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1. Inleiding 
 
Inleiding 
De KNNV Vereniging voor Veldbiologie afdeling Epe-Heerde organiseert ieder jaar een vogelreis naar 
het buitenland. In 2010 is het idee opgevat om een weekend vogels te observeren in Zeeland.  
 
Dit goede idee, dat afkomstig is van Aad Bijl, werd direct omarmd. Op 4 maart 2011 vertrok een 
tiental leden naar Zeeland. De logistiek was in goede handen van Aad Bijl en de organisatie van deze 
korte binnenlandse vogeltrip was tot in de puntjes verzorgd.  
 
Deelnemers vogelweekend Zeeland 
Aad Bijl, Matthijs Bootsma, Frans Bosch, Gerrit-Jan van Dijk, Rudi Heideveld, Adrie Hottinga, Margriet 
Maan, Sytze Meerema, Erik Murris en Gert Prins. 
 
Huisvesting 
Wij verbleven van 4 maart tot en met 7 maart 2011 in Burgh-Haamstede op het vakantiepark “In de 
Boogerd” dat speciaal ingericht is op groepen. Wij waren gehuisvest in het “familiehuis De Bron”, dat 
geschikt is voor 8-12 personen. 
 
Adres: vakantiepark In de Boogerd, Vertonsweg 2, 4328 GL Burgh-Haamstede, 0111-653672. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plattegrond 
familiehuis 
De Bron. 
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In de Boogerd is een (voormalig) fruitteeltbedrijf van 8 ha met de groepsaccommodaties verspreid 
over het gehele terrein. Het grenst direct aan het natuurgebied de "Zeepeduinen".  
 
Het familiehuis De Bron bestaat uit een grote 
woonkamer met houtkachel en grote tv met dvd-speler 
en ruime keuken. Op de begane grond bevindt zich een 
slaapkamer met twee stapelbedden en een slaapkamer 
met twee eenpersoonsbedden en een toilet en een 
douche. Op de bovenverdieping is een slaapkamer met 
twee eenpersoonsbedden en twee kleine slaapkamers 
met elk een eenpersoonsbed. De grote slaapkamer 
heeft een eigen toilet. Direct naast de woning is een 
caravan met één slaapkamer met een stapelbed en 
een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden, tevens 
aanrechtblokje, douche annex toilet. Buiten is een 
ruime tuin met enkele speeltoestellen en een groot 
terras. 
 
Logistiek 
Tien deelnemers aan deze vogelreis hebben gereisd in vier personenauto’s. Van tevoren waren alle 
benodigdheden voor ontbijt, lunch en twee diners al ingekocht en meegenomen. Eenmaal is de groep 
’s avonds uit eten gegaan bij een visrestaurant en eenmaal heeft de plaatselijke pizzeria pizza’s 
bezorgd. 
 
Omgeving 
Het vakantiepark In de Boogerd ligt tegen de 
binnenduinrand op de grens van het noordelijke deel 
van het dorp en De Zeepeduinen. De Zeepeduinen 
grenzen aan de boswachterij Westerschouwen. Vanaf 
de vakantiewoning is het mogelijk om een wandeling in 
de duinen te maken. In het dorp Burgh-Haamstede 
bevinden zich de restanten van een Karolingische 
Burcht en het fraaie Slot Haamstede met een park. Slot 
Haamstede is eigendom van Natuurmonumenten en in 
particulier gebruik. De tuin en het park zijn gesloten 
voor publiek. Het totale complex valt onder de 
rangschikking van de Natuurbeschermingswet. 
 
Samenvatting 
Van vrijdag 4 maart tot en met maandag 7 maart 2011 zijn tien leden van de KNNV vogelwerkgroep 
Epe-Heerde op excursie geweest in een aantal vogelrijke gebieden op Schouwen-Duiveland in 
Zeeland. Voor de excursies in Schouwen-Duiveland werd eerst een bezoek gebracht aan het 
bekende Landje van Geijsel in Ouderkerk aan de Amstel in de gemeente Ouder-Amstel. In dit 
vogelparadijs werden bijna 3000 Grutto’s geteld. In deze grote groep Grutto’s waren ook IJslandse 
grutto’s herkenbaar aan de kleurringen.  
 
Op Schouwen-Duiveland hebben wij meerdere kustverdedigingswerken en natuurontwikkelings-
gebieden bezocht, naast de bekende binnendijks gelegen inlagen die zeer vogelrijk zijn. Vooral Plan 
Tureluur en de omgeving van Neeltje Jans en de Kwade hoek zijn bekende gebieden waar veel 
vogels waargenomen werden. Spectaculair was vooral het bezoek aan de Brouwersdam waar zo’n 40 
Roodkeelduikers een eyeopener waren. Ook de aanwezigheid van de Gewone zeehond en de Grijze 
zeehond bij de opening van de spuisluis mag spectaculair genoemd worden. Dit weekend, met een 
goede voorbereiding en prima verblijf op vakantiepark ”In de Boogerd” in Burgh-Haamstede, heeft 
veel waarnemingen opgeleverd. Reden genoeg om ook in 2012 een binnenlands vogelweekend te 
organiseren. 
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2. Vrijdag 4 maart 2011 
 

2.1 Landje van Geijsel (Ouderkerk aan de Amstel) 

 
Op vrijdagmorgen vetrokken wij om 7.50 uur vanaf de parkeerplaats van restaurant ‘t Soerel langs de 
Soerelseweg in Epe. Ons eerste reisdoel was het Landje van Geijsel in de Bullenwijk, bij Ouderkerk 
aan de Amstel, waar wij om 9.10 uur arriveerden.  
 
Het Landje van Geijsel bestaat uit laaggelegen weilanden die vanaf medio februari tot en met medio 
mei geïnundeerd worden met water uit het riviertje de Holendrecht. Hoewel het landje vrijwel volledig 
ligt ingeklemd tussen wegen (A9 en dijkje van de Holendrecht) is het door zijn plasdras situaties een 
eldorado voor pleisterende vogels. Dit betekent dat vogels die terugkomen uit de overwinterings-
gebieden in Zuid-Europa en Afrika daar pleisteren om bij te tanken voor het naderende broedseizoen 
of doortrekken naar de broedgebieden in het Arctische gebied en Noord Rusland. Van de steltlopers 
zijn de Grutto’s hier al vaak vanaf begin februari.  
 

De particuliere eigenaar van dit terrein 
wordt gesubsidieerd, vanwege de derving 
van inkomsten door de verminderde 
grasopbrengsten. Medio mei is het water er 
weer uitgepompt en wordt het terrein 
agrarisch gebruikt. Door het extensieve 
landgebruik zijn ook na de inundatie vaak 
nog interessante soorten aanwezig. Het lijkt 
langzamerhand ook een “bedevaartsoord 
voor vogelaars”, gelet op de ruime 
belangstelling die dit landje geniet en 
waarnemingen op internet.   
 
Bij het parkeerterrein bij het gemaaltje is 
een gebouw waar tijdens openingstijden 
informatie wordt verstrekt over het landje en 
de vogelsoorten die waargenomen worden.  
 

 
Op de vrijdagmorgen dat wij hier 
zijn kwetteren in een wilg met 
nestholten twee paar 
Halsbandparkieten. Suizenden 
Grutto’s en vele honderden 
Kieviten vliegen op door de 
aanwezigheid van een  
Slechtvalk. Het tellen van het 
aantal Grutto’s en Kieviten is 
lastig en Gert fotografeert de 
groepen, zodat aan de hand van 
foto’s de aantallen later geteld 
kunnen worden. Het onderscheid 
tussen IJslandse Grutto’s en 
Grutto’s is moeilijk te zien, 
aangezien de grutten nog niet op 
kleur waren.  
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Een vogelaar die vaak vogels observeert in het Landje van Geijsel deelt ons mede dat IJslandse 
grutto’s gekleurde pootringen hebben en ook ringen met vaantjes aangelegd zijn. Wij constateren dat 
er diverse Grutto’s met mint- en oranjekleurige pootringen rondlopen en ook enkele met een ring met 
een vaantje. Dit betekent dat in de grote groep Grutto’s ook IJslandse Grutto's aanwezig zijn. De 
Grutto’s worden in Frankrijk geringd en krijgen aan iedere poot twee kleurringen met verschillende 
kleurcombinaties. Na thuiskomst zijn diverse websites geraadpleegd en dan blijkt de determinatie van 
niet op kleur zijnde ‘grutto‘s’ niet eenvoudig. De discussie over de waarnemingen wordt vast nog wel 
een belangrijk onderwerp tijdens één van de vogelwerkgroepavonden… 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto. Gemaal en 
bezoekers-
centrum met daar 
achter het Landje 
van Geijsel. 
 
Foto: Streetview. 
 
 
 

 
Na afloop van de vogelreis zijn de twaalf (gedeeltelijk overlappende) digitale foto’s één voor één 
zorgvuldig bekeken door Marga Dekker. Dit was vele uren werk.. De Kieviten en grutto’s zijn allemaal 
individueel geteld en afgevinkt in de digitale foto’s. Van tevoren is de overlap bepaald om 
dubbeltellingen uit te sluiten. Van één hoekje in de polder was geen foto beschikbaar. De uitkomst is 
dus nog een ondergrens van het aantal aanwezige vogels. Het thuis in alle rust tellen levert hogere 
aantallen op dan ter plaatse schatten. Vanaf de foto zijn geteld: 1434 Kieviten en maar liefst 2934 
Grutto’s/IJslandse grutto’s. 
 
Daags tevoren, op 2 maart 2011, hadden twee vogelaars onafhankelijk van elkaar (?) hun 
waarnemingen van grutto’s op internet geplaatst. Eén vogelaar geeft voor het Landje van Geijsel 
2800 Grutto’s op en de andere vogelaar geeft 800 Grutto’s op en 2000 IJslandse grutto’s! 
 
Het Landje van Geijsel  is een inspirerende locatie voor de start van een vogelrijk weekend!  
 
 
Tabel 1. Waarnemingen Landje van Geijsel – 4 maart 2011. 
Aalscholver Knobbelzwaan Kolgans 
Grauwe gans Wilde eend Krakeend 
Pijlstaart Slobeend Smient – 85 
Wintertaling Slechtvalk - 1 Meerkoet 
Scholekster - 130 Kievit > 1434 (IJslandse) Grutto > 2934 
Wulp – 110 Kemphaan - 16 Kokmeeuw 
Stormmeeuw Kleine mantelmeeuw Halsbandparkiet – 2 paar 
Merel Zanglijster Zwarte kraai 
Spreeuw   
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2.2 Buitenhaven Stellendam (Goeree-Overflakkee) 

 
Na een uurtje vervolgen wij onze route richting Zeeland en zijn om 11.40 uur bij de buitenhaven van 
Stellendam. Onderweg noteren wij de volgende vogelsoorten: Aalscholver, Grote zilverreiger, Blauwe 
reiger, Ooievaar (Europoort), Smient, Wintertaling, Kuifeend, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Fazant, 
Meerkoet, Kievit, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, 
Grote bonte specht, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw en Vink. Bij Starrevaart, domein van 
vogelfotograaf Adri de Groot, vliegen vijf Lepelaars over de snelweg. 
 

Vanaf de N67 gaan wij via de Meester Snijderweg rechtsaf naar de westzijde van de buitenhaven, 
waar wij vanaf de dijk, met een zonnetje in de rug, vogels observeren op de drooggevallen slikken 
van het Rak van Scheelhoek. Vanaf de (asfalt)dijk zien wij duizenden steltlopers foerageren op de 
slikplaten. Ook hier besteden wij veel tijd aan determinatie van Grutto, IJslandse grutto’s en Rosse 
grutto’s. Naast de grote aantallen steltlopers zijn ook flinke aantallen Kluten en Brilduikers aanwezig. 
Aantallen schatten, laat staan tellen, is onbegonnen werk. Het gaat eerder om duizenden vogels dan 
om honderden. 
 
Tabel 2. Waarnemingen Slikken buitenhaven Stellendam – 4 maart 2011. 
Dodaars Fuut Aalscholver 
Blauwe reiger Grauwe gans Rotgans 
Bergeend - 60 Wilde eend Krakeend 
Wintertaling Kuifeend Brilduiker 
Meerkoet Scholekster Kluut-135 
Zilverplevier Drieteenstrandloper Bonte strandloper 
Tureluur Grutto IJslandse grutto 
Rosse grutto Wulp Kokmeeuw 
Stormmeeuw Zilvermeeuw Kleine mantelmeeuw 
Grote mantelmeeuw Graspieper Ekster 
Kauw Groenling Putter 2 
 



 

  
 

KNNV Epe-Heerde Vogelreis Zeeland 2011  Pagina 9 van 40 

 

 



 

  
 

KNNV Epe-Heerde Vogelreis Zeeland 2011  Pagina 10 van 40 

 

 
 
In het land waar het vogelen goed is 
 
 
De Zeeuwse kust, 
Voor sommigen vakantieparadijs. 
Voor vogelaars een must 
en niet eens zo’n hele verre reis. 
 
Zo zie je duikers in hun wintertooi 
en ook dat verenpak is mooi. 
Een witte hals en de snavel iets omhoog gericht, 
zo onmiskenbaar, zelfs bij tegenlicht. 
 
We tellen er vijf en dertig, best wel veel. 
In zomerkleed hebben ze een rode keel. 
Maar er is meer te zien vanaf een dijk of havenhoofd, 
ook ijseenden zijn ons beloofd! 
 
En die zien we ook, zij het nogal ver op zee. 
Met verrekijker en de telescoop zien we er zeker twee. 
En wat te denken van de lopers, langs oever en over steen, 
op het strand, bont of klein, of drieteen. 
 
En grutto’s, gewone, rosse, of die uit ijsland. 
Zijn we zeker van een soort? Roep niet te gauw, je valt makkelijk door de 
mand. 
En de ganzen dan? 
Daar zien we ook vele soorten van. 
 
Van grauw tot brand, 
op het water of op het land. 
Van rot- tot kolgans of toendrariet, 
van soep- tot zwaangans, die je veel minder ziet. 
 
Veel soorten dus op onze Zeeuwse vogeltrip, 
steeds op een andere locatie. 
En met een zeer bescheiden huishoudknip, 
was iedere dag en avond een traktatie!  
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2.3 Scheelhoek (Goeree-Overflakkee) 

 
Na ons bezoek aan de buitenhaven van Stellendam steken wij de N 57 over en gaan om 13.00 uur 
naar de Scheelhoek waar bij het Zuiderdiep de vogelobservatiehut “’t Kiekgat” is. Het terrein is in 
eigendom en beheer van Natuurmonumenten. Wij lopen vanaf de parkeerstrook onder de N 57 door 
langs het water in noordwestelijke richting en ook dezelfde weg terug, omdat aan de kant van deze 
vogelhut in de Scheelhoek geen rondgaande wandeling aanwezig is. Het gebied ten noorden van de 
vogelobservatiehut bestaat uit een plas, wilgenstruweel en rietland dat geëxploiteerd wordt, getuige 
de aanwezigheid van een rietmaaimachine. Wij zien circa 350 Brandganzen die foerageren op het 
talud van de dijk en op de plas zijn 150 Tafeleenden aanwezig.  
 

 
Na het bezoek aan de vogelobservatiehut 
gaan wij in zuidoostelijke richting en lopen 
door het Scheelhoekbos naar het 
Scheelhoekgors, dat na de aanleg van de 
Haringvlietsluizen niet meer onderhevig is 
aan getijden en nu voornamelijk bestaat uit 
rietland.  
 
 

 In het bos zien we tientallen Sijzen die 
zich tegoed doen aan de zaden van de 
Zwarte elzen. Boven het bos vliegt een 
Bruine kiekendief vrouw in westelijke 
richting. Vanaf het observatiepunt met 
informatiepaneel hebben wij een 
geweldig uitzicht over het 
Scheelhoekgors. Ook hier zijn weer grote 
aantallen Brandganzen aanwezig.  
 
 
Tabel 3. Waarnemingen Scheelhoek - 4 maart 2011. 
Fuut Aalscholver Grote zilverreiger 
Grauwe gans Canadese gans Brandgans > 3000 
Wilde eend Krakeend Pijlstaart 
Slobeend Wintertaling Tafeleend > 150 
Kuifeend Bruine kiekendief 1 vr Buizerd 4 
Fazant Waterral 1 Waterhoen 1 
Meerkoet Kievit  
Kokmeeuw Grote bonte specht 2 Boomleeuwerik 1 
Winterkoning Heggenmus Roodborst 
Merel Zanglijster Koolmees 
Pimpelmees Ekster Gaai 
Kauw Zwarte kraai Vink 
Putter Sijs Goudvink 1 
 
 
 
 



 

  
 

KNNV Epe-Heerde Vogelreis Zeeland 2011  Pagina 12 van 40 

 

Als wij van de wandeling naar het Scheelhoekgors terugkomen, hebben de enkele achterblijvers bij 
de auto’s een overtrekkende Boomleeuwerik gezien en gehoord,  waarvan acte. Van de Scheelhoek 
gaan wij naar de Koudenhoek, een binnendijks gebied van Staatsbosbeheer.  
 

 
 

2.4 Koudenhoek (Goeree-Overflakkee) 

 
De Koudenhoek is als brak gebied een domein voor water en weidevogels. De Koudenhoek wordt 
naast plan Tureluur als één van de meest waardevolle en karakteristieke natuurgebieden van 
Goeree-Overflakkee beschouwd. Het natuurgebied heeft een eigen watersysteem en door het gebied 
stroomt water met precies het juiste zoutgehalte, waardoor het zich kan herstellen en ontwikkelen tot 
een echt brak natuurgebied. Ook is dit natuurgebied van belang voor de waterberging van de 
gemeente Goedereede. De Koudenhoek bestaat uit kale natte plekken met een lage afwisselende 
begroeiing die kenmerkend is voor een brak gebied. Daarnaast zijn er hogere delen met ruigere 
vegetaties. Het gebied is mede van belang voor vogels uit de Grevelingen, die kunnen overtijen bij 
storm. Wij hebben vanaf de Oudelandsezeedijk waarnemingen gedaan. Op het dijkje, dat haaks op 
de Oudelandsezeedijk ligt, is ook een vogelkijkhut (Zuidweg).  
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Tabel 4. Waarnemingen Koudenhoek binnendijks en buitendijks - 4 maart 2011. 
Binnendijks Buitendijks 
 Flamingo 2 
Grauwe gans > 500  
Brandgans > 5000 Brandgans 
 Rotgans 
Bergeend Bergeend 
Wilde eend Wilde eend 
Krakeend  
 Pijlstaart 
Smient Smient 
Buizerd 6 Fazant 
Sperwer 1 vr  
Meerkoet  
Kievit  
Tureluur Tureluur 
Wulp > 200 Wulp 
Kokmeeuw Kokmeeuw 
Stormmeeuw Stormmeeuw 
Zwarte kraai Zwarte kraai 
 
 

2.5 Brouwersdam (tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland) 

 
Na het bezoek aan de Koudenhoek gaan we naar de 6,5 km lange Brouwersdam, waar meerdere 
vogelaars zijn. De Brouwersdam is in 1971 aangelegd in de tot 30 meter diepe zeearm tussen Goeree 
en Schouwen. Wij zien aan de noordkant van de Brouwersdam, aan de zeezijde, vele tientallen 
Middelste zaagbekken en Brilduikers en onze eerste Oeverpieper. Er zijn elf Rotganzen die op de 
vloedlijn foerageren en ook op de wal bij een botenhelling voedsel zoeken. Gert ziet een Rotgans met 
een ring die hij af kan lezen: LHB4 dit wil zeggen links lichtgroen, letter H en rechts Blauw cijfer 4. 
Gert heeft na ons bezoek in Zeeland de gegevens op internet ingevoerd en daarna inzicht gekregen 
in de levensloop van deze geringde Rotgans. In een apart hoofdstuk gaan we hier dieper op in. 
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In het midden van de Brouwersdam bevindt zich de spuisluis met aan de Noordzeezijde twee grote 
“parkeerterreinen”. Ter hoogte van de Brouwerssluis zien wij vier zeehonden. We kunnen hier twee 
soorten zeehonden waarnemen; de Gewone zeehond en de Grijze zeehond. De Gewone zeehond 
heeft neusgaten in een V-vorm en de Grijze zeehond heeft een rechte snuit. De waterdoorlaat bestaat 
uit een sluis die open en dicht gezet kan worden. Vrijwel het hele jaar staat de sluis open, zodat 
getijdenwerking optreedt: bij afgaand water stroomt het water uit het Grevelingenmeer naar de 
Noordzee en tijdens opkomend water stroomt het vanuit het Grevelingenmeer richting Noordzee. Het 
is een ideale visplek: Haring en Geep zijn hier regelmatig aanwezig. 
 
Tabel 5. Waarnemingen Brouwersdam - 4 maart 2011. 
Roodkeelduiker 2 Kuifduiker 1 Fuut 
Aalscholver Rotgans 11 > Eider 
Zwarte zee-eend 5 Brilduiker Middelste zaagbek 
Steenloper 7 Kokmeeuw Zilvermeeuw 
Oeverpieper 2   
 
 
In de Boogerd 
Na ons bezoek aan de Brouwersdam gaan wij naar het vakantieverblijf “In de Boogerd” in Burgh-
Haamstede. Na het verdelen van de slaapruimte en de installatie genieten wij van erwtensoep met 
roggebrood en katenspek.  
 
Na het avondeten 
hebben wij video’s 
bekeken over 
Grauwe kieken-
dieven in Polen, een 
toekomst voor 
weidevogels en één 
over de IJsselvallei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De waarnemingen in de omgeving van het vakantiepark hebben wij integraal van 4 maart tot en  
met 7 maart 2011 in één tabel opgenomen. 
 
Tabel 6. Waarnemingen omgeving “In de Boogerd” - 4 maart 2011 tot en met 7 maart 2011. 
Nijlgans 2 ex Fazant Houtsnip 1 
Kokmeeuw Houtduif Turkse tortel 
Bosuil 1 Groene specht > 3 Grote bonte specht 
Kleine bonte specht 1 Winterkoning Heggenmus 
Roodborst Merel Zanglijster 
Koolmees Pimpelmees Boomklever 
Boomkruiper Ekster Gaai 
Kauw Zwarte kraai Spreeuw 
Goudvink 1 vr   
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Vogelaarsmenu 
 
 

Al de eerste avond enthousiast geroep, 
over de meegebrachte erwtensoep. 
Vakkundig klaargemaakt met flink wat rookworst 
en bij het opscheppen nauwelijks gemorst. 
Met roggebrood en katenspek er bij, 
we smulden, negen mannen en één zij. 
Zelfs de mosterd, die was niet vergeten, 
“Snert de luxe” mocht dit diner wel heten. 
 
En dan de tweede avond als contrast, 
in het Vissershuis copieus gebrast. 
Dat was in Westenschouwen, 
een plaats om te onthouden. 
Een voor- een hoofd- een nagerecht, 
bediening, kwaliteit en sfeer bepaald niet slecht. 
Integendeel, van mosselen tot zalmfilé 
Met iedere keuze was men zeer tevree. 
 
Voor het derde en laatste maal volstond een simpel slotakkoord: 
De pizzacatering werd opgespoord! 
Tien platte dozen door een koerier op tijd gebracht. 
Wist een ieder nog welke smaak er was bedacht? 
Gezellig punten snijdend in vakantiehuis “De Bron”, 
waanden wij ons even onder de Italiaanse zon. 
 
Voorwaar wij aten zeer gevarieerd 
en hebben weer veel van elkaar geleerd. 
Ook het programma was zeer interessant, 
we spotten vogels langs de kust en in het binnenland. 
Met de helft van onze club werden nog het Quackjeswater en de Maasvlakte 
bezocht. 
Ook voor hen kwam daarmee een eind aan een bijzondere vogelkijktocht.  
 
En de organisator van onze Zeeuwse vogelreis 
verdient hiermee de eerste prijs. 
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3. Uit het leven van “onze Rotgans” LHB4 
 

Tijdens deze vogelreis naar Zeeland hebben we veelvuldig Rotganzen gezien. Meestal betrof dit 
kleine groepjes. Langs de Brouwersdam (zeezijde Haven) stuitten we op 4 maart 2011 op een 
groepje van elf Rotganzen die vanuit zee een botenhelling op klauterden.  
 
Toevallig bevond zich in dit groepje één Rotgans met gekleurde pootringen. Rotganzen zijn niet 
schuw en de pootringen waren vrij gemakkelijk af te lezen. Het betreft LHB4, dat wil zeggen links 
lichtgroen letter H en rechts blauw cijfer 4. Nog geen minuut later zat de vogel weer in zee. We 
hebben geluk gehad dat we de vogel op het goede moment hebben gezien en de ring konden 
afgelezen. 
 

 
 
 

Foto’s: internet. 
 
 

 
Na dit vogelweekeinde eenmaal thuis gekomen, is deze gans ingevoerd op de website 
www.geese.org. Wanneer je op deze site als waarnemer bent aangemeld, dan kun je daar van allerlei 
zwanen en ganzen waarnemingen doorgeven (halsbanden en pootringen). Van de ganzen waar je 
zelf waarnemingen van hebt doorgegeven, kun je de hele levensloop zien. 
 
Wat blijkt? Deze Rotgans is een vrouwtje Zwartbuikrotgans dat op 5 augustus 2006 is geringd in het 
broedgebied in Rusland bij het Taimyr-eiland (Huiseiland) in de Lidia baai. De leeftijd van de vogel 
was op het moment van ringen onbekend. In maart 2011 is de vogel dus minstens 4,5 jaar oud. Tot 

nu toe heeft de vogel elke 
winter overwinterd langs de 
Brouwersdam! ’s Zomers 
zijn geen waarnemingen 
bekend. Aangenomen mag 
worden dat de vogel elk 
voorjaar terugkeert naar 
Rusland en in het najaar 
terugvliegt naar Zeeland: 
steeds 5000 kilometer 
enkele reis! 
 
Fragment van Google Maps 
met waarneminglocaties van 
gans LHB4. Rechtsboven in 
Rusland ligt Taimyr. 
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De ringer is de bekende ganzenonderzoeker Bart Ebbinge van het onderzoeksinstituut Alterra uit 
Wageningen (voorheen RIN). Bart Ebbinge doet al zo’n 35 jaar ganzenonderzoek. De expeditie 
waarop “onze Rotgans” geringd is, wordt beschreven in het zeer lezenswaardige boek “In de greep 
van Siberische lemmingen”. Dit boek is geschreven door Bart Ebbinge en uitgegeven in 2007 (ISBN 
978 90 5011 2673; € 19,95). Op de Landelijke SOVON-dag in 2007 werd het gesigneerd 
aangeboden.  
 

Een citaat uit het boek: “Wij 
hebben het voorrecht te mogen 
werken in het Grote Arctische 
Reservaat  op het Taimyr-
schiereiland, zo’n, 1000 kilometer 
ten oosten van Nova Zembla. 
Daar broedt bijna de hele 
populatie van de 
Zwartbuikrotgans. Dit is de 
kleinste ganzensoort die in 
Nederland voortkomt, en die 
vooral in het voorjaar ons 
Waddengebied als ‘tankstation’ 
gebruikt voordat ze pas eind mei 
naar hun broedgebieden 
wegtrekken. Terwijl de jonge spreeuwen hier in Nederland al 
uitgevlogen zijn, en krijsend hun ouders om voedsel smeken, 
moet het voor de Arctische broedvogels nog helemaal beginnen. 
Ze hebben nog een lange reis van zo’n 5000 kilometer naar hun 
broedgebied op het Taimyr-schiereiland voor de boeg.”. 

 
Het boek beschrijft zelfs de expeditie waarop “onze gans” LHB4 is geringd. Eén vangactie vond plaats 
in augustus 2006 waarbij een grote ploeg onderzoekers in één keer 753 ruiende ganzen via een fuik 
in een grote vangkamer drijven. In de hele expeditie van 2006 worden 1039 Rotganzen gevangen, 
waarvan 7 kuikens, dit is minder dan 1% juvenielen! Ook wordt melding gemaakt van een terugvangst 
van een Rotgans die al minimaal 22 jaar oud is. Het boek maakt ook melding van zoogdieren 
waarmee het leefgebied gedeeld wordt, zoals twee soorten lemmingen, de poolvos, het rendier en de 
dwergwezel. En wat te denken van broedvogels als Roodkeelduiker, Roodhalsgans en 
Roodkeelpieper om er maar eens enkele te noemen.  
 

Dit boek moet je eigenlijk lezen voordat je 
naar Zeeland vertrekt om Rotganzen te 
bekijken. Je weet dan méér van de wereld 
achter de Rotgans en is het veel leuker om ze 
te bewonderen. 
 
 
 
 
 
Terug naar “onze Rotgans”. De gans LHB4 is 
niet alleen vaker gezien, maar zelfs 
meermalen gefotografeerd. Foto’s staan op 
internet.  
 

 
De website www.geese.org biedt inzicht in de levensloop van de Rotgans LHB4. De pootringen van 
deze gans zijn tot maart 2011 al zo’n 150 keer afgelezen door heel veel verschillende waarnemers. 
Onderstaande tabel geeft een beeld van de spreiding van de waarnemingen in de tijd.  
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De in de tabel verwerkte waarnemingen zijn allemaal gedaan in Zeeland. Twee waarnemingen zijn 
van Renesse en Scharendijke, de rest allemaal langs de Brouwersdam, merendeels aan de zeezijde.  
 
Winter Vroegste 

datum 
Laatste 
datum 

Aantal 
waarnemingen 

Opmerking 

2006/2007 8-11 27-2 40  
2007/2008 4-11 8-3 5  
2008/2009 5-11 28-3 27  
2009/2010 7-11 16-3 53 9-5 op Ameland 
2010/2011 24-11 5-3 of later 29  
Aantal waarnemingen en spreiding in de tijd van Rotgans LHB4. Bron: www.geese.org. 
 
Je kunt de klok erop gelijk zetten. In de eerste decade van november is LHB4 terug in Zeeland om te 
overwinteren. In de loop van maart aanvaardt de gans de terugreis naar Taimyr. Uit één waarneming 
van 9 mei 2010 op Ameland blijkt de gans ook de Wadden aan te doen. Zoals uit het aangehaalde 
citaat blijkt ‘tanken’ de Rotganzen hier bij voor hun lange terugreis naar Siberië. Uit het genoemde 
boek blijkt dat de ganzen overigens pas begin juni in hun broedgebied aankomen. 
 
De onderstaande kaart toont de spreiding van de waarnemingen van LHB4 langs de Brouwersdam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gek genoeg (?) zijn er niet meer waarnemingen van de Waddenzee of andere delen van Nederland 
of Europa. Je zou denken dat dit komt doordat de vogelaars nergens anders zo gemakkelijk met hun 
auto bij de ganzen kunnen komen als op de Brouwersdam het geval is. Waarschijnlijker is dat “onze 
Rotgans” LHB4 een zeer honkvaste overwinteraar is langs de circa zes kilometer lange 
Brouwersdam. 
Het is vast veel moeilijker om de Rotgans in mei terug te vinden tussen al die tienduizenden ganzen 
die dan de Wadden aandoen. De populatie van de Waddenzee wordt dan aangevuld met vogels uit 
Zeeland, Frankrijk en Engeland. Eigenlijk moeten we maar eens gaan uitzoeken of de vogel ook elk 
jaar in mei Ameland aandoet. Dat zou voor de hand kunnen liggen. In mei naar Ameland? 
 
Gert A.H. Prins 
 
N.B. Alle foto’s zijn afkomstig van internet, de kaartjes van www.geese.org. 
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4. Zaterdag 5 maart 2011 
 

4.1 Prunjepolder (Schouwen-Duiveland) 

 
Op zaterdagmorgen is het gedeeltelijk bewolkt met een mager zonnetje. Na het ontbijt gaan wij naar 
de Prunjepolder, één van de oudste polders van Schouwen-Duiveland die een bewogen geschiedenis 
heeft. Eeuwen geleden is dit oorspronkelijke veengebied ontgonnen om zout te winnen uit het veen 
en ontstond een waterrijke wildernis en een paradijs voor vogels. Daarna hebben de boeren de polder 
vorm gegeven door het gebied droog te leggen en te gebruiken voor de akkerbouw.  Na de 
stormvloed van 1953 heeft een herverkaveling plaatsgevonden en werd gericht op landbouw-
productie.  

 
Vervolgens is de polder via Plan Tureluur van landbouwgrond omgevormd naar natuurgebied als 
compensatie voor het verdwijnen van de schorren in de Oosterschelde.  De Prunjepolder bestaat 
grotendeels uit geïnundeerde percelen en droge delen en is nu wetland van internationale allure. 
Gedurende de wintermaanden en het vroege voorjaar is hier 2 % van de totale Europese populatie 
overwinterende Rotganzen. Dat betekent dat hier in de wintermaanden 2600 Rotganzen en ook nog 
eens 1300 Brandganzen verblijven. Gedurende de wintermaanden is het gebied natter dan in de 
zomermaanden. In het gebied is een vogelobservatietoren voor het verrichten van waarnemingen. Wij 
hebben vogels waargenomen van de wegen en de dijk langs de Inlaagweg en het kijkscherm ter 
hoogte van de Slikweg en vanaf de Delingsdijk (N653). De Prunjepolder valt binnen de begrenzing 
van het nationaal park Oosterschelde. Dit is de grootste van de 20 nationale parken in Nederland met 
een oppervlakte van 35.000 ha water en 2.000 ha natuur op de oever. Wij hebben het buitendijkse 
gebied niet bezocht, omdat op tal van locaties op de dijk Brandganzen foerageerden. Vanaf de 
Inlaagweg hebben wij een goed overzicht over de polder en de buitendijks gelegen Wevers Inlaag en 
Flauwers Inlaag. 
 
Door de uitgestrektheid van dit gebied hebben wij slechts van een aantal soorten de aantallen 
vermeld. In onze beleving verblijven er duizenden eenden in dit gebied en ook vele honderden kluten. 
Interessant is de vermelding van de aanwezigheid van 10 Lepelaars, waarvan één ex. met aan de 
linkerpoot een witte pootring. Ondanks verwoede pogingen om deze ring af te lezen, lukte dit 
vanwege de afstand slecht. Vermoedelijk betreft het ringnummer CN?  
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Bij de Flaauwershaven zien wij de drijvers met netten die thans worden gebruikt voor de 
mosselkweek. Voor de teelt van mossels zijn nieuwe innovatieve technieken ontwikkeld. Aan de 
noordzijde van de Delingsdijk zien wij ter hoogte van de Groeneweg 14 Kleine zwanen. Terwijl wij 
genieten van de vele steltlopers en de zang van enkele Veldleeuweriken, vallen circa 600 Rotganzen 
in die gaan rusten in één van de waterplassen. 

 
 
Tabel 7. Waarnemingen Prunjepolder en directe omgeving - 5 maart 2011. 
Dodaars 3 Fuut Aalscholver 
Kleine zilverreiger 1 Blauwe reiger Lepelaar 12 
Knobbelzwaan Kleine zwaan 14 Toendrarietgans 9 
Grauwe gans Brandgans > 1000 Rotgans > 600 
Bergeend Nijlgans 6 Indische gans 1 
Soepgans Zwaangans 2 Wilde eend 
Soepeend Krakeend Pijlstaart 
Slobeend Smient Wintertaling 
Kuifeend Nonnetje Grote zaagbek 
Middelste zaagbek Buizerd Sperwer 1 
Meerkoet Scholekster Kluut > 200 
Bontbekplevier Zilverplevier Goudplevier 
Kievit Bonte strandloper Tureluur 
Zwarte ruiter Grutto Wulp 
Kemphaan Kokmeeuw Stormmeeuw 
Zilvermeeuw Kleine mantelmeeuw Grote mantelmeeuw 
Houtduif Veldleeuwerik Graspieper 
Kauw Zwarte kraai Spreeuw 
Putter   
 
Vervolgens gaan we naar De Bongerd voor de lunch en daarna gaan we naar Burgh-Haamstede naar 
de Spar voor enkele inkopen. We maken een korte wandeling door het centrum en bezoeken de 
entree van het natuurbeschermingslandgoed Slot Haamstede. Dit slot is eigendom van 
Natuurmonumenten en inclusief het park verpacht aan particulieren en niet toegankelijk voor publiek. 
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4.2 Neeltje Jans (tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland) 

 
Rond 13.30 uur zijn wij op het grote parkeerterrein bij Neeltje Jans en bekijken wij de grote kunst-
werken. Neeltje Jans is als werkeiland een onderdeel van de Oosterscheldekering. Na het voltooien 
van de Deltawerken is er op Neeltje Jans een informatiecentrum annex attractiepark gerealiseerd. In 
het informatiecentrum is een expositie over de Deltawerken te zien.  Neeltje Jans is 59 hectare groot. 
Vroeger was Neeltje Jans een zandplaat in de monding van de Oosterschelde. Door de zandplaat op 
te hogen is het werkeiland gecreëerd, dat ten tijde van de bouw van de stormvloedkering werd 
gebruikt. Toen het werk in 1986 klaar was, hebben Natuurmonumenten en Het Zeeuws Landschap 
het eiland gekocht en omgevormd tot 
natuurgebied dat onderdeel is van Nationaal 
Park Oosterschelde. De Oosterscheldekering 
is een politiek issue, vanwege het kierbesluit. 
Vanuit de natuurbescherming wil men de 
Oosterscheldekering weer open hebben, 
zodat weer een brak milieu ontstaat in de 
Oosterschelde. De landbouw is fel gekant 
tegen deze visie van de natuurbescherming 
in verband met verzilting van 
landbouwgronden. Wij zien ook hier de 
nieuwe methode van mosselkweek 
(Hangmosselculture) en ontdekken vier 
Gewone zeehonden op de drijvers van de 
netten.  
 
Wij bezoeken vervolgens meerdere locaties op het complex Neeltje Jans bij de stormvloedkering van 
de Oosterschelde. Bij de materiaalhaven zien wij buitengaats enkele Bruinvissen. Achter de 
mosselkwekerij Neeltje Jans bezoeken wij Waterland, waar de voormalige werkhavens waren. Ook 
hier worden volgens de nieuwe methode mosselen gekweekt. Wij lopen naar de uiterste punt van de 
werkhavens en kijken via een vogelobservatiehut naar een zandbank met steenslag die langzaam 
door het opkomende tij onder water verdwijnt.  
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Wij tellen op de basaltblokken: 130 Wulpen, 700 Scholeksters en 340 Zilvermeeuwen en 1 Rosse 
grutto.  Op Google Earth wordt deze locatie “Bird Island” genoemd. 
 
Tabel 8. Waarnemingen Neeltje Jans - 5 maart 2011. 
Neeltje Jans bij parkeerterrein Materiaalhaven Waterland 
 Dodaars 4 Dodaars 4 
 Fuut Fuut 
Aalscholver Aalscholver Aalscholver 
  Knobbelzwaan 1 juv 
Grauwe gans Grauwe gans Grauwe gans 
Rotgans Rotgans Rotgans 
  Bergeend 18 
  Soepgans 
Wilde eend Wilde eend Wilde eend 
 Krakeend  Krakeend 
  Smient 
  Kuifeend 
  Eider 
  Brilduiker 
Middelste zaagbek Middelste zaagbek > 35 Middelste zaagbek > 50 
Meerkoet  Meerkoet 
 Scholekster  Scholekster 700 
 Steenloper Wulp 130 
Bonte strandloper   
  Zwarte ruiter 
  Rosse grutto 1 
 Wulp Wulp 130 
Kokmeeuw Kokmeeuw Kokmeeuw 
Stormmeeuw   
Zilvermeeuw Zilvermeeuw Zilvermeeuw 340 
Kleine mantelmeeuw  Kleine mantelmeeuw 
Grote mantelmeeuw Grote mantelmeeuw Grote mantelmeeuw 
Ekster Ekster  
 Kauw  
Zwarte kraai   
  Putter 
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4.3 Schelphoek (Schouwen-Duiveland) 

 
Na het bezoek aan Neeltje Jans gaan wij richting Schelphoek bij Plompetoren, dat één van de oudste 
inlagen is. Plompetoren is het laatste restant van het dorp Koudekerke dat in de 16e eeuw in de 
golven verdween. De gerestaureerde toren is nu een informatiecentrum van Natuurmonumenten en 
geeft informatie over de geschiedenis, legenden en natuur in de streek. Het is een interessante inlaag 
waar veel steltlopers waargenomen worden. 
 
Tabel 9. Waarnemingen Schelphoek - 5 maart 2011. 
Schelphoek Plompetoren Schelphoek buitendijks 
 Dodaars 
Grauwe gans  
Canadese gans  
Rotgans Rotgans 
Bergeend  
 Nijlgans 
Wilde eend  
Krakeend  
Slobeend  
Smient  
Wintertaling  
Buizerd  
Torenvalk  
Meerkoet  
Goudplevier  
Kievit  
Bonte strandloper  
Tureluur  
Wulp 80  
Zilvermeeuw  
Spreeuw  
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5. Zoogdieren Zeeland 2011 
 

 
Tijdens het weekend is vooral naar vogels gekeken, maar enkele waarnemingen van zoogdieren zijn 
ook genoteerd. Dit korte verslag betreft dus geen compleet beeld van wat er gezien is. 
 
Haasachtigen 
Er zijn Hazen Lepus europaeus gezien in de Prunjepolder (Plan Tureluur) en bij de Kwadenhoek.  
 
Konijnen Oryctolagus cuniculus of hun sporen (konijnenholen) zijn waargenomen in de Prunjepolder 
(plan Tureluur), bij Neeltje Jans, bij Kabbelaarsbank en op de landtong N15 Rozenburg. (de 
Kabbelaarsbank ligt halverwege de Brouwersdam waar al die vakantiebungalows en jachthavens zijn 
gerealiseerd). Bij Kabbelaarsbank zijn schedels van een volwassen en van een juveniel dier 
gevonden. 
 
Knaagdieren 
Naar knaagdieren is niet gezocht. In een braakbal van een onbekend gebleven uilensoort voor de 
uitkijkhut op de Kabbelaarsbank is één Veldmuis Microtus arvalis aangetroffen. 
 
Evenhoevigen 
In de Prunjepolder zijn twee Reeën Capreolus capreolus gezien. Bij de vakantiewoning in Burgh-
Haamstede zijn prenten van Reeën in de tuin gevonden. In de akkers bij Schelphoek (Stolpweg) zien 
wij twee Reeën en op een weiland tegen de bebouwde kom van Burgh-Haamstede nog eens drie. 
 
Zeehonden 
Op zeehonden is wat beter gelet. Voor ons, bewoners van de Veluwe, zijn deze dieren niet alle dagen 
te zien. Bij de Brouwersdam zwommen twee Grijze zeehonden Halichoerus grypus in de ruimte voor 
de uitwateringssluizen. Daar net buiten waren twee Gewone zeehonden Phoca vitulina actief.  
 
Het verschil tussen de twee soorten was mooi waar te nemen. De grijze zeehond heeft een platte 
rechte snuit van de neuspunt tot aan het achterhoofd. De gewone zeehond heeft een bolrond kopje 
met een snuitje ervoor. Bij Neeltje Jans zijn nog twee Grijze zeehonden gezien en in een haven bij 
Neeltje Jans lagen vier Gewone zeehonden te zonnen op drijvende platen en buizen. 
 
Op zondag 6 maart zagen we vanaf de Brouwersdam op twee verschillende zandplaten in totaal ruim 
120 zeehonden liggen zonnen. De dieren lagen ver van ons verwijderd. Er is geen moeite gedaan ze 
juist op soort te benoemen.  
 
Op de laatste dag zagen we negen zeehonden zwemmen voor de uitwateringssluizen van de 
Brouwersdam. Doordat er zeevissers kwamen, verdwenen de dieren. Er zijn alleen Grijze zeehonden 
herkend, maar er kon niet vastgesteld worden of het hier alleen deze soort betrof. 
 
Walvisachtigen 
De Bruinvis Phocoena phocoena is bij de materiaalhaven gezien. Twee dieren lieten zich met 
tussenpozen mooi zien. De kenmerkende rugvin was goed waar te nemen. Een enkele keer kwam 
een dier wat hoger uit het water. 
 
Frans Bosch 
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6. Zondag 6 maart 2011 
 

6.1 Brouwersdam (tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland) 

 
Terwijl wij opstaan horen wij de Zanglijsters hun territoria afbakenen en roepen er meerdere Groene 
spechten. Gerrit-Jan heeft een vroege ronde gedaan en meldt de waarneming van een Kleine bonte 
specht en een Houtsnip. Ook enkele Heggenmussen in de tuin van De Bongerd vertonen territoriaal  
gedrag. Na het ontbijt gaan wij richting Brouwersdam. Onderweg zien wij soorten die wij de dagen 
ervoor ook hebben waargenomen en als aanvulling op de soortenlijst een Havik man op een 
weidepaaltje en een foeragerende Blauwe kiekendief man.  
 
Voor negen uur zijn wij op de Brouwersdam, waar al meerdere vogelaars aanwezig zijn in de 
omgeving van de Brouwersluis. Wij hebben de waarnemingen van de Brouwersdam samengevoegd 
in één tabel, omdat wij bij meerdere locaties waarnemingen hebben verricht. 

 
De start op de Brouwersdam is erg goed met de waarnemingen: veel Futen,  1 Roodhalsfuut, 1 
Kuifduiker, 1 Parelduiker  en maar liefst 35 Roodkeelduikers. Wij raken in gesprek met een 
ornitholoog van IMARES die vertelt dat iedere veertien dagen in de Voordelta de vogels worden 
geteld in verband met onderzoek naar mogelijke verstoring door mosselteelt. Dit betekent voor hem 
een telronde van twee dagen. In de Voordelta zijn ’s winters circa 300 Roodkeelduikers aanwezig; 
voor ons een eyeopener. Hij informeert ons ook over de aanwezigheid 400 zeehonden (ongeveer 
50/50 verdeeld, dus 200 Gewone zeehonden en 200 Grijze zeehonden) in Zeeland. Wij tellen op de 
twee zandplaten respectievelijk ten minste 66 en 50 zeehonden. Terwijl wij naar de zeehonden kijken 
bij de Brouwersluis, die door meerdere fotografen op de foto gezet worden, vliegt een Slechtvalk in 
noordelijke richting. Wij zien meerdere Zwarte zee-eenden en bij volgende stops ook nog een aantal 
Roodkeelduikers. Het is een bijzondere zondagmorgen met het scala aan zeevogelsoorten! 
 
 
Tabel 10. Waarnemingen Brouwersdam - 6 maart 2011. 
Roodkeelduiker > 40 Parelduiker 1 Kuifduiker 3  
Fuut Roodhalsfuut 1 Aalscholver 
Grauwe gans Rotgans Wilde eend 
Eider Zwarte zee-eend Brilduiker 
Middelste zaagbek Slechtvalk 1 Scholekster 
Steenloper 11 Bonte strandloper Kokmeeuw 
Stormmeeuw Zilvermeeuw Kleine mantelmeeuw 
Grote mantelmeeuw Oeverpieper 1 Witte kwikstaart 1 
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6.2 Grevelingenmeer (zijde Goeree-Overflakkee) 

Na ons bezoek aan de Brouwersdam gaan wij richting Grevelingenmeer via de afslag café De Rode 
Beer en Trammuseum. Wij maken een wandeling richting vogelkijkhut de Punt, aan het 
Grevelingenmeer, voor een uitzicht op de Kabbelaarsbank en genieten inmiddels van de zon die ons 
opwarmt. In de vogelkijkhut hebben wij discussie over de steltlopers die wij determineren. Als wij 
teruglopen naar het parkeerterrein zien op het meer een groepje van 12 Dodaarzen en 10 Geoorde 
futen. Omdat de twee soorten gemengd aanwezig zijn en al een beetje op kleur komen, kun je de 
verschillen van deze futen goed zien. We stoppen nog even bij de Brouwersluis en zien daar ook 
weer Dodaarzen. 
 

 
 
Tabel 11. Waarnemingen Grevelingenmeer  - 6 maart 2011. 
Geoorde fuut 10 Dodaars 12 Fuut  
Aalscholver Grauwe gans Bergeend 
Nijlgans 4 Wilde eend Krakeend 
Smient Wintertaling Brilduiker 
Middelste zaagbek Buizerd Meerkoet 
Scholekster Zilverplevier Bonte strandloper 
Wulp Kokmeeuw Stormmeeuw 
Zilvermeeuw Holenduif Houtduif 
Winterkoning Roodborst Boomkruiper 
Ekster Kauw Zwarte kraai 
Vink   
 
Na het bezoek aan een gedeelte van het Grevelingenmeer gaan we naar De Bron voor de lunch en 
daarna gaan we naar De Kwade Hoek van Natuurmonumenten.  In de omgeving van Oostdijk zien we 
in de weilanden enkele Hazen en een Sperwer. 
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6.3 De Kwade Hoek (Goeree-Overflakkee) 

 
Wij parkeren de auto op het parkeerterrein ten oosten van de Oostduinen. De zon schijnt en dat is te 
merken aan het aantal wandelaars dat richting De Kwade Hoek gaat. De Kwade Hoek is een 
dynamisch getijdengebied. Het vroeger “de kwaaien hoek” genoemd vanwege de verraderlijke 
stroming en de zandbanken voor de kust. Veel schepen liepen hier averij op. Vroeger waren de 
schippers blij wanneer ze “de kwaaien hoek”voorbij waren en ze de “de goede rede” hadden bereikt 
waar ze aan konden meren. Dat is later de plaats Goedereede geworden. Nog steeds is de wind en 
de zee de baas in De Kwade Hoek. Het gebied is gespaard gebleven van de deltawerken en ligt nog 
buitendijks. Vooral in de winter stroomt het zoute water via geulen en kreken ver het gebied in. Grote 
delen staan dan onder water. Wind, water en getij brengen het landschap voortdurend in beweging.  

Ook tijdens ons bezoek op zondagmiddag zagen wij dat duinvorming plaatsvond door een aanlandige 
wind. Hier ontstaan nog steeds jonge duinen, waardoor het land langzaam aangroeit. Door deze 
dynamiek is De Kwade Hoek een belangrijk broedgebied en na 15 maart is het oostelijk deel gesloten 
voor publiek.  
Wij hebben een wandeling gemaakt vanaf het parkeerterrein richting het Noordzeestrand  en vandaar 
in oostelijke richting en door de duintjes weer terug. Onderweg ontmoeten wij Dirk Feij, de voormalige 
boswachter van Staatsbosbeheer in de Biesbosch. Hij meldde ons dat er IJsduikers aanwezig waren. 
Veel speuren met de telescoop leverde echter geen waarnemingen op. 
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Tabel 12. Waarnemingen De Kwade Hoek - 6 maart 2011. 
Fuut Aalscholver Grote zilverreiger 
Blauwe reiger Grauwe gans  Brandgans 
Bergeend Nijlgans Wilde eend 
Brilduiker Middelste zaagbek Blauwe kiekendief 1 vr 
Buizerd Sperwer 1 m Drieteenstrandloper 
Steenloper Kokmeeuw Stormmeeuw 
Zilvermeeuw Kleine mantelmeeuw Grote mantelmeeuw 
Houtduif Turkse tortel Veldleeuwerik 
Graspieper Roodborst Koolmees 
Pimpelmees Ekster Kauw 
Zwarte kraai Spreeuw Huismus 
Vink   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van het parkeerterrein gaan wij via de 
binnenduinrand waar wij bij enkele 
woningen onze eerste Huismussen zien 
richting Oosthuizen. Voor Oosthuizen zien 
wij op een akker circa 400 Kolganzen en 
circa 40 Grauwe ganzen. Eén van de 
Kolganzen heeft een halsring, maar die 
hebben we ter wille van de tijd niet 
afgelezen.  
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Van Oosthuizen gaan wij naar De Bongerd waar wij napraten, Aad Bijl bedanken voor zijn 
voortreffelijke organisatie en vervolgens genieten van de pizza’s.  
 
Daarna is het vertrek voor Gert, Gerrit-Jan, Matthijs, Margriet en Adrie, aangezien zij de volgende dag 
andere verplichtingen hebben. Sytze, Rudi, Frans, Erik en Aad blijven nog een nacht in De Bron en 
willen de maandag ook nog benutten om vogels waar te nemen. 
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7. Maandag 7 maart 2011 
 

7.1 Brouwersdam (tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland) 

‘s Morgens wordt eerst een bezoek aan de spuisluis op de Brouwersdam, waar in tegenstelling tot de 
vorige dag IJseenden waargenomen worden en negen Grijze zeehonden bij de sluis. 
 
Tabel 13. Waarnemingen Brouwersdam - 7 maart 2011. 
Blauwe reiger Rotgans Wilde eend 
Zwarte zee-eend 16 IJseend 2m en 1 vr Brilduiker 
Middelste zaagbek Scholekster Bontbekplevier 
Steenloper Kokmeeuw Zilvermeeuw 
Zwarte kraai   
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7.2 Buitenhaven Stellendam (Goeree-Overflakkee) 

 
Hierna wordt een bezoek gebracht aan de buitenhaven van Stellendam, waar wij vrijdagmiddag ook 
waarnemingen verrichtten. Hier wordt op aanvulling van de lijst een Kleine strandloper gezien. 
 
Tabel 14. Waarnemingen Buitenhaven Stellendam - 7 maart 2011. 
Fuut Aalscholver Blauwe reiger 
Knobbelzwaan Bergeend Wilde eend 
Krakeend Smient Wintertaling 
Brilduiker Middelste zaagbek Scholekster 
Zilverplevier 130 Kievit  Drieteenstrandloper 
Bonte strandloper Kleine strandloper Tureluur 
Grutto Rosse grutto 200 Wulp 
Stormmeeuw Grote mantelmeeuw Pimpelmees 
Zwarte kraai   
 
 

7.3 Quakjeswater en route N57 (Voorne-Putten) 

 
Na het bezoek aan de buitenhaven van Stellendam is het Quakjeswater bezocht. In het Quakjeswater 
zijn van enkele kolonievogels de nesten geteld.  Het Quakjeswater is in eigendom en beheer van 
Natuurmonumenten en is een duinmeer dat dateert uit de 17e eeuw. In de loop der eeuwen heeft zich 
rond het meer een vegetatie ontwikkeld met vochtig elzen en wilgenbroekbos en ook droog 
eikenberkenbos. In het Quakjeswater heeft het eerste broedresultaat plaatsgevonden van de Kleine 
zilverreiger. 
 
Tabel 15. Waarnemingen Quakjeswater en route N 57- 7 maart 2011. 
Dodaars Fuut Aalscholver 31 nesten 
Grote zilverreiger Blauwe reiger 1 nest Lepelaar 26 nesten 
Grauwe gans  Canadese gans Slobeend 
Wintertaling Tafeleend  Kuifeend 
Buizerd Havik Fazant 
Meerkoet Scholekster Kokmeeuw 
Stormmeeuw Holenduif Houtduif 
Turkse tortel Grote bonte specht Roodborst 
Vuurgoudhaan Koolmees Pimpelmees 
Boomkruiper Ekster Kauw 
Zwarte kraai Putter  
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7.4 Landtong Rozenburg N15 (Voorne-Putten) 

 
Tabel 16. Waarnemingen N 15 landtong Rozenburg – 7 maart 2011. 
Aalscholver Grauwe gans Bergeend 
Wilde eend Krakeend Smient 
Torenvalk Fazant Meerkoet 
Kokmeeuw Stormmeeuw Zilvermeeuw 
Kleine mantelmeeuw Houtduif Ekster 
Kauw Zwarte kraai  
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8. Epiloog 
 

 
Dit verslag van een vogelweekend geeft een impressie wat de aanwezige leden van de KNNV 
vogelwerkgroep  Epe-Heerde waargenomen hebben. De organisatie om een weekend vogels in 
Nederland waar te nemen verdient zeker navolging, gelet op de ervaringen van dit weekend in 
Schouwen-Duiveland. Dit reisverslag is hiervoor een stimulans. 
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Appendix 1:  Mossenwaarnemingen 

 
 
Mossen op de dijk langs de Prunjepolder en de duinen bij Kwaden Hoek: 
 
Groot duinsterretje 
Smaragdsteeltje 
Gewoon purpersteeltje 
Krulmos 
Gewoon muisjesmos  
Gesnaveld klauwtjesmos 
Bleek dikkopmos 
Grijs kronkelsteeltje 
 

 
Vroegeling en eikvaren op de dijk 
van de Prunjepolder. 
 
Zeewolfsmelk in de duinen bij 
Kwaden hoek. 
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Appendix 2:  Vogelwaarnemingen 
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