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Vogels kijken op Schouwen-Duiveland

Zondag 31 januari 2009. Het is nog stikdonker om 07.15 uur op het NS-station Bussum-zuid als

ik met mijn mede-excursiegenoten arriveer. Wat doet een mens op dit onzalig vroege tijdstip op
zo’n plek? Een busje arriveert. Een nieuwe trend? Nee, het blijkt een groepje Chinezen te zijn
die, aan hun koffers te zien, even tevoren op Schiphol zijn geland en in hotel Bastion gaan

inchecken voor een slaapplek. Geleidelijk aan komen de deelnemers binnendruppelen voor de

vrijwel jaarlijkse excursie naar Schouwen-Duiveland. Excursieleider Wouter Rohde heet de 29

deelnemers welkom. Behalve een aantal vaste deelnemers zijn er gelukkig ook nogal wat nieuwe

gezichten. Portofoons worden uitgedeeld. Handig als je elkaar kwijt raakt en voor het doorgeven
van waarnemingen.

Dick+A. Jonkers

Lepelaar met kleurringen

Er foerageren Kluten, Bonte Strandlopers en

allerlei anderesteltlopers. Een Smelleken op

jacht scheert achter ons langs.

Op de Brouwersdam rijden we langzaam en

stoppen af en toe bij wat zich in het water of

op de beschoeiing ophoudt. Het is er veel

stiller dan anders. Zowel vogels als vogelaars
laten vrijwel verstek gaan. We zien wat

Roodkeelduikers, twee langsvliegende

Parelduikers, een Useend en een Grijze
Zeehond.

Even voorbij Scharendijke stikt het van de

ganzen. Het zijn vooral Brandganzen, Grauwe

Ganzen en wat Nijlganzen.

Uit een auto achter ons klinkt de kreet:

“Regenwulpen”. Mijn mede-inzittenden zien

alleen vier Wulpen. In deze tijd Regenwulpen
zou ook wel heel apart zijn. Er zijn in de

periode december tot februari geen

waarnemingen van bekend. Zij overwinteren

dan langs dekusten van West-Afrika. Even

later komt vanuit de excursieleidersauto het

bericht: “Kleine Zilverreiger voor de auto’s

vliegend”. Even later blijkt hoe snel je je kunt

vergissen bij van je af vliegende vogels. Het is

een Lepelaar die gelukkig later de landing
inzet. Het is een verfomfaaide vogel die boven

het loopbeen getooid is met kleurringen.

Opvliegende Houtsnippen
In de haven van Bommenede houdenzich

diverse soorten eenden op. Op een aantal

plaatsen duiken Dodaarzen. De graslandjes aan

het Grevelingenmeer worden afgespeurd. Zij
hebben weinig te bieden. Een Sperwer probeert
wat van zijn gading te vinden. Via Zonnemaire

en Schuddebeurs spoeden wij ons naar café-

restaurant De Herenkeet aan de Oosterschelde.

Voor alle zekerheid hebben wij hier maar

gereserveerd voor “koek en soepie”. We laven

Nijlganzen
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We gaan op weg en belanden via het stinkende

Pemis bij de buitenhaven van Stellendam op

Goeree-Overflakkee. Daar staan nog enkele

deelnemers te wachten. Het is er stervenskoud

door de snijdende oostenwind die de

temperatuur van -1°C doet lijken alsof het -6°C

vriest. We kijken nauwelijks naar wat er zich

in de buitenhaven bevindt en zoeken een

uitkijkplek achter de dijk, enigszins uit de

wind. Vanafdit punt kunnen we het Rak van

Scheelhoek afzoeken tot de Kwade Hoek.

Ondanks de telescopen is het moeilijk om de

soorten te determinerendie zich overwegend

ver weg ophouden op de drooggevallen platen.

Kluten
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ons aan vis- of erwtensoep; anderen prefereren

appelgebak of wat anders.

De middag is goed voor een bezoek aan de

Prunjepolder van het natuurontwikkelings-

project Tureluur. Comfortabel zittend in de

auto zien we hier o.a. Zwarte Ruiters,

Nonnetjes en Slobeenden. Onderweg wordt

een invallende Houtsnip gesignaleerd. We

zullen er vandaag totaal vier zien vliegen. Door

de polder bij de Schelphoek rijdend stuiten we

op een groep Groenlingen die in een verruigd

stukje land op uitgebloeide zonnebloemenaan

het foerageren zijn. Ook Watersnip, Witgat en

Groenpootruiter laten zich zien. Een andere

buit, maar dan voor een jachtcombinatie, is een

Fazant die voor onze ogen het loodje legt. Bij
de Koudekerkse Inlagen zitten ook weer veel

ganzen en Smienten. Hier lopen enkele reeën

voedsel te zoeken. In de Roompot hebben

enkele deelnemers een Bruinvis gezien. Die

moet via de Oosterschcldekering naar binnen

zijn geglipt. Wouter vindt het welletjes voor

vandaag en stelt voor om nog even naar de

Brouwersdam te gaan en dan de excursie te

ontbinden. Op de dam trekken fotogenieke

Steenlopers en een Paarse Strandloper de

aandacht. In het water zwemt een groep van

tientallen Futen en er bevinden zich nu vier

Kuifduikers.

De balans wordt opgemaakt. Het was een

prima excursiedag; zonnig, maar wel heel

koud. Gooise zandhazen hebben kunnen zien

hoe vogels in het Schouwen-Duivelandse

landschap trachten te overwinteren. Het aantal

zangvogels dat is waargenomenwas gering.
Desondanks sprokkelden we 82 verschillende

vogelsoorten bij elkaar.
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