lommen: 3e jaars Grote Mantelmeeuw en Slechtvalk met prooi.
Ron Keijers: 2e jaars Zilvermeeuw.
Theo Lommen

