Vogelexcursie Zeeland 19-10-2019

Op zaterdag 19 oktober zijn Jos Geurts, Martijn Verheijen en ikzelf naar Zeeland geweest voor een
dagje Vogels spotten. Van tevoren www.waarneming.nl gecheckt naar eventuele bijzonder
waarnemingen.

We zijn om 05.30u vertrokken zodat we bij het
krieken van de dag daar konden zijn. Deze keer zijn we langs de zuidkant van de Oosterschelde
begonnen in de buurt van Yerseke. De haven van Yerseke is al een goed punt om te starten, o.a.
Steenlopers en diverse meeuwen.
Daarna naar het zogenaamde Yerseke Moer ten westen van Yerseke. Van oorsprong een
veenmoeras, dat nadat het ingedijkt werd gebruikt werd als weidegebied en waar men vroeger zout
heeft gewonnen. Het veen, waaruit het zout werd gewonnen, werd op ruggen gelegd. De afgegraven
stukken liepen vol water en werden kreken. Een landschap dus met veel nat grasland en water. We
hebben hier dan ook veel verschillende eenden soorten en ganzen waargenomen.

Verder ging het langs de zuidkant van de Oosterschelde over de dijk tussen Wemeldinge en
Kattendijke. De vogels zitten hier tot vlak onder aan de dijk op de basaltblokken. Gespot o.a.
Aalscholver, Smient, Wilde Eend, Pijlstaart, Wulp, Tureluur, Rosse Grutto, Kleine Zilverreiger en
Rotgans. Ook vloog er een Grote Gele Kwikstaart over. Leuk waren ook de Bruinvissen, een kleine
Dolfijnensoort, die zich hier liet zien.
Verder langs het Veerse Meer, waar we o.a. Lepelaars, Brilduiker, Middelste Zaagbekken,
Goudplevieren, Kluten, Futen en Geoorde Futen hebben gezien.

Op waarneming.nl werd een Kuifaalscholver
gemeld bij Neeltje Jans. De volgende stop werd
de Oosterscheldekering. Ter plekke
aangekomen werd de vogel direct
waargenomen.
Leuk hier waren ook nog de Eidereend. Er
zwom een eerstejaars mannetje aan de zeezijde.
Bij de Oosterscheldekering is het meestal ook
een goed idee om even in de vluchthaven aan
de zeezijde van Neeltje Jans de drijvende
vlonders te bekijken. Hierop liggen meestal wel

enkele Zeehonden te luieren. Dit was nu ook het geval.
Volgende stop de iets noordelijker gelegen Koudekerke even ten zuiden van Burgh-Haamstede. Een
dorp dat in de vijftiende eeuw in de oprukkende
Oosterschelde verdween en waarvan nu alleen
nog de oude kerktoren overeind staat; de
zogenaamde Plompe Toren. Vanuit deze toren, 23
meter hoog, heb bij mooi weer een goed
overzicht over de Oosterschelde en het aan de
andere kant liggende Schouwen-Duiveland. Hier
werd al een paar dagen een Grote Zee-eend
gemeld op waarneming.nl. Ook deze vogel liet
zich mooi door ons bewonderen.
Verder ging het naar de Brouwerdam waar
meestal ook wel enkele leuke soorten te scoren

zijn. We zagen weer verschillende soorten
meeuwen en op een seintoren zat een Slechtvalk
een net geslagen prooi te verorberen. In de
spuisluis van het Grevelingenmeer was een Grijze
Zeehond zich te goed aan het doen aan de vis die
met het water door de spuisluis naar de Noordzee
stroomt.

Het liep alweer tegen vijven en we wilden nog naar de
Flamingo’s gaan kijken, die aan de noordkant van het
Grevelingenmeer waren waargenomen. Daar
aangekomen bleken er ongeveer vijftig Flamingo’s te
zitten. We konden zelfs enkele ringen aflezen: ZV33 en
ZV42. Het betreft hier waarschijnlijk enkele vogels
afkomstig uit het Zwillbrocker Venn in Vreden, bij
Winterswijk net over de grens. Hier broedden al
enkele jaren Flamingo’s. Maar door de droogte van de
afgelopen twee zomers schijnt dit Zwillbrocker Venn
drooggevallen te zijn, en zijn de vogels naar elders
verkast omdat ze graag met hun voeten in het water slapen. Deze vogels kunnen dus zomaar familie

zijn van “onze flamingo” die al enkele jaren in Arcen verblijft.
Het was weer een vogelrijke dag! Op de terugweg hebben we de innerlijke mens nog versterkt bij de
Gouden Leeuw in Zevenbergschen Hoek, zodat we weer met een gevulde buik, rond 20.30u, thuis
waren.
In totaal hebben we 75 vogelsoorten
waargenomen: Dodaars, Fuut, Geoorde Fuut,
Aalscholver, Kuifaalscholver, Kleine Zilverreiger,
Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar,
Flamingo, Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Grote
Canadese Gans, Brandgans, Rotgans, Nijlgans,
Bergeend, Smient, Krakeend, Wintertaling, Wilde
Eend, Pijlstaart, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend,
Eidereend, Grote Zee-eend, Brilduiker, Middelste
Zaagbek, Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk, Patrijs,
Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Schoklekster,
Kluut, Goudplevier, Kievit, Bonte Strandloper,
Watersnip, Rosse Grutto, Wulp, Tureluur,

Steenloper, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Holenduif, Houtduif,
Turkse Tortel, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Graspieper, Grote Gele Kwikstaart,
Witte Kwikstaart, Winterkoning, Roodborst, Merel, Koperwiek, Koolmees, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte
Kraai, Spreeuw, Ringmus, Vink, Putter, Kneu, Rietgors.
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